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Automatikus optikai vizsgálat 

 

Bevezetés 
 
Az automatikus optikai vizsgálat (AOI - Automatic Optical Inspection) egy ellenőrzési 

eljárás, melynek segítségével vizuális úton információt kapunk 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 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. Például 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.  

 

Az AOI megjelenése 
 
Magas minőségű és nagymennyiségű elektronikai termék gyártása megköveteli a 

folyamat és a termékek állandó vizsgálatát, ellenőrzését. A késztermék egyik korábban 
egyeduralkodó és majdnem teljeskörű vizsgálatát teszi lehetővé az ICT (In Circuit Test - 
áramköri elektromos bemérés). Az alkatrészek és ebből kifolyólag az áramkör megfelelő 
működését vizsgálja. A vizsgálat során az adott áramkörre tervezett mérőtű-ágy a lemezen 
lévő tesztpontokhoz nyomódik, és elektromos úton méri az esetleges rövidzárakat, 
szakadásokat, ellenállásokat, kapacitásokat stb. Ebből következnek a hátrányai. Az 
alkatrészek méretei egyre csökkennek és elhelyezkedési sűrűségűk egyre nő, így a tesztpontok 
elhelyezése egyre nehézkesebb. A mérőtű-ágyak viszonylag drágák és csak egy adott 
áramkörhöz megfelelőek, így nem univerzálisak. Az ICT másik nagy hátránya, hogy csak 
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készterméket tud vizsgálni, kizárólag hibadetektálásra alkalmas, megelőzésre nem, valamint a 
különböző technológiák minőségének ellenőrzésére sem alkalmas. Új mérési eljárásokat 
kellett kidolgozni a gyártás minőségének biztosítására, javítására. 

A forrasztott kötések minőségét korábban ellenőrizték csak szemrevételezéssel (MVI - 
Manual Visual Inspection). A manuális vizsgálat hátránya a szubjektivitás mellett, hogy 
korlátai szűkebbek, mint az automatizált gépeké. A nagyító egy ideig még segíthet, de mivel a 
szerelőlemez egységnyi területére eső alkatrészek száma már meghaladja a manuális vizsgálat 
lehetőségeit, így ez a lehetőség már nehezen, vagy nem alkalmazható.  

Az 1950-es években európai és amerikai felmérések kimutatták, hogy vizuális 
minőségvizsgálat során a vizsgálatot végző technikus 10-15 perc múlva nem tudott 
megfelelően koncentrálni. A szem élessége egy pár perc pihenő után visszatért, de néhány 
perc munka után ismét leromlott. Ahogy az alkatrészek egyre kisebbek, precízebbek és 
pontosabbak lettek, az ellenőrzésükhöz használt mikroszkópok, nagyítók, optikai 
összehasonlítók is egyre elterjedtebbek lettek. De a fejlődés egyre nagyobb nagyítású és 
felbontású optikai vizsgálatot igényelt és az ipar elérte, majd nagyságrendekkel továbblépett 
azon a ponton, ahol a manuális ellenőrzés elérte képességei és lehetőségei határait.[1]  

A digitális számítástechnika, a gépi látás és a képfeldolgozás rohamos fejlődése miatt 
kézenfekvőnek látszott a folyamat automatizálása különböző nagyfelbontású kamerák, újfajta 
megvilágítások és hatékony képfeldolgozó algoritmusok segítségével. 

Nagy mennyiségű és precizitású, valamint magas minőségű termékek gyártása esetén a 
kifejlesztett gyártó berendezések képességei csak akkor használhatók ki hatékonyan, ha az 
egyes technológiai lépéseket követő ellenőrzéseket automatizálják és gyorssá teszik azokat. 
Ennek eredményeként születtek meg a manuális ellenőrzést kiváltó automatikus optikai 
ellenőrző, vagy vizsgáló berendezések. 

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 manuális 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 alkatrészt vagy forrasztott kötést. 

 
 

A szerelőlemez azonosítás 
 

Az AOI berendezések beépített külön egység segítségével, vagy a saját képességeik 
kihasználásával regisztrálják a lemezeket. Ez alapján tudják eldönteni, hogy milyen 
vizsgálatra van szükség. A gyártási fázisokon való áthaladását, e műveletek elvégzése közben 
keletkezett információk rögzítését teszik automatizálhatóvá. Ahogy vonalkódokat (lásd 1/a 
ábra) egyre szélesebb körben kezdték használni, egyes esetekben alkalmazási korláttá vált az 
egy vonalkódban tárolható adat mennyisége. A probléma megoldására fejlesztették ki az úgy 
nevezett adat mátrix kódokat (DMC - Data Matrix Code). (lásd 1/b ábra) [2] 
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1. ábra Példa a: a., vonalkódra b., az adat mátrix kódra 

 

Nyomtatott huzalozású szerelőlemezek vizsgálata  
 

Szereletlen NYHL-ek vizsgálatára alkalmas AOI berendezések is rendelkezésre állnak. 
Ezek a lemezek felületén látható vezetékmintázatot képesek nagy precizitással vizsgálni. A 
nyomtatott huzalozású lemezek optikai ellenőrzése gyors és megbízható eredményt ad a 
lemez minőségéről. Az elektromos bemérési módszerek (ICT, flying probe) lassabbak és 
drágábbak. A NYHL-eken sokféle hiba léphet fel (lásd 2. ábra). 

 

 

2. ábra A NYHL-eken előforduló lehetséges hibák [3]: 1. Nem megfelelő pozíciójú furat; 2. Kisebb vezeték 
hiány; 3. Szakadás; 4. Alámaródás; 5. Vezeték hiány; 6. Hiányzó vezeték; 7. Rézréteg marási hiba 
vezetéknél; 8. Rövidzár; 9. Nem megfelelő méretű furat; 10. Túl közeli vezetékek; 11.  Rézréteg marási 
hiba; 12. Vezeték többlet; 13. Hiányzó furat; 14. Túlmarás 

Az AOI berendezések az összes felszíni hibát képesek detektálni.  

A NYHL-eken a vezető mintázat geometriai hibáinak azonosítására az évek során 
nagyon sokféle vizsgálati módszert dolgoztak ki. Ezeket a 3. ábra foglalja össze. 
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3. ábra A kifejlesztett vizsgálati módszerek [3] 

 

A felületszerelési technológiai szekvenciákat követő vizsgálat 

 

A felületszerelt NYHL-ek szerelésének folyamatában három fázisban van fontos 
szerepe az AOI berendezéseknek: forraszpaszta felvitele után; beültetés után és forrasztás után 
(lásd 4. ábra). 

 

4. ábra Az AOI berendezések lehetséges helye egy automatikus szerelést végző soron 
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Az AOI-k a forraszpaszta lenyomat minőségét is képesek vizsgálni. Fontos ez a lehetőség, 
mert ez az a hiba, melyet a legkisebb költséggel, selejtveszteség nélkül lehet javítani. A 
lenyomat méreteinek mindhárom vizsgálható dimenzióban (szélesség, hosszúság, magasság) 
az előírt tartományba kell esnie. A forraszpaszta jelenlétének ellenőrzése az egyik 
legegyszerűbb feladat, ekkor csak a szélességet és hosszúságot, valamint a pozíciót 
vizsgáljuk. Ezek mérésére fejlesztették ki az úgynevezett SPI (Solder Paste Inspection) 
berendezéseket. Az ilyen speciális, egy lépés vizsgálatára alkalmas berendezések 
egyszerűbbek és olcsóbbak az univerzális AOI-knél. A probléma velük viszont, hogy nem 
vizsgálják a forraszpaszta térfogatát, amihez a magasságot (vastagságot) is mérni kell. Ezt 
általában lézeres szintmérési eljárásokkal oldották meg. Ám az ilyen berendezések általában 
drágábbak voltak a SPI-knél. Mára már viszont kifejlesztettek többféle modern berendezést, 
melyek lézer, vagy strukturált fény segítségével, nagy pontossággal tudják mérni a paszta 
méretét mindhárom dimenzióban, vagyis a térfogatát, így megfelelő alternatívát jelenthetnek a 
forraszpaszta lenyomat vizsgálatának területén.  

Egyes gyártók szerint nagyon fontos a forraszpaszta felvitele után ellenőrizni a paszta 
elterülését, egyenletes eloszlását a pad-eken, mert ez döntően befolyásolja a forrasztott 
kötések minőségét. Így még időben kiszűrhetők a hibák, mely nyilvánvalóan 
költségmegtakarítást jelent. Más megfontolás szerint nem olyan lényeges a forraszpaszta 
felvitele után ellenőrizni, hanem elegendő ezt megtenni az alkatrészek beültetése után. Ezzel 
azonnal kiszűrhető, ha beültetési hiba van, vagyis alkatrész hiány, rossz pozícióban való 
elhelyezkedés, fordított polaritással való beültetés, stb. Abban azonban a legtöbb gyártó 
egyetért, hogy a forrasztás utáni optikai ellenőrzés stratégiailag kihagyhatatlan. Legkésőbb 
ekkor ki kell szűrni a hibás darabokat, sok hiba pedig a forrasztás során keletkezik. 
Mindenesetre, a legkorszerűbb képfeldolgozási eljárások segítségével már számos megoldás 
született, és az AOI-k gyakorlatilag a beültetett alkatrészekre vonatkozó legtöbb adatot már 
objektíven mérni tudják. Megmérik az alkatrész helyzetének minden jellemzőjét: eltolódás, 
elfordulás, polaritás stb.  

Ha van felirat az alkatrészen, akkor azt is elolvassák, és azonosítják még akkor is, ha egy 
alkatrésznek több eltérő kinézetű és feliratú kiváltó típusa van. Ennek megvalósítása 
érdekében már nem elegendőek azok az adatok, melyeket egy szokásos tervezési alkatrész 
adattár tartalmaz, ezért saját könyvtárakat kell kialakítani a vizsgálatokhoz. Ennek alapja 
azonban továbbra is a tervező rendszerekben használt adattár, sőt, az elvégzendő feladatok 
programozásának alapjául is bármely CAD rendszerből kinyerhető beültetési adatok 
szolgálnak. 

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 I. táblázat és 5. ábra). A forrasztott kötések minőségét 100%-ban a forrasz-
meniszkusz optikai tulajdonságai alapján határozzuk meg.  
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1. Táblázat Az AOI-k által vizsgálható legfontosabb hibák NYHL szereléstechnológia esetén 

 

 
5. ábra Példák NYHL szereléstechnológia hibáira [4] 

 

Ezzel gyakorlatilag – feltételezve, hogy az alkatrész hibátlan – nagyon nagy 
valószínűséggel bizonyíthatják azok helyes működését, lényegében helyettesítve a tűágyas 



7 

 

(ICT) méréseket ott. Ugyanakkor azzal, hogy többnyire egy statisztikai kiértékelő szoftverhez 
(SPC) is kapcsolódnak, nagyon sok információt nyújtanak a technológia beállításához.  

Az AOI-knek több speciális változata is létezik, melyek az áramköri részegységek 
gyártásának más szekvenciáit képesek ellenőrizni. Ezek a mikro-huzal kötés létrehozása, a 
beültetett félvezető chip ellenőrzés, illetve a kész egységek tokozását, feliratait ellenőrző OOE 
(Objective Optical Endtest - objektív optikai végteszt)  

Az AOI-k hátránya, hogy nem tudják az optikailag nem látható forrasztási kötéseket 
vizsgálni (például a BGA alkatrészek), 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 érkeznek a sorról. Ezért 
szoktak több berendezést egymás mögé helyezni, hogy ezt a hátrányt csökkentsék, vagy 
kiküszöböljék. Természetesen ennek anyagi vonzatai is vannak, amit mérlegelni kell. 

 
Az AOI-k általános felépítése 

 
AOI esetében egy számítógép végzi a rendszer vezérlését. Továbbá 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 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 előbbi előnye, hogy kisebb méretű képeket 
készít, melyek tárolása, továbbítása, feldolgozása egyszerűbb, viszont információtartalma 
kisebb. Az optikából is használnak több különböző fajtát, hogy az éppen a legkedvezőbb 
helyzetet teremtsék meg a hibátlan 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 6. ábra). 
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6. ábra Az AOI-k általános felépítése 

 

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 (Charge Coupled Device - töltéscsatolt eszköz) vagy CMOS (Complementary Metal-
Oxide-Semiconductor - kiegészítő fémoxid félvezető) 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 [5] alapján az II. táblázatban 
foglaltam össze. 

 2. Táblázat Lehetséges megvilágítási technikák (AOI esetében alkalmazott: zöld) [5] 

 
A gépi látás esetében alkalmazott megvilágító eszközök összehasonlítását [5] alapján az 5. 
ábrán teszem meg. 
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7. ábra Megvilágító eszközök összehasonlítása [5] 

A LED (Light Emitting Diode - fénykibocsátó dióda) megvilágítás ideális választás gépi 
látáshoz, valamint AOI berendezésekhez. Folytatjuk… 
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