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Het belang van (elektrisch) testen 
bij de productie en assemblage 
van een elektronisch product.

Peter van Oostrom,
Romex B.V.

PVO@Romex.nl



2

Het belang van (elektrisch) testen na de 
productie en assemblage van een product.

• Elektronica assemblage in de praktijk.

• Optimalisatie van het assemblage proces dankzij testen en meten.

• Elektrisch testen, onmisbaar voor een kwalitatief goed product.

• Industrie 4.0, SMART Manufacturing (Meten, data opslag, analyse en communicatie).

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

• Functionele elektrische EOL test wordt steeds belangrijker, hoe ziet zo’n tester eruit.
• Toekomstbestendige test systemen moeten Flexibel, modulair, herbruikbaar, schaalbaar en 

bovenal betrouwbaar zijn.

• We kunnen pas betrouwbaar meten als we erbij kunnen. 

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



3

Kale PCB

Het elektronica assemblageproces in het kort.

Bestukte PCB

Assemblage - productieproces



4

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

Productie gerelateerde 
fouten (80-90%) sluitingen, “Opens”,
ontbrekende componenten, 
verkeerd geplaatst, etc.
Reparaties verhogen de assemblage kosten!!

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. 

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
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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. 

• 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.

Romex.B.V. 20199

65%

25%

Totaal 90%
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Productie optimaliseren door te communiceren, 
Industrie 4.0, Smart manufacturing etc..

AOI,AXI   en/of   elektrisch testen.



11

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 ligt op de functionaliteit van het product.

• HIPot test, High voltage test, 

• Combinational test, ICT, FCT en BS met eventueel Hipot test.

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

Fout DetectieICT or Functional test
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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.

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
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Waarom inspecteren/testen we onze producten?

1. Om procesfouten vroegtijdig op te sporen en te verhelpen. 

2. Om referentiedata over het productieproces vast te leggen

3. Om terugkoppeling te kunnen geven naar de vorige productiestap

4. Om het fabricageproces te bewaken en traceerbaarheid te waarborgen

5. Om zoveel als mogelijk alle productie fouten te elimineren

6. Om de gehele productie efficiëntie te verbeteren

7. Maar uiteindelijk ook om zeker te weten dat het goed werkt.

8. En de kans op teleurstelling bij de eindgebruiker uit te bannen
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Hoe ziet zo’n Universele tester er dan uit?

• Een typisch testsysteem begint met een behuizing voor uw meetinstrumentatie!!
• Daar voeg je ideaal gezien een aantal intelligente bouwblokken aan toe om zo op een 

efficiënte manier een Automatisch Test system op te bouwen (ATE)

MMI Controls

MIC Interface 

PDU Modules

Power modules

Switching LF,HF,HV

Pneumatics

LED Detection

Power/Load control

YAVMODULES

24VDC & CAN Communication

Test Rack

Options, Pusher, 
lifter, safety curtain.

Flexibel, Modulair en betrouwbaar.
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Hoe maken we contact met de UUT (Unit 
Under Test)
Meest voor de hand liggende oplossing 
Door de connectoren op uw UUT (Unit Under Test) te verbinden met de Meetelektronica

Is prima voor ontwikkeling in een laboratorium en voor kleine series, maar niet voor productie testen.
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Hoe maken we contact met de UUT (Unit 
Under Test)

• Connectoren zijn er meestal niet voor gemaakt om veel te worden gebruikt.
• Hierdoor ontstaan veel contactproblemen.
• Beter is een pennenbed of testfixture toe te passen.



20

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

• Connectoren zijn er meestal niet voor gemaakt om veel te worden gebruikt.
• Hierdoor ontstaan veel contactproblemen.
• Beter is een pennenbed of testfixture toe te passen.

Alles in één fixture                                compacte tester               Rack mount tester                     in-line tester.
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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

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



24

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

Geen rekening gehouden tijdens het 
design met zij-contactering.

top- en zij-contactering. Mechanische Lineaire fixture met 
top- en zij-contactering.
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We kunnen pas betrouwbaar meten (Testen) als 
we er “goed” bij kunnen

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

(c) Romex BV 2017. 26

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

• - 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.
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Bedankt voor uw interesse.
Zijn er nog vragen?

pvo@romex.nl

Meer informatie, bezoek Romex Hal 7, Stand C057

Romex B.V. 2019


