
Gedetailleerd kritische temperaturen visualiseren.

Elektronische componenten worden steeds kleiner en

kleiner, de eisen van warmteafgifte steeds groter. Voor

optimalisatie doeleinden is onderzoek naar temperatuur-

condities met een warmtebeeldcamera zeer wenselijk. Ook 

is vaak een analyse van opwarm- en afkoelgedrag in een 

Kwaliteitbewaking in micro-electronica 
met warmtebeeldcamera‘s van Testo.

gedefinieerde tijdsinterval vereist.

Alleen hoogwaardige warmtebeeldcamera’s, met de

hoogste geometrische resolutie en de mogelijkheid om

volledig radiometrische videometingen uit te kunnen

voeren, zijn geschikt voor deze taak.

www.testo.nl
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Voorbeeld applicatie Thermografie in micro-elektronica
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De uitdaging.

De miniaturisatie trend bij elektronische componenten zet 

zich voort, en daarmee de eisen rondom warmte over-

dracht: zelfs de kleinste componenten in de smalste ruimten 

creëren warmte wat het component of de aangrenzende 

componenten beïnvloed. Vooral de ontwikkeling van warmte 

over tijd kan een negatieve invloed hebben op de func-

tionaliteit en levensduurverwachting van het instrument. 

Thermografie is een effectief middel om de optimale

afmeting en positionering van elektronische componenten 

te bepalen voor een ideale indeling van een printplaat. Het 

is mogelijk om op de kleinste schaal contactloos temper-

atuurverloop en-ontwikkeling te identificeren. Aangezien de 

thermische kromme van een component ook in beschou-

wing moet worden genomen, zijn afzonderlijke infrarood-

beelden vaak niet voldoende.

De oplossing.

Thermografie bij microelektronica vereist een zeer goede 

geometrische resolutie om de kleinste constructies betrou-

wbaar te kunnen meten. Een detectorgrootte van 640 x 480 

pixels is hier vaak onmisbaar. De intelligente interactie van 

de systeemcomponenten in de testo 890, tussen de 640 x 

480 pixel detector en de 42° lens, biedt een focus afstand 

van maar liefst 10 cm. Dit maakt het mogelijk om kleine 

constructies van 113 μm te analyseren. De testo 890 biedt 

alle voorwaarden voor de thermografie bij elektronische 

componenten: u registreert live de thermische processen 

met de volledig radiometrische videometing en zet deze 

direct over op de PC. De opname kan op ieder moment 

gestopt en geanalyseerd worden. En op elk moment in de 

video beschikken alle pixels over de exacte temperatuurge-

gevens, zodat u gedetailleerd alle thermische ontwikkelin-

gen kunt analyseren en indien nodig optimalisatie maatrege-

len kunt nemen.

Meer informatie.

Voor meer informatie en antwoorden op al uw vragen over 

thermografie in combinatie met micro-electronica kunt u 

terecht bij onze thermografie experts: bel 036-5487000 of 

stuur een e-mail naar info@testo.nl.

Warmtebeeldcamera testo 890
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