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11de Electronic Design & Manufacturing Workshop 

Imec, Heverlee - 17 juni 2011  

 

 

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 
thema’s. Het thema wordt toegelicht aan de hand van presentaties en 
discussie met bijdragen van de EDM partners. De EDM partnerbedrijven 
vertegenwoordigen verschillende schakels van de elektronische toeleverings-
keten zodat de problematiek vanuit verschillende standpunten wordt belicht. 
 
Deze workshop richt zich tot allen geïnteresseerd in elektronica hardware 
onderzoek, ontwikkeling en realisatie op Printed Board Assembly niveau, en 
die meer willen te weten komen over de technologische ontwikkelingen 
waaraan Vlaamse onderzoekcentra werken. 
De workshop zal doorgaan op vrijdagnamiddag 17 juni 2011 bij imec, 
Kapeldreef 75 te Heverlee. 
 

PBA onderzoek in Vlaanderen  
 

 
 
Abstract 

 
De workshop presenteert recente onderzoeksactiviteiten in Vlaanderen rond 
Printed Circuit Board (PCB) en printed Board Assembly (PBA) technologie. 
De projectleiders geven een overzicht van de onderzoeksactiviteiten van: 
loodvrij gesoldeerde en gelijmde elektronische verbindingen, halogeenvrije 
PCB materialen, component-embedding in PCB’s, flexibele elektronica, 
koeling van elektronische componenten, Design-for-X en elektronica in zware 
omgevingsomstandigheden. 
Hoe u als bedrijf kan participeren in onderzoeksactiviteiten of zelf 
gesubsidieerde onderzoeksinitiatieven kan opzetten, verneemt u in de 
bijdrage geleverd door het IWT. 
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Agenda 

13u30  Ontvangst 

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

14u10  Basisonderzoek naar het gedrag van loodvrije soldeermaterialen  
 onder langdurige cyclische thermo-mechanische belasting   
  Bart Vandevelde – imec 

14u40  Multidisciplinair ontwerp van elektronische modules op PBA niveau 
 brug tussen theorie en praktijk  
  Davy Pissoort - KHBO 

15u00  Pauze 

15u20  Hoog performante geïntegreerde koeling van micro elektronica 
  Frederik Rogiers – KUL-Department of Mechanical Engineering  

15u40 Ingebedde chips in printkaarten: van idee tot industrialisering 
  Maarten Cauwe -  Ugent-imec/CMST 

16u00 Flexibele elektronica projecten 
  Jan Vanfleteren -  Ugent-imec/CMST 

16u20 Innovatiesteun door het IWT: ook voor uw bedrijf. 
Francis Deprez – IWT 

16u40 Vraag & Antwoord - discussieronde 

17u00  Netwerking met een drankje en versnapering 
 
 
Praktische informatie 

 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, +32-498-919464 
o edm@imec.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 – +32-16-281535 
Meer EDM info ook op: www.edmp.be 
 

   Met steun van het IWT in het kader van VIS-TD-EDM. 
www.iwt.be 
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Hoe imec bereiken (www.imec.be)? 

 
 


