
 

 

 
 

Проверка на грешки за интегрални чипове, заредени на 
лента с джобове. 

 
Изисквания на клиента:  
Потвърждаване на присъствието и правилната ориентация на чип с интегрална схема. 

Пояснение: 
Чиповете с интегрална схема (IC) се тестват преди монтажа върху платка. След като 
преминат тестове за качество, те се поставят в джоб на лента и се навиват на макара. 
Лентата и макарата правят транспортирането и съхранението на такива малки 
компоненти лесни и опростяват начина, по който продуктът се подава в монтажни 
машини. 

Предизвикателство: 
Всеки IC (интегрална схема) чип се поставя върху лентата с джобове от 
високоскоростна машина. Неправилно ориентираните чипове ще доведат до 
неправилна инсталация на платка. Има три често срещани режима на отказ с лентата: 
няма чип в джоба, два чипа в джоба и един чип с главата надолу в джоба. За да не се 



случват тези грешки, трябва да се потвърди присъствието и ориентацията на всеки чип, 
преди да бъде запечатан в джобната лента. За идентифициране на тези проблеми 
често се използват множество сензори. Поддръжката на множество сензори може да 
доведе до увеличаване на разходите и да доведе до увеличен престой, необходим за 
поддръжка и монтаж.  

Решение: 
Лазерен сензор за разсояние Q4X и камера за визуална инспекция iVu. 

Защо Banner? Универсалност - Q4X може да изпълнява няколко функции наведнъж, 
намалявайки нуждата от допълнителни сензори. 

Q4X лазерният сензор за разстояние от Banner Engineering може да изпълни всички 
функции, изпълнявани преди това от множество сензори. Този универсален сензор 
може да бъде научен да разпознава елементи на определено разстояние, което 
означава, че той може да определи разликата между липса на чип, един чип или два 
чипа във всеки слот, докато чипът преминава. Ако сензорът отчете правилното 
разстояние, това означава, че един чип е поставен в джобната лента. Ако разстоянието 
е твърде малко, това означава, че върху първия чип е поставен втори чип. Ако нищо не 
се отчете или разстоянието е твърде голямо, това показва липсващ чип. В допълнение, 
Q4X в двоен режим ще открие и разлики в контраста, за да определи дали чипа е с 
правилната страна нагоре или надолу. Q4X може да открие всички тези състояния 
(липсващи, дублиращи се или чипове с правилната страна надолу) и да задейства 
индикация, че е необходимо внимание на оператора. 

В някои случаи на чиповете могат да бъдат отпечатани текст или изображения, като 
лого или кодове на партиди и може да е необходимо тези функции да са ориентирани 
в същата посока. Камера от серия IVu може да се използва за определяне на 
правилната ориентация на написаното чрез използване на мощния инструмент за 
съвпадение. Ако няма съвпадение, оператор се уведомява за това. 

Ползи на клиентите: 
Спестяване на разходи - Използването на по-малко сензори за решаване на 
приложението намалява разходите за закупуване или подмяна на части. 

Заключение: 

В индустрия, в която се изисква компонентите да са изключително малки, грешки и 
бракуван продукт могат да бъдат трудни за откриване. Banner Engineering предлага 
решения, които отговарят на нуждите на тези приложения. Използвайки 
едновременно Q4X и iVu камера, производителят е в състояние да открие три 
различни типа грешки и да потвърди ориентацията на надписа на чиповете. 
Използвайки по-малко устройства, фирмите спестяват време и пари с лесно за 
използване решение. 

Препоръчани продукти:  
Лазерен сензор Q4X и iVu камера. 



 

Универсални, здрави лазерни сензори за разстояние, предлагащи превъзходна 
производителност и способни да откриват подмилиметрови промени в разстоянието.  

Корпусът на сензора е с клас на защита IP69K изработен от неръждаема стомана. 
Издържа на механично въздействие, при стягане и силни вибрации. Ясни отчитания на 
разстоянието от четири-цифрения дисплей. Налични са модели с дискретни и 
аналогови (0 до 10 V или 4 до 20 mA) изходи, засичане на прозрачни обекти и IO-Link 
комуникация. 

Сензорите iVu и iVu Color Image се използват за следене на части по вид, размер, 
ориентация, форма, местоположение, цвят или цветови вариации. Устройството може 
да бъде настроено и следено чрез вграден или дистанционен тъч скрийн или чрез 
компютър. Камерите от серия iVu са Решение „Всичко в едно“ – камера, контролер, 
обектив, и осветление в един комплект.  

Компактен и здрав IP67 сертифициран корпус снабден с различни вградени 
пръстеновидни светлини включително червена, синя, зелена, бяла, инфрачервена или 
ултравиолетова. Обективите са сменяеми, включително C-mount, за максимална 
гъвкавост в приложенията. 

Конфигуриране за минути чрез компютърен софтуер Vision Manager, вградения тъч 
скрийн или отдалечен тъч скрийн в случай на монтаж на сензора на труднодостъпно 
място. Възможност за проверка на няколко точки чрез голямото разнообразие от 
инструменти в сивата или цветната гама, в зависимост от приложението. Камерата има 
възможност за промяна на параметрите в движение с пълно коригиране по време на 
работа, за да не се спира производственият Процес. 



Камерата поддържа следните видове комуникация EtherNet/IP™, Modbus/TCP, 
PROFINET®, PCCC and Serial RS-232 за интегриране на производствено ниво. 
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