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1. Printed (Circuit) Board Assembly

Basisbouwblok van elektronica

Product

Innovatieplatform:

• Intelligentie

• Functionaliteit

• Meerwaarde

Technologie integrator

• Elektro/i, optica, mechanica

• Lage instapdrempel – flexibel

• Algemeen toegepast 
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1. PBA: 25 jaar (en 1 revolutie) later

Evolutie sinds de geboorte van de PC

• Van Through-Hole (‟80) naar Surface Mount Device technology (‟90)

• Van enkele 100-den  vele 1000-den componenten/PBA

• Van 100-1000 verbindingen  vele 10.000-den verbindingen

• >35 miljoen verschillende componenttypes: high mix per PBA.

• Dubbelzijdige kaarten  8 – 24 layer PCB

• Component miniaturisatie: CSP, QFN, 0402020101005,…

• 1 juli 2006 - Lood-vrije assemblage: Een revolutie

• Groene trend en milieuwetgeving: RoHS2, WEEE, Reach, EuP, ELV

1980
2002
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1. PBA: product life cycle & supply chain

• Veel spelers
• Internationaal 
• Zeer complex
• Versplinterde 

verantwoordelijkheid
• Weinig academische 

ondersteuning
• Geen PBA opleidingen 

op ingenieursniveau
Gevolg
• Zwakke PCB/PBA 

productspecificatie
• Zwakke controle van 

de toeleveringsketen 
• Ontwikkeling van 

ontwerprichtlijnen 
is stilgevallen.

• PBA industrie is vele malen groter dan de halfgeleiderindustrie!
• 300 BUS$ EMS/ODM vs. 250 BUS$ semiconductor (jaaromzet)
• EMS/ODM: 10-15% van totale elektronische productie

PBA realisatie



1. PBA en de realisatieketen
Academische onderbouw?

Academische

ondersteuning 
Wetenschappelijke

methode

Wetenschappelijke

methode

Elektronische productrealisatie

Ervaringsgebaseerde industriële praktijk

Wetenschappelijke basis en 

opleidingaanbod zijn te zwak: 

• PCB productie

• PB assemblage

• Test coverage

• PCB/PBA technologie

• Falingsmechanismen

• Design-for-X

• Betrouwbaarheidtesten

• enz.

om complexiteit – en

betrouwbaarheidsuitdagingen

te kunnen aangaan.
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1. PBA: Opportuniteiten en Uitdagingen

Opportuniteiten:
• Groeimarkt
• Elektronica dringt overal door
• Beschikbaarheid van off-the-shelf IC components (=goedkoop!).
• IC ontwikkeling is NIET LANGER de motor voor de innovatie van 

technologische producten. 
IC = off-the-shelf functie tegen een bepaalde prijs.

Uitdagingen:
• Innovatieve producten maken betekent meestal: 

– ontwikkel snel een kwaliteits-PBA
– met de juiste vormfactor, 
– de vereiste betrouwbaarheid, 
– met een lage ontwikkelings- en productiekost, 
– een hoge flexibiliteit in productievolume en -locatie, 
– enz.

• Beheers de complexiteit!
• En pas u voortdurend aan, aan de wijzigende omgeving: 

klant, leveranciers, wetgeving, technologische en economische  
opportuniteiten, enz.

We hebben een wetenschappelijk onderbouwde 
methodologie nodig om PBA ontwikkeling en productie 

te beheersen en productinnovatie te ondersteunen.
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1. Een wetenschappelijke onderbouw voor PBA

• Elektrisch ontwerp (schematics) en IC realisatie is 
wetenschappelijk onderbouwd.

• De “2nd level interconnect hardware” realisatie is dat niet! 
Dit moet en kan anders!

• IC realisatie als inspiratiebron: 
“Elk IC realisatie-element heeft een PBA “broertje”.”

IC realisatie

• Materiaaltechnologie
halfgeleiders, metalen, isolatoren, interfaces

• Processtappen
oxidatie, implantatie, depositie, lithografie,…

• Productieflow
IC procesflow

• Test en analyse

• Ontwerp – layout - TechnologyAwareDesign

• Reliability

PCB/PBA realisatie

• Materiaaltechnologie
polymeren, metalen, soldeer, interfaces

• Processtappen
laminatie, boren, plating, lithografie, assemblage, solderen,…

• Productieflow
PCB build-up, PBA assemblage

• Test en analyse

• Ontwerp – layout - DfManufacturing

• Reliability
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1. Electronic Design & Manufacturing programma
MISSIE

Het ondersteunen van de industrie bij de specificatie, 
ontwikkeling en fabricage van hoogwaardige, betrouwbare en 
kosteffectieve elektronische modules door kenniscreatie en 
kennisverspreiding, het gebruik van wetenschappelijk 

onderbouwde methodologieën en samenwerking
doorheen de elektronische toeleveringsketen.

Collectief 
• Bewustmaking

• Ontwerpregels

• PBA ontwikkeling tools

• Seminaries - training

Bilateraal 
• Advies

• Kennisoverdracht

• Implementatie

• Training

Betere elektronica tegen een gereduceerde kost door 

wetenschappelijk onderbouwde ontwerp- & productiemethoden.



Electronic Design & Manufacturing 
Programma

2. Actueel

Met steun van



© imec © Sirris 2011 | www.edmp.be 13

2. Het aanbod

Het kosteffectief realiseren van betrouwbare PBA op basis 
van een wetenschappelijk onderbouwde methodologie

Ontwikkeling en onderhoud van:
• Ontwerprichtlijnen: Design-for-X
• Kwalificatierichtlijnen
• Ontwerp, kwalificatie, productie and test 

kwantificatie tools.
• Op kwaliteit geselecteerde kennis

Onmiddellijk en praktisch toepasbaar bij:
• Ontwerp: betere kwaliteit PBA tegen een lagere kost
• Kwalificatie: efficiënter en effectiever
• Assemblage: beter voorbereid
• Test: effectiever en beter gekwantificeerd
• PBA werking: beter gekwantificeerde betrouwbaarheid



2. Het aanbod
DfX richtlijnen: Kenmerken

1. Wetenschappelijke onderbouw gebaseerd 
op fysisch modelleren verzekert brede 
toepasbaarheid ook buiten het eigen 
ervaringsdomein. 

2. Samenwerking met en evaluatie door 
vertegenwoordigers van de verschillende 
schakels van de toeleveringsketen in de EDM 
partnergroep genereert een toeleveringsketen 
overspannend optimalisatiepotentieel op vlak 
van productontwikkeling en productie.

3. Aansturing door kenniscentrum maximaliseert 
commerciële onafhankelijkheid en objectiviteit.
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2. Het aanbod

Collectief

• Jaarlijks EDM event – gratis

• www.edmp.be: PBA info, presentaties

• DfX en RoHS helpdesk: geert.willems@imec.be – 0498/919464

• 3 EDM workshops/jaar rond PBA thema‟s1,2

• PCB/PBA introductie seminaries met bedrijfsbezoek3

• EDM leden webpagina‟s1: tools, presentaties

• EDM partner webpagina‟s2: EDM leden pagina‟s, 
onderzoeksrapporten VIS-projecten, PBA tool

• EDM partner participatie in VIS-project werkmeetings en 
werkgroepen

• DfX richtlijnen
1.Gratis voor leden

2.Gratis voor partners

3.Korting voor leden, partners
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2. Het aanbod 
Information Tool: Laminate Overview 

soldering
performance
category

supplier info:
- product-id
- IPC-4101 /sheet
- thermal props 
- chemistry props
- mechanical props

# soldering cycles: 
- to via failure
- to delamination

Meer dan 200 laminaten

Maak kennis met onze tools op de
EDM infostand
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2. Het aanbod

Individueel bedrijf

• Kennisoverdragende technologische dienstverlening
– PCB/PBA DfX: Maakbaarheid, Testbaarheid, Betrouwbaarheid, 

RoHS conformiteit, Kost, Environment,...

– PCB en PBA materiaal en processpecificatie

– PCB en PBA kwalificatie en evaluatiemethoden

– PCB/PBA Nieuw Product en Nieuw Proces Introductie

– Naar RoHS conformiteit en loodvrije assemblage

• Subsidiekanalen: KMO-Portefeuille, IWT

• EDM partner/lidmaatschap

• EDM partner en ledenkorting: 20% op dagtarief
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2. EDM industriesamenwerking

EDM partners

• Engineering- & 
productiebedrijven

• IMEC & Sirris

• Onderzoekpartners

• Actieve samenwerking

EDM leden

• Alle geinteresseerde 
bedrijven

• Informering

• Voordelen

Lidmaatschapsinfo op 

EDM infostand

EDM 
Partners EDM

Leden



2. EDM Partners/leden

• 16 EDM partners

• 20 EDM leden
• 50 Benelux bedrijven vertegenwoordigd
• Meerderheid van PCB/EMS omzet in Benelux 
• >20000 employees – €7.5 Billion turn-over
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2. PBA team

PBA team: multidisciplinary research and industrial background
Geert Willems – Team leader (1/7/2005)

• Dr. ir. Electronics Engineering - PhD
• 10 years research in micro-electronics: SOI, Integrated Ferro-electrics
• 10 years industrial experience: PBA technology, assembly, NPI
• >5 years consultancy – RoHS & DfX Service

Alain Carton – PCB/PBA Design-for-X (15/1/2008)
• Ing. Electronics Engineering
• >15 years of industrial PCB/PBA design experience
• IPC certified: CID – IPC-A-600 & IPC-A-610 inspector

Wesley Van Meensel – PBA information engineering (26/4/2010)
• ir. Chemical Engineering 
• >3 years experience in PBA industrialisation and related automation

Filip Ponsaerts – EDM operations & business development (18/7/2011)
• Ing. Electronics Engineering – Computer Science
• Master in Multi-Media Technology and Virtual Reality
• 10 years experience in electronics design
• 10 years experience in design, R&D and quality managment in 

large and small enterprises.
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2. PBA team
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PBA team: multidisciplinary research and industrial background

Boris Leekens – PCB/PBA DfX – industrial projects (14/9/2011)
• Ing. Electronics engineering - MBA
• 20 years industrial experience in electronic assembly: Functional test 

engineering, NPI project management and account management.

Steven Thijs – R&D project leader (1/11/2011)
• Dr. ir. Electronics Engineering - PhD
• >10 years of research experience in ESD of CMOS devices

• 70 years experience in the electronics industry: 
We understand the needs and challenges of the electronic industry!

• 20 years of advanced research experience:
We understand the added value of a scientific approach!

Bridging the gap between research and industry
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3. Wat vooraf ging
Het begin – 2005-2008

Focus op een belangrijke industrieproblematiek direct verband 
houdende met de het strategisch objectief: 
Betere Design-for-X van PBA.

RoHS en loodvrij soldeer omzetting ondersteuning
– VIS TD-ELIAS: technologische dienstverleningprojecten

– RoHS service helpdesk: www.rohsservice.be

– Seminaries

– Training

– Publicaties

– DfX bewustmaking

– Verkenning van de mogelijkheid om toeleverings-
keten overspannende samenwerking tussen imec
en de lokale industrie op te zetten.
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Eerste Collectief Onderzoeksproject voor de Vlaamse 
electronische industrie: CO-PBA-DfX (1/10/2008-31/3/2011)

– Quantificatie en modellering van PBA realisatie en falingsaspecten.

– Ontwikkeling van ontwerprichtlijnen en tools

Stimulatie van PBA onderzoek: ISEE (R&D), DfX-Bridge (Tetra) 

Electronic Design & Manufacturing program kick-off: 28/4/09

EDM 
Partners

EDM
Members

Toeleveringsketen overspannend

• OEM – ODM - EMS

• Component

• PCB

Activiteiten:

• EDM Workshops

• Workmeetings

• Richtlijn review

• Informatie uitwisseling

• On-site seminaries

• Networking

• ...

3. Wat vooraf ging
Naar industriële samenwerking 2009-2010
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3. Wat vooraf ging
Naar industriële samenwerking 2009-2010

Een belangrijk industrieprobleem opgelost:
PCB schade tijdens loodvrij solderen

– DfM Guideline: PCB Specification – 1/2010

– Geïmplementeerd by grote (ex. Barco) 

en KMO bedrijven SME (ex. ED&A, EuroCircuits)

– Verdeeld >75 bedrijven

– Gebruikt in PCB transacties in de Benelux

– Internationale reactie van laminaatleveranciers

KMO PCB

7000 EU klanten 
ontvangen 

loodvrij 
soldeerbare PCB 

op basis van  
EDM work.

“200M€ producten met  

garantie op lood-vrij soldeerbare PCB”

“EDM: essentiële bijdrage tot”:

“EDM gebruikt in product design”

“GEEN PCB via falingen meer”

GROTE OEM “Significante uitbreiding 

van know-how”

“5M€ aan betrouwbare 

producten door 

wetenschappelijik 

verantwoorde PCB 

material selectie”

“Meer competitief t.o.v. 

China en India”

KMO 
OEM

Bedrijven getuigen

Meer info:
EDM infostand
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Results 2006-2010

EDM gewaardeerd door lokale industrie: getuigenissen

GROTE EMS: Connectronics

SECTOR ORGANISATIE: NEVAT/EMS

“Eindelijk een “parel” die 

wetenschappelijk  onderbouwde, 

direct toepasbare kennis aan de 

industrie aanbiedt.”

“Grote industriebehoefte om de 

EDM inspanningen verder te zetten 

ter verbetering van onze 

competitiviteit”

KMO EMS

“EDM is een gewaardeerde 

kennispartner... laat ons toe beter 

en goedkoper te produceren” 

“Creëert vertrouwen bij onze 100 

klanten”
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3. EDM 2010-2011

EDM Workshops

EDM9: Betrouwbaarheid van PBA

EDM10: PBA kwaliteit en testen (2x)

EDM11: PBA onderzoek in Vlaanderen

EDM12 – 25 november 2011
“Groene” IC‟s: een bedreiging voor elektronica betrouwbaarheid

2 PCB technologie seminaries met bezoek aan productie
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3. EDM 2010-2011

EDM presenteerde op:
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imec
16/12/2010

Presentaties op www.edmp.be



3. EDM 2010-2011

Focus op PBA Tool ontwikkeling

Eerste versie voor test bij EDM partners

Functionaliteit: 

•Yield

•Failure rate

•Test coverage 

predictie
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4. VIS-PROSPERITA: 
imec – Sirris – KHBO/FMEC

PRoductverbetering dankzij Ontwerp – en 
SPecificatierichtlijnen voor Elektronica Realisatie en 
InTegrAtie gebaseerd op fysische modellering

Doel:

Design-for-X richtlijnen om kost-effectieve PBA met gecontroleerde 

kwaliteit en betrouwbaarheid te ontwerpen, produceren en te 
integreren met als doel op kost-efficiente wijze met een korte 
time-to-market competitieve elektronica-bevattende producten en 
systemen op de internationale markt te brengen. 

De DfX Guidelines bestaan uit twee groepen: 

• Design-for-Manufacturing richtlijnen gericht op de 
kosteffectieve productie van Printed Board Assemblages met 
gecontroleerde kwaliteit en betrouwbaarheid.

• Integratie richtlijnen gericht op het correct inbouwen van PBA in 
een groter systeem en het vertalen van belastingscondities van het 
systeem naar de PBA(„s) toe.
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4. VIS Prosperita
Economische verantwoording

Valorisatie is gebaseerd op internationale 
DfM-studie  van Aberdeen Group
– Aandeel PBA in totale productkost 31%

– Besparing: productkost 11%

– Besparing: Ontwikkelingstijd 13%

– Besparing: Prototypekost 27%

 Toegepast op de Vlaamse doelgroep
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4. VIS-PROSPERITA

PBA realisatie: DfM-DfR-DfT

D1: PCB Specification

D2: Component Specification

D3: Assembly material

D4: Design-for-Assembly

D5: PCB density classes

D6: PCB Layout

D7: Design-for-Test PBA integratie

I1: Mechanical interaction

I2: Thermal interaction

I3: EMC interaction

I4: Integration

VIS-traject PROSPERITA
2011-2014
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Dank u!
Uw vragen?

Filip.Ponsaerts@imec.be

++32-16-283412

Geert.Willems@imec.be

++32-498-919464

www.edmp.be

34


