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S3088 ULTRA XM 3D — A LEGÚJABB VISCOM 3D AOI
NAGY ELÔRELÉPÉSEK AZ ELLENÔRZÉSI TECHNOLÓGIÁBAN
Maximális teljesítmény, minimális helyigény, nagy sebességû inspekció, extrém alacsony
ciklusidô, legnagyobb vizsgálati mélység, egyszerû mûködés — vagyis mindaz, amire min-
den AOI-felhasználó vágyik. Nem véletlen! — a Viscom fejlesztései a felhasználók igényei
alapján indulnak és sokszor elébe is mennek azoknak

ményeként az új ellenôrzési rendszer több
mint kétszer olyan gyors, mint amire az
S3088-család amúgy szintén gyors elôdjei
képesek voltak. Egy további elôny az
egyedi XM 3D modul által kínált nagy tel-
jesítményû 3D-méréstechnológia, mely
integrált strukturált fényprojektor segít-
ségével és akár nyolc nézeti képpel dolgo-
zik (Octa-View). Ez garantál árnyékmen-
tes 3D-inspekciót és teszi lehetôvé a pon-
tos 3D-elemzést például felemelkedett
láb vagy IC-koplanaritási hibák esetén is.

A Viscom az ortogonális (függôlegesen
lefelé nézô) nézetek mellett nagy felbontá-
sú szög alatti nézeteket is használ, melynek
segítségével, az S3088 ultra megbízhatóan
ismeri fel az olyan kritikus hibákat, mint a
„lifted lead”, „dewetting” QFP, QFN és DFN
alkatrészek esetén is. Az OnDemandHR
funkcióval az optikai felbontás 16 μm-rôl
(normál felbontás) igény esetén 8 μm-ra
(nagy felbontás) kapcsolható. Ily módon a
rendszer megbízhatóan képes ellenôrizni
akár a 03015 típusú alkatrészeket is. A négy-
színû megvilágítás minden térbeli irányból
optimális kontrasztot biztosít a forrasztási hi-
bák rendkívül megbízható felismerésére
(Zero defect strategy). A rendkívül nagy kép-
felvételi sebesség lényegében ciklusidô-sem-
leges módon teszi lehetôvé további képek
(más megvilágítású, szög alatti) felvételét, így
növelve a vizsgálati képességet és a first-pass
yieldet. További lehetôségek, mint például
színátmenet-elemzés vagy teljes 3D-mé-
réstechnológia is rendelkezésre áll.

gyártósor egyéb elemei közötti aktív kom-
munikációt és együttmûködést jelenti. A
vizsgálati eredményektôl függôen vissza le-
het hatni a gyártóberendezések mûködésére,
ezáltal jelentôsen hozzájárulva az egész
gyártási folyamat minôségének, stabilitá-
sának javulásához és a rugalmassághoz.

A Viscom, mely már 30 éve a világ egyik
vezetô gyártója az automatikus optikai és rönt-
gen vizsgálórendszerek területén, a nürnber-
gi SMT kiállításon mutatta be a legújabb Vis-
com S3088 ultra XM 3D típusú AOI beren-
dezését. Ez egyesíti a Viscom S3088 AOI gép-
családnál megismert flexibilitást a nagy telje-
sítményû XM 3D kameramodul lenyûgözô tel-
jesítményével. Az S3088 AOI-rendszereket úgy
tervezték, hogy rugalmasan meg tudjon felelni
a különbözô vevôi követelményeknek, a kis so-
rozatoktól egészen a nagy volumenû tömeg-
gyártásig. Az XM 3D kameramodul különösen
gyors ellenôrzést tesz lehetôvé mind a nagy fel-
bontású szög alatti nézetek, mind a színes 3D-
elemzések során.

A teljesen saját fejlesztésû XM 3D ka-
meramodullal a Viscom S3088 ultra ren-
delkezik az egyik leggyorsabb AOI ka-
merarendszerrel a piacon. A kép-adatátviteli
sebesség akár 1,8 gigapixel másodper-
cenkénti sebességet is elérhet. Ennek ered-

3D-vizsgálat, Quality Uplink, FastFlow –
ezek a technológiai fejlesztések határozták
meg a Viscom életét az elmúlt év folyamán.

Három stratégiai kérdés vált mára egyér-
telmûen meghatározóvá a piacon:
n A 3D-technológia, mint azt elôre jelez-

ték, továbbra is az érdeklôdés közép-
pontjában áll. Míg korábban ez a tech-
nológia, többnyire sietve megtervezett kí-
sérleti próbálkozások formájában, kor-
látozott használhatósággal volt csak el-
érhetô, mára már kiforrott, jól használ-
ható megoldások is léteznek.

n Az egyre nagyobb vizsgálati teljesítmény
és átbocsátóképesség (throughput) – mint
mindig – most is alapvetô felhasználói el-
várás. Ennek megvalósítása érdekében 
is hatalmasat lépett elôre a Viscom: az 
AOI-k esetén bevezetett XM kameratech-
nológia és FastFlow transzportmegoldás se-
gítségével nagyon jelentôs, akár 2-4-szeres
teljesítményjavulás is elérhetô.

n A folyamatautomatizálás és -optimalizálás
a harmadik stratégiai cél, melynek neve a
Viscomnál: Quality Uplink, amelyrôl ko-
rábban részletesebben is beszámoltunk la-
punkban. A rendszer tulajdonképpen a Vis-
com különbözô vizsgálóberendezései és a

S3088 ultra XM 3D — nagy 
teljesítményû, extrém gyors 
3D AOI a Viscomtól

A berendezés lelke: az extrém gyors 
XM 3D kamera rendszer (akár 80fps) 
— akár kétszer olyan 
gyors vagy 
ugyanannyi 
idô alatt 
akár kétszer 
annyi vizsgálat 
elvégzésére is 
alkalmas
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Színes képek, kiegészítô fényképek, kép-
sorozatok: a nagy képfelvételi sebesség, a rend-
kívül nagy felbontás, és a kiváló képminôség
a legváltozatosabb felhasználási lehetôsége-
ket biztosítja a felhasználók számára.

A korábban megismert és jól bevált 8M
kamerarendszerrel meglévô kompatibilitás a
már Viscom berendezéseket használók számára
teszi egyszerûvé a már meglévô inspekciós
programok és alkatrészkönyvtárak átvételét.

Az S3088 ultra a Viscom S3088-csa-
lád minden elônyét kínálja: a gyors szá-
mítógép és az érintôképernyô biztosítják
a nagy számítási teljesítményt és az egy-

szerû, gyors mûködést. Továbbá az új
rendszert úgy tervezték meg, hogy a 
legújabb vVision és a korábban megismert
EasyPro vizsgálati szoftverrel is mûköd-
ni tudjon.

További kiemelendô képesség a Viscom
FastFlow transzportmegoldás. Ennek se-
gítségével rendkívül gyors átbocsátóképes-
ség (throughput) érhetô el a nyomtatott
áramköri lapok továbbítása folyamán, mi-
vel a vizsgálandó panelek ki- és beadagolá-
sa egy idôben történhet (transzportidô: 2 s).

A FastFlow transzportkoncepciónak,
ill. a rendkívül gyors XM 3D kamera-

modulnak köszönhetôen, extrém ciklus -
 idô-elvárásoknak is meg tud felelni 
a Viscom!

Ráadásul a mindössze 1 méter alatti szé-
lességével és az alig több mint 1,5 méter
mélységével a rendszer különösen kom-
pakt: maximális teljesítmény, minimális 
helyigény mellett.

A biztonságos üzemeltetést világszer-
te a helyi szervizmérnökök, a telefonos Hot-
line, valamint a számítógépes távoli elérés
segíti.

WWW.VISCOM.COM WWW.MICROSOLDER.HU

Az áramköri lapokon használatos for-
rasztóanyagok, védôbevonatok, mecha-
nikai szilárdságot növelô és vezetôképes
ragasztóanyagok folyamatos fejlesztése ad
választ napjaink  növekvô termékmeg-
bízhatósági igényeire. Az autóipar, a pro-
fesszionális távközlés és számítástechnika,
az ipari és gyógyászati és más, magas kö-
vetelményszintû alkalmazások egyre kor-
szerûbb, megbízhatóbb termékek gyár-

tását várják el. A piaci verseny ugyancsak
erre ösztönöz.

A Henkel az elektronikai technológi-
ában használatos anyagok világviszony-
latban vezetô fejlesztôje és gyártója. A Hen-
kel Magyarország Kft. és a Henkel elekt-
ronikai termékeket forgalmazó Microsol-
der Kft. egy mûszaki technológiai szemi-
nárium keretében szeretné megismertetni
az érdeklôdôkkel a Henkel legújabb fej-

lesztési eredményeit, anyagait és azok al-
kalmazását.

A rendezvény idôpontja: 2014. szep-
tember 23., 9 órai kezdettel. Helyszín: Ho-
tel Bara, 1118 Budapest, Hegyalja út 34–36.
Díjmentes parkolás a hotel garázsában. A ren-
dezvényen a részvétel ingyenes, de elôzetes
jelentkezés szükséges. A jelentkezéseket az
info@microsolder.hu e-mail címre kell el-
küldeni, legkésôbb szeptember 17-ig.

HENKEL MÛSZAKI-TECHNOLÓGIAI SZEMINÁRIUM
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Ôsztôl megjelent az IPC-A-600H A nyom-
tatott áramköri lapok elfogadhatósága
(Acceptability of Printed Boards) címû szab-
vány oktatása a Microsolder Kft. tanfolyami
kínálatában. A szabvány maga gazdagon
illusztrált, ipari konszenzuson alapuló do-
kumentum, amely az IPC-6012C és az
IPC-6013C szabvány (a merev, illetve a haj-
lékony nyomtatott áramköri lapok minô-
sítése és mûködési elôírásai) követelmé-
nyeire építve a csupasz (még be nem ül-
tetett) nyomtatott huzalozású áramköri la-
pok minôségbiztosításának és vizuális el-

lenôrzést követô elfogadhatóságának fel-
tételeit tartalmazza.

A tanfolyam rendkívül hasznos mind-
azoknak, akik nyomtatott áramköri lapok vi-
zuális ellenôrzésével foglalkoznak, akár
áramkörilap-gyártó, akár azt felhasználó
üzem alkalmazásában, illetve mûszaki be-
osztású munkatársaknak (beosztottaknak és
bármely szintû vezetôknek egyaránt), akik
nyomtatott áramköri lapok gyártása vagy fel-
használása során kapcsolattartásért, folya-
matok irányításáért, felügyeletéért, minô-
ségének biztosításáért felelôsek.

A tanfolyam, mint a többi IPC-szabvány
oktatása is, nemzetközi érvényességû tanú-
sítással zárul.

Az IPC-A-600 képzés beindításával a
Microsolder Kft. már mind az öt IPC-szab-
ványt oktatja alkalmazástechnikai (CIS)
szinten, amelyre az IPC világszerte egységes
képzési és tanúsítási anyagot és rendszert dol-
gozott ki. Kettô közülük, az IPC-A-610 és
az IPC-7711/7721 tréneri (CIT) szinten is
elsajátítható náluk.

ÚJ IPC-SZABVÁNY OKTATÁSA A HAZAI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSBEN


