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A kutatások előzménye és célkitűzései 

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, az 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 átmenő furat pasztázási technológia (Pin-in-Paste - PIP) 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 

szakirodalom áttekintése alapján bemutatom, hogy milyen meglévő furatkitöltés mérési 

eljárások állnak rendelkezésre, ismertetem ezek lehetőségeit és hátrányait, továbbá 

tárgyalom, a technológia lépéseit és ezek hatását a létrejövő forraszkötés minőségére. A 

meglévő vizsgálatok nem nyújtanak lehetőséget pontos, automatikus furatkitöltöttség 

mérésre. Ezt automatizálható, roncsolásmentes vizsgálattal tudnánk hatékonyan megoldani, 

így választásom a röntgenes vizsgálatra esett. A szakirodalomi források alapján 

megállapítottam, hogy a tömeggyártásban alkalmazott AXI berendezéseket nem használják a 

PIP technológia első szekvenciája (forraszpaszta felvitel) minőségének, valamint a 

furatkitöltöttség alapján a majdani forraszkötés minőségének előzetes vizsgálatára. 

Kutatásaim első részében újfajta röntgenes furatkitöltöttség mérési eljárás kidolgozásával 

foglalkoztam. Disszertációm első fele ennek ismertetésével foglalkozik. Az új módszer neve: 

röntgenes forraszötvözet térfogat mérés (RFTM) a PIP technológiában. Röviden RFTM a PIP-

ben. 

Az elektronikus részegységek gyártástechnológiájának 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 

optimalizálható, hogy a vizsgált terület berendezés általi minősítése megegyezzen az 

előírásokban megadottakkal. Kutatási területem ebben a témában a megvilágítások 

optimalizálása elektronikai technológiai alkalmazásokra. Disszertációm második fele a 

megvilágítás optimalizálási eljárás kidolgozásának alapjait és folyamatát ismerteti. 

A megvilágítás alapvetően meghatározza a különböző hibák detektálhatóságát optikai 

vizsgálat során. A forrasztás minőségét kizárólag a meniszkusz optikai tulajdonságai alapján 
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vizsgáljuk AOI esetében. Erre többféle módszert ismertet a szakirodalom, ám 

összehasonlítást, valamint optimalizálást csak ritkán mutatnak be. Automatikus optikai 

vizsgálat esetén összefoglalom a meglévő módszereket, elemzem ezek hátrányait, korlátait, 

valamint az eddigi kiértékelési eljárásokat.  

Az irodalom kutatás konklúzióit a következő pontokban foglaltam össze: 

• A fellelt irodalmi források 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 cikkek alapvetően újfajta megvilágítások 

kidolgozásával, valamint kép kiértékelő algoritmusok fejlesztésével foglalkoznak. 

Több munkában az addigi tudomány állását foglalják össze ezen a tématerületen.  

• Hibafüggő megvilágítás optimalizálással foglalkozó forrást nem találtam.  

Következésképpen automatikus furatkitöltöttség mérési eljárás nem áll rendelkezésre, 

valamint elektronikai gyártás vizsgáló automatikus optikai berendezésekhez hibától függő 

megvilágítás optimalizáló modell nem áll rendelkezésre. Így különösen aktuálissá vált a 

furatkitöltöttség méréstechnikai eljárásának, valamint az optikai modellezési módszerek 

kutatása és fejlesztése. A fentiek tükrében, jelen értekezésem fő témáinak a következőket 

választottam: 

• Új automatikus röntgenes forraszötvözet térfogat mérési (RFTM) eljárás kidolgozása. 

A módszer alkalmas legyen PIP technológiával készített forraszkötések előzetes 

minősítésére.  

• Automatikus optikai vizsgálat esetében a megvilágítást optimalizáló eljárás 

létrehozása, amely a különböző gyakori hibák hatékonyabb detektálását segíti elő.  

Első lépésként tisztáztam az optikai és röntgenes jelenségek, valamint a forrasz 

meniszkusz kialakulásának fizikai folyamatainak alapjait. Az alapegyenletekből kiindulva 

röntgenes mérési eljárást, valamint képszintetizáló módszert dolgoztam ki. A szükséges 

anyagi paramétereket (röntgenes, valamint optikai) kísérletileg meghatároztam és 

meghatároztam a kidolgozott módszerek előnyeit, lehetőségeit, korlátait. 
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Vizsgálati módszerek  

Automatikus röntgen vizsgálat kutatása 

Ahhoz, hogy a furatban lévő forraszötvözet térfogatát mérni tudjuk, meg kell tudnunk 

mérni annak effektív vastagságát. Mivel az átmenő furat geometriai tulajdonságai ismertek, 

így a henger térfogat képlete segítségével, a magasság (vastagság) ismeretében 

kiszámolható a furatban lévő forraszötvözet térfogata. A mérhető mennyiség a furatba lévő 

forraszanyag röntgen áteresztő képessége, aminek a reprezentációja az elkészített 

intenzitáskép megfelelő területének szürkeárnyalat értéke. A röntgen áteresztő képesség 

anyagi paraméterektől, valamint az anyag vastagságától függ. Jelen esetben viszont fontos 

megemlíteni, hogy effektív vastagságról beszélhetünk, mivel a forraszötvözet μm-es 

tartományba eső gömbök formájában van jelen a forraszpasztában. Így a röntgenáteresztő 

képességet a forraszpasztában lévő véletlen eloszlású forraszgömbök határozzák meg. A 

forraszpaszta többi összetevője (tixotrópikus anyagok, folyasztószer, ragadósságot biztosító 

anyagok) nagymértékben röntgenáteresztő tulajdonságúak, így hatásuk elhanyagolható. Az 

alkalmazott forraszpaszta, valamint berendezés alapvetően meghatározza a létrejövő 

szürkeárnyalat értékét, vagyis eltérő berendezés, valamint forraszanyag eltérő 

szürkeárnyalat értéket szolgáltat azonos vastagság esetén. Az új mérési eljárás 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 forraszpasztához. Kutatásaim 

során ennek mérésére is kidolgoztam eljárást, valamint megvalósítottam mérőetalont. Ennek 

segítségével, nagy pontossággal meghatározható adott röntgenberendezés kalibrációs 

görbéje, különböző forraszpasztákhoz. A kalibrációs görbe, valamint a furatról készített 

röntgenfelvétel kiértékelésével számítható az effektív vastagság.  

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, a felvitt forraszanyag térfogata. 
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Automatikus optikai vizsgálat kutatása 

Az optikai vizsgálatok hatékonyságát alapvetően meghatározza az alkalmazott 

megvilágítás. A vizsgált tárgy reflexiós tulajdonságai, pedig a visszavert fény tulajdonságait 

határozza meg, vagyis a fényérzékelő felületére jutó fotonok számát és eloszlását. Tehát a 

létrejövő kép információtartalma a megvilágítás és a vizsgált tárgy tulajdonságaitól függ (a 

fényt közvetítő közeg hatásaitól eltekintek). Amennyiben egy gyártástechnológiai lépés után 

optikai úton információt akarunk kapni a gyártott termék minőségéről, akkor ideális 

megvilágításra, megfelelő képkészítő eszközre, hatékony képfeldolgozó, valamint kiértékelő 

algoritmusokra van szükségünk. Elektronikai gyártástámogató rendszerek esetén a gyártott 

áramkör minőségének nyomon követése a cél. Ehhez megfelelő megvilágítás biztosítása 

szükséges. A mai gyártástámogató rendszerek sokféle módszert alkalmaznak. Az elkészült 

áramkörök legfontosabb tulajdonsága a megfelelő minőségű forraszkötések megléte. Ennek 

elemzése leghatékonyabban, a forrasz meniszkusz vizsgálatával lehetséges optikai úton. A 

meniszkusz ideális esetben homorú görbült fémfelület, amelynek felületi profilját alapvetően 

a térfogat,  a nedvesítési szögek, a felületi energia minimalizálására törekvés, a gravitáció és 

a sűrűség határozza meg folyadékfázisban. A folyadékfázis a forrasztás során jön létre, majd 

lehűlés után ismét szilárd halmazállapotba kerül a forraszanyag. A kialakult fémfelület 

geometriai és optikai tulajdonságai felhasználhatók annak minősítésére. Ezt használják ki a 

jelenlegi berendezések is. Optikai úton a forrasztott kötés minőségének ellenőrzését minden 

esetben a meniszkusz reflexiós és geometriai tulajdonságai alapján határozzák meg. A 

jelenlegi megvilágítási rendszerek általános célúak, így nem optimálisak a különböző hibákra. 

Ebből adódóan sokszor nem a valóságnak megfelelő minősítés történik (pszeudó hiba, vagy 

átcsúszás jön létre).  

A megvilágítás optimalizálásához munkám során 3D modelleket alkottam, amelyek jó 

közelítéssel valós geometriai és optikai tulajdonságokkal rendelkeznek, ezt verifikálással 

igazoltam. Ennek érdekében felhasználtam a szimulált anyagok folyadék fázisban létrejövő 

jelenségeit, tulajdonságait, valamint reflexiós paramétereit. A modellekről egyszeres reflexió 

számításával képet szintetizáltam különböző megvilágítások esetében. A megvilágítások 

közvetlen, valamint diffúz absztrakt 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 

megvilágítást meghatározó eljárás során, az adott hibához sokféle megvilágítási paramétert 

változtattam és ezek alapján képeket szintetizáltam, majd ezek valamilyen (az adott hibát 

egyértelműen jellemző) tulajdonságainak különbözőségét maximalizáltam, tehát 

optimalizáltam a megvilágítást. Így szoftveres úton meghatározhatóak lettek - a meglévő 

megvilágítás hardver konfigurációk mellett, egyes hibajelenségekre - az optimális 

megvilágítási paraméterek. Kvázi sírkő effektus hatékony optikai detektálása esetén a két 

oldalon lévő meniszkusz eltérő felületi görbületét kihasználva létrehozható olyan 
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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.  

A következő fejezetben bemutatom a kutatásom során – az automatikus röntgenes és 

optikai vizsgálat területén – elért új tudományos eredményeket, valamint azok 

hasznosulását. 

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 
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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 

 

 

Az eredmények hasznosítása 

 

Az új röntgen mérési eljárás segítségével lehetővé vált az automatizált furatkitöltöttség mérés 

átmenő furatpasztázás esetében, valamint pontosan számítható 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 eszközt hoztam létre, amellyel előre számítani 

lehet az optimális megvilágítás paramétereit különböző alkatrészek és hibák esetében. Az eljárás 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, diszkrét, passzív 0603 

méretkódú ellenállás, kondenzátor, valamint SOT23 tokozású tranzisztor és arany mikrohuzal optikai 

vizsgálata esetében. 
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A tézispontokhoz kapcsolódó tudományos közlemények 

Lektorált, idegen nyelvű folyóirat cikkek:  

L1.  M. Janóczki, Z. Radvánszki, L. Jakab, O. Krammer: X-rax Imaging in Pin-in-Paste 
technology, Periodica Polytechnica Electrical Engineering, 52/1-2 (2008), 21-29.  

 
http://www.pp.bme.hu/ee/index.html 

    
   L2.  M. Janóczki, L. Jakab: X-ray Solder Alloy Volume Measurement (XSVM) in Pin-in-Paste 

Technology (PIP), Soldering & Surface Mount Technology, Volume 22, Number 1 (2010), 
26-40. 

Outstanding Paper Award Winner at the Literati Network Awards for 

Excellence 2011. 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=09540911&volume=22&issue=1&arti
cleid=1837665&show=abstract   

    
L3. M. Janóczki, András Borbíró, Sándor Nagy and László Jakab:  Illumination 

Optimization for Quasi-Tombstone Detection, Micro and Nanosystems,  Volume 2, 
Number 3 (2010), pp. 149-162 
 
http://www.benthamdirect.org/pages/content.php?MNS/2010/00000002/000000
03/0003MNS.SGM 

 
 
További tudományos közlemények 
 

Lektorált, idegen nyelvű folyóirat cikkek:  

         L4.  István Latos, M. Janóczki: Stability investigations of automatic X-ray inspection 
systems, Soldering & Surface Mount Technology, Volume 23, Number 2, (2011), 
pp.91 – 103 

 
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1918075&ini=aob 

 

Konferencia-kiadványban megjelent, idegen nyelvű előadások: 

   K1.  M. Janóczki, A. Szabó, Cost Effective Component Placement Quality Measure 

through pre-reflow AOI and SPC tools – one step to DPC, Proceedings of 30th ISSE 

(IEEE), Cluj-Napoca, (2007) 434–438. 

 
K2.  M. Janóczki: Soldering Phenomena of a Several Years Standing Lead-free Wave 

Soldering Technology, Proceedings of 4th EMPS (IMAPS), Terme Catez, (2006) 339–
344. 
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K3.  M. Janóczki, B. Illés, Cost Effective Design for Six Sigma in Component Placement, 
Proceedings of 29th ISSE (IEEE), St. Marienthal, (2006) 441–446. 

K4.  M. Janóczki: Cost Effective Component Placement Quality and Machine Capability 
Measurement, Proceedings of 13th SIITME, Baia Mare, (2007) 301-310. 

 

Magyar nyelvű publikációk: 

M1. Janóczki M.: Automatikus optikai vizsgálat (1. rész), ELEKTROnet, XVIII. évfolyam, 
6. szám (2009 október), 18-19. 

M2.  Janóczki M., Gróf R.: Automatikus optikai vizsgálat (2. rész), ELEKTROnet, XVIII. 
évfolyam, 7. szám (2009 november), 16-17. 

M3.  Janóczki M., Gróf R.: Automatikus optikai vizsgálat (3. rész), ELEKTROnet, XVIII. 
évfolyam, 8. szám (2009 december), 27-28. 

M4. Janóczki M., Takács T., Gróf R.: Automatikus optikai ellenőrzés (1. rész), 
ELEKTROnet, XIX. évfolyam, 3. szám (2010. április), 16-18. 

M5. Janóczki M., Takács T., Gróf R.: Automatikus optikai ellenőrzés (2. rész), 
ELEKTROnet, XIX. évfolyam, 4. szám (2010. május), 17-19. 

M6. Janóczki M.: “A Siplace-csoport” újra feltalálta önmagát”, ELEKTROnet, XVIII. 
évfolyam, 7. szám (2009. november), 8. 

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek Dr. Jakab Lászlónak. 
Tanszékvezetőmnek Dr. Harsányi Gábornak, hogy lehetőséget és hátteret biztosított a 
kutatásaim és munkám elvégzéséhez. Szabó Andrásnak (Robert Bosch Kft. TEF2 
osztályvezető), hogy az ipari partner szemüvegén át munkámat éveken keresztül 
figyelemmel kísérte, szakmai és kritikai észrevételeivel segítette. Nagy Gábornak, hogy 
Bosch-os mentorként segítette munkámat. A Robert Bosch Elektronika Kft-nek, hogy 
doktoranduszi ösztöndíjjal támogattak és lehetőséget biztosítottak a kutatási 
eredmények világszínvonalú ipari környezetben történő verifikálására és 
implementálásához. Dr. Szirmay-Kalos László Professzor Úrnak a megvilágítás 
szimuláció létrehozásához nyújtott szakmai iránymutatásért. Dr. Szécsi Lászlónak a a 
Direct3D alapú program (programozásban) létrejöttében való hathatós részvételéért. 
Törzsök Istvánnak és Dr. Gál Lászlónak a mérőetalonok megvalósítása során nyújtott 
segítségükért. Az Elektronikai Technológia Tanszék oktatóinak, doktoranduszainak, 
munkatársainak, hogy bármilyen felmerülő probléma esetén készségesen a 
segítségemre vannak.  

 Bírálóimnak, hogy észrevételeik és javaslataik alapján dolgozatomat megfelelő 
tudományos igényességgel készíthetem.  

 Édesanyámnak, aki elindított az útra, amely ehhez a disszertációhoz (is) vezetett. 
Páromnak, hogy kitart mellettem és mindig erőt ad, ha kell. Valamint Családomnak, 
hogy mindvégig mögöttem álltak.     


