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This study deals with the measurement of reflective surfaces with light so that the surface
can be studied. Wire bonding joints for PCBs were chosen as an object of study. These wires
have highly reflective surfaces and usually have cracks. This study uses a Helling 3D antiglare spray as a coating to eliminate reflections and to reveal the cracks. KEYENCE VR3000 series macro-device is used to detect cracks. The study shows that the coating works
with the measuring device, although solutions are not available for all surfaces to be studied.
The cracks found in this study prove the potential of the used method in future studies of
light-reflecting objects.
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1

JOHDANTO

Ihmissilmällä ei kyetä kaikkea havaitsemaan, jolloin tarvitaan laite, joka kykenee antamaan
tarkempaa dataa. Nykypäivänä voidaan mitata mikroskooppisella tarkkuudella kappaleiden
pintoja ja niiden muotoja. Teknologian kehittyessä uusimpia menetelmiä kehittyy ja
mittauksia voidaan tehdä tarkemmin, nopeammin ja tehokkaammin. Valon ominaisuuksia
hyödyntämällä on kyetty tekemään erilaisia mittauksia ja 3D teknologian avulla voidaan
tutkia valon kuljettamaa visuaalista tietoa paljon laajemmin. Tämä ei kuitenkaan aina
onnistu kaikissa tilanteissa ja syntyy ongelmia, esimerkiksi heijastusten kanssa. Tutkittaessa
metallipintoja on vaikea havaita säröjä, joita ei näe heijastuksien takia tai, jos tutkimusta
tehtävällä kameralla ei päästä haluttuihin tarkkuuksiin. Heijastavuus aiheuttaa mittauksissa
puutteellista informaatiota. Tässä tutkimuksessa selvitetään, kuinka säröt saadaan näkyviin,
jotta niitä voitaisiin tutkia.

Työssä käytetään KEYENCEN VR-3200 mittauslaitetta, jonka avulla on tarkoitus löytää
piirilevyn alumiiniliitoslangoista säröjä. Vain osa piirilevyn liitoslangoista tutkitaan. Rajattu
tutkittava alue on ilmoitettu tämän tutkimustyön sivulla 7 kuvassa 1. Sopivassa
kuvakulmassa tarkkojen kuvien ottaminen pinnasta on mahdollista, jolloin säröjen
havaitseminen on helppoa. Joissakin tapauksissa heijastukset ovat niin voimakkaita, että
hyvän kuvakulman löytäminen ei ole mahdollista niin, että säröä voisi tutkia tai edes nähdä.
Tässä tutkimuksessa hyödynnetään heijastuksenestoaineita, jonka käytön jälkeisestä
pinnasta pyritään löytämään muutama näkyvä särö. Tämä kandidaatintyön tutkimus antaa
käytännön esimerkin heijastavien kappaleiden tutkimiseen VR-3000 sarjan makrolaitteella.

1.1

Työn rajaukset

Tässä tutkimuksessa ei käytetä muita valolla toimivia mittauslaitteita, kuin KEYENCEN
VR-3200 makrolaitetta. Tutkimustyöhön on valittu tutkittavaksi kappaleeksi vain piirilevyn
liitoslangat. Menetelmää ei tutkita muille heijastaville pinnoille, sillä sen antama tulos on
yleispätevä tutkittaessa heijastuksen eliminoimista. Liitoslankojen pinnalta tutkitaan vain
säröjen näkyvyyttä, eikä mitään muita pinnan poikkeamia. Heijastuksen eliminoiminen
toteutetaan vain yhdellä pinnoitteella.
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2

TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimuksen kohteena oleva piirilevy on IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
puolijohde. IGBT:tä käytetään kytkinsovelluksissa, joissa edellytyksenä on hyvä kestävyys
korkeissa jännitteissä ja virroissa. IGBT on yleensä kotelon sisällä sen jännitteiden ja
virtojen takia. Yksi tyypillinen käyttökohde IGBT:lle on DC moottori. (Insulated Gate
Bipolar Transistor 2019) Tutkittavassa piirilevyssä on yhteensä 32 liitoslankaa. Tarkasteluun
on valittu 9, kuten kuvassa 1 näkyy. Tutkimusraportin luvussa 2 käydään läpi pohdittuja
keinoja heijastuksen eliminoimiseen ja kerrotaan lyhyesti näkyvän valon heijastumisesta
metallipinnoilta, tässä tapauksessa liitoslankojen pinnoilta. Näissä virtaa johtavissa
alumiiniliitoslangoissa ilmenee yleensä säröjä, joiden seurauksena piirilevy vioittuu.
Heijastavien lankojen pinnalta löytyviä säröjä voi olla vaikea huomata suuren
heijastavuuden takia. Vähintäänkin tutkimusta tehdessä pinnan tarkka analysointi on tästä
johtuen vaikeaa. Säröjen synnylle ja yleisille sijainneille on aikaisempaa tieteellistä antia,
josta on kerätty lyhyt katsaus tähän työhön. Tutkimuksessa käytetään VR-3200 3Dmakrolaitetta, joka käyttää valoa, ja 3D-teknologiaa virtuaalisen jäljennöksen luomiseksi
tutkittavasta kappaleesta. Tarkoituksena on tutkia, kuinka kyseisellä makrolaitteella saa
parhaiten otettua kuvia liitoslankojen säröistä.

Kuva 1. Piirilevystä tarkasteluun valitut liitoslangat merkitty punaisen alueen sisään.
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Kuva 2. Tarkennettu kuva tutkittavan alueen liitoslangoista.

2.1

Metallipintojen heijastus

Metallien heijastavuuden voimakkuuteen vaikuttaa valon aallonpituus. Mitä suurempi
aallonpituus, sitä suurempi heijastavuus. Heijastavuuteen vaikuttaa myös taajuus, joka on
aallonpituuden tekijä. Mitä pienempi taajuus, sitä suurempi heijastavuus. Jokaisella
materiaalilla on oma kynnysarvonsa, jonka jälkeen heijastavuudessa tapahtuu muutos
(Stenzel 2015, s. 116-118). Metallien heijastavuuden lisäksi metalleilla on hyvä
absorptiokyky (Born M. & Wolf E. 1999, s. 735). Tuleva valonsäde kulkeutuu valonlähteestä
metallipinnalle, jossa se heijastuu Snellin lain mukaan ja absorboituu. Metallien taitekerroin
on monesti pieni, mikä selittää heijastuvan valonsäteen suunnan suhteessa tutkittavan pinnan
normaaliin. (Goncalves 2019) Kuva 3 kuvaa heijastumista ja absorptio ilmiötä
metallipinnalla.
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Kuva 3. a) valo heijastuu metallipinnalta b) valo absorboituu metalliin (Goncalves 2019).

2.2

Heijastuksen eliminoiminen

Tutkimuksen alussa käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja, kuinka heijastuksesta pääsisi eroon.
Huomioitavaa on, että makrolaitetta ei lähdetä muokkaamaan tutkimusta helpottavaksi niin,
että laitteen komponentteja vaihdettaisiin tai muuten muunneltaisiin alkuperäisestä
poikkeavaksi. Tarkoitus on, että kuka tahansa voi suorittaa samanlaisen tutkimuksen
vastaavanlaisilla menetelmillä, joita on käytetty tässä tutkimuksessa. Optisten linssien
vaikutusta heijastumiseen pohdittiin, mutta sitä ei voida suorittaa käytännön mittauksissa.
Ajatus oli, että linssejä voisi asettaa valonlähteiden tai valoa vastaanottavan komponentin
eteen. Polarisoivat linssit sallivat vain osan valosta päästä läpi, joten se määrä valosta, mikä
pääsee linssin läpi, heijastuu kuitenkin metallin pinnasta. Näin ollen heijastusta ei ole
eliminoitu. Heijastus vähenee, mikä on hyvä asia, mutta samalla näkyvyys heikkenee. Jos
halutaan säilyttää potentiaalinen näkyvyys, niin polarisoivaa linssiä ei voida laittaa edes
vastaanottavan komponentin eteen.

Kappaleen kääntelyn vaikutus ei eliminoi heijastusta. Jotta särö havaittaisiin vain kappaletta
kääntämällä, tarkastelukohdan on siirryttävä melko kauas kohdasta, johon kamera
kohdistetaan. Tämä siksi, että kun makrolaitteella kohdistaa tiettyyn kohtaan, siihen
muodostuu valkea juova, joka peittää särön. Tästä syystä kappaleen kääntäminen ei sovellu
heijastuksen eliminoimiseen alueilla, joilla heijastus on voimakasta. Jotta säröä voidaan
tarkastella mahdollisimman hyvin, täytyy tarkennus saada särön kohdalle.
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Toinen huomioitava asia on, että tutkittavan kappaleen pintaa ei vahingoiteta. Tämä sulkee
pois kaikki mahdolliset ratkaisut laserin käytölle. Kuitenkin kappaleelle voidaan antaa
heijastamaton pinnoite. Tutkimuksen jälkeen pinnoite pitää saada mahdollisimman hyvin
poistettua ilman pinnan vahingoittumista. Helling 3D anti-glare spray (Kuva 4) vastasi näitä
tarpeita ja tästä syystä se valittiin heijastuksenestomenetelmäksi.

Kuva 4. Tutkimustyössä heijastuksen estoon käytetty suihke Helling 3D anti-glare spray.

2.3

Säröt liitoslangoissa

Elektroniikan sovelluksissa käytetään alumiiniliitoslankoja, jotka yhdistävät ulostulonavat
(eng. ”output pins”) ja sirut (eng. ”chips”) virtapiiriksi. Langat liitetään mikroprosessori
ytimien alumiinipäällyksiin ultraäänivärähtelylaitteella. Lämpömekaanisesta rasituksesta
johtuva säröily voidaan testata niin kutsutulla off-on testillä. Testissä virta kytketään päälle
ja pois päältä samalla tavoin, kuin tietokoneen uudelleenkäynnistys. Lämpöerot langan ja
sirun välillä aiheuttavat testin aikana kuormitusta liitosalueella. Tästä kuormituksesta
aiheutuu säröjä, jotka laajenevat ajan kuluessa. Rasitukset kohdistuvat vahvasti
liitosalueelle. Langan päädyissä, joissa lanka ei pääse venymään vapaasti, tapahtuu
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liitoslangan irtoamista ja väsymistä juotosliitoksessa. Säröjä tavataan yleensä kannassa
(Heel crack, suom. ”kantasärö”) ja langan päädyssä, liitoksen alkupäässä, sekä koko
liitosalueen pituudella (Bond crack, suom. ”liitossärö”). Kuva 5 selventää yleisimpien
säröjen muodostumisalueet. (Ramminger, Türkes & Wachutka 1998, s. 1301-1305.)

Kuva 5. Yleiset säröt ja niiden esiintymät liitoslangassa (Lu, Bailey & Yin 2009, s. 1251).

Rasituksesta syntynyt särö kulkee pitkin raerintamaa, joka on helpommin havaittavissa, kuin
itse särö. Liitoksen syntyessä rajapinnalle muodostuu pieniä rakeita, kun taas keskelle syntyy
suurempikokoisia rakeita. Nämä kaksi aluetta syntyvät juottamisen aikana. Langan kiinnitys
alumiinipäällykseen jää vajaaksi, sillä liitosta ei tapahdu keskellä lankaa. Kun lanka irtoaa,
on särö kulkeutunut keskelle ja kontakti katkeaa. Tämä johtaa muiden lankojen irtoamiseen,
sillä kyseinen virtamäärä, joka on jaettu useammalle liitoslangalle, kulkee nyt jäljelle jäävien
lankojen kautta. Suurempi virtamäärä langoissa tuottaa suuremman lämpömekaanisen
rasituksen. (Ramminger, Türkes & Wachutka 1998, s. 1301-1305.)

2.4

VR-3200 makrolaite

Valolla tehtävä mitoitus toteutetaan KEYENCE VR-3000 sarjan 3D-mittauslaitteella ks.
kuva 6. Laite koostuu pääosin kamerasta, kahdesta valonlähteestä ja liikkuvasta
näytealustasta. Vääristymien poistamiseksi laitteesta löytyy kolme kaksois-telesentristä
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linssiä. Valo tulee valonlähteistä lähetinlinssin kautta 35 asteen kulmassa näytealustalle
kameran normaaliin nähden. Näytealusta liikkuu XYZ-suunnissa asettaen tutkittavan
kappaleen sopivalle kohdalle ja etäisyydelle kamerasta. Näytealustaa voi säätää myös
manuaalisesti tarpeen vaatiessa. Laite on käyttäjästä riippumaton, joten kuka tahansa voi
saada samanlaisia tuloksia. Täytyy vain ottaa huomioon mihin asentoon käyttäjä on
kappaleen asettanut. Alustalla on pyörivä levy, jonka avulla kappaletta voi pyöritellä
koskematta kappaleeseen. Etäisyyden kamerasta laite säätää itse fokusoidun kohdan
mukaan. Tutkittava alue asettuu aina kameran alapuolelle, eikä mikään muu osa laitteesta
liiku paitsi näytealusta. Valo, joka tulee kappaleen kautta vastaanottajalinssiin, kulkeutuu
lopulta CMOS-anturille. Tämä anturi kerää valon tuoman informaation ja kokoaa siitä
realistisen 3D-mallin, jossa näkyy myös kuvatun alueen värit. Kun käyttäjä on tyytyväinen
valitsemaansa fokusoituun pintaan, hän voi painaa vain measure-näppäintä ja laite
muodostaa 3D-mallin neljässä sekunnissa. Ilmestyvää 3D-mallia voi tarkastella kääntäen ja
zoomaten. Käyttäjä voi kerätä lopuksi analysointityökalulla mallista tarvittavia tietoja
pinnanlaadusta tai pintojen korkeuseroista. (One-Shot 3D Measurement 2013, s. 1-28)

Kuva 6. Tutkimuksessa on käytetty KEYENCE VR-3200 mittauslaitetta.
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2.5

Tutkimuksen toteutus käytännössä

Tutkimukseen otettu piirilevy on vapaasti muokattavissa. Ennen kuin ryhdytään kuvaamaan,
pitää kuvaamista varten poistaa muutama kondensaattori kameran tieltä. Tässä työssä
ratkaisu on yksinkertainen. Joskus tutkimus voi edellyttää, että piirilevyn komponentteihin
ei saisi koskea. Tällaisissa tapauksissa hyvän kuvakulman löytäminen olisi vielä
vaikeampaa. Ilman kondensaattoreita voidaan liitoslankoja tutkia vaivatta mistä kulmasta
tahansa. Viereiset liitoslangat voivat tulla näkyvyyden eteen, mutta näitäkin voi pyrkiä
varovasti siirtämään sivummalle. Tässä pitää kuitenkin olla tarkkana, sillä langat ovat hyvin
herkkiä, eivätkä kestä liiallista taivuttelua. Jos on mahdollista, niin olisi parempi välttää
niiden koskemista.

Kun piirilevy on kunnossa kuvauksia varten, voidaan lisätä pinnoite. Pinnoitetta levitetään
tasaisesti suihkauttamalla pullon sisältöä sopivalla nopeudella tutkittavalle alueelle.
Suihketta ei laiteta paljon, sillä sen vaikutus toimii myös pienellä kerroksella.
Heijastuksenestoainetta saa turvallisesti käyttää koko piirilevyn alueella. On suositeltavaa,
että aine pääsee peittämään muutkin heijastavat pinnat. Näin voidaan poistaa myös
ympäröivän heijastuksen vaikutus kuvan laatuun. Pinnoite tulee nestemäisenä kappaleen
pinnalle ja kuivuu täysin noin minuutissa. Kuvassa 8 pinnoite on täysin kuivunut piirilevyn
tutkittavalla alueella. Kun pinnoite on suihkutettu ja annettu kuivua piirilevyn pinnalle,
voidaan se asettaa näytealustalle.

Makrolaitteen mukana kallistettava taso, joka on esitetty kuvassa 7. Kallistettavaa tasoa on
hyvä käyttää tutkimuksessa, sillä se mahdollistaa laajemman alueen tutkittavaksi.
Kallistettavan tason liimapinta pitää tutkittavan kappaleen hyvin kiinni tasossa, jota
kallistetaan myötä- tai vastapäivään. Kallistumista hyödynnetään, kun halutaan saada kuva
liitoslankojen sivuista. Kulmaviivoitinta käytetään kallistuskulman määrittämiseen.
Löydettyjen säröjen kohdalla otetaan ylös kulma-asteiden lisäksi näytekappaleen asento
kallistettavalla tasolla ja särön sijainti piirilevyllä. Jotta todelliset säröt tunnistettaisiin
muista pinnan rakenteista, tätä tutkimusta varten on tehty taustatutkimusta liitoslankojen
säröjen ulkonäköön liittyen. Piirilevyn liitoslankoja tarkastelualueen ulkopuolella on
taivuteltu, jotta saataisiin vertailukohde etsittäville säröille.
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Kuva 7. VR-3200 makrolaitteen kallistettava taso. Nuolet kuvaavat kallistussuuntia.

Kuva 8. Pinnoitekäsittelyn vaikutus piirilevyn ja liitoslankojen ulkonäköön.
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Kuvaamisprosessin vaiheet voidaan listata seuraavasti:
•

Noudata KEYENCEN käyttöohjeita valmisteluissa ennen tutkimuksen aloittamista.

•

Aseta tutkittava kappale kallistettavalle tasolle.

•

Aseta kallistettava taso näytealustalle.

•

Huomioi kappaleen asento!

•

Valitse kamera ja tarkkuus (Tässä työssä on käytetty High Mag Cam 120x).

•

Valitse tutkittava pinta ja fokusoi siihen.

•

Paina Measure (Fine Mode tekee kuvista selkeämpiä, mutta kuvien prosessointi on
hitaampaa).

•

Tarkastele saatua 3D-mallia (näkyykö säröt?).

•

Ota

ylös

tarvittavat

tiedot,

jotta

voit

tarvittaessasi

palata

kyseiseen

tarkastelupisteeseen.
•

Voit tallentaa kyseisen mallin tai jatkaa analysointiin.

Makrolaitteen toiminta on havainnollistettu kuvassa 9. Kun tutkimusta varten saadut kuvat
ja analyysit on kerätty, voidaan tutkittava kappale puhdistaa pinnoitteesta. Pinnoite lähtee
hyvin herkästi kosketuksesta, joten sen voi pyyhkiä pois esimerkiksi pehmeällä pensselillä.

Kuva 9. Tutkimuksen toteuttaminen makrolaitteella käytännössä. Vasemmassa kuvassa
näkyy makrolaite ja ruudulle ilmestyvä reaaliaikainen kuva tutkittavasta pinnasta. Oikealla
näkyy kameran linssi, jonka kummallakin puolella on valonlähteet.
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3

TULOKSET

Tulokset käsittelevät heijastuksen eliminoimisessa otetut kuvat kappaleesta ennen ja jälkeen
pinnoituksen, sekä saadut kuvat kahdesta säröstä. Säröt sijaitsevat eri liitoslangoissa, joiden
sijainnin voi tarkistaa kuvasta 18. Taulukko 1 on kooste kuvakulmalle, eli missä asennossa
kappale on ja missä kulmassa kallistustaso on, kun kuva otettiin. Kooste on esimerkki siitä,
mitä asioita on otettava huomioon, jotta kyseiset pinnat olisi helppo löytää uudelleen
jatkotutkimuksia varten.

3.1

Heijastuksen eliminoiminen

Pinnoista otettiin kahdenlaisia kuvia: todellisia ja 3D-malleja. Kuvassa 10 näkyy valon
kohdistuksesta ja alumiinin pinnasta syntyvät heijastukset ja kuva 11 on tätä vastaava 3Dmalli. Kuvat 12 ja 13 on otettu samasta kohtaa, kuin kuvat 10 ja 11. Kuva 12 näyttää
pinnoitteen vaikutuksen heijastukseen ja kuva 13 pinnoitetun pinnan 3D-mallin.

Kuva 10. Piirilevyn liitoslanka kuvattuna ilman pinnoitetta.
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Kuva 11. VR-3200 avulla luotu 3D-malli kuvan 10 liitoslangasta.

Kuva 12. Helling anti-glare spray suihkeella pinnoitettu liitoslanka, joka on sama kuin
kuvassa 10.
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Kuva 13. VR-3200 avulla luotu 3D-malli pinnoitetusta liitoslangasta.

3.2

Säröt

Löydettyjä säröjä on kaksi kappaletta eri liitoslangoissa ja niiden alueilla. Kuvat 14 ja 16
ovat kameran tuottamia kuvia. Makrolaitteen 3D jäljennökset näistä kuvista löytyvät kuvista
15 ja 17.

Kuva 14. Havaittu särö liitoslangassa numero 6 (ks. kuva 18).
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Kuva 15. VR-3200 avulla saatu 3D-malli kuvan 14 liitoslangasta ja sen säröstä.

Kuva 16. Havaittu särö liitoslangassa 4 (ks. kuva 18).
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Kuva 17. VR-3200 avulla saatu 3D-malli kuvan 16 liitoslangasta ja sen säröstä.

Kuva 18. Säröjen sijainnit merkitty punaisella neliöllä ja liitoslangat numeroitu yhdestä
yhdeksään. Kuva tukee taulukkoa 1.
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Taulukko 1. Liitoslanka, jossa särö sijaitsee, kappaleen asento kallistettavalla tasolla ja
kallistuskulma kuvattaessa.
Liitoslanka (Nro)

Kallistuskulma (˚)

Asento kallistettavalla
tasolla

6

45

4

0
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4

TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämä kappale käsittelee tulosten arviointia, tehtyjä johtopäätöksiä ja jatkokehitystä.
Tulokset osion kuvat käydään läpi ja selitetään saadut tulokset. Työn onnistuminen ja
havaitut ongelmat käsitellään johtopäätöksessä. Tulevaisuuden tutkimusehdotukset käydään
läpi jatkokehitys kappaleessa.

4.1

Tulosten tarkastelu

Heijastuksien aiheuttama ongelma havaitaan hyvin tarkastelemalla kuvia 10 ja 11.
Heijastava pinta, johon valo kohdistuu, näkyy valkoisena juovana. Sen alle ei näe, joten se
peittää hyvin säröt ja muut pienet pinnanmuutokset. 3D-mallissa ei tapahdu sen suurempia
muutoksia valkoisen pinnan kohdalla. Suurin osa kuvan puuttuvasta informaatiosta johtuu
fokusoinnista. Heijastus vaikuttaa kameran kykyyn fokusoida, joten kuvasta saatava
informaatio on heikompaa heijastavaa kappaletta kuvattaessa, kuin pinnoitettua kappaletta
kuvattaessa (Kuvat 12&13). Käytetty pinnoite antaa harmaan sävyn ja eliminoi valkoisen
juovan, jolloin pinta on paljon selkeämmin tarkasteltavissa. Kuvassa 13 puuttuva
informaatio koostuu nyt ainoastaan fokusoinnista, sillä kuva on tarkennettu edessä olevaan
liitoslankaan. Muu ympäristö, kuten takana oleva liitoslanka jää tarkennuksen ulkopuolelle,
mistä johtuu sen kohdalla puuttuva informaatio 3D-mallissa. Osa kuvatusta alueesta on
hieman sumea kuvassa 12. Nämä kohdat ovat kuitenkin vielä kohdistuksen alueella osittain,
jolloin niistä saadaan samanlainen sumea otos 3D-malliin. Koska pinta ei ole tasainen
liitoslangoissa, kuvasta tulee paikoin sumeampaa niillä alueilla, joihin kohdistus on
vajavaista. Sumeus on kuitenkin helpommin eliminoitavissa, kuin pinnan heijastus.
Valitsemalla hyvä kuvakulma ja kohdistamalla se haluttuun alueeseen, saadaan selkeä kuva
mistä tahansa pinnoitetusta alueesta.

Pinnoite tuo tutkittavan kappaleen pinnalle aina lisäkerroksen, jonka paksuus riippuu
käyttäjästä. Mitä pidempään kappaletta käsitellään suihkeella, sitä suurempi kerros
pinnoitetta syntyy. Helling 3D anti-glare spray suihke on toimiva tähän tarkoitukseen, sillä
sen heijastuksen esto on tehokas myös hyvin pienellä kerroksella. Pinnoite aiheuttaa
kuitenkin ongelman, kun ainetta käytetään pinnanlaatututkimuksessa. Tutkimuksessa
käytetty pinnoitetyyppi tuottaa ongelman aaltoilevassa pinnassa, sillä se täyttää esimerkiksi
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rakoja. Hyvä esimerkki pinnoitteen aiheuttamista ongelmista tutkimusta tehdessä, näkyy
kuvassa 19. Aluksi voisi ajatella, että pinnoite on paljastanut särön liitoslangassa, mutta
todellisuudessa näin ei ole. Pinnoitekerros on kasaantunut paksuksi kerrokseksi liitoslangan
ja

alumiinipäällyksen

liitoskohdan

ympärille.

Säröä

muistuttava

halkeilu

pinnoitekerroksessa johtuu liitoslangan muodosta. Pinnoitekerroksen halkeama asettuu
myötäilevästi siihen kohtaan, missä langan pinta kaareutuu sisäänpäin kerroksesta.
Pinnoitteen rakenne on hauras, mikä myös mahdollistaa kerroksen halkeamisen.
Liitoslangassa ei siis ole säröä ja tämän voi todeta, puhdistettaessa hieman lankaa
pinnoitteesta ja vertaamalla halkeaman sijaintia pinnoitetun ja hieman puhdistetun välillä.
Pinnoitekerros peittää liitoskohdan, mikä johtaa siihen, että kuvassa 5 mainittu mahdollinen
liitossärö ei olisi havaittavissa.

Kuva 19. Pinnoitekerroksen ja liitoslangan väliin syntynyt halkeama (ks. nuoli), joka ei ole
langassa ilmenevä särö.

Liitoslangan muilla pinnoilla liian suuria pinnoitekerroksia ei ole syntynyt, joten pinnoitus
on toteutunut näillä alueilla hyvin. Joillakin pinnoilla aine on jakaantunut epätasaisesti,
mutta riittävästi heijastuksen eliminoimiseen. Kuvassa 14 on liitoslanka, jonka taipeessa
havaittiin särö. Särö on saanut alkunsa todennäköisesti juotosprosessissa ja lähtenyt
etenemään lämpömekaanisen rasituksen takia. Rasitukset ovat aiheuttaneet langan
taipumista, mikä vaikuttaa särön kasvuun. Särö voidaan luokitella kantasäröksi, sillä se on
kannan alueella. Säröjen tutkiminen on vaikeaa ja niiden erottaminen muista pinnan
rakenteista vaatii tietoa ja kokemusta. Tätä tutkimusta tehdessä säröjen tunnistaminen on
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ollut yksi vaikeimmista tehtävistä. Löydettyjen vertailukohteiden avulla säröjen
tunnistaminen on kuitenkin helpottunut ja säröt kuvissa 14 ja 16 on pystytty määrittämään.
3D-mallit eivät ole yhtä tarkkoja säröjen suhteen, kuten kuvasta 15 käy ilmi. Tietyt
varjostukset 3D-mallissa häiritsevät, kun ne asettuvat särön kanssa samalle alueelle, eikä
säröstä tule yhtä tarkka, kuin todellisessa kuvassa. Kuvassa 16 särö on löydetty liitoslangan
huipulta (ks. kuvasta 18 särön sijainti tutkittavalla alueella). Sijainti ei ole yhtä yleinen, kuin
kanta- ja liitosalueet. Lankaa tarkasteltaessa voi huomata, että rasitukset ovat aiheuttaneet
myös tässä langassa taipumaa. Ei ole siis yllättävää taipumien takia, että tältä alueelta löytyi
särö, vaikka se ei ole yleisimpiä alueita liitoslankojen säröille. Kuvan 17 3D-mallissa särö
näyttäytyy jälleen himmeämmin, kuin todellisessa kuvassa. Toisaalta kuva on otettu hyvästä
kuvakulmasta, sillä varjostukset eivät ole menneet päällekkäin särön kanssa. Tämä helpottaa
hieman särön tarkastelua 3D-mallissa. Varjostukset 3D-mallissa syntyvät valon ja langan
pyöreän muodon takia. Myös kohdistus vaikuttaa 3D-mallin varjostuksiin.

4.2

Johtopäätökset

Tutkimus todistaa, että KEYENCE VR-3000 sarjan mittauslaitteella voidaan havaita säröjä
valoa heijastavien kappaleiden pinnalta, kun käytössä on heijastuksen eliminoimiseen
soveltuva pinnoite. Tutkimuksessa käytetty pinnoitemenetelmä ei kuitenkaan ole paras
mahdollinen ratkaisu kaikille pinnoitettaville pinnanmuodoille.

Vaikeiden kappaleiden tutkimisessa tämän tutkimuksen menetelmä ei ole välttämättä paras
mahdollinen, jolloin valon sijasta elektronisuihkulla toimiva elektronimikroskooppi olisi
parempi ratkaisu. Tällä menetelmällä säröjen etsimisessä ei synny heijastuksesta koituvaa
ongelmaa, mikä poistaa tarpeen pinnoitteelle. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan
hyödyntää vastaavanlaisissa tilanteissa, kun mittaus tehdään valolla.

4.3

Jatkokehitys

Tulevaisuudessa voisi tutkia mahdollisuutta käyttää suihketta niin, että säröjen kannalta
tärkeät sijainnit eivät peittyisi pinnoitekerroksella, jotta niitä voisi tutkia. Tässä tapauksessa
liitossäröjen löytäminen on mahdotonta kyseisellä pinnoitteella, eikä säröjä voi löytää ilman
pinnoitetta, sillä heijastukset estävät näkyvyyden. Kun tulevaisuudessa avautuu
mahdollisuuksia uusille menetelmille, niitä tulisi tutkia paremman ratkaisun saamiseksi.
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YHTEENVETO

Tutkimus valoa heijastavien kappaleiden mittauksesta makrolaitteella käsittelee kappaleen
pinnalta löytyvien säröjen havaitsemista näkyvällä valolla. Tutkimuksessa käytetään
KEYENCE VR-3200 mittauslaitetta, jonka avulla saadaan tarkkoja kuvia pienistä
kappaleista ja näistä 3D-mallit. Heijastuksen eliminoimiseen käytetään Helling 3D anti-glare
spray suihketta, joka antaa heijastamattoman pinnoitteen tutkittavalle näytekappaleelle.
Säröjä etsitään piirilevyn liitoslangoista, jotka ovat yleisiä elektroniikan komponentteja.
Vain tietyn alueen liitoslangat otettiin tutkittavaksi, jättäen mahdollisuuden käyttää muita
lankoja testikappaleina esimerkiksi säröjen ulkonäkötutkimukseen, kun säröt aiheutetaan
lankoja vääntämällä. Liitoslangat ovat erittäin heijastavia, kuten monet metallit ja näissä
esiintyy useasti säröjä, minkä tähden ne soveltuvat hyvin tarkasteluun. Liitoslankojen
lämpömekaaniset rasitukset aiheuttavat säröjen kasvun, jotka johtavat lopulta langan
hajoamiseen ja piirilevyn vioittumiseen. Tutkimuksessa annetaan perusteelliset ohjeet työn
suorittamiseen ja esitellään käytettyjä työkaluja ja mittauksia, kuten VR-3200, kallistustaso,
pinnoite ja kallistuskulmien mittaaminen kulmaviivoittimella.

Saadut tulokset havainnollistavat suihkeen vaikutuksen heijastuksen eliminoimiseen ja
hyvään lopputulokseen. Tutkimustulokset osoittavat myös sen, että säröt on mahdollista
löytää kyseisellä tutkimusmenetelmällä. Menetelmä ei ole kuitenkaan täydellinen, sillä liian
paksu kerros pinnoitetta voi peittää säröt näkyvistä. Pinnoitteen käyttökelpoisuus kyseisellä
tutkimusmenetelmällä riippuu kuvattavasta alueesta ja suihkeen käyttäjästä. Tutkimuksessa
selvisi, että liitoslankojen yleistä särötyyppiä, liitossäröä, ei ole helppoa havaita
suihkepinnoituksella. Muita särötyyppejä löydettiin muutama, joista otettiin talteen
todelliset kuvat ja 3D-mallit. Todellisten ja 3D-mallien ero säröjen kohdalla on, että 3Dmallissa

särö

näkyy

himmeämmin.

Huono

fokusointi

lisää

3D-mallin

särön

näkymättömyyttä. Fokusointi on myös tärkeää saada oikein todellisessa kuvassa, jotta särön
pystyisi tunnistamaan.
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