
                              HỆ THỐNG X-RAY KIỂM TRA BO MẠCH ĐIỆN TỬ 

MODEL: Y. Cheetah  

Ứng dụng: 

- Hệ thống  Y.Cheetah được thiết kế cho việc 

kiểm tra các bo mạch điện 

- Hệ thống thể kiểm tra các bo mạch nhiều 

lớp, các linh kiện phức tạp, lưu lại ảnh mạch 

điện, so sánh đánh giá lỗi mạch so với bo 

mạch nguyên bản, xuất báo cáo và lưu trữ kết 

quả. 

- Hệ thống có thể nâng cấp tính năng 3D làm 

tăng khả năng phân tích bên trong mạch điện.  

Với tính năng 3D hệ thống có thể giúp chúng 

ta đo lường và phân tích vật mẫu nhanh hơn, 

chính xác hơn, hỗ trợ nhiều cho việc nghiên 

cứu kiểm tra các sản phẩm công nghệ cao. 



Các ứng dụng của hệ thống Y. Cheetah  

1- Copper pillars – μCT size up to 30 μm 
2- BGA – μ3Ds semicon 
3- BGA VC – μ3Ds semicon 
4- BGA – eHDR 
(X-ray image ɸ 500 μm) 



Các ứng dụng khác của hệ thống Y. Cheetah  

1- Double-sided power device- μ3D slices - 3 min. scan time 

2- Stacked power devices - oblique view 

3- Stacked power devices - top-down view 

4 Stacked power devices - μ3Ds mavc on section slice 



Đặc tính kỹ thuật: 

Đặc tính chung: 

Thời gian để có hình ảnh đầu tiên (typ.):  ~ 10 s 

Thời gian cấu hình lại (typ.):  <60 s 

Thời gian quét μCT(min.): > 7 s 

Thời gian tái thiết μCT (min.):  ~ 60 s 

Thời gian quét micro3Ds (min.): ~ 20 s 

Thời gian tái thiết micro3Ds (phút):  ~ 20 s 
Cửa chính : Cửa tự động (690x650 mm). 

Cửu kính quan sát: 520 x 370 mm 

Màn hình hiển thị: 24’’ 

Thao tác - dịch chuyển:  
Kiểm soát các thao tác thông qua: chuột hoặc phím 

điều khiển 

Không gian kiểm tra max: 460 mm x 410 mm (18” x 

16”) 

Kích thước mẫu Max: 800 mm x 500 mm (31” x 19”) 

Số trục dịch chuyển: X, Y 

chụp nghiêng: +/-70° (140°) 

CNC: Có sử dụng 

Ống phát tia:  

Loại ống: Ống phát mở 

Màn thu: Transmissive 

Vật liệu màn thu: Tungsten 

Dải điện áp phát: 25 –160 kV 

Dòng điện phát: 0.01–1.0 mA 

Công suất ống phát Max: 64W 

Công suất màn thu Max: 15 W 

Khả năng nhận biết Min: <1 

Điều khiển cường độ tia X: TXI 

Hình ảnh thu:  

Độ phóng đại hình học Max: 2,000x 

Độ phóng đại chung Max: 17,500x 
 

Mô tả vật lý: 

Kích thước hệ thống (Dài x Rộng x Cao):  
1,650x1,400x1,850  

Trọng lượng: 2,200 kg 

  



Tính năng Model: Y.CT Compact Y.CT Compact XL Y.CT Compact XL – Mag 

3- Khả năng kiểm tra vật mẫu 

Kích thước mẫu tối đa 

(xh) 

450 mm x 500 mm 450 mm x 750 mm 600 mm x 750 mm 

Đường kính bàn xoay 450mm 300 mm (optional + 300 

mm extension) 

Trọng lượng tối đa của mẫu 50 kg 

4- Thông số cắt lớp (CT) 

Khoảng cách tiêu điểm màn 

thu (FDD) 

1,100 mm 1,355 mm 

Khoảng cách tiêu điểm vật 

mẫu (FOD) 

805 mm 1,012 mm / 687 mm / 537 

mm 

Độ phóng đại 1.37 1.3 / 2.0 / 2.5 

Kích thước voxel down to 110 μm down to 70 μm 

Trường nhìn Max (FOV) Tối ưu hóa cho tốc độ hoặc chế độ kích thước tối đa 

Chế độ tiêu chuẩn (Ø x h) 

 

360 mm x 500 mm 360 mm x 750 mm 370 mm x 750 mm @ Mag 1.3 

250 mm x 750 mm @ Mag 2.0 

195 mm x 750 mm @ Mag 2.5 

Chế độ mở rộng (Ø x h)  450 mm x 500 mm 450 mm x 750 mm 600 mm x 750 mm @ Mag 1.3 

465 mm x 750 mm @ Mag 2.0 

360 mm x 750 mm @ Mag 2.5 



Tính năng Model: Y.CT Compact Y.CT Compact XL Y.CT Compact XL – Mag 

Thời gian quét tối thiểu < 15 sec. per slice 

Thời gian xây dựng lại ảnh 

tối thiểu 

< 15 sec. per slice (computed in parallel to scan of next slice) 

5- Buồng chụp 

Kích thước buồng chụp 

(WxHxD) 

2,340 mm x 2,290 mm x 

1,690 mm 

2,340 mm x 2,480 mm x 

1,690 mm 

2,460 mm x 2,550 mm x 

1,860 mm 

Trọng lượng buồng chụp 10,000 kg 11,000 kg 13,000 kg 

Các giá trị được thiết kế cho hệ thống tiêu chuẩn và chỉ gần đúng. Xem Catalog kỹ thuật để biết chi tiết.  
Có thể thiết kế cấu hình khác theo yêu cầu. 


