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1. Bevezetés 

1.1. Automatikus röntgen és optikai ellenőrzés 

Az elektronikus részegységek különböző szerelési lépések utáni minőségének 
vizsgálatára elterjedten alkalmaznak ellenőrzési célzatú gyártástámogatási 
technológiákat. Napjainkban az automatikus, érintés- és roncsolásmentes ellenőrzési 
eljárások elterjedésével ez leggyakrabban automatikus optikai vizsgálat (AOI - 
Automatic Optical Inspection), szükség esetén kiegészítve (automatikus) röntgen 
vizsgálattal (AXI - Automatic X-ray Inspection). Az elnevezések a technológiák azon 
sajátosságából adódnak, hogy az elkészített, vagy valamely technológiai szekvenciában 
lévő részegység adott tulajdonságát - amely alapvetően befolyásolja a termék minőségét 
- optikai, vagy röntgenes úton, automatizált módon vizsgálják, mérik.  

Az automatikus optikai vizsgálat egy olyan ellenőrzési eljárás, melynek 
segítségével vizuális úton kapunk információt a gyártott termék minőségéről. Számos 
alkalmazási területe közül az egyik a nyomtatott huzalozású lemezek (NYHL) vizsgálata, 
illetve azok szereléstechnológiai szekvenciái utáni vizsgálat. A korábban alkalmazott, de 
mára háttérbe szorult furatszerelési technológia (THT - Through Hole Technology) 
helyét a könnyebben automatizálható felületi szereléstechnológia (SMT - Surface Mount 
Technology) vette át. A NYHL-ekre szerelt áramkörök építésében az SMT térhódítása, az 
alkatrészméretek csökkenését, az alkatrészek kivezetőinek sokasodását és az 
alkatrészsűrűség növekedését tette lehetővé. Megjelentek az alkatrész-beültető gépek, 
majd ezt követően a teljes felületszerelő automatikus gyártósorok. Napjainkban a 
nyomtatott huzalozású lemezek szereléstechnológiája, a szerelt áramköri részegységek 
gyártása teljes mértékben automatizálható. Minden technológiai lépés már rendelkezik 
nagypontosságú és nagy teljesítményű, automatizált berendezéssel. A felületi 
szereléstechnológia főbb szekvenciái a következők: forraszpaszta (stencil) nyomtatása, 
az alkatrészek beültetése és az újraömlesztéses forrasztás. Vegyes szereléstechnológia 
(SMT és THT) esetében, pedig a ragasztó diszpenzálása (felületszerelt alkatrészek 
rögzítéséhez), alkatrészek beültetése (felület és furatszerelt), hullám-, parciális-, vagy 
szelektív forrasztás. Ezeket a technológiákat kiegészítik még a szerelőlemez 
azonosítása, valamint a szerelőlemez továbbítása, melyek szintén automatizálhatók. Az 
így felépülő gyártósorok nagy termelékenységűek. A beültető-berendezések képesek 
már több mint 100.000 alkatrészt elhelyezni óránként és a tizedmilliméteres 
mérettartományba eső alkatrészeket is biztonsággal kezelik. Fontos megemlítni 
azonban, hogy a termelékenység mellett a minőség iránti igény is egyre növekszik. 
Komoly minőségügyi irányelveket, termelési filozófiákat dolgoztak ki, mint például a 
"Six Sigma", vagy "Zero Defects" elvek. 

A röntgensugaras ellenőrző berendezések segítségével a vizsgált tárgyról 
anyagminőséggel és mennyiséggel arányos szürkeárnyalatos képet alkothatunk. Ezzel a 
módszerrel vizsgálható optikailag nem érzékelhető részlet is. A röntgensugaras 
ellenőrző berendezések képesek megtalálni az optikailag nem érzékelhető forraszkötési 
hibákat, és a legtöbb esetben az alkatrész belsejében lévő hibák detektálására is 
alkalmasak. A röntgengépek általában a kétoldalas NYHL (nyomtatott huzalozású 
lemez)-eket egy lépésben tudják ellenőrizni, de a programozási idő hosszabb (2-3 nap), 
szemben az AOI berendezések kb. félnapos programozási idejével. Az ellenőrzéshez 
szükséges idő is több, és nagyobb költségbefektetést is igényel, mint az AOI 
berendezések. 
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1.2. A kutatás motivációja és célkitűzése 

Napjainkban a "soknevű" furat pasztázási technológiát - Pin-in-Paste (PIP) (vagy 
alternatív szerelés és újraömlesztéses technológia - Alternative Assembly and Reflow 
Technology (AART), áttoló újraömlesztés - Intrusive Reflow, furatszerelt újraömlesztés - 
Pin-in-Hole Reflow, furatba történő pasztanyomtatás - Paste-in-Hole Printing) egyre 
szélesebb körben alkalmazzák. A technológia segítségével furatszerelt alkatrészek 
forraszthatók újraömlesztéses forrasztás segítségével, így kiváltva a hullámforrasztást. 
Ezzel a kiadások és a termék gyártási ideje csökkenthetők. A PIP technológia 
térhódításának következménye, hogy olyan gyors, megbízható automatikus vizsgálatok 
kidolgozására van szükség, melyekkel vizsgálható az ezzel a technológiával készülő 
forraszkötések szabvány alapján előírt minőségi besorolása, azok elkészülte előtt is, így 
megelőző hibadetektálásra van lehetőség. A technológia egyik legfontosabb kérdése a 
megfelelő mennyiségű forraszpaszta nyomtatása az áramköri hordozóra, valamint az 
átmenő furatokba. A furatkitöltöttség alapvetően meghatározza a későbbi forraszkötés 
megfelelőségét. A meglévő vizsgálatok nem nyújtanak lehetőséget pontos, automatikus 
furatkitöltöttség mérésre. Ezt automatizálható, roncsolásmentes vizsgálattal tudnánk 
hatékonyan megoldani, így választásom a röntgenes vizsgálatra esett. Kutatásaim első 
részében újfajta röntgenes furatkitöltöttség mérési eljárás kidolgozásával foglalkoztam. 
A kutatás célja egy automatikus röntgenes furatkitöltöttség mérési eljárás kidolgozása a 
furatra axiális nézetű röntgenképek segítségével, valamint ezek kiértékelésére pontos, 
megbízható algoritmus létrehozása. Disszertációm első fele ennek ismertetésével 
foglalkozik. 

Az új módszer neve: röntgenes forraszötvözet térfogat mérés (RFTM) a PIP 
technológiában. Röviden RFTM a PIP-ben. 

Az áramköri részegység gyártástechnológia rohamos fejlődése a vizsgálati 
eljárások ezzel párhuzamos fejlesztését, javítását követeli meg. Az automatikus optikai 
vizsgálat potenciális, multidiszciplináris kutatási terület, mivel a képkészítéstől 
(megvilágítás, a visszavert fény érzékelése stb.) a képfeldolgozáson át a kiértékelésig 
mindegyik terület kutatható, fejleszthető, hogy a vizsgált terület berendezés általi 
minősítése megegyezzen az előírásokban megadottakkal. Eltérés két esetben lehetséges. 
Ha a berendezés valóban hibát detektál (valós hiba), vagy megfelelő egységet hibásnak 
minősít (pszeudó hiba). A működés során fellépő legkomolyabb probléma a nem 
detektált  hiba (átcsúszás). Az átcsúszásokat 0 értéken, a pszeudó hiba arányt 0-hoz 
közeli értéken kell tartani. Kutatási területem ebben a témában a megvilágítások 
optimalizálása elektronikai technológiai alkalmazásokra. Disszertációm második fele az 
automatikus optikai ellenőrzés megvilágításainak hibafüggő optimalizálásával 
foglalkozik. 

Az AOI berendezések működésük során a megfelelő megvilágítás létrehozása után 
képet készítenek a NYHL-ről és különböző képfeldolgozó, szegmentáló, és döntő 
algoritmusok segítségével kiértékelik azokat. A készített kép információtartalmát 
elsősorban a megvilágítás, valamint a megvilágított tárgy optikai tulajdonságai 
határozzák meg. A második adott, így a számunkra szükséges jelenségeket optimális 
megvilágítással vizsgálhatjuk. Ennek meghatározása összetett feladat. Az AOI 
berendezéseket gyártó cégek komoly "know-how"-ja a gépekbe épített összetett 
megvilágítás. A disszertációm második felében ismertetett kutatás célja, egy adott 
forrasztási hiba optimális detektálásához legmegfelelőbb megvilágítás meghatározása 
egzakt módon. Vagyis nem a jelenleg általánosan használt empirikus úton. 
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2. Elméleti alapok, irodalmi áttekintés 

A tömegtermelésben a forraszpaszta felvitelének legelterjedtebb módszere a 
sablon(stencil)nyomtatás. Legnagyobb hátránya, hogy az összes különböző nyomtatott 
huzalozású lemezhez (NYHL) külön sablonra van szükség, amelyeknek igen magas az 
ára. A forraszpaszta nyomtatási eljárását stencil használata esetén az 1. ábra mutatja. Az 
eljárás a következő lépésekből áll: 

- a sablon hozzászorítása a nyomtatott huzalozású lemezhez, fontos, hogy 
lehetőség szerint hézagmentes legyen az illeszkedés, 

- a nyomtatókés végighúzása, ami erővel belekényszeríti a forraszpasztát a sablon  
   nyílásaiba, 
- a sablon elemelése – a forraszpaszta ott marad a kontaktusfelületeken. 

 

1. ábra Pasztafelvitel stencilnyomtatás esetén 

A nyomtatási minőséget nagymértékben befolyásolják a nyomtatógép beállításai: a 
nyomtatási sebesség, a kés szöge (1. ábra - α), a késerő, az elemelési sebesség, és az 
alátámasztás. Abban az esetben, ha túl gyors a késhúzás, vagy kicsi a késerő, a nyomtató 
nem tud elegendő pasztát belenyomni a sablon ablakaiba, ami nyitott kötésekhez vezet. 
A nyomtatási minőséget nemcsak a nyomtatógép beállításai, hanem a forraszpaszta 
állapota is befolyásolja. A nyomtatás hatékonyságát befolyásoló paramétereket a 2. 
ábrán foglaltam össze. Jól látható, milyen nagy mennyiségű paraméter egyidejű és 
pontos értéken tartása szükséges egy első ránézésre egyszerű folyamat tömegtermelés 
szintű (több millió forrasz kötés naponta) megbízható végrehajtásához. 
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2. ábra A pasztanyomtatás hatékonyságát befolyásoló paraméterek [99] 

2.1. PIP („Pin-in-Paste”) technológia 

A furat pasztázási (PIP) technológiával a furatszerelt alkatrészek újraömlesztéses 
forrasztási technológiával történő forrasztása valósítható meg. A paszta felviteléhez 
megfelelően kialakított sablonra van szükség. Az SMT-nél alkalmazott ólommentes 
forraszpasztát is alkalmazhatjuk ennél a technológiánál. Az apertúrák (sablonnyílások) 
kialakítása (alak, méretarányok stb.), a sablon vastagsága és anyaga alapvetően 
befolyásolják a létrejött kötés minőségét. A pasztanyomtató berendezés beállításai 
(késerő, sebesség, szög stb.) szintén nagymértékben befolyásolják a nyomtatás 
minőségét. A furat pasztázási technológia megvalósítása a következőképpen történik (3. 
ábra).  



8 PhD értekezés                                                                       

 

Adott a nyomtatott huzalozású lemez, galvanizált furattal (1) és egy megfelelően 
megtervezett és pozícionált
segítségével megfelelő mennyiségű paszta kerül a furatba (3) és 
kitölti azt (4). Az alkatrészt beültetetik (5)
beforrasztják az alkatrészt (6
kötés.  

A megfelelő technológia biztosításhoz a következő lépésekre van szükség: 
- stencil tervezési szabályok figyelembe vétele, melyeket a [3

közölnek, 
- megfelelő forraszpaszta felvitel 

vagy direkt nyomtatással) [2,4,6,8
- a szükséges forraszötvözet térfogatának számítása, amelyre több irodalom is 

ajánlást tesz [1-10], 
- amennyiben szükséges forraszötvözet térfogat növelés nyomtatás után [
- felvitt forraszötvözet térfogatának és a furatkitöltés 

[2], 
- PIP kompatibilis eszközök beszerzése, ezek segítik a furatszerelt alkatrészek 

automatikus beültetésének és újraömlesztéses forrasztásának problémáinak 
megoldását [2,4,6,9,12

- újraömlesztéses forrasztás hőprofiljának optimalizálása [4,6,7,9],
- a különböző technológiai folyamatok ellenőrzése speciális módszerekkel,
- végső tesztek elvégzése [1,2,4,9,15,16].

A megfelelő gyártási technológia alkalmazásával tökéletes PIP forraszk
létre (4. ábra). 

értekezés                                                                                                                                                   

3. ábra A PIP technológia lépései 

Adott a nyomtatott huzalozású lemez, galvanizált furattal (1) és egy megfelelően 
megtervezett és pozícionált sablon (2). Optimalizált pasztanyomtató berendezés 
segítségével megfelelő mennyiségű paszta kerül a furatba (3) és valamilyen mértékben 

z alkatrészt beültetetik (5). Végül újraömlesztéses kemencébe
beforrasztják az alkatrészt (6), és így kész a mechanikailag és elektronikusan megfelelő 

A megfelelő technológia biztosításhoz a következő lépésekre van szükség: 
stencil tervezési szabályok figyelembe vétele, melyeket a [3

megfelelő forraszpaszta felvitel pasztanyomtatás segítségével (késes rendszerrel, 
vagy direkt nyomtatással) [2,4,6,8-11], 
a szükséges forraszötvözet térfogatának számítása, amelyre több irodalom is 

 
amennyiben szükséges forraszötvözet térfogat növelés nyomtatás után [
felvitt forraszötvözet térfogatának és a furatkitöltés mértékének 

PIP kompatibilis eszközök beszerzése, ezek segítik a furatszerelt alkatrészek 
automatikus beültetésének és újraömlesztéses forrasztásának problémáinak 
megoldását [2,4,6,9,12-14], 
újraömlesztéses forrasztás hőprofiljának optimalizálása [4,6,7,9],
a különböző technológiai folyamatok ellenőrzése speciális módszerekkel,
végső tesztek elvégzése [1,2,4,9,15,16]. 

A megfelelő gyártási technológia alkalmazásával tökéletes PIP forraszk
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Adott a nyomtatott huzalozású lemez, galvanizált furattal (1) és egy megfelelően 
sablon (2). Optimalizált pasztanyomtató berendezés 

valamilyen mértékben 
. Végül újraömlesztéses kemencében 

ektronikusan megfelelő 

A megfelelő technológia biztosításhoz a következő lépésekre van szükség:  
stencil tervezési szabályok figyelembe vétele, melyeket a [3-10] irodalmak 

pasztanyomtatás segítségével (késes rendszerrel, 

a szükséges forraszötvözet térfogatának számítása, amelyre több irodalom is 

amennyiben szükséges forraszötvözet térfogat növelés nyomtatás után [14], 
mértékének mérése 

PIP kompatibilis eszközök beszerzése, ezek segítik a furatszerelt alkatrészek 
automatikus beültetésének és újraömlesztéses forrasztásának problémáinak 

újraömlesztéses forrasztás hőprofiljának optimalizálása [4,6,7,9], 
a különböző technológiai folyamatok ellenőrzése speciális módszerekkel, 

A megfelelő gyártási technológia alkalmazásával tökéletes PIP forraszkötések hozhatók 
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4. ábra Optimális PIP kötések keresztcsiszolatos képe 

A PIP technológiát is továbbfejlesztették már, úgy, mint a PIP+ technológia [12] és a 
módosított PIP, a részlegesen behatolt kivezetős forrasztás - Partial Pin Penetration 
Soldering (PPPS) [6]. Első esetben egy téglatest formájú, forraszötvözetből készült, 
beültető gépekkel kezelhető testtel növelik a szükséges ötvözet térfogatot. Második 
esetben a kivezetőt csak részlegesen engedik a furatba, tehát kisebb a hossza, mint a 
furaté. 

A folyamat során a leglényegesebb probléma a megfelelő mennyiségű paszta 
biztosítása. Ha túl sok paszta kerül a furatba és környékére, akkor nő a zárlatok 
létrejöttének valószínűsége, ami nem elfogadható, ha túl kevés, akkor pedig gyenge 
minőségű lehet az eredmény (5. ábra), és nem felel meg az IPC-A-610D szabvány 
előírásainak, mint például legalább 75%-os furatkitöltés, a forrszem felületének 
legalább 75%-os meniszkusz általi fedése stb. A forraszpaszta és lábkivezetés közötti 
tapadás (adhézió) nagymennyiségű pasztakinyomódást okozhat, ezért nem megfelelőek 
az alábbi ábrán látható kötések (5. ábra). 

 

5. ábra Nem megfelelő kötések metszeti képe 

A legjobb kötésminőség eléréséhez több megoldás is létezik. Hagyományos simító 
típusú nyomtatás esetén öt megoldás valósítható meg. Az első három, amelyeket leírok, 
a furatkitöltésből adódó ötvözet térfogatot helyettesítik. Az első a túlnyomtatás. Az 
apertúrákat úgy kell tervezni a sablonon, hogy nagyobb felületűek legyenek, mint maga 
a furat. Jusson paszta a forrasztás gátló rétegre is, mivel így érhető el, hogy megfelelő 
mennyiségű forrasz legyen a kötésben, és forraszkúp is kialakuljon (6. ábra). Ekkor a 
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furatkitöltés fordítottan arányos a túlnyomtatás mértékével. A megfelelő arányokat 
számítással kell meghatározni. Ezt a későbbiekben tárgyalom. 

 

6. ábra A túlnyomtatás szemléltetése 

A túlnyomtatás hatékonyságát növelhetjük vastagabb, illetve lépcsős sablon 
alkalmazásával is. Ekkor vagy mindenhol, vagy a szükséges helyen (furatoknál) a sablon 
vastagabb, mint az SMD alkatrészeknél, így biztosíthatja a megfelelő mennyiséget. 
Ebben az esetben lehet kisebb a túlnyomtatandó felület. Lépcsős sablon esetén 
gumikést alkalmaznak. A harmadik a PIP+ eljárás, ahol a túlnyomtatott pasztára egy 
SMD ellenállás méretű pasztaformát tesznek, így növelve az ötvözet térfogatát és javítva 
a kötés minőségét. Ezzel a módszerrel hatékonyan lehet a paszta mennyiségét 
szabályozni [12]. Az negyedik módszer a furatkitöltés kétszeres simító nyomtatással. Ha 
a sablon vastagsága és az apertúrák mérete limitált, akkor megfelelő furatkitöltéssel kell 
elérni a kívánt mennyiséget. Ezt a nyomtató berendezés optimalizált beállításával, és a 
nyomtatás kétszerezésével lehet megvalósítani. Ekkor vagy két nyomtató berendezést 
kell egymás után telepíteni, vagy ismételni kell a nyomtatást. Az ötödik módszer a 
simító nyomtató berendezés paraméter optimalizálása a megfelelő furatkitöltés 
eléréséhez. A hatodik lehetőség, már nem simító típusú nyomtatás, hanem a közvetlen 
pasztanyomtatási eljárás, amely a megfelelő mennyiséget nagyobb mértékű 
furatkitöltéssel éri el. Ez a DEK Proflow, MPM Rheometric Pump (szivattyús) és az Ekra 
Crossflow nyomtatófejek alkalmazását jelenti [99]. Nem nyomtatókés tolja maga előtt a 
forraszpasztát, hanem függőleges nyomású áramlási rendszer segítségével juttatja a fej 
a pasztát a forrasztási felületekre (pad-ek) és furatokba a sablonon keresztül. Ezek a 
rendszerek a forrasztópaszta nyomtatófejről történő közvetlen nyomtatását teszik 
lehetővé. A nyomtatás során a forrasztópaszta nincs kitéve a maszk környezete 
hatásának, és jelentősen csökken a paszta tulajdonságok - mint például a felület 
tisztítási képesség, ragadósság, tixotrópikus tulajdonság - leromlásának lehetősége. 

Ahogy az előbbiekben tárgyaltam, a PIP technológia során sokszor forraszpasztát 
juttatunk a furatokba is. A megfelelő PIP forraszkötésekhez alapvetően megfelelő 
mennyiségű forraszötvözetre van szükség. Viszont a pasztanyomtatás után a felvitt 
mennyiség ismeretlen. Az IPC-7525 szabvány és az [1-10, 17] irodalmak előzetes 
számításokat adnak meg a szükséges forraszpaszta, vagy forraszötvözet térfogatára. 
Ehhez azonban szükséges a furatban lévő forrasz mennyiség ismerete. Egy meglévő 
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eljárás során a furatkitöltést döntött nézetű képek alapján becslik [2]. A módszer 
pontossága, valamint a becslési idő nincs megadva, viszont a módszer manuális. A 
célkitűzésem egy automatikus, a furatra axiális nézetű röntgenfelvételeket használó 
eljárás kidolgozása volt, amely segítségével az elérhető legnagyobb pontossággal lehet 
meghatározni a furatban lévő forraszötvözet térfogatát. 

A felvitt forraszötvözet térfogata mérések alapján számítható geometriai 
megfontolások alapján (7. ábra). 

 
7. ábra A térfogat számítás magyarázata 
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,ahol: 

FöV  a felvitt forraszötvözet térfogata,        

S a paszta zsugorodási tényezője, 

ApertúraV   az apertúra térfogata, 

FuratD  furatátmérő, 

Pasztah  a forraszötvözet effektív vastagsága a furatban, 

Stencilh  a stencil vastagsága. 

A paszta általában 50 térfogat százalék forraszötvözetet tartalmaz, de ezt minden 
esetben ellenőrizni kell az alkalmazott paszta adatlapján, hogy a pontos értéket 
helyettesíthessük az (1) egyenletbe. Amikor anyagvastagságot mérünk forraszpaszta 
esetében, akkor a forraszötvözet effektív vastagságát mérjük, nem a pasztáét, mivel a 
röntgenképen az ötvözet látható, a kitöltő anyag (tixotrópikus anyagok, folyasztószer) 
nem. 

A megfelelő kötések létrehozásához szükséges ötvözet térfogat az IPC-7525-ös 
szabvány alapján számítható (8. ábra ). 
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8. ábra A szükséges pasztatérfogat számításának lépései  
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,ahol: 

SzöV  a szükséges forraszötvözet térfogata, 

FuratD  furatátmérő, 

PinA  a kivezetés hossztengelyre merőleges felülete, 

nyhlh  az NYHL vastagsága, 

r  a meniszkusz körgyűrű sugara, 
a  a kivezetés sugara. 

Az effektív ötvözetvastagság mérése és a behelyettesítések elvégzése után a 
minősítést a FöV  és a SzöV  térfogatok elemzésével végezhetjük el. 

2.2. Röntgenes vizsgálati eljárás 

A röntgensugaras ellenőrző berendezések segítségével a vizsgált tárgyról 
anyagminőséggel és mennyiséggel arányos szürkeárnyalatos képet alkothatunk. Ezzel a 
módszerrel vizsgálható optikailag nem érzékelhető részlet is. A röntgensugaras 
ellenőrző berendezések képesek megtalálni a szemmel láthatatlan forraszkötési 
hibákat, és a legtöbb esetben alkatrész-beültetési hiba detektálására is alkalmasak. A 
röntgengépek különösen fontos szerepet töltenek be az ólommentes forrasztás 
ellenőrzésében, mert az itt előforduló gázzárvány-képződés (voiding) leginkább 
röntgengépekkel vizsgálható. A röntgensugár ugyanúgy elektromágneses sugárzás, mint 
a látható fény, de hullámhossza sokkal rövidebb, 0,05-0,25 nm-ig terjed. A látható fény 
hullámhossza 400-700 nm. A röntgensugárzást röntgencső segítségével állítják elő, ami 
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elektronforrást és két fémelektródát tartalmaz. Az elektródák közötti feszültség (10
kV) felgyorsítja a katód által emittált elektronokat
az anódba. Az ütközés helyén röntgensugárzás keletkezik. A becsapódó elektronok 
kinetikus energiájának nagy része hővé alakul, és csak ~1%
keltésére. Ha röntgensugárzás ér egy anyagot, akkor a su
irányváltoztatás nélkül áthalad rajta, egy része szóródik, egy része, pedig elnyelődik. Az 
intenzitás csökkenése elsősorban az anyag vastagságától, valamint sűrűségétől függ, és 
kifejezhető a következő egyenlettel

 

                                                           

, ahol:                                   
Io a beeső,  
I az áthaladó sugár intenzitása, 
T az anyagvastagság,  
és µ  a tömegabszorpciós együttható. 

A vastagabb, röntgen sugárzás által érzékelhető anyagrészek helyén a kapott kép 
sötétebb árnyalatú, mert a röntgensugár energiájának nagyobb része elnyelődik, míg 
vékonyabb anyagrészek helyén világosabb. 
vastagságának mérésére, 
rendelhetünk (9. ábra). 

 

9. ábra

A forraszpaszta vastagságot mérhetjük oldalnézeti röntgenkép alapján, ahol a 
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elektronforrást és két fémelektródát tartalmaz. Az elektródák közötti feszültség (10
kV) felgyorsítja a katód által emittált elektronokat, melyek nagy sebességgel ütköznek 
az anódba. Az ütközés helyén röntgensugárzás keletkezik. A becsapódó elektronok 
kinetikus energiájának nagy része hővé alakul, és csak ~1%-a fordítódik röntgensugár 
keltésére. Ha röntgensugárzás ér egy anyagot, akkor a sugár anyagtól függő mértékben 
irányváltoztatás nélkül áthalad rajta, egy része szóródik, egy része, pedig elnyelődik. Az 
intenzitás csökkenése elsősorban az anyag vastagságától, valamint sűrűségétől függ, és 

ető a következő egyenlettel:    
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I az áthaladó sugár intenzitása,  

a tömegabszorpciós együttható.  

A vastagabb, röntgen sugárzás által érzékelhető anyagrészek helyén a kapott kép 
sötétebb árnyalatú, mert a röntgensugár energiájának nagyobb része elnyelődik, míg 
vékonyabb anyagrészek helyén világosabb. Ezáltal lehetőség nyílik 

mérésére, mivel egy adott vastagsághoz egy adott árnyalatot 

 
9. ábra A röntgenes mérési elv és elrendezés  

A forraszpaszta vastagságot mérhetjük oldalnézeti röntgenkép alapján, ahol a 
világítjuk át (10. ábra). Ezt a módszert javasolja a [2]

Ilyen módszerrel készült képet szemléltet a 11. ábra. 
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elektronforrást és két fémelektródát tartalmaz. Az elektródák közötti feszültség (10-160 
, melyek nagy sebességgel ütköznek 

az anódba. Az ütközés helyén röntgensugárzás keletkezik. A becsapódó elektronok 
a fordítódik röntgensugár 

gár anyagtól függő mértékben 
irányváltoztatás nélkül áthalad rajta, egy része szóródik, egy része, pedig elnyelődik. Az 
intenzitás csökkenése elsősorban az anyag vastagságától, valamint sűrűségétől függ, és 

      (3) 

A vastagabb, röntgen sugárzás által érzékelhető anyagrészek helyén a kapott kép 
sötétebb árnyalatú, mert a röntgensugár energiájának nagyobb része elnyelődik, míg 
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a.) b.) 

10. ábra A döntött nézetű képek felvételi módjai: a.) a tárgyat döntik, b.) az érzékelőt döntik 
 

 

11. ábra Döntött nézetű röntgenkép furatkitöltés becsléshez  

Tömeggyártás során azonban nem lehetséges minden egyes szerelőlemezt 
oldalnézetben röntgengéppel megvizsgálni, legfeljebb mintavételes ellenőrzést tudunk 
ezzel a módszerrel megvalósítani, mivel hosszadalmas és pontatlan eljárás. 

2.3. Optikai vizsgálati eljárás 

Korábban a forraszkötések minőségét vizuálisan, szemmel ellenőrizték. A vizuális 
ellenőrzés hátránya, hogy szubjektív és lehetőségei korlátozottabbak az automatikus 
vizsgálatoknál. A nagyítók segíthetnek egy bizonyos szintig, ám az alkatrészek méret 
csökkenése és szerelési sűrűségük már elérte és meghaladta a emberi ellenőrzés 
lehetőségeinek határait [18]. A digitális számítógépek, a gépi látás és a képfeldolgozás 
rohamos fejlődése a folyamat automatizálását tették lehetővé. Elterjedt a 
nagyfelbontású kamerák, újfajta megvilágító eszközök [19], és technikák [20-22], 
valamint hatékony képfeldolgozó algoritmusok alkalmazása. A szakterületen a 
tudomány állását az alábbi könyvek adják meg: [23-25]. Abban az esetben, ha nagy 
mennyiségű, magas minőségű elektronikus részegységet kell létrehozni a 
gyártóberendezések képességeit akkor lehet hatékonyan kihasználni, ha a különböző 
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technológiai lépesek után gyors, megbízható és automatikus (in-line) vizsgálatokat 
végzünk. Ezen igény kielégítésére hozták létre az automatikus optikai vizsgáló 
berendezéseket. Definíciószerűen megfogalmazva, hogy mi is az AOI a nyomtatott 
huzalozású lemezek szereléstechnológiájában, így hangzana: objektív eredményeket 
szolgáltató, a digitális gépi látás és képfeldolgozás módszereit alkalmazó folyamat, 
amely a szereletlen és szerelt nyomtatott huzalozású lemezek automatizált optikai 
ellenőrzését végzi. Gyorsabb, pontosabb és olcsóbb, mint a szemrevételezéses 
ellenőrzés, így kiváltotta azt. Működésük során előre elkészített, paraméterezhető 
vizsgálati eljárásokat használnak, amelyek segítségével a digitalizált képet értékelik ki, 
és ennek alapján minősítik az ellenőrizni kívánt alkatrész pozícióját vagy forrasztott 
kötését. Az AOI rendszerek megbízható, gyors, költséghatékony megoldást nyújtanak a 
különböző technológiai lépések utáni vizsgálatok elvégzésére. Az AOI-k alkalmazásának 
pénzügyi előnyeiről a [18] irodalom ad részletes leírást. További irodalmak 
foglalkoznak az AOI alkalmazásnak előnyeivel, valamint gazdasági, hatékonysági és 
megbízhatósági elemzéseivel [26-46]. 

2.3.1 Érzékelők, képkészítő módszerek 

Az 1970-es évek elején feltalálták a CCD (Charge Coupled Device) és CMOS 
(Complementary Metal Oxide Semiconductor) fényérzékelőket. Ezzel lehetővé vált 
számítógép által feldolgozható digitális képek készítése. Megszületett a gépi látás. Az 
exponenciális ütemű fejlődés nagyszámú új alkalmazási lehetőséget eredményezett. Az 
egyik az automatikus optikai vizsgálat. A kétféle érzékelő összehasonlítását a [47-53] 
irodalmak teszik meg. 

Kétféle képkészítő módszer létezik optikai vizsgálat esetén: FOI (Field of Interest) 
alapú és a soros-szkennelés. Az első esetben a berendezés az összes vizsgálandó 
területről fényképet készít, minimális bejárási úttal, és minimális képszámmal. A 
második az egész panel felületét beszkenneli. Mindkettőnek megvan a maga előnye és 
hátránya. A soros-szkennelés a gyorsabb, de az adott hibához optimális megvilágítás 
létrehozása nehézkes, vagy nem lehetséges mivel az alkatrészek elhelyezkedése 
befolyásolja a megvilágítás hatékonyságát. Ha az alkatrész párhuzamos, vagy merőleges 
a szkennelés irányára, akkor az elkészített kép eltérhet. A pasztavizsgálat esetében még 
nincsenek alkatrészek, így ebben az esetben a soros-szkennelés a jobb választás. Ekkor 
a felvitt paszta területét mérik a pad-hez (forrasztási kontaktus felület a NYHL-en) 
képest, valamint lehetőség szerint a magasságát is, hogy térfogatot számíthassanak. Ha 
már alkatrészek is kerültek a lemezre, valamint be is vannak forrasztva, akkor a FOI 
módszer a hatékonyabb. Újfajta FOI módszert ír le az [54]-es irodalom. 

Az AOI berendezéseknek három fő része van: az optikai fej egység (megvilágítás, 
kamerák), a pozícionáló rendszer és a vezérlő rendszer. 

2.3.2 Az AOI-k általános felépítése 

AOI esetében számítógép, vagy PLC (Programmable Logic Controller) végzi a 
rendszer vezérlését. Számítógép esetében ez tartalmazza az alkatrészkönyvtárakat, 
illetve az aktuális mérési eredményeket rögzíti, majd ha ez szükséges egy központi 
gépre továbbítja, hogy ott kiértékeljék azokat, s a mérnök ezáltal változtathassa a 
gyártási folyamatot (SPC - Statistical Process Controll). A mozgatórendszer a beérkező 
lemezt a tárgyasztalra helyezi, és ott rögzíti, majd a vizsgálat után kiviszi a gépből. 
További rendszervezérlő áramköri egységek beépítésére is van lehetőség, hogy a 
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berendezés tudását bővítsék. Az optikai fej mindig a vizsgált lemez fölött helyezkedik el, 
ezt vagy a lemez és tárgyasztal mozgatásával és rögzített optikai fej egységgel oldják 
meg, vagy fordítva. A kamera lehet szürkeárnyalatos, és színes is. Az optikából is 
használnak több különböző fajtát, hogy az éppen legkedvezőbb helyzetet teremtsék meg 
az optimális vizsgálathoz. Az optikai rendszer az egyik legfontosabb része a 
berendezésnek, melynek kiválasztására nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy az adott 
lemezt a legmegfelelőbben lehessen vizsgálni (lásd 12. ábra). 

 
12. ábra Az AOI-k általános felépítése 

2.3.3 Optikai fej egység  

Az optikai fej egység alatt a kamerák és a megvilágító rendszer együttesét értjük. 
Feladata a megfelelő megvilágítás biztosítása, illetve a digitális képkészítés. Az 
érzékelők CCD vagy CMOS alapúak. Felbontásuk 0,7 - 16 megapixelig változik. Az 
alkalmazott kamerák száma berendezésfüggő. Nézetük lehet merőleges (ortogonális), 
vagy valamilyen szög alatti (általában 20-60° között).   

Az optikailag lehetséges megvilágítások: látható fény - monokromatikus fény, 
látható fény - fehér fény (vagy ennek bármely spektrális összetevője), infravörös fény, 
ultraibolya fény, polarizált fény. A lehetséges megvilágítási technikákat [23] alapján az I. 
táblázatban foglaltam össze. 

I. Táblázat Lehetséges megvilágítási technikák [23] 
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A LED (Light Emitting Diode - fénykibocsátó dióda) megvilágítás kiváló 
tulajdonságai miatt [19] optimális választás gépi látáshoz, valamint AOI 
berendezésekhez. 

2.3.4 Az AOI-k alkalmazhatósága 

A felületszerelt NYHL-ek szerelésének folyamatában három fázisban van fontos 
szerepe az AOI berendezéseknek: forraszpaszta felvitele után; beültetés után és 
forrasztás után (lásd 13. ábra). 

 
13. ábra Az AOI berendezések lehetséges helye egy gyártósoron 

A különböző vizsgálati helyeken - amennyiben kizárólag az adott feladatra 
alkalmas AOI van ott - eltérő elnevezésűek a berendezések: pasztanyomtatás után SPI 
(Solder Paste Inspection), beültetés után API (Automatic Placement Inspection), 
valamint forrasztás után PSI (Post-Soldering Inspection). Az olyan AOI-kat, amelyek 
alkalmasak mindegyik lépés ellenőrzésére univerzális AOI-knak (UAOI) nevezzük. Ha az 
elkészített eszközt dobozolják, akkor lehetőség van ennek a lépésnek az ellenőrzésére 
is, ez az AFI (Automatic Final Inspection), vagy OOE (Objective Optical Endtest).  

Az AOI-k legegyszerűbb alkalmazásukban a felvitt forraszpaszta mennyiségét mérik, 
de sokkal összetettebb ellenőrzéseket is képesek végezni. Így például a beültetett SMT-
alkatrészek meglétét, megfelelő pozícióját, polaritását, a forrasztott kötések minőségét 
(a forraszanyag felfutására jellemző meniszkusz tulajdonságait), az alkatrészek típusát 
(feliratát) stb. (lásd II. táblázat). A forrasztott kötések minőségét 100%-ban a forrasz-
meniszkusz optikai tulajdonságai alapján határozzuk meg. Egy érdekes terület a 
hullámforrasztás ellenőrzése. Eltérő algoritmusokat igényel, mivel kör alakú 
forrasztásokat kell vizsgálni. Néhány megoldást ajánlanak a következő irodalmak [55-
57]. 
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II. Táblázat Az AOI-k által végrehajtható legfontosabb feladatok NYHL szereléstechnológia esetén  

 
* Ha nem takar az alkatrész. 
 

A forraszkötések  kvalitatív  mérésével - feltételezve, hogy az alkatrész hibátlan - 
nagy valószínűséggel igazolhatják az áramkörök helyes működését. Ugyanakkor azzal, 
hogy többnyire egy statisztikai kiértékelő szoftverhez (SPC) is kapcsolódnak, nagyon 
sok információt nyújtanak a technológia beállításához. 

Forrasztás utáni vizsgálat 

A gyártók egyetértenek abban, hogy a forrasztás utáni optikai ellenőrzés stratégiai 
fontosságú, így amennyiben lehetséges törekedni kell annak meglétére. A hibás 
termékeket legkésőbb a gyártósor végén ki kell szűrni: "A valódi hibás alkatrészek 49%-
a csak a forrasztás után volt detektálható. Ezek alkatrész és forrasztási hibák voltak. Az 
optikailag detektálható hibák 48%-a nem volt felfedezhető elektronikus teszttel."[58]. 
Vagyis ez a legfontosabb hely az AOI-k számára. Az elektronikai részegység gyártás 
optikai vizsgálatai esetében a legtöbb tudományos irodalom ennek a területnek a 
kutatásával foglalkozik [59-87]. A forraszkötés minősítése a forrasz meniszkusz 
geometriai és optikai tulajdonságai alapján történik. Ezek befolyásolják a meniszkusz 
reflexiós tulajdonságait. A meniszkusz a folyékony forraszanyagból jön létre a forrasztás 
során (14. ábra). Megszilárdulás után a meniszkusz reflektálja a megvilágítást, amelyet 
ki tudunk értékelni (15., 16. ábra). Ezen reflexiós minták, valamint képfeldolgozó 
algoritmusok segítségével meghatározhatjuk a forraszkötés minőségét. 



                Janóczki Mihály                                                                                                                                                     PhD értekezés 19 

 

 

14. ábra A meniszkusz sematikus ábrája 

 

15. ábra Reflexiós minta 0805-ös alkatrészen fehér körgyűrű megvilágítás esetén (szimuláció) 

 

16. ábra Reflexiós minta körgyűrű RGB megvilágítással (szimuláció) 

A vizsgálatok történhetnek szürkeárnyalatos módszerrel, vagy színessel. 
Az AOI-k hátránya, hogy nem tudják az optikailag nem látható forrasztási 

kötéseket vizsgálni (például a BGA - Ball Grid Array alkatrészeket), valamint működésük 
során a vizsgálatok paraméterei nem állíthatók be tökéletesen, így olykor nem 
detektálják a létrejött hibákat, ezt hívjuk átcsúszott hibának. Ezek az AOI-k működése 
során a legnagyobb funkcionális hibák, mert ekkor nem teljesítik a feladatot, amire 
tervezték őket. Az átcsúszások számát nulla értéken kell tartani, bekövetkezésükkor 
alapos vizsgálat szükséges a kiküszöbölésükhöz és további megelőzésükhöz. Többször 
előfordul azonban, hogy az előírások szerinti megfelelő vizsgált részt hibásnak jelzik. 
Ezek az úgynevezett pszeudó hibák, amelyek csökkenthetik a termelékenységet, így 
számukat nullához kell közelíteni. Hátrányuk még, hogy termelékenységben a mai 
modern automatikus gyártósorok szűk keresztmetszetei, mert még nem tudnak olyan 
ütemben teljes lemezeket vizsgálni, mint ahogy azok a sorról érkeznek. Ezért szoktak 
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több berendezést egymás mögé helyezni, hogy ezt a hátrányt csökkentsék, vagy 
kiküszöböljék. Természetesen ennek anyagi vonzatai is vannak, amit mérlegelni kell.  

2.4. A szakirodalmi összefoglalóból levont következtetések 

A szakirodalom áttekintése alapján megállapítottam, hogy a tömeggyártásban 
alkalmazott AXI berendezéseket nem alkalmazzák a PIP technológia első szekvenciája 
(forraszpaszta felvitel) minőségének, valamint a furatkitöltöttség alapján a majdani 
forraszkötés minőségének előzetes vizsgálatára.  

Az AOI berendezések esetében a megvilágítás alapvetően meghatározza a 
különböző hibák detektálhatóságát. A forrasztás minőségét kizárólag a meniszkusz 
optikai tulajdonságai alapján vizsgálják. Erre többféle módszert ismertet a 
szakirodalom, ám összehasonlítást, valamint optimalizálást csak ritkán mutatnak be.  
Konklúzióimat a következő pontokban foglaltam össze: 

- Irodalomkutatásom során fellelt munkák közül, PIP technológia esetében a 
furatkitöltöttség becslésével egy munka foglalkozik. Az is röntgenes eljárást 
alkalmaz, ám a képkészítés és a kiértékelés is manuálisan történik. A 
szakirodalom alapvetően a technológiai paraméterek optimalizálásával, a 
szükséges pasztamennyiség ismertetésével foglalkozik. 

- Az automatikus optikai vizsgálat területén a munkák alapvetően újfajta 
megvilágítások kidolgozásával, valamint kép kiértékelő algoritmusok 
fejlesztésével foglalkoznak.  

- Hibafüggő megvilágítás optimalizálással foglalkozó munkát nem találtam.  
Következésképpen automatikus furatkitöltöttség mérési eljárás nem áll 

rendelkezésre, valamint elektronikai gyártás vizsgáló automatikus optikai 
berendezésekhez hibafüggő megvilágítás optimalizáló eljárás sem. Így célszerű a 
furatkitöltöttség méréstechnikai eljárásának, valamint a megvilágítás modellezési 
módszerek kutatása. A fentiek tükrében, jelen értekezésem fő témáinak a következőket 
választottam: 

- Új automatikus röntgenes mérési eljárás kidolgozása furat pasztázási (Pin-in-
Paste) technológiával készített forraszkötések előzetes minősítéséhez.  

- Automatikus optikai vizsgálat esetében a megvilágítást optimalizáló olyan 
algoritmusok létrehozása, amely a különböző gyakori hibák hatékonyabb 
detektálását segíti elő.  

Első lépésként, tisztázom az optikai és röntgenes vizsgálatok fizikai folyamatainak 
alapjait. Majd az alapegyenletekből kiindulva röntgenes mérési eljárást, valamint 
képszintetizáló módszert dolgozok ki. A szükséges anyagi paramétereket (röntgenes, 
valamint optikai) kísérletileg meghatározom és tisztázom a kidolgozott módszerek 
előnyeit, lehetőségeit, korlátait. 

3. Röntgenes forraszötvözet térfogat mérés (RFTM) 
kidolgozása a Pin in Paste technológiához  

A furatkitöltés mérésének és számításának legegyszerűbb módja a manuális 
eljárás. A furatról axiális nézetben készített röntgen kép alapján képfeldolgozó program 
segítségével a furat körvonala kijelölhető és a területen belüli átlagos szürkeárnyalat 
mérhető (17. ábra). 
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17. ábra Manuális átlagos szürkeárnyalat érték mérés Adobe Photoshop segítségével 

Jelen esetben az automatikus vizsgálati terület kijelölése és a szürkeárnyalat 
mérés a cél.  

Az új módszer alkalmazásával költségmegtakarítás érhető el. Az RFTM módszer a 
pasztanyomtatás után ellenőrzi a paneleket. Amennyiben nem megfelelő mennyiségű 
paszta került egy adott furathoz, már ekkor közvetlenül a pasztafelvitelt követően 
kiszűrhető a probléma. A javítás költségei a további technológiai lépéseket követően 
megközelítőleg egy nagyságrenddel nőnek.   

A kísérletek során alapvetően az Elektronikai Technológia Tanszéken található 
Dage XD 6600 típusú röntgen berendezést használtam. Ennek paramétereit a III. 
táblázat foglalja össze. 

III. Táblázat A Dage XD 6600 röntgengép műszaki paraméterei [101] 

Geometriai nagyítás 1400x 

Minimálisan felismerhető 
tárgynagyság 

600 nm 

Csőfeszültség 30-160 kV 

Maximális csőteljesítmény 3 W 

Maximális döntési szög 
50° a nem 360°-os 

körbejárásnál, 

45° a 360°-os körbejárásnál 

Képek színmélysége 8 bit 

Szürkeárnyalatok száma 256 

 

A kalibrációs görbe felvételét egy ipari partnernél található Phoenix PCB Analyser 
160 berendezés esetében is elvégeztem. 
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IV. Táblázat A Phoenix PCB Analyser 160 röntgengép műszaki paraméterei [102] 

 

Geometriai nagyítás 1400x 

Minimálisan felismerhető 
tárgynagyság 

1 μm 

Csőfeszültség 30-160 kV 

Maximális csőteljesítmény 20 W 

Maximális döntési szög 45° a 360°-os körbejárásnál 

Képek színmélysége 8 bit 

Szürkeárnyalatok száma 256 

 
Az elkészített képek 8 biten kvantált színmélységgel rendelkeznek, amely 256 

színárnyalat hozzárendelését jelenti a különböző röntgen intenzitásokhoz. A 
berendezés kalibrációs görbéjének ismerete elengedhetetlen az adott szürkeárnyalat 
értékekhez tartozó effektív forraszpaszta vastagság meghatározásához. A PIP-
technológia során alkalmazott forraszpasztákhoz - amennyiben ezek eltérő 
tulajdonságúak - külön-külön kalibrációs görbe felvétele szükséges. Mivel általánosan 
elterjedt megoldást nem találtam a kalibrációs görbe felvételéhez az effektív 
forraszpaszta vastagság mérés esetére, így első lépésként egy ilyen optimális kalibrációs 
teszt eszköz tulajdonságait határoztam meg. Négyféle gyártási eljárást, valamint ötféle 
anyagot vizsgáltam. Ezek a lézeres megmunkálás, mechanikai maratás, ragasztás, fúrás, 
az anyagok, pedig a kerámia, az üvegszál erősítésű epoxi lemez (FR4), az alumínium, a 
poliészter, és a PMMA (polimetil-metakrilát). A kiválasztás szempontja a könnyű 
hozzáférhetőség, alacsony ár, és jó megmunkálhatóság volt. A cél ideális, adott értékkel 
változó magasságú hengerek, vagy hasábok létrehozása, így megvalósítani az eltérő 
furatkitöltéseket. Az elő kísérletek után lézermegmunkált kerámia, mart FR4-es lemez, 
fúrt és szendvicsszerűen ragasztott alumínium és poliészter struktúra, valamint mart 
PMMA hordozókat vizsgáltam (18. ábra). A kerámia esetében 15 darab 10 μm-es 
mélységnövekedéssel rendelkező hasábot valósítottam meg, az FR4-s lemez esetében 
20 darab furatot martam, 10 μm-es mélységnövekedéssel, a szendvicsszerkezetű 
ragasztott eszközök esetében 100 μm vastagságú, fúrt alumínium, valamint poliészter 
fóliákat ragasztottam ciano-akrilát ragasztóval 18 rétegben. Ebben az esetben a 
rétegeken a furatok száma növekszik, így összeragasztva növekvő mélységű hasábok 
jönnek létre. 
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18. ábra Az első négy teszt eszköz 

Az eszközöknek három tulajdonságát vizsgáltam: furatmélység pontossága, a furat 
aljának felületi érdessége, valamint az anyagok röntgen elnyelési tulajdonságai. A 
felületi érdesség azért fontos paraméter, mert a forraszpasztában lévő forraszgömbök 
átmérője 10 μm is lehet, így a pontosabb hasáb-térfogat szimulálásához simább felszín 
szükséges. A lézerfúrt kerámia lap, valamint a mart FR4-es lemez megmunkált 
felszínének érdessége a 10 μm-es nagyságrendbe esik maximálisan. Az alumínium és a 
polimerek felszínének érdessége a 100 nm-es tartományba esik, tehát két 
nagyságrenddel kisebb. A mért felületi karakterisztikákat a 19. ábra mutatja. 

 

a., Lézer fúrt kerámia (max. 10 um) b., Mart FR4-es lemez (max. 6um) 
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c., Alumínium (max. 120 nm)  d., Poliészter (max. 220 nm) 

19. ábra A mért felületi profilok 

A méréseket Tencor Alpha Step 500 felületi profilmérő berendezéssel végeztem. A 
szendvicsszerkezetű ragasztott alumínium és poliészter eszközök struktúrája a 20. 
ábrán látható. A ragasztóréteg egyenetlen vastagság eloszlása miatt a furatok  mélysége 
nem reprodukálható 10 μm alatti pontossággal. 

 

20. ábra A ragasztott eszközök sematikus ábrája 

Az alkalmazott eszköz anyaga meghatározó, mivel a furat alatti réteg befolyásolja a 

mért szürkeértéket (21. ábra). Ez kulcskérdés, mert ha a mérőetalon furatok alatti 
vastagsága változó, akkor ez véletlen hibával terheli a mérést, az etalon eltérő 
szürkeértékeiből adódóan. Hasonlóan vételen hibát okozhat a nagy felületi érdesség, 
mivel forraszgömbök eloszlása nem lesz homogén a furat alján. Vagyis a cél, hogy a 
furatok alján a pasztát tartó réteg vastagsága egyenletes, felületi érdessége és röntgen 
elnyelése minimális legyen. Ebben az esetben az  effektív pasztavastagság 
szürkeértékéhez kizárólag az etalon furatok alatti részének szürkeértéke adódik, 
minden furat esetében azonos mértékben, így csak egy állandó nullpont eltolódási hibát 
okoz, amit ezen szürkeértékek kivonásával egyszerűen kompenzálhatunk.  
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21. ábra Szürkeérték mérés 

V. táblázat A anyagok összehasonlítása  

 

A V. táblázat alapján a vizsgált anyagok közül a polimerek (poliészter, PMMA) 
optimálisak a felületi érdesség és röntgen elnyelés szempontjából. A ragasztott 
struktúra nem reprodukálható mélysége miatt esik ki a jelöltek közül. A kiválasztott 
eszköz a lépcsősen mart PMMA. Első lépésben 100 μm-es lépcsőket martam, majd 
minden lépcső közepén furatot készítettem. Ezt a struktúrát mechanikailag rögzítettem 
egy PMMA hordozóra (22. ábra). Így 20 furat készült 0-2 mm között 100 μm-es 
felbontással. A furatok mélységének pontosságát a maróberendezés horizontális 
eltérítésének pontossága határozza meg, ez +/- 5 μm volt. Így a furatmélység 
pontossága ezzel az eljárással a legnagyobb az alkalmazott eljárások közül. 

 

22. ábra Mart PMMA kalibrációs teszt eszköz 
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3.1. A röntgen berendezés kalibrációs görbéje 

Az elkészített eszköz segítségével két röntgenberendezés (Dage XD 6600 és 
Phoenix PCB Analyser 160) kalibrációs görbéjét vettem fel adott forraszpasztához. Az 
második berendezés esetében két gyorsító feszültség esetén is elkészült a görbe: 100 és 
120 kV-on. A mért pontokra exponenciális görbét illesztettem Matlab program 
segítségével. Az illesztés során a mért pontoktól való eltérés maximumát 
minimalizáltam. A csökkenő exponenciális görbe három paraméterét (P1, P2, P3) 
határoztam meg így. 

3*21 P

T

ePPGS
−

+=     (4) 

,ahol:  
GS a szürkeérték, 
T az ötvözet effektív vastagsága,  
P1, P2, P3 a csökkenő exponenciális görbe paraméterei. 

 

23. ábra A két kalibrációs görbe Phoenix PCB Analyser 160 gépre, Sn2Ag0.5Cu forraszötvözet 
esetében 

A 23. ábra mutatja a mért kalibrációs görbéket, amelyek a szürkeértéket adják az 
effektív vastagság függvényében. Következő lépésben összehasonlítottam ezeket az 
értékeket valós NYHL-ben lévő paszta értékeivel. A vizsgálatok során kiderült, hogy a 
kizárólag PMMA teszt eszköz esetében adott effektív vastagsághoz magasabb 
szürkeérték tartozott, mint a valós furatok esetében. Ez a NYHL elnyelésének hiánya 
miatt van, és véltelen hibát okoz a mérésben. Ezért a végső kalibrációs etalon egy PMMA 
hordozóra erősített lépcsőzetesen mart FR4-es struktúra, amelyet a 24. ábra illusztrál. 
Ez az eszköz közelíti legjobban a valós körülményeket. Vagyis a paszta körül FR4-es, 
üvegszál erősítésű epoxi van, ami biztosítja a valós elnyelést, és minimális, állandó 
mértékű szürkeérték adódik a paszta szürkeértékéhez a PMMA hordozó jelenléte miatt, 
ami kompenzálható. Tehát a 24. ábra szerint elkészített etalonról készített 
röntgenfelvételen 5 μm pontossággal reprodukálható magasságú furatban lévő, valós 
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elnyelési körülményekkel rendelkező, kizárólag a forraszpaszta effektív vastagságából 
adódó szürkeértéket tudunk mérni, ahol a forraszpaszta a legjobb közelítéssel henger 
formájú térfogatban van. 

 

       

24. ábra A végső kalibrációs teszt struktúra 

Ezzel az eszközzel készítettem el a Dage XD 6600-as kalibrációs görbéjét, amelyet a 25. 
ábra szemléltet. 

 

25. ábra A kalibrációs görbe Dage XD 6600 gépre, Sn2Ag0.5Cu forraszötvözet esetében 

A szürkeárnyalat karakterisztika exponenciális jellege miatt a karakterisztika 
pontossága egyértelműen nem határozható meg, ugyanis egy szürkeárnyalati értékre 
vonatkoztatott pasztavastagság-változás függ a mért vastagságtól. A mérés 
pontatlansága a karakterisztika relatív hibafüggvényéből (26. ábra) határozható meg, 
miszerint a mért értékhez viszonyítva maximum hány százalékos lehet a hiba. 
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3.2. Mérési hiba 

A mérés során alapvetően háromféle jelenség befolyásolja a mérés pontosságát. Az 
első a képkészítésnél jelenik meg, a röntgenkép széle felé közeledve a kép egyre jobban 
torzul, mivel a röntgenforrás pontszerű. A kördetektálásnál fellépnek véletlen hibák, 
melyek elhanyagolható mértékben befolyásolják a mérést. Az állandó és legnagyobb 
mértékű hibát a szürkeértékből történő effektív vastagság mérés adja. Ebben az esetben 
a mérés relatív hibája, valamint a görbeillesztés hibája jelenik meg. A második véletlen 
hiba, az elsőt a következőképpen számíthatjuk: 

100*)(

)1()(
]Rel.hiba[%

gsT

gsTgsT −−
=     (5) 

, ahol: 
T az effektív vastagság, 
gs a szürkeérték. 
A kalibrációs görbe exponenciális jellege miatt a relatív hiba nemlineárisan nő az 
effektív vastagság függvényében. Az RFTM módszer relatív hibagörbéjét mutatja a 26. 
ábra (Dage XD 6600-as gép és Sn2Ag0.5Cu). 

 

26. ábra A mért pasztavastagság relatív hibája 

3.3. Forrasz ötvözet térfogat elemzés 

Az átlagos szürkeértéket a program meghatározza a kijelölt területen belül (27. 
ábra). A módszer fő lépése a mért, felvitt forraszötvözet mennyiség összevetése a 
számított, szükséges mennyiséggel. 
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A legegyszerűbb lehetőség a furatkitöltés mérésére a manuális szegmentálás. 
Képfeldolgozó program segítségével a FOI (Field of Interest) kijelölése kézzel történhet. 
A cél az automatikus területkijelölés és átlagos szürkeérték meghatározás. A következő 
fejezetben ennek matematikai leírását adom meg. 

3.4. Hough Transzformáció [98] 

A témát a [98]-as irodalom alapján ismertetem. A Hough transzformáció 
(továbbiakban HT) egyenes illesztő algoritmus, így eltér az általában használt első- és 
másodrendű élkeresési módszerektől. Itt nem a kép tulajdonságait változtatjuk meg 
annak érdekében, hogy kiemeljük az éleket, hanem már az előzőleg megtalált élekre 
illesztünk egyenest. (A HT nem csak egyenesek, hanem más alakzatok, körök, ellipszisek 
keresésére is alkalmazható.) Természetesen az algoritmus teljesen független a formák 
elhelyezkedésétől illetve irányától. Fontos, hogy a transzformáció nem szakaszokat, 
hanem egyeneseket keres, így a metszéspontok keresése lineáris egyenletrendszer 
megoldását jelenti. A HT akkumulátor tömbbel dolgozik, amely dimenziója az 
ismeretlen paraméterek számától függ. Például, ha az egyenes egyenlete bxmy +⋅= , az 

akkumulátor tömb paraméterei m és b lesznek. Ha tömbben tároljuk az előző 
paramétereket, ésszerűen kvantáltaknak kell lenniük, jelölje ezeket M és B. Így a 
paramétereket [ ]BMA ,  mátrixban lehet reprezentálni.  

Első lépésként bináris transzformációkkal kell átalakítani a képet, hogy csak a 
feldolgozás számára fontos információk maradjanak. Így a zajok, felesleges részletek 
eltűnnek, amivel jelentősen növekedik az algoritmus időbeli hatékonysága, illetve 
pontossága. További előfeldolgozás szükséges a nagy foltok eltávolítása érdekében 
(szegmens eltávolítás). Fontos, hogy a HT csak éleket tartalmazó ábrákon hatékony, 
ugyanis a foltok a transzformáció jellege miatt nagyszámú egyenest tartalmaznak, 
illetve a végrehajtási idő is jelentősen megnő.  

A már említett bxmy +⋅=  egyenlet mellett számos reprezentációja létezik az 

egyenesnek. Az előbbi modell hátránya, hogy a derékszögű koordináta rendszerben 
függőleges, illetve függőlegeshez közelítő egyenesek leírására nem alkalmas, m végtelen 
nagy értéke miatt. Sokkal jobb modellel szolgál a következő Hesse-féle normálalakos 
reprezentáció:  

     Θ⋅+Θ⋅= sincos yxr ,    (7) 

,ahol: 
 r jelenti az egyenes origótól mért távolságát,  
Θ az r vektornak a pozitív valós féltengellyel közbezárt szöge.  
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Az előbbi egyenlet alapján bármely adott (x,y) koordináta párral megadott pontra 
egyértelműen megadható az egyenes egyenlete a Θ ismeretében.   A 27. ábra mutatja a  
r=0,5 és Θ=135˚ paraméterekkel megadott egyenest.  

 

 
27. ábra Egyenes ábrázolása r=0,5 és Θ=135° esetén [98] 

A kép előfeldolgozása (éldetektálás) után, ha a képen (x,y) pontban egy pixel 
található, ez potenciálisan része lehet egy, a képen található egyenesnek. Egy ilyen talált 
ponton elvileg végtelen sok egyenes húzható, természetesen különböző (r,Θ) esetén. Ha 
az adott pont ténylegesen egy egyenes része, feltételezhető, hogy a rajta keresztül 
húzott, elvileg végtelen sok számú egyenesek közül az egyik éppen a képen lévő 
egyenesen halad át. Valóságban természetesen nem lehetséges végtelen sok egyenes 
előállítása, de adott ∆Θ esetén 180/∆Θ darab egyenes húzható (28. ábra).  

 
28. ábra Az (1,1) ponton átmenő egyenesek halmaza ∆Θ =36˚ esetén [98] 

Adott ),( 00 yx  ponton átmenő, Θ irányszögű egyenes egyenlete a következő:  

      )( 00 xxmyy −⋅+= ,    (8) 

,ahol: 
 m = -ctg Θ 

Természetesen felmerül a kérdés, mi szükség van a képen található egy darab 
pixelen keresztül húzott egyenesekre. Erre a kérdésre ad választ a paraméter tér, 
amelyet Hough-térnek is nevezünk. A paraméter tér tulajdonképpen egy akkumulátor 
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tömb, amely feltöltése a pixeleken áthúzott egyenesek alapján történik. A paraméter tér 
két paramétere r és Θ. Az akkumulátor tömb maximális r értékét előre definiálni kell, ha 
nem dinamikus tömbbel dolgozunk. A másik tömb mérete előre definiálható ∆Θ 
segítségével. Egy adott pixelen húzott, (r,Θ) paraméterrel megadott egyenes ezek szerint 
1 pontot jelent a paraméter térben. Ha ezen a ponton ∆Θ fokonként egyeneseket 
húzunk, az a paraméter térben 180/∆Θ darab pontot jelent.  Gondot jelent a negatív r-ek 
ábrázolása. Két megoldás létezik: egyik az, hogy figyelmen kívül hagyjuk a negatív 
értékeket. Ugyanis, ha a negatív r értékeket figyelembe vesszük, minden egyenes 
kétszer fog szerepelni a paraméter térben. A másik megoldás, hogy az akkumulátor 
tömb indexelésénél a tömb közepe jelenti a (0,0) értéket.  

 
29. ábra A Hough transzformáció paramétertere: a.) az egy ponton átmenő, b.) a két ponton 

átmenő egyenesek halmaza [98] 

A 29. ábra esetén felmerül a kérdés, hogy lehet megkeresni a két pontra illeszkedő 
egyenest. A két görbe metszéspontjában egy (r,Θ)-val megadható egyenes szerepel, és 
mivel mindkét pontra ugyan ez az egyenes lett fektetve. Ezek szerint az akkumulátor 
tömbnek számolnia kell, hogy az algoritmus során az adott (r,Θ) paraméterekre hány 
pont jut. Például, ha az adott képen egy darab egyenes található, és ez tíz pontból áll, 
akkor az akkumulátor tömbben az algoritmus végén található egy (r,Θ) pont, amely 
értéke tíz. Ebből az következne, hogy bármely kép esetén az akkumulátor tömbben csak 
meg kell keresni a maximális értékeket, és azok jelentik az egyeneseket a képen, de ∆Θ 
és r kvantálása miatt egy egyenes pontjai nem mindig adott (r,Θ) pontra esnek a 
paraméter térben, hanem ennek valamilyen sugarú környezetére. Emiatt nem 
maximumot, hanem lokális maximumot kell keresni. A 30. ábra mutatja a 
transzformálandó képen található három szakaszt és azoknak a paraméter terét. Ezen 
térben láthatóan három csomópont található, amik alapján már könnyen 
meghatározhatóak a keresett egyenesek.  

 
30. ábra Három egyenes és a hozzájuk tartozó paraméter tér [98] 
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 A HT nem csak egyenesek, hanem más formák, például körök felismerésére is 
alkalmas. Kördetektálás esetén a transzformációhoz szükségünk van a kör egyenletére:

     

,ahol: 
 x0 és y0 a kör középpontjának koordinátái, 
r pedig a kör sugara.  
HT segítségével három paramétert (
eredményeképpen a transzformációnál alkalmazott paraméter tér háromdimenziós lesz 
(31. ábra). 

31. ábra Hough transzformáció paraméter tere körkeresés esetén

Abban az esetben, ha a keresendő kör sugarát pontosan ismerjük, akkor a paraméter tér 
kétdimenziósra redukálódik, hiszen ekkor már csak a kör középpontjának koordinát
(x0,y0) kell meghatároznunk. Ismert 
transzformációt úgy, hogy az eredeti körvonalra ne egyeneseket, hanem a körvonalat 
alkotó pixeleknek megfelelő középpontú, 
körvonal középpontját azok a koordináták határozzák meg, ahol az illesztett körök 
közül a legtöbb metszi egymást (
paraméter határozza meg: az eredeti körvonalat alkotó pixelek száma és a kör sugara. 
Ugyanis, annyi kört kell rajzolnunk, mint ahány pontból áll az eredeti körvonal, valamint 
a rajzolt köröket alkotó pontok
ha nem ismert pontosan a kör sugara, akkor a transzformációt többféle sugár
el kell végezni, ami ugyancsak megnöveli az elvégzendő műveletek számát. 

a.) 

32. ábra Kördetektáló Hough 
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nem csak egyenesek, hanem más formák, például körök felismerésére is 
alkalmas. Kördetektálás esetén a transzformációhoz szükségünk van a kör egyenletére:
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a kör középpontjának koordinátái,  

segítségével három paramétert (x0,y0,r) kell meghatároznunk, aminek 
eredményeképpen a transzformációnál alkalmazott paraméter tér háromdimenziós lesz 

 

Hough transzformáció paraméter tere körkeresés esetén

keresendő kör sugarát pontosan ismerjük, akkor a paraméter tér 
kétdimenziósra redukálódik, hiszen ekkor már csak a kör középpontjának koordinát

) kell meghatároznunk. Ismert r0 sugár esetén a körillesztéshez módosítsuk a 
transzformációt úgy, hogy az eredeti körvonalra ne egyeneseket, hanem a körvonalat 
alkotó pixeleknek megfelelő középpontú, r0 sugarú köröket rajzoljunk. Így az eredeti 

örvonal középpontját azok a koordináták határozzák meg, ahol az illesztett körök 
közül a legtöbb metszi egymást (32. ábra). A körillesztő transzformáció futási idejét két 
paraméter határozza meg: az eredeti körvonalat alkotó pixelek száma és a kör sugara. 
Ugyanis, annyi kört kell rajzolnunk, mint ahány pontból áll az eredeti körvonal, valamint 
a rajzolt köröket alkotó pontok száma egyenes arányban van a kör sugarával. Továbbá, 
ha nem ismert pontosan a kör sugara, akkor a transzformációt többféle sugár
el kell végezni, ami ugyancsak megnöveli az elvégzendő műveletek számát. 

 

b.) 

Kördetektáló Hough transzformáció: a.) bemeneti képe, b.) paraméter tere

r 

y x 
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nem csak egyenesek, hanem más formák, például körök felismerésére is 
alkalmas. Kördetektálás esetén a transzformációhoz szükségünk van a kör egyenletére: 

  (9) 

) kell meghatároznunk, aminek 
eredményeképpen a transzformációnál alkalmazott paraméter tér háromdimenziós lesz 

Hough transzformáció paraméter tere körkeresés esetén 

keresendő kör sugarát pontosan ismerjük, akkor a paraméter tér 
kétdimenziósra redukálódik, hiszen ekkor már csak a kör középpontjának koordinátáit 

sugár esetén a körillesztéshez módosítsuk a 
transzformációt úgy, hogy az eredeti körvonalra ne egyeneseket, hanem a körvonalat 

sugarú köröket rajzoljunk. Így az eredeti 
örvonal középpontját azok a koordináták határozzák meg, ahol az illesztett körök 

). A körillesztő transzformáció futási idejét két 
paraméter határozza meg: az eredeti körvonalat alkotó pixelek száma és a kör sugara. 
Ugyanis, annyi kört kell rajzolnunk, mint ahány pontból áll az eredeti körvonal, valamint 

száma egyenes arányban van a kör sugarával. Továbbá, 
ha nem ismert pontosan a kör sugara, akkor a transzformációt többféle sugár-értékre is 
el kell végezni, ami ugyancsak megnöveli az elvégzendő műveletek számát.  

 

transzformáció: a.) bemeneti képe, b.) paraméter tere  
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3.5. Effektív ötvözetvastagság mérése 

 A furatkitöltés méréséhez szükséges képfeldolgozó lépéseket a Matlab 7.01. 
programcsomag képfeldolgozó eszköztárának (image processing toolbox) segítségével 
valósítottam meg. Elsőként a digitális szürkeárnyalatos képet konvertáltam át egy 
kétdimenziós intenzitás mátrixszá, aminek az elemei a képpontok síkbeli 
elhelyezkedését, elemeinek értékei pedig a pixelek fényességét (intenzitását) jelölik. Az 
alkalmazott röntgenmikroszkóp (Dage XD 6600) által készített kpen 256 különböző 
színárnyalatot különböztethetünk meg. A színskála ilyen fokú kvantáltsága elegendő 
volt az alkalmazott képfeldolgozó algoritmusok elvégzéséhez. A szokásos konvenció 
miatt az intenzitás mátrixban jelölje 0 a fekete és 255 a teljes intenzitású, fehér 
képpontot.  
 Stencilnyomtatás után a furatban lévő forraszpaszta vastagsága nem mindenhol 
ugyanolyan, ezért ha a pasztát alkotó képpontok szürkeárnyalat értékeit átlagoljuk, 
akkor megkapjuk a paszta átlagos vastagságát henger térfogatra (33. ábra). 

 

   a.,     b., 

33. ábra A furatban lévő paszta alakja: a.) nyomtatás után, b.) a szoftveres átlagolás elméleti 
hatása 

 Az átlagos pasztavastagságot a furatra axiális nézetű kép (34. ábra a.) alapján 
határoztam meg, ahol a képen csak a pasztát reprezentáló képpontok szürkeárnyalat 
értékeit átlagoltam. Ehhez szükség van a paszta körvonalának meghatározásához, 
aminél felhasználtam azt a tényt, hogy a furathoz tartozó furatfémezés (galván réteg) 
belső határvonala egybeesik a paszta körvonalával, így csak a galván réteget jelölő 
pontok a lényegesek, a többi képpont eltávolítható. A röntgenképen a galván réteghez 
tartozó pixelek a legsötétebbek, ezért az „eltávolító” eljáráshoz meghatároztam a galván 
réteg szürkeárnyalat-értékétől függő vágási határértéket, amivel a kép pontjainak 
intenzitását összehasonlítva, a határértéket meghaladó képpontokat eltávolítottam (34. 
b. ábra) 
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a.) b.) 

34. ábra Nyomtatás utáni furat felülnézeti röntgenképe: a.) eredeti felvétel, b.) méréshez 
szükségtelen képpontok eltávolítása és után 

 A galván réteg határvonalának pontos meghatározásának érdekében a képen 
élkeresést végeztem. Ha a galván réteget tartalmazó képet a(m,n) kétváltozós 
függvénynek tekintjük, ahol a jelöli a képpont intenzitását, m a horizontális, n pedig a 
vertikális elhelyezkedését, akkor Laplace szűrővel végzett élkeresés elvégezhető. Azért 
alkalmaztam Laplace szűrőt, mert a gradiens szűrővel ellentétben irányfüggetlen, ezért 
nincs jelentősége, hogy milyen irányú színátmenetet detektálunk élnek.  
 Az „él-képen” Hough transzformáció segítségével kört illesztettem a galván réteg 
határvonalára. A kördetektáló transzformáció alkalmazása során az eredeti körvonal 
minden egyes pontjának megfelelő középpontú, a kör sugarával megegyező sugarú 
köröket rajzolunk. Így az eredeti körvonal középpontja ott található, ahol a rajzolt körök 
közül a legtöbb metszi egymást (35. ábra). Az algoritmus hátránya, hogy az eredeti 
körvonal középpontjának precíz meghatározásához pontosan kell ismerni a kör sugarát. 
Ha nem ismert a keresendő kör sugara, akkor a transzformációt több sugár-érték 
esetére kell elvégezni, ami megnöveli az elvégzendő műveletek számát. 
 A kördetektáló transzformáció túl sok adat feldolgozását vonta maga után, ezért 
azt az ötletet használtam fel, hogy a körvonal meghatározásához a HT egyenes-illesztő 
algoritmusát alkalmazom. A körvonal minden pontjára vízszintes és függőleges 
egyeneseket illesztettem, majd a paraméter térből kiválasztottam annak a négy 
egyenesnek a paramétereit, amelyek merőlegesek és érintői a körvonalnak, valamint a 
körvonal legtöbb pontján haladnak át (36. ábra). Az algoritmus előnye a kördetektáló 
módszerrel szemben, hogy az elvégzett műveletek száma kevesebb, valamint a 
keresendő kör sugarát sem kell pontosan ismerni. 
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35. ábra Kördetektáló Hough transzformáció alkalmazása a galván réteg határvonalára 

 

36. ábra A galván réteg határvonalára illesztett négy egyenes képe 

A négy egyenes paramétereiből már kiszámítható a körvonalra legjobban illeszthető kör 
sugara és középpontjának koordinátái.  

 Az eredeti röntgenképen az illesztett kör belsejében lévő képpontok 
szürkeárnyalati értékeit átlagoltam, s ezzel megkaptam a furatban lévő forraszpaszta 
átlagos szürkeárnyalati értékét (37. ábra). Ehhez az értékhez tartozó forraszpaszta 
vastagságot a röntgengép szürkeárnyalati karakterisztikájából határoztam meg. Az 56 
szürkeárnyalati érték 804 µm-es pasztavastagságnak felel meg a 23. ábra 100 kV-os 
görbéje alapján.  

 

37. ábra Furatban lévő forraszpaszta átlagos szürkeárnyalati értéke 
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A furatkitöltést összehasonlításképpen döntött röntgenkép alapján is megbecsültem 
(38. ábra) a [2]-es irodalomban leírt módszer segítségével. Így 810 µm-es 
pasztavastagság volt az eredmény.  

 

38. ábra Furatkitöltés ellenőrzése oldalnézeti röntgenkép alapján 

 Ez után összehasonlítottam a pasztavastagság meghatározásának időtartamát 
manuális, illetve algoritmizált eljárás esetén, ami alapján az algoritmizált elemzés akár 
180-szor gyorsabb is lehet, mint a manuális mérés (VI. táblázat). 

VI. táblázat Pasztavastagság mérésének időtartama manuális és algoritmizált módszerek esetén 

 Manuális mérés 
Algoritmizált mérés 

Körillesztő HT-val Egyenes-illesztő HT-val 

Idő 3-4 perc 2 perc 1,3 másodperc 

A kép szegmentálása egyszerűen megoldható a panel CAD (Computer Aided 
Desing) fájlja alapján (39. ábra), amely az NYHL adatait tartalmazza. Így ki tudjuk nyerni 
az összes furat képét, majd az ismertetett módszerrel meghatározhatjuk az átlagos 
szürkeértéket. 

 

39. ábra A furatok képének kinyerése a teljes panelről 
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3.6. Kísérleti eredmények 

A kísérletek során 185 PIP kötést vizsgáltam. Felvittem a pasztát (40. ábra), majd 
különböző hibajelenségek létrehozása céljából 50 esetben megváltoztattam a 
stencilnyomtatás során felvitt pasztatérfogatot. 

 

40. ábra Képek a tesztpanelről paszta nyomtatás előtt (a.), pasztázás után (b.), és röntgen 
felvételen 

A furatkitöltést röntgen berendezéssel ellenőriztem (41. ábra). 

 

41. ábra A furatkitöltés ellenőrzése 

A különböző mértékű furatkitöltésekhez eltérő szürkeérték tartozik (42. ábra). 

 

42. ábra Röntgen felvételek, különböző kitöltöttséggel, háttér nélkül 



38 PhD értekezés                                                                                                                                                   Janóczki Mihály 

 

A teszt eszköz alkalmas a mért effektív pasztavastagság ellenőrzésére is. 
Keresztmetszeti nézet segítségével verifikálható a mérés (43., 44. ábra). 

 

43. ábra A különböző nézetek magyarázata 

 

44. ábra Teljesen kitöltött furatok mérése a teszteszköz segítségével 

A kalibrációs görbe segítségével tudjuk számítani az effektív vastagságot és így az 
ötvözet térfogata meghatározható. A kísérletek során 185 furatot vizsgáltam (45. ábra). 

 

45. ábra A pasztázott tesztpanel röntgenképe 



                Janóczki Mihály                                                                                                                                                     PhD értekezés 39 

 

Demonstrációs céllal két furatátmérőre az VII. táblázat 12 furat mérési eredményeit 
mutatja. 

VII. Táblázat Furatkitöltöttség mérés verifikálása  

 Furatátmérő: 0,9 mm   

 
"Keresztmetszeti" nézetű 

mérés 
RFTM (Röntgenes forraszötvözet 
térfogat mérés)  

Furatszám Eff. vastagság [mm] 
Eff. vastagság 

[mm] Szürkeérték Rel. hiba [%] 

1 0,93 0,979 68 5,0 

2 0,80 1,022 66 21,7 

3 0,93 1,045 65 11,0 

4 1,00 1,045 65 4,3 

5 1,05 1,045 65 0,5 

6 1,05 1,070 64 1,9 

     

     

 Furatátmérő: 1,1 mm   

 "Keresztmetszeti" mérés RFTM   

Furatszám Eff. vastagság [mm] 
Eff. vastagság 

[mm] Szürkeérték Rel. hiba [%] 

7 1,12 0,979 68 14,4 

8 1,12 0,979 68 14,4 

9 1,13 1,000 67 13,0 

10 1,18 1,000 67 18,0 

11 1,21 1,000 67 21,0 

12 1,23 1,022 66 20,4 

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a módszer relatív hibája átlagosan 7,8%. A nagyobb 
furatátmérő, általánosan kijelenthető, hogy nagyobb mérési hibával járt. Ez a VII. 
táblázatból is kitűnik.  

Az új módszert alkalmazva a PIP kötéseket előzetesen minősíthetjük az IPC-610D 
szabvány előírásai alapján, a felvitt és szükséges ötvözettérfogat arány alapján. 
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VIII. Táblázat Az RFTM minősítési osztályai  

                                       Optimális                      Elfogadható    Rejtett hibák (zárványok)            Hiba 

Előzetes 
minősítés 

A felvitt paszta 

térfogata 

= 

a szükséges 
paszta 

térfogata 

 

A felvitt paszta 

= 

a szükséges 
paszta 

térfogatának 

75-100%-a  

 

Felvitt paszta 

= 

Szükséges paszta 

50-75%-a  

 

Felvitt paszta 

 = 

Szükséges paszta 

0-50%-a 
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4. Hibafüggő megvilágítás-optimalizáló eljárás kidolgozása 
automatikus optikai vizsgáló berendezésekhez 

A célom ebben a témakörben egy általános ipari probléma megoldása volt. Az 
NYHL szerelése során sokféle hiba léphet föl. Ezek általában detektálhatók optikailag, de 
vannak nehezen, vagy egyáltalán nem észlelhetők. Az egyik érdekes probléma a sírkő 
effektus. A jelenség a forrasztás során a 2 forrasztási oldal közötti forgatónyomaték 
különbség miatt lép fel, amit a felületi feszültség hoz létre. Ekkor a diszkrét passzív 
alkatrészek sírkőszerűen egyik oldalukra állnak (46. ábra). 

 

 
46. ábra A sírkő effektus 

Ebben a formában kiválóan detektálható a hiba. Abban az esetben viszont, ha az 
alkatrész maximum 45˚-os szöget zár be a panel síkjával, akkor jóval nehezebbé válik ez 
a feladat. Ennek a legrosszabb esete, amikor az alkatrész és a nem érintett pad között 
éppen nem alakul ki a kötés. Ez a kvázi sírkő effektus, vagy sírkőszerű jelenség (47. 
ábra).  

 

 
47. ábra Kvázi sírkő jelenség 

Ez a jelenség veszélyes lehet, mivel a szokványos AOI megvilágításokkal és merőleges 
nézetű kamerával nem detektálható. A 48. ábrán látható alkatrész merőleges nézetű 
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vizsgálat során a kialakult kötést biztosító meniszkusz és a kötést nem biztosító nem 
megfelelő meniszkusz ugyanolyan reflexiós képpel rendelkezik. Mindkettő a megfelelő 
meniszkusz "sötét" árnyalatú képét mutatja.  
 

 
48. ábra Sírkőszerű jelenség vizsgálata általános megvilágításokkal 

 

A döntött nézetű kamerák segíthetnek, de ezek növelik a vizsgálati időt, ha egyáltalán 
rendelkezésre állnak. Az optimális megoldás merőleges nézetű kamera alkalmazása 
optimalizált megvilágítással. A módszerem fehér körgyűrű és félgömb diffúz 
elrendezésű megvilágításokat szimulál ehhez a jelenséghez. 
 

4.1. A meniszkusz modellezése [90, 91, 92, 94] 

A felület alakja aszerint alakul, hogy a felületi  energia és a potenciális energia 
összege minimális legyen. A forrasztás során a megolvadt forraszból kialakuló 
meniszkusz alakváltozása egyensúlyi állapotra való törekvés, ennek során a forrasz 
felszínén fellépő erők kioltják egymást, és a felületi energia minimális lesz. Felületi 
energiának nevezzük egy adott kristálytani irányban egységnyi felület létrehozásához 
szükséges többlet szabadenergiát. A test felszínét meghatározó energia számítása a 
következő energiafüggvény alapján történik [91]: 

� = � �����
	
�	

+  ���																																																		�1� 
, ahol: 
g a nehézségi gyorsulás,  
ρ a folyadék sűrűsége,  
z a magassági koordináta, 
A a folyadék felszíne,  
γ a felületi feszültség.  
Az egyenletben az első integrál a potenciális energiát határozza meg, a g nehézségi 
gyorsulás, a ρ folyadék sűrűség és a z magassági koordináta szorzatának térfogat 
szerinti integrálásával. A második tag a folyadékkal érintkező közeg és a folyadék 
felszíne (A) között fellépő γ feszültség felület szerinti integrálásával számítható. Ezt a 
feszültséget felületi feszültségnek nevezzük. Ez okozza azt, hogy a folyadékok a lehető 
legkisebb fajlagos felületű alakzatot igyekszenek felvenni. A folyadék részecskéi közötti 
kohéziós erő, és folyadék fázis határán lévő récskéket érő aszimmetrikus erőhatás 
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együttes következménye a felületi feszültség [94]. A forrasz felszínének kialakításában a 
kis térfogat miatt az utóbbi energia játszik nagyobb szerepet. Az egyensúlyi helyzetben 
lévő felszín formájának meghatározása a fenti energiafüggvény minimalizálásával 
történik, ezt számítja a Surface Evolver 2.30 (szabadon letölthető, általánosan használt 
és tesztelt [91,92]) program is (írta: K. A. Brakke). 

Amennyiben a meniszkusz képződés során csak a gravitációt és felületi 
feszültséget vesszük figyelembe, kapilláris felszínről beszélünk és a felszínt a 
kapillaritás Laplace-egyenletével számíthatjuk [92]: 

△ � = − △ ��� +△ �� = � � 1
�� + 1

���																																											�2� 

, ahol: 
ΔP a folyadék határ felületén fellépő nyomás különbség, 
Δρ sűrűség különbség, 
g a nehézségi gyorsulás, 
z a magassági koordináta, �� a 0 magassági koordinátán mért nyomás �� és �� a felszín két fő görbületi sugara. 
ΔP a folyadék határ felületén fellépő nyomás különbség, ami a két közeg Δρ sűrűség 
különbségének a gravitációs gyorsulás valamint a magassági koordináta (z) szorzatának 
a 0 magassági koordinátán mért nyomással (��) vett összege. Ez egyenlő a felszín két fő 
görbületi sugara (�� és ��) reciprokának összegének és a felületi feszültségnek a 
szorzatával. Az egyenlet analitikus megoldása abban az esetben, ha a felületnek egy fő 
görbületi sugara van (felhasználva a görbület számítás elméletét) [92]: 

���/���
[1 + ���/����]"/� = △ ���

� − △ ��� 																																											�3� 

 A forrasz felszínének koordinátái (x, z), egymásra merőleges kontaktus felületek 
esetén a fő görbületi sugár és a kontaktus felületeken mérhető nedvesítési szögek 
ismeretében számítható. Nedvesítési szög (α) alatt azt a szöget értjük, amit a forrasz és 
az alkatrész kontaktusfelületén az elterülő forrasz felszínének vonala az alkatrész 
falának síkjával bezár, a meniszkusz metszet területe cA , valamint a görbületi sugár (R), 

ezt mutatja az 49. ábra.  

 
49. ábra Nedvesítési szögek 
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Ha a nedvesítési szög kisebb mint 90˚ a folyadék nedvesíti a felületet, ha nagyobb mint 
90˚ akkor nem nedvesíti. Az x/z síkmetszeten vett görbület esetében az x és z 
koordináta: 

� = � ∙ �cos (� − sin (��																																																								�4� � = � ∙ �cos (� − sin(��																																																								�5�                                                 

A metszet területe: 

�- = �� ∙ �cos (� cos (� − 1
4 sin 2(� − 1

4 sin 2(� − 1
2 ./2 − (� − (�0�					�6� 

A modell megalkotásában fontos szerepet játszik a nedvesítési erő, ami a forrasz 
felületének alakulását befolyásolja a kontaktus felületeken [90]. A nedvesítési erő a 
következő képlettel számítható: 

2 = 3� cos ( − ���																																																										�7� 
 
, ahol: 
 k a forrasz és alkatrész érintkezési vonalának hossza. 

4.1.1.  A felszín formájának meghatározása [93] 

  A felszín formájának meghatározásához a felületre ható erők segítségével - erők 
támadáspontja a vertexeknél (kiterjedés nélküli pont, alapvető építőelem a 3 dimenziós 
grafikában) van - a felületi energia minimalizálását végezzük el a Surface Evolver 
programban iterációval. Az iterációval történő számítást addig célszerű folytatni, amíg a 
felületi energia minimális nem lesz. Energiája a vertexek által határolt felületeknek, 
oldallapoknak (facetek), valamint ezek határát alkotó éleknek (edges) lehet. Egy 
oldallapot alkotó három vertex jelölése: 5�, 5�, 5�, a sorrend az óramutató járásával 
ellentétes. 78�, 78�, 78� az oldallapot határoló élek, szintén az óramutató járásával ellentétes 

sorrendben. 98, :8, 3;8 a Descartes-féle orthonormált bázisrendszer egységvektorai. �, <, �, 
pedig koordináták.  Paraméter összerendelés esetében �= koordináta tartozik 5=  
vertexhez.   

A felületi összenergia több részre bontható. Az egyik ezek közül a felületi 
feszültség. A felületi feszültségből származó energiát egy oldallap két élvektorának (s) 
és a felületi feszültség nagyságának (�) a függvényében számítjuk [93, 146. oldal]: 

� = �
2 ∙ ‖78� × 78�‖																																																																�8� 

, ahol: 
E a felületi összenergia, � a felületi feszültség, 78 egy oldallap élvektora. 
Az oldallapot meghatározó vertexekre ható erővektor számítása: 

28 = �
2 ∙ 78� × �78� × 78��‖78� × 78�‖ 																																																				�9� 
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, ahol: 
28  egy vertexre ható erővektor, � a felületi feszültség, 
s egy oldallap élvektora. 

Az összenergiához tartozik a gravitáció hatására kialakuló potenciális energia is. 
Ez a test sűrűségének (�), magassági koordinátájának (z) és a nehézségi gyorsulásnak 
(g) a függvényéből számítható, a test térfogatára történő integrálással, ami a Gauss- 

Osztrogradszkij-tétel segítségével felületi integrállá alakítható [93, 60. oldal]. 

� = � �����
	éCDEFG	

= H �� ��
2 3;8��

D
I�JíL
																																�10� 

, ahol: 
g a nehézségi gyorsulás,  
ρ a folyadék sűrűsége,  � a magassági koordináta, 
V a test térfogata, 
A a folyadék felszíne,  
γ a felületi feszültség, 

3;8 a z irányú egység vektor .  
Az oldallap potenciális energiája az oldallapot két oldalról körülvevő különböző közegek 
sűrűségének figyelembe vételével az alábbi képlet szerint számítható [93, 146. oldal]::  

� = ���N − �O� 1
12 ���� + ��� + ��� + ���� + ���� + ����� 1

2 P3;8 ∙ 78� × 78�Q								�11� 

, ahol: 
g a nehézségi gyorsulás,  
 �N		a	kifelé	mutató	felületi	normálissal	rendelkező	test	sűrűsége, �O	a	befelé	mutató	felületi	normálissal	rendelkező	test	sűrűsége, �= a 5=vertexekhez tartozó koordináták, 

3;8 a � irányú egység vektor. 
A vertexeken a gravitációs erő [93, 147. oldal]:: 

28 = �P�+ − �−Q
24 d �2�0 + �1 + �0�P3;8 ∙ 780 × 781Q +

��02 + �12 + �22 + �0�1 + �0�2 + �1�2�P3;8 × 781Qe 

�12� 
, ahol: 
g a nehézségi gyorsulás,  
 �N		a	kifelé	mutató	felületi	normálissal	rendelkező	test	sűrűsége, �O	a	befelé	mutató	felületi	normálissal	rendelkező	test	sűrűsége, �= a 5=vertexekhez tartozó koordináták, 78= oldallap vektorok, 

3;8 a � irányú egység vektor. 
Az előző fejezetben leírt megkötések, kényszerekhez deklarált energiák szintén 

hozzáadódnak a teljes energiához. Ezek az energiák (E) az élek mentén ható erőkként 
(28) jelennek meg a modellben, így meghatározásuk a vektortér él mentén történő 
integrálásával történik [93, 60. oldal]. 
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� =  28
éI

�8f																																																												�13� 

Ezekkel az erőkkel állítható be például a forrasz meniszkusz modellezése során, hogy a 
forrasz és alkatrész határ felületén a valóságnak megfelelően alakuljon a számított 
felszín, a paraméterként megadott nedvesítési szögek szerint. Az energiával nem 
rendelkező kényszernek, a vertexek pozíció változására gyakorolt hatását a következő 
módon számítjuk. Tegyük fel, hogy egy v vertexre ható kényszerek, a kényszereket leíró 
függvények (g=) gyökei, ahol a függvények értéke 0. Keressük a vertex koordinátájának 
δv megváltozását megadó vektort, ami a kényszereket megadó függvények 
gradienseinek a lineáris kombinációja az alábbi egyenlettel felírva [93, 159. oldal]: 

h58 = ij=
=

∇g= 																																																												�14� 

,ahol: h58 a vertex koordinátájának megváltozását megadó vektor, g=  a kényszereket leíró függvények, j= konstans. 
Minden kényszer függvényre igaz az alábbi egyenlőség: 

h58 ∙ ∇gl = −gl�5�																																																									�15� 
,ahol: h58 a vertex koordinátájának megváltozását megadó vektor, gl  a kényszereket leíró függvények, 
5 vertex. 
Ebbe behelyettesítve az első egyenletet egy lineáris egyenletrendszert kapunk: 

i j=
=

∇g=∇gl = −gl�5�																																																				�16� 

Ezt Newton módszerrel megoldva meghatározzuk a c együtthatókat, amiket az első 
egyenletbe visszahelyettesítve az eltérés vektora is kiszámítható.  

Ha a kényszerhez vektormező formájában energiát rendelünk, akkor a 
vektormező hatását jelentő erővektor, kényszerek által módosított változását kell 
számítanunk. Ez úgy történik, hogy a vertexre ható kényszerek érintősíkjainak 
metszéspontjára vetítjük a vektort. A vetített vektor számítása az előbb ismertetett 
módszerhez hasonlóan történik. 

28mCEl = 28 − ij=
=

∇g=																																																									�17� 

 
28mCEl∇gl = 0																																																																�18� 

 

ij=
=

∇g=∇gl = 28∇gl 																																																									�19� 
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, ahol: 
28  egy vertexre ható erővektor, g= , gl  a kényszereket leíró függvények, 
j= konstans. 

A térfogatra adott megkötéseket is fegyelembe kell venni a felszín meghatározása 
során, ezért az erők előző részben ismertetett meghatározása után a vertexek 
koordinátáinak mozgását korrigálni kell, hogy a térfogat értékében bekövetkező 
változásokat figyelembe vegyük és a megkötéseknek megfelelően alakuljon a térfogat. 
Ez két lépésben történik. Első lépésben a koordináták visszamozgatása történik meg a 
test előírt térfogatának megfelelően, második lépésben, ha a kényszerek megadásakor a 
térfogatváltozásra is tettünk megkötéseket, akkor ezek függvényében meghatározza a 
térfogat korrekcióját. Az első lépésben jelölje δb a térfogatváltozást, a számított 
mozgatási vektort Rv, gbv a térfogat szerinti gradiens a vertex pozíciójának 
függvényében. B jelölje az előírt térfogatú testet, b a megváltozott térfogatút. A 
mozgatási vektor a térfogati gradiensek lineáris kombinációja [93, 160. oldal]: 

�;8n = i jo�8on
o

																																																												�20� 

 

−δq = i�;8n�8on
o

																																																										�21� 

Ezekből a c együtthatókra egy lineáris egyenletrendszert kapunk, amelyek értékét 
meghatározva kiszámíthatjuk az Rv vektort. 

�;8n = ijo
o

i�8on ∙
n

�8rn																																																			�22� 

, ahol: 
δb a térfogatváltozás,  
Rv a számított mozgatási vektort,  
gbv a térfogat szerinti gradiens a vertex pozíciójának függvényében, 
B az előírt térfogatú test,  
b a megváltozott térfogatú test. 
Amennyiben a kényszerek deklarálásakor a térfogat változására is tettünk megkötést 
egy vektor mező formájában, akkor meg kell határozni, hogy ezek hogyan befolyásolják 
a vertexeket mozgató erőket. A módosított erővektorok a következő képletek alapján 
számíthatók a fent említett számítási elvhez hasonlóan:  

28nmCEl = 28n − i so�8on
o

																																																				�23� 

 

i28nmCEl
n

�8on = 0																																																										�24� 
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i so
o

i�8on ∙
n

�8rn = i28n
n

∙ �8rn																																									�25� 

Az aB együtthatók az egyensúlyi helyzetben lévő határ felületeken ható nyomás 
értékekkel egyeznek meg.  

4.1.2. Iteráció  

Iteráció alatt a (Surface Evolverben) azt a lépéssorozatot értjük, ahogyan 
kiszámítjuk a modellezett rendszerben fellépő erőket, energiákat és ezek függvényében 
meghatározza a vertexek koordinátáit.  Itt azokat a lépéseket sorolom fel, amelyek a 
forrasz modell létrehozása során szerepelnek, más modellek esetén egyéb lépések is 
szerepelhetnek az iterációban. Első lépésben meghatározzuk a paraméterként megadott 
felületi feszültség és- sűrűség értékek mellett fellépő erőket és energiákat. Második 
lépésben a rögzített koordinátájú vertexekre számított erők értékét nullázzuk és a már 
ismertetett projekciókkal kiszámítjuk a kényszerek hatására létrejövő változást az előző 
lépésben meghatározott erőkre. Az így kapott erők függvényében addig változtatjuk a 
vertexek koordinátáját, amíg a kényszerek által előírt határértéken belül vannak. Ezek 
után kiszámítjuk a vertexek pozíciójának szükséges módosítását az előírt térfogat érték 
és térfogat eloszlásra tett megkötések betartásához. 

Az iteráció egy ciklusának utolsó lépésében kiszámítjuk a maradék energiákat és 
a térfogatot, majd a folyamat kezdődik az első lépéstől elölről. Addig célszerű folytatni 
az iterációt, amíg el nem érjük az (általunk elvárt mértékű) energia minimumot. 
 A modellalkotás célja, hogy 0805-ös méretkódú felületszerelt chip méretű 
ellenállás és kondenzátor modelljét létrehozzam. 

4.1.3. Paraméterek és makrók  

 Az alkatrész pozícionálása a modell térben úgy történik, hogy az alkatrésztest 
hosszabbik éle mentén az x tengelyre, rövidebbik éle mentén az y tengelyre 
szimmetrikus legyen. A modellt leíró fájl megírását a paraméterek deklarálásával 
kezdjük. 0805-ös alkatrész esetén a hosszabbik oldal 2 mm a rövidebbik 1,25mm 
hosszú, a pad mérete, pedig 0,9*1,5 mm, mivel ebben az esetben jön létre a legrosszabb 
eset. A forrasz felületi feszültségének és sűrűségének mértékét is paraméterként kell 
megadni, a felületi feszültség ón-ólom eutektikus forraszra 0,48 N/m, a sűrűség 8,4 
g/cm3. Az alkatrésztest sűrűségét is meg kell adni a kontaktus felületeken történő 
számításhoz. Az alkatrésztest mozgatásához a pad középpontjának és az alkatrész egyik 
élének koordinátáit is célszerű paraméterként rögzíteni. A forgatáshoz további 
paraméterként elengedhetetlen az alkatrész test alapsíkja és a pad-ek síkja által bezárt 
szög. Deklarálni kell a pad és az alkatrész különböző oldalfalain mért nedvesítési 
szögeket. További paraméterek a felnyomtatott paszta méretei és a paszta zsugorodási 
tényezője. 
 A következő lépésben az előző fejezetben már említett makrókat definiáljuk. 
Ezek egy része azt a célt szolgálja, hogy a számítások során a koordinátákat az alkatrész 
test paraméterként deklarált pontjához képest számítsuk. A makrók segítségével relatív 
koordinátákká transzformáljuk ezeket. Az átszámítás során figyelembe vesszük az 
elfordulás szögét is. Mivel az alkatrész test az x tengelyre szimmetrikus, az x és z 
koordináták megváltozásában jelenik meg az elfordulás. A relatív koordináták értéke 
így a következő képletekkel adódik:    
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�C = cos t�� − ��� − sin t�� − ���																																													(26) �C = sin t�� − ��� − cos t�� − ���																																											�27� 
, ahol: 
x0 és z0 az alkatrész test rövidebb alsó oldalélének koordinátája,  
ϑ az elfordulás szöge.  
A számításokhoz szükségesek a relatív koordináták parciális deriváltjai, ezek az 
elfordulás szögének szinusz illetve koszinusz függvénye a megfelelő előjellel.  
  Célszerű makróként definiálni a nedvesítési erőből már ismert felületi feszültség 
és nedvesítési szög szorzatából álló tagot, amit a későbbiekben a kényszerek 
deklarációjakor az energiák számításához fel fogunk használni. Ezt minden érintkezési 
felületre vonatkozó nedvesítési szögre meg kell tenni. 

4.1.4. A kiindulási modellek felépítése és iteráció  

Első lépésben a meghatározott paraméterek segítségével deklaráljuk a pad-ek, az 
alkatrésztest, és a forraszok vertexeit. Ezek után a vertexek azonosítóiból deklaráljuk a 
modell éleit a megfelelő kényszerek csatolásával. Az élekből a megfelelő irányítottsággal 
felírjuk a modellben szereplő testek határoló lapjait, és a paraméterként megadott 
felületi feszültségeket hozzájuk rendeljük. A határoló lapok azonosítóiból össze kell 
állítani az alkatrésztestet és a forraszpaszta alkotta két testet. Meg kell adni térfogatukat 
és sűrűségüket. A forraszötvözet paraméterei ón-ólom eutektikus ötvözetre: felületi 
feszültség 0,48 N/m, a sűrűség 8,4 g/cm3. A térfogat 0,09 mm3. A nedvesítési szög 
alapfém függő. Ezek összefoglalását a IX. táblázat adja meg. 

IX. táblázat A nedvesítési szögek összefoglalása [100] 

 
 

Az eddig leírt lépésekkel kapott kiindulási modell látható az 50. és 51. ábrán. 

 
50. ábra 0805 méretű SMD ellenállás kiindulási modellje 
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51. ábra 0805 méretű SMD ellenállás modellje 100 iterációs lépés után 

 

 Ha ezek a lépések meg vannak, előírhatjuk az utasítások sorozatából álló 
parancsokat. Az élek finomítására és az iteráció lépésszámára vonatkozó utasítások 
mellett, az élek átlagolására is adhatunk utasítást. Erre azért van szükség, mert egyes 
helyeken az iteráció során nagyon megnő az élek száma, de a méretük lecsökken, 
annyira, hogy a felszínen nem okoznak szignifikáns változást. Ezért célszerű számukat 
csökkenteni, hogy kevesebb memóriát használjanak.  

Az 52., 53. ábrákon a 0805 méretkódú felületszerelt kondenzátor sírkő 
effektusáról készült modellek láthatók. Az első két ábrán a szélsőséges eset látható, 
amikor az alkatrész csak 5 fokos elfordulással emelkedik el a pad-től, és így eltakarja a 
tipikus megvilágítás esetében létrejövő reflexiós területet. Az 54. ábrán 30 fokos 
elemelkedés mellett látható az ugyanerről az alkatrészről készült modell.   

 
 

52. ábra 0805 méretű SMD kondenzátor sírkő effektusa 5 fokos elemelkedéssel 
 
 
 

 
 

53. ábra 0805 méretű SMD kondenzátor sírkő effektusa 5 fokos elemelkedéssel 
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54. ábra 0805 méretű 

4.2. A meniszkusz modell verifikálása

Az elkészített modellt verifikálni kell. Ennek során ellenőrz
közelíti a valóságot. Ezt valós meniszkuszok segítségével teszem meg. Keresztcsiszolati 
profilokat felhasználva elkészítek egy "átlagos" valós meniszkusz felszínt, amelyet 
összevetek a modellel.  
  A meniszkusz modell verifikálásához keresztcsiszolatokat készítettem 
pozíciókban, így ezek átlagát meghatározva és interpolálva ezeket felületté, létrejött egy 
valós meniszkusz felület. Kétféle síkban készítettem csiszolatokat: x/z, valamint y/z 
síkokban (55. ábra). 

 

A mérések során 30 meniszkuszból készítettem csiszolatokat és ezeket használtam fel. 
A profil létrehozásához távolság méréssel juttam. Ezt 20 pontban tettem meg minden 
esetben. A mérések során 0805 méretkódú
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0805 méretű SMD kondenzátor sírkő effektusa 30 fokos elemelkedéssel

A meniszkusz modell verifikálása 

z elkészített modellt verifikálni kell. Ennek során ellenőrzöm, hogy mennyire 
közelíti a valóságot. Ezt valós meniszkuszok segítségével teszem meg. Keresztcsiszolati 
profilokat felhasználva elkészítek egy "átlagos" valós meniszkusz felszínt, amelyet 

A meniszkusz modell verifikálásához keresztcsiszolatokat készítettem 
pozíciókban, így ezek átlagát meghatározva és interpolálva ezeket felületté, létrejött egy 
valós meniszkusz felület. Kétféle síkban készítettem csiszolatokat: x/z, valamint y/z 

55. ábra A keresztcsiszolatok síkjai 

szkuszból készítettem csiszolatokat és ezeket használtam fel. 
A profil létrehozásához távolság méréssel juttam. Ezt 20 pontban tettem meg minden 
esetben. A mérések során 0805 méretkódú ellenállásokat használtam (5
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SMD kondenzátor sírkő effektusa 30 fokos elemelkedéssel 

m, hogy mennyire 
közelíti a valóságot. Ezt valós meniszkuszok segítségével teszem meg. Keresztcsiszolati 
profilokat felhasználva elkészítek egy "átlagos" valós meniszkusz felszínt, amelyet 

A meniszkusz modell verifikálásához keresztcsiszolatokat készítettem azonos 
pozíciókban, így ezek átlagát meghatározva és interpolálva ezeket felületté, létrejött egy 
valós meniszkusz felület. Kétféle síkban készítettem csiszolatokat: x/z, valamint y/z 

 

szkuszból készítettem csiszolatokat és ezeket használtam fel. 
A profil létrehozásához távolság méréssel juttam. Ezt 20 pontban tettem meg minden 

(56. ábra). 
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56. ábra x/y síkú profil mérés 
 
A meniszkusz x irányú hossza az 500 μm-es tartományba esik, ami gyorsan 

csökken csiszolás közben, így szükséges volt kidolgoznom egy pontos és gyors eljárást, 
amellyel pontosan meg tudom határozni, hogy hol tart éppen a csiszolás.  Ezt a 
forrasztásgátló lakkba lézerrel kialakított háromszögekkel oldottam meg (57. ábra). Az 
anyaghiány mérésével pontosan meghatározható a csiszolás mélysége, valamint a 
párhuzamossága is. 

 

 
 

57. ábra y/z síkú csiszolathoz készített háromszögek 
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58. ábra Keresztcsiszlat mélységének meghatározása hasonló háromszögek segítségével 
 

Hasonló háromszögek segítségével meghatározható a D csiszolási mélység. 
  

(33)                                                                
A

C

B

D
=

    

Így D=B*     
A

C
.   

 

Néhány keresztcsiszolatot szemlétet a 59. ábra. 

  

  

59. ábra y/z síkban készített keresztcsiszolatok 
 

A modell és valós meniszkuszok profiljait grafikonok segítségével hasonlítom 
össze.  
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60. ábra x/z síkban lévő verifikálás 

    

 
61. ábra y/z síkban lévő verifikálás 
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Végül demonstrációs célból a verifikálás eredményeit 3 D-s felületek segítségével 
is bemutatom (62. ábra). 

 
62. ábra A számított és valós meniszkuszok 3 dimenziós felületeinek demonstrációja 

A pontos meniszkusz felület elengedhetetlen a valós visszaverődés meghatározásához. 
Így a következő lépés a modell reflexiós tulajdonságainak szimulálása. Amennyiben 
fizikai alapokon nyugvó reflexiós modellünk van, akkor meghatározhatjuk adott 
hibához az optimális megvilágítást. A legpontosabb lehetősége a reflexiók számítására a 
Maxwell egyenletek, viszont ennek megoldása nagy számításigényű feladat. Ezért 
közelítő modelleket alkalmaznak. 

4.3. Számítógépes grafikai alapok 

 A megvilágítás szimuláció a grafikus kártyák számítási teljesítményét, valamint 
feladatorientált utasításkészletét kihasználó Direct3D árnyaló program nyelvvel készült. 
A képek szintetizálásának megértéséhez át kell tekintenünk a számítógépes grafika 
alapjait. Ezt követően ismertetem a szimuláció létrehozásához használt megvilágítás 
modellt.  

Az árnyalási egyenlet [95][96] 

Az illuminációs gömb tartalmazza azokat a térszögeket, ahova a középpontban lévő 
forrás sugározhat. A térszög az egységgömb felületének egy része, amelyet ezen felület 
méretével számszerűsítünk. Egy térszög azon irányokat tartalmazza, amelyek a gömb 
középpontjából a felületelem valamely pontjába mutatnak. A térszög mértékegysége a 
szteradián [sr] (63. ábra) [95, 124. oldal]. 
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63. ábra A térszög definíciója [95] 

Egy dA felületelem egy p
r

pontból 

    
2

cos

r

dA
d

θ
ω

⋅
=      (34) 

térszög alatt látszik, ahol r a p
r

pont és a dA felületelem távolsága, θ pedig a dA felületi 

normálisa és a p
r

iránya közötti szög. Az átadott fény erősségét több különböző 

mértékkel jellemezhetjük. A fluxus (Φ) egységnyi idő alatt, adott hullámhossz 
tartományban, egy hipotetikus határfelületen átadott energia. A fluxus mértékegysége a 
watt [W]. A fluxus értéke önmagában nem mond semmit, mert mindig tisztázni kell, 
hogy pontosan milyen felületen átlepő energiát vizsgálunk. Egy nagy fluxusérték tehát 
lehet egyrészt annak a következménye, hogy erős sugárzó van a közelben, másrészt 
annak is, hogy nagy felületet tekintünk. Ezért a számítógépes grafikában a fluxus helyett 
általában a radianciát használjuk. A radiancia, vagy intenzitás (L), egy dA  felületelemet  
ωd  térszögben elhagyó dΦ infinitezimális fluxus osztva a kilepési irányból látható 

területtel ( θcos⋅dA ) és a térszöggel:  

     
θω cos⋅⋅

Φ
=

ddA

d
L      (35) 

A radiancia mértékegysége: [u ∙ vO� ∙ 7wO�]. 
A fény-felület kölcsönhatás során egy fénysugár által megvilágított felület a 

beérkező fényteljesítmény egy részét különböző irányokban visszaveri, másik részét 
elnyeli. Az optikailag tökéletesen sima felületekre a visszaverődést a visszaverődési 
törvény, a fénytörést a Snellius-Descartes-törvény írja le. A felületi egyenetlenségek 
miatt a valódi felületek bármely irányba visszaverhetik, illetve törhetik a fényt, ezek a 
hatások a valószínűség számítás eszközeivel modellezhetők. 

Egy felület �8 pontjába ω’ irányából érkező foton ω irányú tovább haladását egy 
feltételes valószínűség-sűrűségfüggvénnyel jellemezhetjük [95, 127. oldal]: 

w�x′, �8, x��x = 

  = �wys	gz{z|	s�	x	}wá|<	3öwüf}	�x	{éw7�ö�q~|	v~�<|	x′}wá|<qóf	�ö|�														�36� 



                Janóczki Mihály                                                                                                                                                     PhD értekezés 57 

 

Ez a valószínűség sűrűség függvény az anyag optikai tulajdonságait írja le. Erősen 
tükröző felületeknél nagy a valószínűsége, hogy az elméleti visszaverődés irányába 
halad tovább, matt felületeknél viszont a különböző irányú kilépés hasonló 
valószínűségű. 

Egy ω irány körüli dω térszögbe visszavert vagy tört fluxust megkaphatjuk, ha 
tekintjük az összes lehetséges ω’ bejövő irányt és az ezekből érkező fluxusok hatását 
összegezzük: 

                                                  

Φ��� = � �w�ω′, x;8,ω��ω� ∙ Φ���x;8,ω′, dω′�																																												�37�	
Ω

  

, ahol: 
ω′ a foton bejövő iránya, 
ω a foton reflexió utáni iránya, x;8 a reflektáló felület adott pontja, 
dω az ω irány körüli térszög, dω′	az	ω′ irány körüli térszög, 
Φ��� a kimenő fluxus, 
Φ�� a beeső fluxus. 
Az összegzés során a bejövő energiát (fotonokat) aszerint súlyozzuk, hogy mi a 
valószínűsége, hogy a bejövő foton éppen a nézeti irányba verődik vissza. A fluxus és az 
intenzitás közötti összefüggést (35) felhasználva: 

L�x;8,ω� =  L���x;8,ω′� ∙ cosθ′ ∙ w�ω′, x;8,ω�
jz7� �ω′

Ω

																												�38� 

, ahol: 
L a kimenő intenzitás, L�� a bejövő intenzitás, 
ω′ a foton összes lehetséges bejövő iránya, 
ω a foton reflexió utáni iránya, x;8 a reflektáló felület adott pontja, 
dω az ω irány körüli térszög, dω′	az	ω′ irány körüli térszög. 
A foton haladását leíró valószínűség-sűrűségfüggvény és a kimeneti szög koszinuszának 
hányadosa, az optikai anyagmodellek egy alapvető mennyisége, amelynek neve 
kétirányú visszaverődés eloszlási függvény, vagy röviden BRDF (Bi-directional 
Reflection Distribution Function): 

gC�ω′, x;8,ω� = w�ω′, x;8,ω�
jz7� 																																												�39� 

A BRDF mértékegysége 1/szteradián [sr-1]. 
Be kell még vezetni a láthatóság függvényt, amely megadja, hogy egy adott 

pontból egy adott irányban milyen másik felületelem látszik (64. ábra), a függvény 
alakja �8 pontból ω’ irányban látható <8 pontra <8 = ℎ��8, x′�. 
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64. ábra Az árnyalási egyenlet geometriája [95] 

Ezt az intenzitásra vonatkozó integrálási egyenletbe (38) helyettesítve és 
felhasználva a kétirányú visszaverődés eloszlási függvény képletét (39), a fényátadás 
alapvető integrálási egyenletét, az árnyalási egyenletet kapjuk: 

L�x;8,ω� =  L�h�x;8, −ω′�,ω′� ∙ gC�ω′, x;8,ω� ∙ cosθ′�ω′
Ω

																�40� 

, ahol: 
L intenzitás, 
h a láthatósági függvény, gC a kétirányú visszaverődés eloszlási függvény, 
ω′ a foton bejövő iránya, 
ω a foton reflexió utáni iránya, x;8 a reflektáló felület adott pontja, 
θ ′  felület normálisa és a x

r
iránya közötti szög. 

Egy felületi pont adott irányba sugárzott intenzitása megegyezik a különböző irányból 
idejutó intenzitások visszaverődésének összegével. A visszaverődés jellemzője, annak a 
fényútnak a valószínűsége, amely a nézeti irányt a visszaverődésen keresztül dω’ elemi 
térszöggel köti össze. Minden egyes árnyalási feladat annyi egyenlettel oldható meg 
ahány reprezentatív hullámhosszon dolgozunk.  

Az árnyalási egyenlet egy másodfajú Fredholm-féle integrálegyenlet, amelyben az 
ismeretlen intenzitás függvényt kell meghatározni. Az intenzitásfüggvény önállóan és az 
integrálon belül is megjelenik, a két rész között csatolás van. Ez úgy értelmezhető, hogy 
egy felületi pont sugárzása visszaverődések miatt függhet a többi pont intenzitásától, de 
azok sugárzása is függhet a vizsgált pont fényességétől. Az ilyen integrálegyenletek 
megoldása nagyon időigényes feladat, a fizikai modell egyszerűsítésével a számítási idő 
gyorsítható, de a valósághűség csökken. Az alkalmazott számítási módszereket három 
nagy csoportba osztjuk, amelyek a gyorsaság-valósághűség ellentmondó követelmény 
párt különböző kompromisszummal elégítik ki. A lokális illuminációs algoritmusok az 
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árnyalási egyenlet drasztikus egyszerűsítésével kiküszöbölnek mindenféle csatolást, 
azaz egy felület fényességének meghatározásához nem vesszük figyelembe a többi 
felület fényességét.  Megvilágítás csak a képen közvetlenül nem látható absztrakt 
fényforrásokból érkezhet. A csatolás megszüntetésével az árnyalási egyenletben az 
integrálból eltűnik az ismeretlen függvény, így megoldásához csupán egy egyszerű 
integrált kell kiértékelni. A sugárkövetés illuminációs algoritmusa a csatolást csak véges 
számú ideális visszaverődésre és törésre követi, a valósághűség a követési lépésszám 
növelésével fokozható, ezzel nő a számítási idő is. A globális illuminációs algoritmusok 
az integrálegyenletet a csatolással együtt próbálják megoldani, így számításuk nagyon 
időigényes. A modell létrehozása során lokális illuminációt alkalmaztunk.          

BRDF (Bi-directional Reflection Distribution Function) modellek [95][96] 

Az elterjedten alkalmazott Phong illuminációs modell problémája, hogy az 
egyszerűsítések miatt a szintetizált képek túlságosan mesterségesnek hatnak, a fémek 
felülete túlságosan plasztikus, valamint fizikailag nem plauzibilis [97]. A megvilágítás 
szimulációhoz olyan modellre van szükségünk, amelyben hitelesen tudunk képet 
szintetizálni fém felületekről, forrasztott kötésekről készült felvételekhez. Erre alkalmas 
modell a Robert L. Cook és Kenneth E. Torrance által alkotott modell. A valósághű képek 
előállítása során olyan BRDF modelleket kell használnunk, amelyek nem sértik az 
alapvető fizikai törvényeket, mint például a Helmholtz-törvényt, vagy az 
energiamegmaradás törvényét  [95,96,97].  

A Helmholtz-féle szimmetria, vagy reciprocitás szerint a fénysugár megfordítható, 
azaz a BRDF-ben a bejövő és kimenő irányok felcserélhetők: 

gC�ω′, x;8,ω� = gC�ω, x;8,ω′�																																											�41� 

, ahol: 

gC a kétirányú visszaverődés eloszlási függvény, 
ω′ a foton bejövő iránya, 
ω a foton reflexió utáni iránya, x;8 a reflektáló felület adott pontja, 
Ez a tulajdonság az, amely miatt a valószínűség-sűrűségfüggvényekkel szemben a BRDF-
eket részesítjük előnyben az optikai anyag modellek megadásánál. A szimmetria miatt: 

gC�ω′, x;8,ω� ∙ jz7� ′ = gC�ω, x;8,ω′� ∙ jz7� ′ =	w�ω, x;8,ω′�
jz7� ′ ∙ jz7� ′ = w�ω, x;8,ω′�									�42�	 

Az energia megmaradás elve értelmében egy önállóan nem sugárzó felület elem 
nem adhat ki több fotont, mint amit maga kapott, ebből következik, hogy az ideális 
visszaverődés valószínűsége egynél nem lehet nagyobb.  
A tetszőleges irányú visszaverődést albedonak nevezzük, definíciója: 

a�x;8,ω′� =  gC�ω′, x;8,ω� ∙ cosθ�ω ≤ 1																																		�43�
Ω

 

Az energia megmaradás szerint vizsgálva, az árnyalási egyenlet integráloperátora 
kontrakció, azaz a visszavert intenzitásfüggvény normája az eredeti intenzitásfüggvény 
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normájánál kisebb. Ennek a következménye, hogy az operátor egymás utáni 
alkalmazása során a visszavert intenzitás zérus felé tart, így a kontrakció biztosítja, 
hogy az iterációs megoldások konvergálnak. A reciprocitást és az energiamegmaradás 
elvét nem sértő BRDF-eket fizikailag plauzibilisnek nevezzük [95, 132. oldal]. A 
klasszikus BRDF modellek közül a diffúz és az ideális visszaverődést ismertetem.  

Lambert-törvény:  

Optikailag nagyon durva, úgynevezett diffúz anyagok esetén a visszavert 
intenzitás független a nézeti iránytól. Ezt szemlélteti a 65. ábra. 

 

65. ábra Diffúz visszaverődés [95] 

Az itt szereplő vektorok jelölésénél �;;8 a felület normálisát megadó egységvektor, �;8 a 
fényforrás irányába mutató egységvektor, �;8 a nézőirányba mutató egységvektor, �;;8 az �;8 
és �;8  közötti felező egységvektor, �=L a beeső intenzitás, θ a felületi normális és a 
nézőirányú vektor közötti szög, θ ′  a fényforrás irányába mutató vektor és a felületi 
normális közötti szög.  
A Helmholtz-féle reciprocitás értelmében a BRDF ekkor a bejövő iránytól sem függhet, 
azaz a BRDF konstans: 

gCP�;8, �;8Q = 3� 																																																					�44� 

, ahol: gC a kétirányú visszaverődés eloszlási függvény, 
�;8 a fényforrás irányába mutató egységvektor, 
 �;8 a nézőirányba mutató egységvektor, 3�  a diffúz visszaverődési együttható. 

Az energia megmaradás miatt az albedo diffúz visszaverődés esetén sem lehet 1-
nél nagyobb, így a kd diffúz visszaverődési együtthatóra a következő korlát állítható fel: 

aPL;8Q =  3� ∙ cosθ�ω = 3� ∙ π 				⇒ 				3� ≤ 1
π
																													�45�	

Ω

 

, ahol: 
a az albedo függvény, 3�  a diffúz visszaverődési együttható, 
�;8 a fényforrás irányába mutató egységvektor, 
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θ a felületi normális és a nézőirányú vektor közötti szög, 
dω térszög. 

Ideális visszaverődés: 

Az ideális tükör teljesíti a geometriai optika által kimondott visszaverődési 
törvényt, amely szerint a beesési irány, a felületi normális és a visszavert sugár iránya 
egy síkba esik, és a beesési szög megegyezik a visszaverődési szöggel (66. ábra).  

 
 

66. ábra Ideális visszaverődés  

�;;8 a felület normálisát megadó egységvektor, �;8 a fényforrás irányába mutató 
egységvektor, �;8 az ideális reflexió iránya, �=L a beeső intenzitás, �E�	 a reflektált 
intenzitás, θ a felületi normális és a fényforrás egységvektora közötti szög, θ ′  a reflexió 
irányába mutató vektor és a felületi normális közötti szög.  
. 
 

Az ideális tükör csak az �;8 irányba ver vissza, más irányba nem, így a BRDF Dirac-delta 
függvénnyel adható meg:  

																					gCP�;8, �;8Q = 3C ∙ h��;8 − �;8�
jz7�′ 						s�	~|~w�}sv~�vsws�á7ℎz�				3C 						≤ 1									�46� 

, ahol: gC a kétirányú visszaverődés eloszlási függvény, 
�;8 a fényforrás irányába mutató egységvektor, 
 �;8 a nézőirányba mutató egységvektor, 3C a visszaverődési együttható, 
θ ′  a reflexió irányába mutató vektor és a felületi normális közötti szög. 
Még a tökéletes tükrök is elnyelik a beérkező fény egy részét. A visszavert és beeső 
energia hányadát az anyag Fresnel-együtthatója fejezi ki, ami az anyag törésmutatójából 
számítható ki. A törésmutató dielektrikumoknál skalár, az elektromosságot vezető 
fémeknél komplex szám. A Fresnel-egyenletek a visszavert és a beérkező fénynyalábok 
energiahányadát fejezik ki, külön-külön a beesési síkkal párhuzamos illetve merőleges 
polarizációjú fény esetére: 

2���, � ′� = �����O�LN�l�∙-E��′
����N�LN�l�∙-E��′�

�			 2∥��, � ′� = �����′O�LN�l�∙-E��
����′N�LN�l�∙-E���

� 																�47� 
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, ahol: 2� a Fresnel-együttható, a beesési síkra merőleges polarizációjú fény esetére, 2∥ a Fresnel-együttható, a beesési síkkal párhuzamos polarizációjú fény esetére, � a hullámhossz, 
θ’ a beeső fénysugár és a normális közötti szög, 
θ a törési irány és a normális közötti szöget,  
n törésmutató valós része, 
κ törésmutató képzetes része. 
Ezek az egyenletek az elektromágneses hullámok terjedését leíró Maxwell-
egyenletekből származnak. Nem polarizált fény esetében a párhuzamos (�;8 ∥) és 
merőleges mezőknek (�;8 ⊥) ugyanaz az amplitudója, így a visszaverődési együttható [95, 
134. oldal]: 

3C = 2��, � ′� = �2��/� ∙ �;8� + 2∥
�/� ∙ �;8∥��

��;8� + �;8∥��
= 2� + 2∥2 																											�48� 

A Cook-Torrance illuminációs modell [96][97] 

A Cook-Torrance BRDF a spekuláris visszaverődés fizikai alapú modellje, amely a 
felületet véletlen orientációjú, azonos területű, ideális tükör jellegű mikorfelületek 
halmazának tekinti. A feltételezés szerint a mikrofelületek egyszeres visszaverődése a 
spekuláris taghoz járul hozzá. A többszörös visszaverődés, illetve a fotonok elnyelése és 
későbbi emissziója viszont a diffúz tagot erősíti [96, 121. oldal]. A Cook-Torrance 
modell előnye, hogy a durva fémes felületek megjelenítését is lehetővé teszi. Ez az 
ólommentes forraszok ábrázolásához elengedhetetlen, mivel ezek felületi érdessége 
jóval nagyobb mértékű, így nem "csillogós" felületűek, mint az ólmos változat. Ezen 
kívül a fémek esetében fellépő a fényforrástól eltérő színű reflexió (hullámhossz 
változás) szimulálására is alkalmas, mint például arany és réz. Például, egy rézszínű 
műanyag felület és egy réz felület reflexiója eltér [97].    

 
 

67. ábra Spekuláris visszaverődés [95] 

Az itt szereplő vektorok jelölésénél �;;8 a felület normálisát megadó egységvektor, �;8 a 
fényforrás irányába mutató egységvektor, �;8 a nézőirányba mutató egységvektor, �;;8 az �;8 
és �;8  közötti felező egységvektor,	�;8 az ideális reflexió iránya, �=L a beeső intenzitás, Ψ a 
az ideális reflexiós irány és a nézőirányú vektor közötti szög.  

A spekuláris reflexió megértését segíti a fenti ábra. A Phong-modellben a 
spekuláris visszaverődés BRDF-jét a következő egyszerű függvény adja, melyben 
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látható, hogy a visszaverődés valószínűsége a nézeti pont és a tökéletes visszaverődési 
irány közötti szög koszinuszától függ:  

gC,��ELFP�;8, �;8Q = 3� ∙ ��;8 ∙ �;8�L																																											�48� 

, ahol: gC,��ELF a Phong BRDF, 

�;8 a fényforrás irányába mutató egységvektor, 
 �;8 a nézőirányba mutató egységvektor, 3� a spekuláris visszaverődési együttható. 

A Cook-Torrance modellben ez az összetevő a valóságos fizikai viszonyok 
szigorúbb figyelembe vételével kerül meghatározásra, így válik lehetővé a különböző 
minőségű felületek hiteles megjelenítése. A fenti képletben figyelembe vettük, hogy a 
nézőpontba jutó visszavert fény mennyisége függ a nézőpont helyzetétől, ezt a 
továbbiakban is fenntartjuk. A felület minősége úgy kerül a modellbe, hogy a felületről 
feltételezzük, hogy mikrofelület-elemekre bontható, mely elemek mindegyikén 
tapasztalható spekuláris visszaverődés. Azon felület elemek által reflektált intenzitás, 
melyek normál vektorának iránya megegyezik a félvektor irányával, hozzáadódik a 
visszavert intenzitás spekuláris összetevőjéhez. A spekuláris összetevő ennek 
ismeretében a következőképpen határozható meg: 

�� = 2
/

 
��;;8 ∙ �;8�

¡
��;;8 ∙ �;;8�																																																			�50� 

,ahol: �� a reflexió spekuláris összetevője, 
F a Frensnel tényező, 
D a felületi elemek meredekségének eloszlásfüggvénye, 
G a geometriai csillapítási tényező, 
�;;8 a felület normálisát megadó egységvektor, 
 �;8 a fényforrás irányába mutató egységvektor, 
 �;8 a nézőirányba mutató egységvektor. 
Vegyük sorra a képlet elemeit. F egy Fresnel-egyenlettel adható meg, a mikrofelületek 
visszaverő képességét jellemzi a beesési szög és a megvilágító fény hullámhosszának 
függvényében. A hullámhosszfüggés azért fontos, mert ez a felületet alkotó anyagra 
jellemző, az anyag komplex törésmutatójával hozható összefüggésbe, ami a fény 
terjedési sebességéből és vezetőképességéből számítható.  G egy geometriai csillapítási 
tényezőt jelöl. A visszaverődés csillapítása abból ered, hogy a mikrofelület-elemek 
árnyékolják egymást a fényforrás felől, illetve takarják egymást a megfigyelési pontból 
nézve is. G értéke a következő képlettel adható meg: 

¡ = min	 ¢1, 2��;;8 ∙ �;;8���;;8 ∙ �;;8�
��;;8 ∙ �;;8� , 2��;;8 ∙ �;;8���;;8 ∙ �;8�

��;;8 ∙ �;;8� £																												�51� 

A felületi elemek meredekségének eloszlásfüggvényét D-vel jelöljük, ez jellemzi a 
felület durvaságát. Ez azon felületelemek arányának megadására szolgál melyek a 
félvektor irányával megegyező orientáltságúak. Az eloszlás megadására többféle 
függvény használatos. Ezek egyike a Gauss-eloszlás a következő formában: 
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  = j~O�¤/¥�¦ 																																																					�52� 

A képletben α a felület normálisa és a félvektor közötti szöget jelöli, m a mikrofelület-
elemek meredekségéből képzett effektív érték, a meredekségek négyzetének átlagából 
vont négyzetgyök. A c összetevő tapasztalati úton meghatározható konstans, ennek 
következtében a modell fizikai hitelessége csökken. 
 A c konstans kiküszöbölhető a modellből, ha a Gauss-eloszlás helyett Beckmann-
eloszlást használunk, ezt a következő képlet írja le: 

  = 1
v�jz7§(	~O¨	GL¦¤¥¦ ©																																											�53� 

Az eloszlás hátránya, hogy így számításigényesebb a D tényező meghatározása. Az 
eloszlásokban m értéke arányos azzal, hogy a spekuláris visszaverődés iránya körül, 
hogyan oszlik meg az egyes mikrofelület-elemek által reflektált fény. Kis m esetén 
szorosan az elméleti visszaverődés körül, m növekedésével nagyobb mértékben 
szóródik körülötte. A modellben paraméterként adom meg, az adott felületi minőségnek 
megfelelően. A felület durvasága többféle eloszlással is jellemezhető egyidejűleg, 
különböző meredekség értékek függvényében. Ekkor ezek súlyozott összege adja a 
modellben D értékét. 
 Vissza kell még térni a Fresnel-egyenlettel megadott tényező szerepére. Ezzel 
írjuk le, hogy a beeső fénynek mekkora hányada verődik vissza, ez a felszínt alkotó 
anyagra jellemző, a törésmutató és a fénysugár beesési szögének ismeretében 
meghatározható. A törésmutató függ a fény hullámhosszától, így kerül bele modellbe a 
reflexió hullámhossz függése. A számítógépes grafikában a számítási igény 
csökkentésének érdekében a tényező meghatározására egy közelítésen alapuló 
számítást használnak, ennek neve Schlick-approximáció, elsősorban fémek esetében 
alkalmazható, képlete: 

2 = �� + �1 − ����1 − jz7��	ª																																										�54� 

 A képletben θ a beesési szöget jelöli, R0 a felületre merőlegesen eső fény esetében 
számítható, modellemben paraméterként adom meg az adott anyagra jellemzően. A 
következő két képen (68., 69. ábra) a Gauss- és Beckmann-eloszlással megvalósított 
szintetizált képek láthatók teljes égbolt megvilágítás mellett. Jól látható, hogy a 
Beckmann-eloszlás alkalmazásával a fémfelületek visszaverési viszonyai jobban 
megfelelnek a valóságosnak. 
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68. ábra Gauss-eloszlással készült modell 

 

 
69. ábra Beckmann-eloszlással készült modell 

 
  

4.4. A megvilágítás szimuláló szoftver felépítése 

 A megvilágítás szimuláló programban a Beckmann-eloszlást valósítottam meg. A 
modell alkalmazása úgy történik, hogy egy függvényben számítjuk a reflektált fény 
intenzitását. A függvényt felület elemenként hívjuk meg, bemenete három egység 
vektor: a nézeti vektor, a fényforrás irányába mutató vektor és a felület normálvektora. 
A felület anyagára és érdességére jellemző paramétereket a függvényben deklaráljuk. A 
leírt képleteknek megfelelően elvégzett számítások után a visszavert fény színének 
megfelelő értékkel tér vissza a függvény. A megvilágítás szimuláló szoftver a leírt fizikai 
háttérnek megfelelően, a Cook-Torrance modellel, Direct3D árnyaló nyelven végzi a 
képek renderelését. A megvalósított modelltérbe különböző alkatrészmodelleket 
helyezhetünk. További fontos bemenete a modellnek a megvilágító rendszer beállítása, 
ezeknek a beállításoknak a hatásait akarom szimulálni. A következőkben ismertetem a 
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modellben alkalmazott megvilágító rendszer felépítését és az alkatrészmodellek 
importálását.  
 A megvilágító rendszer az automatikus optikai ellenőrző berendezésekben 
legelterjedtebb megoldásnak megfelelően épül fel. A vizsgált terület megvilágítható 
égbolt megvilágítással és gyűrű megvilágítással. Mindkét összeállítás alap eleme 
absztrakt fényforrás. Az első pontszerű fényforrások halmaza egy félgömb felületén 
véletlenszerűen elhelyezve, a második szpotlámpa (spotlight) halmaz egy kör kerület 
mentén. Az égbolt megvilágítás egy pontszerű fényforrásokból felépülő kupola, a kupola 
tetőpontjában található a nézeti pont, itt helyezkedik el a kamera. Egy ilyen megvilágítás 
elrendezés látható a 70. ábrán. 

 

 

70. ábra Égbolt megvilágítás elrendezése 

A kupola elrendezés egy sávja kiválasztható két szög segítségével. Az α jelöli a szöget, 
amivel kiválasztjuk a sáv felső határát, β a sáv alsó határát. Ez azért is jelentős, mert a 
két szög segítségével polárkoordináta rendszerben, a sugár ismeretében egyszerűen 
meghatározhatjuk a pontok pozícióját a gömbfelszínből kijelölt sávon belül. A kupola-
megvilágítással diffúz fényforrást akarunk biztosítani. A képszintetizálásnál ez úgy 
valósul meg, hogy a szögek által kijelölt sávból a program futása alatt véletlenszerűen 
pontokat választunk ki és ide helyezünk el pontszerű fényforrást. Megadható a 
mintaszám, hogy hány pont világítson azonos időben a sávból. Ha a mintaszámnak 
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megfelelő véletlenszerű pozíció kiválasztás megtörtént, a véletlenszerű mintavételezés 
kezdődik elölről, így ténylegesen diffúz megvilágítást nyújtó fényforrást kapunk.  
 A másik alkalmazott elrendezés a gyűrű megvilágítás. A szpotlámpák egy 
körgyűrűben helyezkednek el a vizsgált terület fölött. Beállítható a gyűrű sugara, 
magassága a vizsgált terület fölött. Itt is beállítható a fényforrások száma és 
karakterisztikája. Egy ilyen elrendezést mutat a 71. ábra. 

 
71. ábra Gyűrű megvilágítás elrendezése 

4.4.1. Alkatrész modellek importálása 

A Surface Evolver programban létrehozott modellt importálni kell Direct3D 
környezetbe. A Surface Evolver program alapesetben nem tárolja az iteráció során 
meghatározott modellek koordinátáit. Ezeket .stl (stereolithography format) 
formátumban exportálhatjuk és menthetjük az iteráció után. Ez a modellt alkotó 
háromszöglapok koordinátáit tartalmazza. Ezt a formátumot a Direct3D árnyaló 
nyelven megírt szimulációs szoftver még nem képes feldolgozni. A szimulációs szoftver 
.dgb formátumú állományokat képes importálni, így ezt létre kell hozni. A konvertálás 
több lépésben történik. Először a kapott .stl formátumot bináris állománnyá 
konvertáljuk, mivel ezt a formátumot képes kezelni az Autodesk Maya program. A Maya, 
segítségével lehetőség van a modell további finomítására. A modellt szét kell szedni a 
különböző anyagi paraméterekkel (fém, műanyag) rendelkező részeinek megfelelően, 
ezeket külön állományban tároljuk, hogy a megvilágítás szimuláló szoftverben a 
paramétereket külön-külön megadhassuk. A konvertálás fontos része, hogy a 
modellkoordinátákhoz megfelelő felületi normálvektorokat rendeljünk (a 
csúcsnormálisok helyett), így létrehozva sokkal valószerűbb sima felületet. Ez a Maya 
segítségével elvégezhető. Ezek után a modellt Wavefront .obj formátumba exportáljuk. 
Ez tartalmazza a modellt alkotó háromszögek leírását úgy, hogy szerepelnek a 
háromszögek csúcsainak koordinátái, a felületi normálvektorok. Az .obj formátumot egy 
külön erre a célra készített szoftverrel alakítjuk át .dgb formátumba. A modell részei 
(meniszkuszok, alkatrésztest, hordozó) így már beolvashatók a szimulációs szoftverbe. 
Az 52. ábrán szereplő modell felhasználásával készült szimulációt láthatunk a 72. ábrán. 
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72. ábra Sírkő effektus megvilágításának szimulációja közvetlen gyűrű megvilágítás esetében  
 

4.5. Képszintézis és feldolgozás 

A modellről fölülnézeti képeket szintetizáltam különböző megvilágításokkal. Ez 
után a szimulátor által létrehozott képeket ki kell értékelni. Ehhez a feladathoz 
képfeldolgozó algoritmust használok. Első lépésként a renderelt színes képeket 
szürkeárnyalatossá konvertálom. Ez általánosan alkalmazott lépés AOI rendszerek 
esetében forrasztás vizsgálat esetén. Célja a kép méretének csökkentése és a jelenleg 
fölösleges színinformáció kiszűrése. A konverzió az alábbi egyenlettel történik: 

    ¡ = 0,3 ∙ � + 0,59 ∙ ¡ + 0,11 ∙ «																																				�55� 

A képeken a meniszkusz területét vizsgálom. Ez a terület a FOI (Field of Interest), 
amelyet az alábbi ábrán (73. ábra) jelölt területek mutatnak. 
 

 
 

73. ábra A meniszkusz vizsgáló ablakai diffúz megvilágítás esetében  
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A kiértékelés során a két meniszkusz reflexiójának mértékét mérem és ezek 
különbségének maximumát keresem. A homorú valamint domború fémfelületek a 
legtöbb megvilágítás esetében a fényt nem a kamerába reflektálják, így "sötét", vagyis 
kis szürkeértékű területek jönnek létre a képen. A megbízható hibadetektáláshoz a cél, 
hogy olyan megvilágítást találjak, amely esetében a legnagyobb a különbség a jól, 
valamint a rosszul forrasztott oldal között. Általános elvárás, hogy a jól forrasztott 
alkatrész meniszkusza egyszínű megvilágítás esetén sötét terülként jelenjen meg. Így a 
nem forrasztott, vagyis domború fémfelületnek minél világosabb területként kell 
viselkednie optimális megvilágítás esetén. 

Először a diffúz megvilágítást vizsgáltam. A teljes félgömb, 19 féle szimmetrikus 
fénykibocsátása esetében elemeztem a reflexiós jelenségeket. A felső (α) és alsó (β) 
szögek változtatásának segítségével. Alap esetben mindkettő 0 értékű, így egy 
pontforrás jön létre az alkatrész középpontja felett. A képszintézis során először β 
szöget növel 9 fokonként. A 9. lépésben közel égbolt megvilágítást szimulálok. A panel 
síkjáig érő megvilágítástól eltekintettem, mivel gyakorlatban nem megvalósítható. A 
következő 9 lépésben α szöget növelem, így a megvilágítás egyre inkább nagy szögű, 
sötét látótterű megvilágítás lesz, végül surló fény. A következő 3 ábrán a szögek: α=0° 
β=9°; α=0° β=81°; α=72° β=81° (74. a., b., c. ábra)  

 
a.,  

 
b., 
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c., 

 

74. ábra Különböző diffúz megvilágításokkal készült képek 

Másodszor a közvetlen körgyűrű megvilágítás lehetőségeit vizsgáltam. A beesési szöget 
(φ) változtattam 76-0 fokig. Ezzel szimulálva a körgyűrű eltérő átmérőjét, vagy 
magasságát. 

 
a., 76° 

 
b., 53° 
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c., 24° 

 

75. ábra Körgyűrű megvilágításokkal készített képek 

4.6. Szimulációs eredmények  

A szintetizált képeket képfeldolgozó program segítségével kiértékeltem. A 
vizsgálat során a meniszkuszok szürkeérték eltérését számítottam. Egy meniszkusz 
szürkeértéke a FOI-n belül az átlagos szürkeérték volt. A diffúz megvilágítás esetére az 
eredményt a 76. ábra mutatja. 

 
76. ábra Diffúz megvilágítások eredménye 
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A gyűrű megvilágítás eredményeit a 77. ábra szemlélteti. 
 

 
77. ábra Körgyűrű megvilágítások eredménye 

 

A vizsgálatok alapján az optimális megvilágítás sírkőszerű jelenség detektálására: α=9°, 
β=81°. Tehát a teljes félgömb világít, kivéve a lgfelső és legalső gyűrűket.  Gyűrű 
esetében 53°-os beesési szög az optimális a hiba detektálásához. 

Az alábbi ábrákon (78. a., b., ábra) a két optimális eset látható. Az a., ábrán a diffúz, 
a b-n a közvetlen megvilágítással. 

 

78. ábra Az optimális megvilágításokkal szintetizált képek 
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Végül a "legjobb" megvilágítási elrendezésnek a diffúz bizonyult, mivel a nem megfelelő 
oldalon nincs zavaró sötétebb terület (79. a., b., ábra). 

 

79. ábra Az optimális megvilágításokkal szintetizált képek bináris változata 

4.7. Valós ipari körülmények közötti tesztelés 

A valós ipari implementációhoz első lépésként megvizsgáltam a Tanszéken 
található Viscom 6034 típusú AOI berendezés megvilágítás hardverét. Ennek pontos 
eredményét azért nem közlöm, hogy ne kerüljön ipari know-how a dolgozatba. 
Alapvetően háromféle alap megvilágítás áll rendelkezésre: árnyékmentes közvetlen, 
kisszögű diffúz, nagyszögű diffúz. A rendszer képes ezek kombinációit is megvalósítani. 
Összesen 25-30 féle megvilágítást lehet létrehozni. A vizsgálatok után kiválasztottam 
egy megvilágítást, amelyek legjobban közelíti a megvilágítás optimalizáció eredményét, 
tehát a legfölső és legalsó körgyűrűk kivételével a teljes diffúz félgömb világít. Ehhez 
olyan valós megvilágítást használtam, amelyek a kis- és nagyszögű diffúz 
megvilágításokat kombinálja. Ezzel megvizsgáltam az eredeti hibát, amely ipari 
környezetben jött létre (80. ábra). Ebben az esetben már érzékelhető a jelölt világos 
nem megfelelő és a megfelelő sötét meniszkusz között. 

 

80. ábra A kvázi sírkőről készített kép az elméleti optimálist legjobban közelítő hardverrel 
megvalósított megvilágítással 
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Az előzőek alapján a szimuláció által meghatározott elméleti optimális megvilágítást 
legjobban közelítő valós hardver laboratóriumi körülmények közötti teszteléséhez 
0805-ös méretkódú ellenállásokból tesztpanelt készítettem 48 darab sírkőszerű 
elrendezéssel (81. ábra). 

 

81. ábra A tesztpanel 

A laboratóriumi tesztek során bebizonyosodott, hogy valóban a megadott megvilágítás 
az optimális, mivel ezzel a megvilágítással a tesztpanel összes hibáját detektálni 
lehetett, míg ez, egyik ettől eltérő más megvilágítással sem volt megvalósítható.  

 

82. ábra Példák detektált hibákra az optimális valós megvilágítással 

A labor vizsgálatok után ipari környezetben implementáltam az eredményeimet. Mivel a 
Tanszéken található berendezés megvilágító rendszere és szoftvere egyezik az ipari 
partner berendezéseiével, így az optimális megvilágítást felhasználva a diszkrét passzív 
alkatrészeket ellenőrző vizsgálati eljárást kiegészítettem egy általam optimalizált 
ellenőrzési lépéssel, amely a meghatározott megvilágítással készít képet az 
alkatrészekről. Ezt első lépésben egy gyártósorba implementáltam, majd hatékonysága 
miatt a gyár összes gyártósorára bevezetésre került. Az első gyártósor statisztikai 
eredményeit a 83. ábra mutatja be. 
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83. ábra
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83. ábra Az optimalizálás statisztikai eredményei 
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Egy hónapos periódusban hasonlítottam össze az előző és az optimalizált 
megvilágításra készített detektáló eljárást. Az átcsúszott (nem detektált) hibákat 
sikerült teljes mértékben kiszűrni pszeudó hiba csökkenés mellett. 62 darab kvázi sírkő 
hibás panelt sikerült detektálni a bevezetés első hónapjában. A vizsgálat jelenleg is része 
az ipari partner ellenőrzési eljárásainak. 

4.8. Példa SOT 23 alkatrész megvilágítás optimalizációjára a 
kidolgozott eljárások alapján 

A kidolgozott megvilágítás optimalizációs eljárás további alkalmazásainak 
megvalósítása céljából Löffler Richárd kollégám, Bsc szakdolgozat [103] és Msc Önálló 
laboratórium 1 keretében konzulensi irányításom mellett, SOT 23 alkatrész egy 
hibájának hatékony detektálását oldotta meg. A probléma SOT 23 alkatrész gyakori 
ipari, magas pszeudó hiba arányt okozó hibája: a nem megfelelő szögben kilépő 
kivezetés. A tokból merőlegesen kilépő kivezetés vizsgálható megfelelően. Ha a kilépés 
szöge 45˚, akkor már pszeudó hibát okozhat (84. ábra). 

 

84. ábra Nem megfelelő lábkivezető Surface Evolver-ben készült modellje 

A 3 D-s modell elkészítésének folyamata ugyanaz volt, mint a diszkrét, passzív 
alkatrészek esetében, ennek folyamata megtalálható a jelen dolgozat 4.1 és 4.2 
fejezetében, valamint a SOT 23 alkatrészre a [103]-as irodalomban. A modellt 
importáltam a kidolgozott szimulációs szoftverbe a 4.4.1-es fejezetben leírtak szerint és 
elvégeztem a megvilágítások szimulációját és ezek alapján a képszintézist. 

 

85. ábra Direct3D modell 
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Ezek kiértékelését Msc Önálló laboratórium 1 keretében Löffler Richárd valósította meg 
disszertációm 4.6 fejeztében leírt módszer segítségével. 

A cél ebben az esetben az volt, hogy a nem megfelelő szögben kilépő kivezetés is 
hasonló mértékben reflektáljon a kamera felé, mert alap helyzetben a megfelelő láb 
világos a kilépésnél, a nem megfelelő sötét.  

 

Mivel a SOT 23 vizsgálata során a lábkilépés szöge nem releváns, mivel nem okoz 
működési zavart, így nem ennek detektálása a cél. A probléma, hogy a világos kilépés 
pozíciójához képest végezzük a további vizsgálatokat, úgy mint lábkivezető ellenőrzés, 
meniszkusz vizsgálat. Tehát, amennyiben a kilépés sötét területű, akkor nem 
különíthető el a lábkivezető a toktól, így paszudó hiba jön létre. Így a megvilágítás 
optimalizáció célja a két eltérő szögű lábkilépés reflexiójának minél nagyobb mértékű 
közelítése volt  (85. ábra). Vagyis a lábkilépés szögétől függetlenül világos területű 
legyen a vizsgált rész az adott megvilágítás esetében. Az optimalizáció eredménye 
látható a 86. ábrán. 

 

86. ábra Az eltérő szögű lábkilépések hasonlóan világos területű reflexiója, az optimális 
megvilágítással 
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5. Összefoglalás 

Új mérési eljárást dolgoztam ki, amellyel automatikusan meghatározható az 
elkészített röntgenkép alapján a furatban lévő forraszanyag effektív vastagsága, 
melynek alapja, hogy adott anyaghoz a röntgenáteresztő képesség exponenciálisan 
változik az anyagvastagság függvényében. Így a létrejövő szürkeárnyalat bizonyos 
hibával, hordozza az anyagvastagság értékét. Ezért kutatásom elején arra fektettem a 
legnagyobb hangsúlyt, hogy olyan új mérési módszert dolgozzak ki, amellyel 
automatikusan meghatározható az elkészített röntgenkép segítségével a furatban lévő 
anyag effektív vastagsága.  

Mivel a szürkeárnyalat értékéből számítjuk az effektív anyagvastagságot, így 
szükség van a szürkeárnyalat-anyagvastagság függvényre, amely a röntgen berendezés 
kalibrációs görbéje adott anyaghoz. Ennek meghatározására jelenleg nincs szabványos 
mérési eljárás. Kutatásaim során ennek mérésére kidolgoztam eljárást, valamint 
megvalósítottam különböző mérőetalonokat. Ennek segítségével, nagy pontossággal 
meghatározható adott röntgenberendezés kalibrációs görbéje, különböző 
forraszpasztákhoz. A kalibrációs görbe, valamint a furatról készített röntgenfelvétel 
kiértékelésével számítható az effektív vastagság.  

A furatra axiális nézetben elkészített röntgen kép kiértékelésére optimalizált 
szegmentálási eljárást dolgoztam ki, amely megbízható és gyors. Munkám első célja egy 
olyan mérési módszer kutatása volt, amellyel gyártási körülmények között, minél 
pontosabban és minél gyorsabban mérhető legyen, a PIP gyártás során a forraszpaszta 
felvitel utáni furatkitöltöttség, ezzel párhuzamosan az egyes kivezetésekhez felvitt 
forraszötvözet térfogata. A PIP technológia minőségét alapvetőn meghatározza, hogy a 
felvitt forraszanyag térfogata megfelelő legyen a tökéletes forraszkötés létrehozásához. 

Az AOI vizsgálatok területén megvilágítás optimalizálásához munkám során olyan 
forrasztott alkatrészek 3 dimenziós modelljét alkottam meg, amelyek jó közelítéssel 
valós optikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Ehhez felhasználtam a szimulált anyagok 
reflexiós paramétereit. A modellekről egyszeres reflexió számításával képet 
szintetizáltam különböző megvilágítások esetében. A megvilágítások közvetlen, 
valamint diffúz fényforrások segítségével, változtatható beesési szögek mellett hozhatók 
létre. Az elkészült képeket a lehető legegyszerűbb és leggyorsabb algoritmusok 
segítségével feldolgoztam és kiértékeltem. A cél az volt, hogy a megfelelő és a nem 
megfelelő minőségű részek között a maximális eltérést hozzam létre az optimális 
megvilágítás segítségével. Az optimális megvilágítást meghatározó eljárás során, az 
adott hibához megvilágítási paramétereket változtattam és ezek alapján képeket 
szintetizáltam, majd ezek valamilyen (az adott hibát egyértelműen jellemző) 
tulajdonságainak különbözőségét maximalizáltam, tehát optimalizáltam a megvilágítást. 
Így a kidolgozott eljárás segítségével szoftveres úton meghatározhatóak - a meglévő 
megvilágítás hardver konfigurációk mellett, egyes hibajelenségekre - az optimális 
megvilágítási paraméterek. Bizonyítottam, hogy, kvázi sírkő effektus hatékony optikai 
detektálása érdekében a két oldalon lévő meniszkusz eltérő felületi görbületét 
kihasználva létrehozható olyan megvilágítás, amely a megfelelő oldalon közel 
maximális, a nem megfelelő oldalon közel minimális reflexiót hoz létre a képkészítő 
felület felé. A módszer új, hatékonyabb elektronikai gyártástámogató rendszerek 
megvilágítási hardverének fejlesztését is lehetővé teszi. 
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Új tudományos eredmények 

I. tézis: Kidolgoztam röntgen berendezések szürkeárnyalat kalibrációs görbéjének 
felvételére alkalmas új eljárást. Felismertem, hogy a röntgen áteresztés mértékét 
reprezentáló szürkeárnyalati értékkel mérhetjük a furatban lévő forraszötvözet 
effektív vastagságát. Megterveztem és megvalósítottam a kalibrációs görbe 
felvételéhez szükséges új mérőetalont. Ennek segítségével röntgen berendezések 
kalibrációs görbéje vehető fel, különböző forraszötvözet tartalmú forraszpasztákra, 100 
μm-es felbontással 0-2 mm pasztavastagság tartományban. Kísérletekkel igazoltam, 
hogy a módszerrel átlagosan 10% alatti hibával határozható meg a forraszpaszta 
effektív vastagsága. 

II. tézis: Új röntgenes mérési módszert dolgoztam ki forraszötvözet térfogat 
mérésre a Pin-in-Paste technológiához, furatra axiális nézetű röntgenfelvételek 
automatikus kiértékelésével. Megmutattam, hogy egyenes illesztéses algoritmus 
segítségével meghatározhatók a furat geometriai paraméterei. Az előző tézis 
módszere szerint mért effektív anyagvastagság és a geometriai méretek 
segítségével a furatba felvitt forraszötvözet térfogata számítható. Így előre 
meghatározhatóvá válik a forraszkötések szabvány alapján előírt automatikus minőségi 
besorolása. A módszert nyomtatot huzalozású lemez furatokon teszteltem és igazoltam, 
hogy a módszer megbízhatóan jelzi a hibás kötés bekövetkezésének lehetőségét. 

 Az I., II. tézishez kapcsolódó közlemények: L1, L2 

III. tézis: Cook-Torrance reflexiós modell felhasználásával, valamint irodalmi 
adatok alapján megalkottam bizonyos alap SMT, diszkrét, passzív alkatrészek 
(ellenállás, kondenzátor) új, 3D-s, megvilágítás szimulációra alkalmas virtuális 
modelljét, a megvilágító hardver rendszer minősítése és optimalizációja érdekében. A 
modellek geometriai és optikai jellemzőit valódi alkatrészekkel összehasonlítva 
verifikáltam. 

 A III. tézishez kapcsolódó közlemények: L3 

IV. tézis: Új megvilágítás optimalizáló algoritmust hoztam létre, amely az előző 
tézis szerinti alkatrész modellek felhasználásával, valamint a reflexiós minták 
szürkeárnyalat szintjeinek összehasonlításával lehetővé teszi meglévő, valamint 
tervezhető megvilágítás hardver konfigurációk mellett az optimális beállítási 
paraméterek meghatározását automatikus optikai vizsgáló berendezésekhez. A 
módszer alkalmasságát kísérleti panelen megvalósított sírkőszerű jelenségek 
megbízható felismerésével, valamint gyártósori implementációt követően statisztikai 
adatok felhasználásával igazoltam. Bizonyítottam, hogy, kvázi sírkő effektus 
hatékony optikai detektálása érdekében a két oldalon lévő meniszkusz eltérő 
felületi görbületét kihasználva létrehozható olyan megvilágítás, amely a 
megfelelő oldalon közel maximális, a nem megfelelő oldalon közel minimális 
reflexiót hoz létre a képkészítő felület felé. 

 A IV. tézishez kapcsolódó közlemények: L3 
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Az eredmények hasznosítása 

Az új röntgen mérési eljárás segítségével lehetővé válik az automatizált 
furatkitöltöttség mérés furat pasztázás esetében, valamint pontosan számítható lesz a 
felvitt paszta térfogata. A módszer alkalmas a forraszpaszta nyomtató berendezés 
nyomtatási minőségének vizsgálatára, így közvetlen információt szolgáltat a berendezés 
működésének hatékonyságáról. A mérési eljárás ipari projekt keretében, kísérleti 
szinten bevezetésre került a Robert Bosch Elektronika Kft. hatvani gyárában. Később 
általánosan alkalmazott ellenőrzési eljárásként kerülhet a gyárakba. 

Az optikai vizsgálatok esetében az új modell és a kísérletileg meghatározott, 
anyagfüggő modellparaméterek alapján egy olyan szimulációs eszköz megalkotása válik 
lehetővé, amellyel előre számítani lehet az optimális megvilágítás paramétereit 
különböző hibák esetében. Megvilágítási paraméterek optimalizálása válik lehetővé 
meglévő automatikus optikai ellenőrző berendezésekhez, valamint új elektronikai 
technológiai alkalmazásokhoz készülő megvilágítási rendszerek tervezésénél is nagy 
segítséget nyújthat. Az eredmények verifikálása, valamint felhasználása jelenleg is ipari 
projekt keretében történik a Robert Bosch Elektronika Kft. hatvani gyárában. 
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9. Függelék 

Az alkalmazott rövidítések és magyarázatuk: 
 
AART - Alternative Assembly and Reflow Technology, alternatív szerelés és 
újraömlesztéses technológia 

AFI - Automatic Final Inspection - automatikus végellenőrzés 
AOI - Automatic Optical Inspection, automatikus optikai ellenőrzés 
API - Automatic Placement Inspection, automatikus beültetés ellenőrzés 

AXI - Automatic X-ray Inspection, automatikus röntgen ellenőrzés 
BGA - Ball Grid Array, golyós, mátrixelrendezésű kivezetésekkel rendelkező alkatrész 

BRDF - Bi-directional Reflection Distribution Function, kétirányú visszaverődési 
eloszlás függvény 
CAD - Computer Aided Design 
CCD - Charge Coupled Device, töltéscsatolt eszköz 
CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor, komplemeter struktúrájú fém-
oxid-félvezető 

FOI - Field of Interest, vizsgálandó terület 

FR4 - Flame Retardand class 4, 4-es osztályú tűzállóság 

HT - Hough transzformáció  
LED - Light Emitting Diode, fénykibocsátó dióda 

NYHL - Nyomtatott Huzalozású Lemez 
OOE - Objective Optical Endtest, objektív optikai végellenőrzés 

PIP - Pin in Paste, furat pasztázás  
PLC - Programmable Logic Controller, programozható logikai vezérlő  
PMMA - polimetil-metakrilát 
PPPS - Partial Pin Penetration Soldering - részlegesen behatolt kivezetős forrasztás 

PSI - Post-Soldering Inspection, forrasztás ellenőrzés  
RFTM - Röntgenes Forraszötvözet Térfogat Mérés  
SMD - Surface Mount Device, felület szerelt alkatrész 

SMT - Surface Mount Technology, felületszerelési technológia 

SOT - Small Outline Transistor, rövid kivezetéses tranzisztor 
SPC - Statistical Process Controll, statisztikus folyamatirányítás 

SPI - Solder Paste Inspection, forraszpaszta ellenőrzés 

THT - Through Hole Technology, furatszerelési technológia 

UAOI - Universal Automatic Optical Inspection, univerzális automatikus optikai 
ellenőrzés 
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