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7de Electronic Design & Manufacturing Workshop 

26 maart 2010 – KHBO, Oostende 

 

 

Het Electronic Design & Manufacturing programma van IMEC en Sirris heeft 
als missie: 
Het ondersteunen van de industrie bij de specificatie, ontwikkeling en 
fabricage van hoogwaardige, betrouwbare en kosteffectieve elektronische 
modules door kenniscreatie en –verspreiding, het gebruik van 
wetenschappelijk onderbouwde methodologieën en samenwerking 
doorheen de elektronische toeleveringsketen. 
Het EDM programma organiseert  workshops rond Printed Board Assembly 
themas. Het thema wordt toegelicht aan de hand van presentaties en 
discussie met bijdragen van de EDM partners. De EDM partner bedrijven 
vertegenwoordigen verschillende schakels van de elektronische toeleverings-
keten zodat de problematiek vanuit verschillende standpunten wordt belicht. 
 
De zevende workshop in deze reeks zal doorgaan op vrijdag 26 maart 2010 
in de gebouwen van KHBO, Troonstraat - 17 oktoberstraat , Oostende.  

 

BGA: Layout-, Soldeer- en Betrouwbaarheidsaspecten 

Inleiding: Tetra project: DfX-bridge (KHBO-KUL-imec) 
 

 

Abstract 

Ball Grid Array verpakkingen zijn te verkiezen wanneer een groot aantal 
verbindingen tussen PCB en component dienen gerealiseerd te worden op 
een beperkte beschikbare oppervlakte. De opbouw van de BGA-component 
geeft aanleiding tot een BGA-specifieke layout, assemblage en 
betrouwbaarheidsproblematiek die in deze workshop multidisciplinair worden 
belicht. Komen aan bod: 

• Layoutaspecten: fanout, signaalintegriteit, plaatsing van 
afvlakcondensatoren, het aantal interconnectielagen, micro-via, enz. 

• Soldeeraspecten: temperatuursverschillen en procesvenster, vocht en 
"warpage", typische soldeerproblemen, herstelling,... 

• Betrouwbaarheidsaspecten: solder joint reliability, interface faling, CAF... 
Ontwerpen met BGA componenten is een voorbeeld van het vraagstuk "high 
pin count/high density" dat in het nieuwe Tetra-projectvoorstel DfX-Bridge op 
initiatief van KHBO door een team van KHBO, KULeuven en imec 
onderzoekers multidisciplinair zal bestudeerd worden. Het project en de 
mogelijkheden tot participeren als bedrijf wordt toegelicht. 
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Agenda 

13u30 Ontvangst KHBO 

14u00 Verwelkoming 
  Het Electronic Design & Manufacturing programma 
  Geert Willems – IMEC 

 

14u15 Tetra DfX-Bridge:  
  De brug tussen elektrisch ontwerp en de DfX-factoren. 
   Davy Pissoort - KHBO 

14u40 BGA: layout aspecten 
   Alain Carton - imec 

15u30 BGA: soldeer- en betrouwbaarheidsaspecten 
   Geert Willems - imec 
 
Er wordt na elke presentatie tijd voorzien voor het stellen van vragen en 
discussie. 
 

16u30 Netwerking met een drankje 

17u30 Einde 

 
Praktische informatie 
 

• Aanmelding deelnemers:  
Secretariaat KHBO gelegen op de hoek Troonstraat en 17 Oktoberstraat.  

• Deelname: €80  

• Deelname is gratis voor EDM leden en partners.  

• Inschrijving via e-mail: training@imec.be  

• Meer info: 
o Geert Willems, geert.willems@imec.be, 0498-919464 
o edm@imec.be 

• www.khbo.be - www.imec.be – www.edmp.be – www.rohsservice.be 
 
 
Het Electronic Design & Manufacturing programma 
 
Wenst u meer te weten te komen over de voordelen en voorwaarden voor 
partnerschap of lidmaatschap van het EDM programma, neem dan contact op 
met: Kris Van de Voorde – kris.vandevoorde@imec.be – 016-281535 
Meer EDM info ook op: www.edmp.be 
 

   EDM lidmaatschap is gratis voor Sirris-leden.  
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Route instructies KHBO 

 

 
 
Parkeergelegenheid 

• Voor de gebouwen van de KHBO: Parking Schooneveld. 

• Langs de Troonstraat - Koningin Astridlaan. 


