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	 PCB-technologie

Meer elektronica 
in kleinere ruimtes 
De	voordelen	en	uitdagingen	van	flex-boards

De trend in de ontwikkeling van elektronica is 

op weg naar fysiek kleinere en technisch meer 

geavanceerde producten. De groeiende 

behoefte aan meer elektronica om in 

kleinere ruimtes te passen, heeft 

geleid tot een vraag naar meer 

geavanceerde PCB’s, wat op zijn 

beurt nog hogere precisie vereist 

in het ontwerp van de PCB’s.

Afbeelding 1. Een rigid-
flex-board met zes 
lagen. Normale stijve, 
flexibele, semi-flexibele 
en rigid-flex printplaten 
worden gemaakt met 
zeer verschillende 
productiemethoden 
en worden daarom in 
verschillende fabrieken in 
volume geproduceerd.

PCB's moeten tegenwoordig niet alleen technologisch 
geavanceerd zijn, maar ook fysiek flexibel. Dit heeft 
board-typen zoals flex, semi-flex en rigid-flex (een 
combinatie van twee normale printen met een flexi-
bel deel er tussen - afbeelding 1) interessant gemaakt. 
Vanzelfsprekend kosten deze geavanceerdere printplaten 
meer om te produceren, maar tegelijkertijd stellen ze u 
in staat om tijd en kosten te besparen - en zelfs som-
mige risico's tijdens de assemblagefase te verminderen. 
De grote mogelijkheden komen van het kunnen uitbrei-
den van de opbouw in drie dimensies. U kunt kabels 
en connectoren overbodig maken en in plaats daarvan 
de printen al vooraf mechanisch verbinden. Met rigid-
flex-PCB's kunt u meerdere delen van de schakeling met 

elkaar verbinden zonder meer montagetijd toe te voegen, 
omdat de elektrische verbindingen al zijn ingebouwd. 
Door kabels en connectoren te elimineren, elimineert u 
in ruil daarvoor ook nog mogelijke bronnen van fouten.

Nieuwe	vaardigheden	nodig
Een andere vraag die een rol speelt bij het overwegen van 
PCB's met een hogere dichtheid die flexibiliteit toestaan, 
is de complexiteit. Dit stelt hogere eisen aan het PCB-
ontwerp, waarbij hoge precisie een belangrijke factor is. 
Belangrijke punten kunnen gemakkelijk over het hoofd 
worden gezien en leiden tot verschillende ontwerpfou-
ten. 
Rigid, flex, semi-flex en rigid-flex printplaten zijn vier 

verschillende technologieën met zeer verschillende pro-
ductiemethoden (afbeelding 2). Als de toepassing ruimte 
laat voor normale stijve PCB's, is dit de goedkoopste 
optie. Zijn er veel verbindingen met bijvoorbeeld een 
bovenliggende print, is de ruimte krap of waar betrouw-
baarheid cruciaal is, is het aan te raden om naar een van 
de flexibele PCB-alternatieven te kijken. Daarnaast is 
het aan te raden om flexibele of rigid-flex uitvoeringen te 
gebruiken als de print dynamisch gebogen moet worden. 

Meer	problemen	die	relevant	zijn
Om klanten te kunnen helpen, moet de fabrikant van 
de printen meer weten over de exacte toepassing. Dit in 
tegenstelling tot standaard printen, waar zij niet zo veel 
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Afbeelding 2. Rigid, 
flex, semi-flex en rigid-
flex printplaten zijn 
verschillende techno-
logieën. Te zien op de 
foto’s een tweelaags 
flex-board (2a), een 
vierlaags HDI-board 
(2b) en een zeslaags 
semi-flex-board (2c). 
Een zeslaags rigid-
flex-board  is te zien in 
afbeelding 1.

over het eindgebruik hoeven te weten om deze te kunnen 
produceren. Belangrijke vragen voor de fabrikant zijn waar 
zal de PCB voor worden gebruikt, waarom moet hij flexi-
bel zijn, welke functies zijn er nodig en aan welke tempe-
raturen wordt de print blootgesteld (dit is belangrijk met 
betrekking tot de materiaalkeuze en de oppervlakteafwer-
king)?
"Hoe sneller we meedoen, hoe beter we kunnen helpen", 
zegt Ingrid de Leeuw van NCAB Group Benelux, "Er is 
een toenemende belangstelling voor deze technologieën 
omdat we allemaal het gevoel hebben dat dit de richting 
is die de wereld opgaat. Gezien de hogere complexiteit is 
het echter van vitaal belang dat u weet wat u doet. Daarom 
moet u ten volle profiteren van de vaardigheden van de 
fabrikant. De semi-flex-PCB's kunnen bijvoorbeeld vaak 
functioneren als een meer dan toereikende oplossing voor 
geavanceerde toepassingen, terwijl de productie minder 
gecompliceerd is, maar minder gebruikt wordt of bekend 
is”, aldus Ingrid de Leeuw.
Belangrijk is dat u in gesprek gaat met uw PCB-leverancier 
wanneer u deze technologieën wilt gebruiken. Gewone en 
flexibele PCB's kunnen heel gemakkelijk door één leveran-
cier geleverd worden, maar let wel op bij volumeproductie. 
De kloof tussen binnenlandse prototypes en offshore-pro-
ductie kan groot zijn.

Compact	en	eenvoudig	te	gebruiken
Flex-technologie stelt u in staat om volume te besparen, 
terwijl tegelijkertijd meer elektronica wordt geïntrodu-
ceerd. U wilt immers een compact en beheersbaar appa-
raat, met meer functionaliteit. Tegelijkertijd maakt deze 
technologie het soms mogelijk processen te stroomlijnen. 
Door rigid-flex-boards te gebruiken, kunt u bijvoorbeeld 
de hoeveelheid te gebruiken testapparatuur verminderen, 
omdat u alles op één board onder brengt, waar u anders 
meerdere rigid-boards nodig zou hebben.
Nog een ander voordeel van flex-technologie is dat er geen 
connectoren en kabels meer nodig zijn. Hierdoor kan niet 
alleen het oppervlak van de PCB's worden verkleind, maar 
worden ook mogelijke foutenbronnen geëlimineerd. Het 
gebruik van connectoren en kabels vormt immers een 
risico tijdens de montage.

Om	rekening	mee	te	houden
Een probleem waarvan bekend is dat rigid-flex boards hier 
last van kunnen hebben, is gevoelige via's. Om proble-
men te voorkomen, moet u bijzonder voorzichtig zijn met 
via's bij de Flex-overgangen. In het geval van flex-over-
gangen is de ontwerpfase dus erg belangrijk. Een ander 
probleem is het gebruik van flex-boards in apparaten die 
geregeld verplaatst worden (of mobiel gebruikt worden). 
De PCB's moeten dan nog steeds betrouwbaar functione-
ren, ondanks dat ze onderhevig zijn aan veel bewegingen 
en schokken. Dit is dan ook een uitdaging voor de ont-
werpers. Aan de andere kant kunnen rigid-flex-PCB's de 
montage vereenvoudigen en goedkoper maken, omdat het 
aantal bevestigingspunten wordt verminderd.          •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Meer elektronica in kleinere ruimtes' 

www.ncabgroup.com

2c

	 productnieuws

TFT-LCD	modules
 
Speciaal voor toepassing in ruwe buitenomstandighe-
den (zoals bouwlocaties, werkvoertuigen, industriële 
en agrarische toepassingen) introduceert Mitsubishi 
Electric Corporation een 12,1" WXGA TFT-LCD 
module met een ongeëvenaarde reeks features. Daartoe 
behoren een hoge WXGA-resolutie (1280 x 800), een 
zeer grote horizontale en verticale kijkhoek van 176° 
en een grote helderheid van 1500 cd/m2. De module 
biedt daarnaast een hoge contrastverhouding van 
1000:1, een breed werktemperatuurbereik van –40 
°C tot +80 °C en een grote schok- en trillingsbesten-
digheid. De module biedt een dimmogelijkheid van 
1...100%, waardoor een goede afleesbaarheid onder 
alle lichtomstandigheden is gewaarborgd.                  •

Nijkerk Electronics
(020) 504 14 24
www.nijkerk-ne.com

Ultrasone	vorksensor
 
Met de ultrasone Clear Label Sensor (CLS) van Tri-Tronics 
is het detecteren van transparante of doorschijnende eti-
ketten of labels kinderspel. In tegenstelling tot capacitieve 
etiketsensoren reageert de CLS niet op goud- of zilver-
kleurige teksten op het materiaal dat door de vorkopening 
gaat. De CLS heeft een duidelijk afleesbaar OLED-display. 
Hierdoor beschikt de gebruiker over inzicht in de prestaties 
van de sensor, de beschikbare opties, de verschillende pro-
gramma modi en eenvoudige instructies. Het is ook moge-
lijk om een ‘button lock’ uit te voeren zodat de instellingen 
niet per ongeluk gewijzigd kunnen worden. De CLS kan 
op verschillende manieren worden ingesteld, op de ruimte 
tussen de labels (single point – gap set) en bij uitdagende 
applicaties ook nog op het label zelf (two point – gap/label 
set). Indien gewenst kan een dynamische Autoset worden 
uitgevoerd door verschillende labels door de vorkopenin-
gen te halen. Indien gewenst kan het contrastniveau hand-
matig worden aangepast. De CLS blijft ook in een omge-
ving waar de omgevingscondities kunnen verslechteren of 
waar de dikte van de labels niet consistent is, betrouwbaar 
functioneren. Hiervoor kan de Auto Adjust-functie wor-
den gebruikt, wat neerkomt op een continue kalibratie. De 
CLS heeft een robuuste en duurzame en chemisch besten-
dige aluminium behuizing. De bodemplaat kan separaat 
worden gereinigd.         •

Isotron Systems BV
(073) 639 16 39
www.isotron.eu


