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De             van het ontwerp op de

testbaarheid van het product.



De impact van het printplaatontwerp op de 
testbaarheid van het product.

• Het elektronica assemblageproces in het kort.

• Meten en communiceren om het proces te kunnen verbeteren, industrie 4.0.

• Welke verschillende “end off line” test technologieën zijn er beschikbaar.

• Electrische EOL test wordt steeds belangrijker.

• Hoe maken we een betrouwbaar contact met de UUT (Unit Under Test)

• We kunnen pas betrouwbaar meten (Testen) als we er “goed” bij kunnen

• Contactproblemen, waarom en waar treden ze op en hoe ze te voorkomen.

• De basis ontwerp regels voor een goede, betrouwbare test.
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Kale PCB

Het elektronica assemblageproces in het kort.

Romex.B.V. 2019 3

Bestukte PCB

Assemblage - productieproces



Kale PCB               Soldeer pasta                         Pick en Place Reflow Bestukte PCB

Het elektronica assemblageproces in het kort.
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No Solder Short – X-ray

Missing 
component 

Oriëntatie 
OCR

NIETS getest 
!!!!

Helaas gaat er ook wel eens wat fout.
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0%

100%

Zeefdruk                                  P&P                                                            Reflow              Reparatie is kostbaar en tijdrovend

Productie gerelateerde 
fouten (80-90%) sluitingen, “Opens”,
ontbrekende componenten, 
verkeerd geplaatst, etc.
Reparaties beïnvloeden vaak de kwaliteit!!

Kosten

Elke fout is er één teveel, wat nu!!!!
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Soldeerpasta inspectie (SPI)                Pre-Reflow inspectie (AOI)                      End of line inspectie. (AOI / AXI)

Reparaties voorkomen door te controleren na 
iedere productie stap.
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De productie is nu okay maar is dat voldoende?

Geen productie fouten gevonden!
Product wordt ingebouwd, eventueel nog aangesloten 
en aangezet “getest” en bij okay verlaat het de fabriek 
op weg naar de klant. 
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Wat is er nu getest of eigenlijk geïnspecteerd?                              Eventueel nog na productie geprogrammeerd.

Inspecteren

Aanwezigheid

Afwezigheid

Positie

Parts Markering

Polariteit

Vorm - Outline

Programmeren

i2C

Flash

Via Can Bus

Jtag

Serieel  

Overige



De productie is nu okay maar is dat voldoende?

Geen productie fouten gevonden!
Product wordt ingebouwd, eventueel nog aangesloten 
en aangezet “getest” en bij okay verlaat het de fabriek 
op weg naar de klant. 

• Als er nu nog een fout wordt ontdekt zijn de kosten vele malen hoger om deze te herstellen.

Fouten niet 
Gedetecteerd
Tijdens “test”

Zwak of
Beschadigd
Component
ESD ?

Materiaal                      Ontwerp                      Overige
Gerelateerd                  gerelateerd

De reden van retour sturen na ontvangst of implementatie.
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65%

25%

Totaal 90%



Productie optimaliseren door te communiceren, 
Industrie 4.0, Smart manufacturing etc..
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AOI,AXI   en/of   elektrisch testen.



AOI,AXI   en/of   elektrisch testen.

Productie optimaliseren door te communiceren, 
Industrie 4.0, Smart manufacturing etc..
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• Optische Testen: loeplamp, camera of automatisch met AOI, AXI. (2D/3D)

• ICT, In-Circuit test, de focus ligt hier op productiefouten.

• BS Test, boundary scan test en extended boundary scan.

• FCT, Functionele Test, focus op de functionaliteit van het product.
• Twee momenten; 1: op de bestukte PCB en 2: nadat deze is ingebouwd.

• HIPot test, High voltage test, 

• Combinational test, ICT, FCT en BS met eventueel Hipot.
• Vereist vaak een dual of tripple stage testfixture oplossing.

Welke verschillende “end offline, fout detectie” 
test technologieën zijn er beschikbaar.

12

Fout Detectie

ICT or Functional test
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Welke verschillende “end offline, fout detectie” 
test technologieën zijn er beschikbaar.

14

Fout Detectie

Dus bij volledig elektrisch testen hebben we dan minimaal onderstaande zaken afgedekt. 

Inspecteren

Aanwezigheid

Afwezigheid

Positie

Parts Markering

Polariteit

Vorm - Outline

Analoog

Sluitingen

Opens

Waardes

Polariteit

Digitaal

Vector tests

Boundary Scan

Geheugen tests

BIST

Nand-Tree

OpensCheck

Functioneel

Analoog

Digitaal

Hybride

Hipot

Functionaliteit

Programmeren

i2C

Flash

Via Can Bus

Jtag

Serieel  

Overige



Hoe zit het met de reparatiekosten en de gevolgen.

SPI +

AOI /AXI

In-Circuit (ICT/BS)

Functioneel PCB level (FCT)

Functioneel product level (FCT)

Bij inkomende inspectie of eindtest Klant

Bij installatie eindgebruiker

Na installatie door eindgebruiker binnen Garantieperiode

Beheersbaar door EMS

Te laat !!!!!!!!!!!

} Naast hoge tot zeer hoge kosten voor
herstel ook IMAGO Schade 
voor het product en zijn leverancier.

Relatief Lage kosten fouten worden visueel getoond.

Iets hogere kosten voor reparatie maar hoe beter de toegankelijkheid
hoe beter de fouten worden omschreven en daardoor te repareren.

Moeilijker de foutlocatie te vinden waardoor reparatie kostbaarder is.
Hogere programmeerkosten en kennis niveau van de engineer.

Hoogste kosten voor de producent eerst uitbouwen voordat
reparatie kan worden uitgevoerd.

klant mogelijk ontevreden, moet actie ondernemen, zelf
repareren of eventueel producten weer retour sturen.
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Fouten zo snel als mogelijk opsporen en 
verhelpen.

Romex.B.V. 2019 17

Ontwikkeling

fabricage

Test

Reparatie- en correctie- kosten in de tijd                                                                Conclusie: Elektrisch Testen is een must.

Na installatie

Tijdens garantie.

Beheersbaar door de fabrikant        Out of control kan heel kostbaar worden



Hoe maken we een betrouwbaar contact met de 
UUT (Unit Under Test)

• Hiervoor wordt meestal een zogenaamd pennenbed 
of testfixture gebruikt.

• Voor ICT vaak een vacuüm fixture, door het grote 
aantal TP
• Voordelen 

• Zeer geschikt voor grote aantallen testprobes, 500, 1000+
• Snelle activatie waardoor een optimalere contacttering en 

penetratie kan plaatsvinden.
• Geen fysieke arbeid nodig bij het activeren van de fixture.

• Nadelen
• Vacuüm nodig bij de tester.
• PCB moet vacuüm dicht zijn anders zijn er extra voorziening 

nodig welke de kosten van de fixture verhogen
• vacuüm vrije zone of vacuüm kap.

• Vacuüm afdichting vaak aan slijtage onderhevig (onderhoud).
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Hoe maken we een betrouwbaar contact met de 
UUT (Unit Under Test)

Romex.B.V. 2019 19



Hoe maken we een betrouwbaar contact met de 
UUT (Unit Under Test)

• Voor FCT vaak een Mechanische fixture waarbij 
het lineair aandrukken van de PCB meestal van 
bovenaf gebeurd.
• Voordelen

• Voordeliger en flexibeler concept 

• Eenvoudige opbouw 

• Geen externe vacuüm aansluiting nodig

• Gebruikt wissel cassettes met of zonder interne interface

• Nadelen
• Fysieke arbeid nodig bij het aandrukken, hogere kracht bij meer test probes. (250 probes is 38Kg)

• Aandrukken gaat relatief rustig daardoor mogelijk wat vaker minder goed contact

• Minder geschikt voor hoge aantallen test probes, zoals vaak bij ICT test.
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Hoe maken we een betrouwbaar contact met de 
UUT (Unit Under Test)
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We kunnen pas betrouwbaar meten (Testen) als 
we er “goed” bij kunnen
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Standard Fixture Guided Probe & Zeroflex

• Hoe kleiner de diameter van het testpad (<0,8mm) hoe complexer de 
fixture wordt (lees duurder).

1mm min 1,8mm min
0,5mm min



We kunnen pas betrouwbaar meten (Testen) als 
we er “goed” bij kunnen
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We kunnen pas betrouwbaar meten (Testen) als 
we er “goed” bij kunnen
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We kunnen pas betrouwbaar meten (Testen) als 
we er “goed” bij kunnen
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Geen rekening gehouden tijdens het 
design met zij-contactering.

top- en zij-contactering. Mechanische Lineaire fixture met 
top- en zij-contactering.



We kunnen pas betrouwbaar meten (Testen) als 
we er “goed” bij kunnen
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DFT kan niet alles voorkomen



We kunnen pas betrouwbaar meten (Testen) als 
we er “goed” bij kunnen
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(c) Romex BV 2017. 27

Probes voor loodvrij gesoldeerde printen
Veerdruk 114-184 gram

Voorbeeld totale veerdruk;

1 Probe          150 gram
10 probes     1500 gram,   1,5 Kg
100 probes       15 Kg
500 probes       75 Kg
1000 probes   150 Kg

Toelaatbare doorbuiging van de printplaat, 
gedurende test tussen 0,2mm – 0,25mm.

Sommige componentenleveranciers hanteren 
zelfs maximaal maar 0,15mm

+/-180 Probes = 27Kg.



We kunnen pas betrouwbaar meten (Testen) als 
we er “goed” bij kunnen
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• - Bij geen of onvoldoende drukcompensatie m.b.v. aandrukvingers ontstaat stress door
doorbuigen van de PCB. 

• Gebruik daarom altijd een Test fixture met lineaire bovenbouw.



Contactproblemen, waarom en waar treden ze op 
en hoe ze te voorkomen.
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Mass 
Interconnect



Contactproblemen, waarom en waar treden ze op 
en hoe ze te voorkomen.   (Mass Interconnect)
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Contactproblemen, waarom en waar treden ze op 
en hoe ze te voorkomen.

• De ontwerp basis regels voor een goede, betrouwbare test.
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Bedankt voor uw interesse.
Zijn er nog vragen?

pvo@romex.nl

Meer informatie, bezoek Romex Hal 7, Stand 057


