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53314316 : สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

คาํสาํคญั :  ตน้แบบซอฟตแ์วร์ / การประมวลผลภาพดิจิตอล / แมตแล็บ 

 วัชรพงษ์  พรหมวิริยกุล  : การพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์สําหรับการตรวจสอบ
ข้อบกพร่องการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักการประมวลผลภาพดิจิตอล .   
อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อ.ดร.ภิญโญ  แทป้ระสาทสิทธิ.  หนา้. 
 

 งานวิจัยนี มีว ัตถุประสงค์เพือพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์สําหรับการตรวจสอบ
ขอ้บกพร่องการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัการประมวลผลภาพดิจิตอล ซึงมี
ขอบเขตการศึกษา คือ การแบ่งส่วนภาพบอร์ดย่อยของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบอตัโนมติั เพือ
ตรวจสอบการขาดหายและความเอียงของคอมโพเนนต ์ในงานวจิยันีการแบ่งส่วนภาพบอร์ดยอ่ยใช้
การวิเคราะห์หลายความละเอียด (Multi-scale analysis), การวิเคราะห์องค์ประกอบทีเชือมต่อกนั
และการทาํเธรสโฮลด์โดยใช้ค่า H (Hue) จากโมเดลสี HSV เพือหาพืนทีบอร์ดย่อย แลว้ทาํการตดั
ภาพบอร์ดย่อยออกมา สําหรับการตรวจสอบการขาดหายกระทาํโดยการกาํหนดตาํแหน่งพืนที
เป้าหมายทีควรมีตาํแหน่งของคอมโพเนนตใ์นภาพตน้แบบ จากนนันบัจาํนวนพิกเซลสีดาํซึงเป็นสี
ของคอมโพเนนตที์ไดจ้ากการทาํเธรสโฮลดโ์ดยพิจารณาจากค่า L*, a*, b* ในโมเดลสี CIE Lab ถา้
จาํนวนพิกเซลสีดาํน้อยกว่า 50% ของพืนทีในภาพตน้แบบ จะถือว่าคอมโพเนนต์ขาดหายไปใน
บริเวณนัน ส่วนการตรวจสอบความเอียงของคอมโพเนนต์ทาํด้วยการติดป้ายชือองค์ประกอบที
เชือมต่อกนั  โดยองคป์ระกอบเป้าหมายคือพืนทีสีดาํของคอมโพเนนต ์จากนนัหากรอบสีเหลียมมุม
ฉากปิดลอ้มของคอมโพเนนตอ์อกมา ทงันีกรอบถูกบรรยายโดยขนาด จุดศูนยก์ลาง และมุมเอียง ซีง
มุมเอียงทีไดจ้ะเป็นเครืองชีวา่คอมโพเนนตเ์อียงกวา่ขอบเขตทียอมรับไดห้รือไม่ 
 งานวิจยันีใช้ภาพทดสอบจาํนวน 20 ภาพ โดยมีบอร์ดย่อย 120 บอร์ด คอมโพเนนต์ที
ขาดหายไปมีจาํนวน  ตัว จากทังหมด ,  ตวั และคอมโพเนนต์เอียง  ตวั จากทงัหมด       

,  ตวั ผลการทดลองพบวา่โปรแกรมสามารถการแบ่งส่วนภาพบอร์ดยอ่ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมี
ร้อยละความแม่นยาํในการตรวจพบการขาดหายและการเอียงกว่าขอบเขตทียอมรับได้ของ
คอมโพเนนตเ์ท่ากบั 99.89% และ 100% ตามลาํดบั 
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 The purpose of this study was to develop software prototype for detecting defects on a 

printed circuit board by using digital image processing. The scope of this study was to 

automatically segment all individual boards on a printed circuit board (PCB), find missing 

components, and when a component is present, detect whether it is rotated. In this study, board 

segmentation performed multi-scale analysis, connected component analysis and thresholding 

based on H (Hue) value in the HSV color space to find and crop all individual boards in a PCB. 

To find missing components, the target area of components was specified from a reference image. 

Then, the method counted the number of black pixels (components color) which was thresholded 

by using values L*, a*, b* in CIE Lab color space. If the number of black pixels is less than 50% 

of that belonging to a corresponding component in a reference image, it would be assumed that 

the component is missing. For component rotation inspection, the method performed connected 

component labeling on black areas in a target area and calculated the minimum enclosing 

rectangle. This enclosing rectangle was described by size, center coordinates and rotated angle. If 

its rotation angle exceeded acceptable limits, the component would be classified as a rotated 

component. 

 This study used 20 input images. There were 120 individual boards, 177 of missing 

components out of 1800 expected components and 35 rotated components out of 1623 existing 

components. The results showed that the proposed method was able to properly segment 

individual boards in a PCB and the accuracies for detecting the missing and rotated components 

were 99.89% and 100%. 
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