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Zonder	de	reel	af	te	wikkelen

Razendsnel
componenten tellen

Weten hoeveel onderdelen er op voorraad zijn en het accuraat bijhouden 
van het componentenverbruik is heel belangrijk. Doordat de onderde-
len vaak zo klein zijn als een speldenkop is dat geen makkelijke taak. 
Handmatig tellen is ondoenlijk en bijhouden hoeveel er gebruikt zijn, 
levert ook niet altijd het juiste aantal op, want bij het laden van de feeder 
heeft de operator per ongeluk teveel schuttape weggetrokken of de tech-
neut van de afdeling reparatie kwam ongevraagd wat componentjes uit de 
reel ‘lenen’. Ook heb je van klanten die zeggen “ik zal je wel componen-
ten toeleveren” en dit dan doet door het exacte aantal te leveren om aan 
het einde van de productierun tot de vaststelling te komen dat er 2 stuks 
van component x en 1 stuk van component y tekort zijn. 
Sommige dingen kan je vermijden door het goed verifiëren van het aantal 
componenten dat op de reel zit bij zowel de inkomende inspectie als op 
het einde van elke productierun. Dit is de meest zekere manier om te 
weten hoeveel componenten nog aanwezig zijn en of je al dan niet vol-
doende voorraad hebt om een productiebatch te draaien.

Componenten	op	een	reel
Componenten die op een reel geleverd worden zijn lastig te tellen. Om 
het aantal te weten, moet immers de reel afgerold worden. Nu zijn daar 
machinetjes voor waarmee de reel afgerold en weer opgerold kan worden 
en die tegelijkertijd tellen hoeveel onderdelen er voorbij komen. Snel gaat 

Componenten zijn goud waard. Daarbij gaat het niet alleen om dure ASIC’s die speciaal gemaakt zijn voor 

een specifiek project. Ook een simpele transistor kan een belangrijke kostenpost worden wanneer een 

PCBA ter waarde van enkele duizenden euro’s niet kan worden geleverd en gefactureerd omdat er één 

component van een paar Euro ontbreekt. 

dat niet. Daar komt bij dat het klusje deels handmatig uitgevoerd moet 
worden waardoor voor het inventariseren rijkelijk veel tijd verbruikt 
wordt. Het handmatig af- en oprollen heeft ook nog eens een redelijk 
hoge foutmarges, iets dat we juist niet willen.
Handmatig tellen of met de bestaande machines levert niet het gewenste 
resultaat op, namelijk het exact weten hoeveel componenten er op de reel 
zitten zonder dat dit te veel tijd kost.
Om deze belangrijke uitdagingen in de sector op te lossen, heeft Optical 
Control GmbH Co. KG samengewerkt met elektronicafabrikanten om 
de OC-SCAN CCX te ontwikkelen, een onderhoudsvrij röntgensysteem 
dat is ontwikkeld en geoptimaliseerd voor het tellen van onderdelen. 
Belangrijk daarbij is de software in de machine die optimaal aansluit op 
de processen en eisen van gebruikers. 

Doorlichten
De Optical Control CCX is een contactloze componentteller die zelfs 
de kleinste onderdelen foutloos registreert en dit in slechts enkele secon-
den per reel. Daarvoor is de machine uitgerust met een röntgenbron met 
een minimaal stralingsniveau. Hiermee wordt de reel doorgelicht met 
als resultaat een afbeelding van alle onderdelen in de reel (afbeelding 
1). Met slimme software wordt nu vervolgens het opgenomen plaatje 
geanalyseerd en worden uiteindelijk alle zwarte vlekjes geteld om zo te 
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weten hoeveel onderdelen er op de reel zitten. Dat de soft-
ware daarbij heel slim moet zijn, is niet moeilijk te begrij-
pen. Op de röntgenfoto zijn namelijk lang niet altijd de 
losse onderdelen gemakkelijk te herkennen. Onderdelen 
kunnen op het opgenomen plaatje dusdanig dicht tegen 
elkaar liggen dat het lastig is om te zien dat het in feite 
twee vlekken moeten zijn (afbeelding 2). 

De OC SCAN CCX-technologie maakt geen gebruik van 
een generiek beeldanalysepakket dat is aangepast om SMD-
haspels te tellen. De telalgoritmen zijn speciaal ontwikkeld 
en geoptimaliseerd voor het tellen van componenten. Dit 
leidt tot een uiterst flexibele, krachtige beeldanalysepresta-
tie, terwijl het zowel snel als efficiënt blijft. Het doel van 
de ontwikkeling van de technologie was om te voldoen 
aan de eis van de industrie met zijn grote verscheidenheid 
aan SMD-componenten. Daarom is de machine uitgerust 
met een unieke modelvrije benadering voor het tellen van 
onderdelen waarvoor geen vooraf geïnstalleerde database of 
componentmodellen nodig zijn. In plaats daarvan analy-
seert de software automatisch de afbeeldingen, detecteert 
de onderdelen en stelt zichzelf volledig automatisch in. Hij 
bouwt ook continu zijn haspel- en onderdeelnummerda-
tabases op en hergebruikt de informatie die hij heeft ver-
zameld om de cyclustijd bij vervolgaantallen te verkorten. 
Dit betekent dat gebruikers de software onderweg leren, 
tijdens normaal gebruik en zonder onderbrekingen. Houd 
er echter rekening mee dat elke automatische procedure 
zijn limieten heeft en soms niet het juiste resultaat kan 
genereren. Als dit gebeurt, biedt de CCX een unieke, op 
voorbeeld gebaseerde leermodus. 

Drypack
Bij het tellen van de haspels in MSL-pakketten vormt niet 
de verpakking een probleem, maar de silicaat Drypack-
zak die vaak aan de haspel is bevestigd. Deze zakjes pro-
duceren een duidelijke verandering in het röntgenbeeld 
en kan de analyse sterk verstoren (afbeelding 3). Een spe-
ciale softwarefunctie in de machine is in staat om deze 
obstakels in het beeld te herkennen en deze speciaal te 
behandelen. 

Vier	tegelijkertijd
De machine is in staat om binnen 20 seconden de onder-
delen te tellen op een reel van 15’’. Daarbij mag de reel 
een hoogte hebben van maximaal 10 cm. Van kleinere 

Afbeelding 1. Met röntgen wordt een opname van de 
reel gemaakt waarna slimme software het tellen voor 
zijn rekening neemt.

Afbeelding 2. Onderdelen die dicht tegen elkaar liggen, 
zouden voor problemen kunnen zorgen. De software 
weet hier echter raad mee.

reels van max. 7’’ kunnen tegelijkertijd vier reels tegelij-
kertijd in de machine geschoven worden (afbeelding 4). 
De software is in staat om van elke reel apart het aantal 
componenten te tellen.

Veiligheidsnormen
Met een röntgensysteem is stralingsveiligheid een over-
heersend onderwerp. Alle OC-SCAN CCX-modellen 
overtreffen daarom de veiligheidseisen van de FDA en de 
Duitse RoV. De FDA vereist een emissie van minder dan 
0,5 mR/h (ongeveer 5 μSv/h) op elk toegankelijk opper-
vlak. De Duitse voorschriften zijn strenger en stellen de 
limiet vast op 3 μSv/h. De interne acceptatielimiet van de 
optische besturing is zelfs lager ingesteld, op 0,5 μSv/h, 
en elke OC-SCAN CCX die deze waarde op enig moment 
tijdens de normale werking overschrijdt, wordt niet klaar 
gemaakt voor levering. Werkelijke metingen tonen aan 
dat de stralingslekkage van de OC-SCAN CCX bijna nul 
is.

Gemak
Het werken met de machine is heel eenvoudig. De opera-
tor hoeft alleen de barcode op de reel te scannen en deze 
in de machine te leggen. Geheel automatisch wordt de 
scanruimte gesloten en de opname gemaakt. Het resul-
taat verschijnt vervolgens op het display op de machine 
waarbij met kleurtjes aangegeven wordt of het tellen 
geheel goed is gegaan. Zijn alle vlekjes groen, dan is er 
goed geteld. Zijn er vlekken rood of geel gekleurd, dan 
heeft de machine niet alles goed kunnen tellen en moet 
de operator nog een extra controleslag uitvoeren of het 
tellen herhalen.

Besparing
Zeker voor productiebedrijven die per jaar vele duizenden 
onderdelen verwerken biedt de machine heel veel voor-
delen. Per jaar bespaar je op deze manier tienduizenden 
euro’s aan productietijd en personeelskost. En dan hebben 
we het nog niet gehad over de jaarlijkse inventarisatie die 
of overbodig zal worden of in ieder geval heel veel sneller 
plaats kan vinden.                                                         •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Razendsnel componenten tellen’ 

www.smd-tec.be

Afbeelding 3. Drypacks worden door de software 
herkend zodat deze geen roet in het eten kunnen 
gooien.

Afbeelding 4. Vier reels van 7’’ kunnen tegelijkertijd 
geteld worden.


