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Het Electronic Design & Manufacturing programma 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. 
 
Deze workshop richt zich tot alle actoren in de PBA realisatieketen – ontwerp, 
aankoop, industrialisatie, productie – die de betrouwbaarheid van Printed 
Board Assemblies mee bepalen. De workshop zal doorgaan op donderdag  
16 december 2010 bij imec te Heverlee. Na afloop van de Workshop is er de 
gelegenheid gratis “Imec demo-avond 2010: Betrouwbaarheid van 
elektronica” bij te wonen. 

 

Betrouwbaarheid van Printed Board Assemblages 
 

 

Abstract 

De basiselementen van betrouwbaarheidsstatistiek en –fysica worden 
toegelicht en geïllustreerd aan de hand van enkele praktische voorbeelden. 
Vervolgens wordt ingegaan op de PBA betrouwbaarheidstestproblematiek. 
Een overzicht van de verschillende falingsmechanismen van PBA wordt 
gegeven. Verschillende testaspecten worden besproken: Welke testen 
bestaan er? Wat is de relatie tussen PBA falingsmechanismen en de 
gangbare omgevingstesten? MTBF berekeningen voor PBA: zin of onzin? 
HALT testen van PBA: wat leert dat ons? “Physics-of-Failure” evaluatie versus 
“black box” testen.  
De workshop verschaft u inzicht in de complexe wereld van PBA-
betrouwbaarheid. Wenst u ook meer te vernemen over de betrouwbaarheid 
van componentverpakkingen en IC’s, dan nodigen we u graag uit op imec’s 
demo-avond: Reliability van Elektronica. 

http://www2.imec.be/be_nl/opleiding/conferenties/betrouwbaarheid-van-elektronica.html
http://www2.imec.be/be_nl/opleiding/conferenties/betrouwbaarheid-van-elektronica.html


© Sirris © IMEC 2010 | www.edmp.be 2/3 

9de Electronic Design & Manufacturing Workshop 

16 december 2010 – imec, Heverlee 

 

 

Agenda 

13u30  Ontvangst imec 

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

14u10  Basiselementen van betrouwbaarheidsevaluatie en  
  praktische voorbeelden  
  Piet Watté - Philips Lighting Turnhout 

15u00  Pauze 

15u20  Betrouwbaarheid van Printed Board Assemblages 
  Geert Willems – imec-EDM 

16u30 Vraag & Antwoord - discussieronde  

17u00  Netwerking met een drankje en versnapering 

18u00 Optioneel met registratie: 
  Imec Demo-avond 2010: Reliability van Elektronica 

21u00 Einde van het evenement 

 
Praktische informatie 
 

 Deelname: €80  

 Deelname is gratis voor EDM leden en partners.  

 Inschrijving via e-mail: training@imec.be  
Wenst u ook de demo-avond bij te wonen, vermeld dan extra in de mail 
“met deelname imec demo-avond”. 

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

 Kris Van de Voorde, kris.vandevoorde@imec.be, 016-281535 
 
 
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 
 
 

http://www2.imec.be/be_nl/opleiding/conferenties/betrouwbaarheid-van-elektronica.html
mailto:training@imec.be
mailto:geert.willems@imec.be
mailto:edm@imec.be
mailto:kris.vandevoorde@imec.be
mailto:kris.vandevoorde@imec.be
http://www.edmp.be/
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Hoe imec bereiken (www.imec.be)? 
 

 


