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	 							elektronica-assemblage	

Simulatie is tijdens de ontwikkeling van een elektronische schakeling niets nieuws. Al jaren wordt deze 
techniek gebruikt om vooraf, voor dat er ook nog maar één enkel onderdeel gesoldeerd is, te kunnen 
bekijken of een schakeling wel dat doet wat er verwacht wordt. Daarna, als het schema klaar is, is het 
tijd voor het maken van het printontwerp en het solderen van het prototype. Sinds kort is ook bij dat 
laatste simulatie mogelijk. Dit om nog sneller en goedkoper een eerste, foutloos geproduceerde test-
schakeling te kunnen krijgen.

Virtuele printassemblage 
Protoprinten	meteen	juist

Even een prototype van een elektronische schakeling maken, 
is er vandaag de dag niet meer bij. De componenten die we 
gebruiken, zijn niet meer zomaar te plaatsen op een in eigen 
beheer gemaakte print. Aan een PCB worden hoge eisen 
gesteld die niet veel anders zijn voor een prototype als voor 
het uiteindelijke product. Dit resulteert er in dat we voor een 
prototype dus ook aangewezen zijn op printfabrikanten zoals 
Eurocircuits. Het is met name deze firma die zich al jaren 
sterk maakt om het de ontwikkelaar in die eerste fase van zijn 
ontwerp te ondersteunen. Op diverse manieren helpen zij en 
maken ze het mogelijk om zelfs een protoprint op dezelfde 
manier te maken als de uiteindelijke productieserie zonder 
dat daar extreme kosten aan verbonden zijn. Dit doen ze bij-
voorbeeld door orders van diverse klanten samen te voegen 
op één groot paneel waardoor zelfs van een minuscuul klein 
printje er enkele stuks gemaakt kunnen worden.
Belangrijk voor de ontwikkelaar is natuurlijk dat de print 
meteen foutloos geproduceerd wordt. Gebleken is namelijk 
dat tijdens het ontwerpen van een print er meerdere din-
gen fout kunnen gaan. Zo kun je in het CAD-programma 
gerust banen heel dicht bij elkaar leggen, maar dat wil nog 
niet zeggen dat dit bij de productie niet tot problemen leidt. 
Eurocircuits heeft daarom een aantal jaren geleden de PCB 
Visualizer ontwikkeld. Deze zorgt er voor dat uitgaande van 
de data die de klant aanlevert de print virtueel volgens de 
productieregels gemaakt wordt. Eventuele fouten en proble-
men komen dan al naar voren en kunnen eenvoudig verhol-
pen worden voordat de werkelijke productie gestart wordt.
De PCB Visualizer is een onderdeel van de site van 
Eurocircuits en wordt automatisch doorlopen tijdens het 
bestellen van de print. De printen die daadwerkelijk gepro-
duceerd worden, bevatten daardoor geen sluitingen, gaten 

die groter zijn dan soldeerpads en andere 
fouten die in feite tijdens het ontwerp al 
voorkomen hadden kunnen worden, maar 
niet opvallen doordat de ontwerpregels in de 
CAD-software vaak anders zijn dan de hon-
derden regels die voor de productie gehan-
teerd moeten worden.

Een	stap	verder
De filosofie om het productieproces van 
printen eerst te gaan simuleren heeft er toe 
geleid dat men recent de virtuele produc-
tie heeft doorgetrokken naar PCBA’s (de 
geassembleerde PCB’s). De bekende “PCB 
Visualizer” is dan ook uitgebreid met een 
broertje: de “PCBA Visualizer”. Deze tool is 
er op gericht om fouten te voorkomen die 
pas tijdens de assemblage van de print naar 
voren komen. Hierbij moet u denken aan 
verkeerd gebruikte shapes van onderdelen, 
fouten in oriëntatie of Through Hole onder-
delen in plaats van SMD’s. Deze fouten 
ontstaan eigenlijk al tijdens het tekenen van 
het schema. Bij de keuze van de toegepaste 
componenten moet dan immers al aange-
geven worden wat voor soort, type en merk 
er gekozen moet worden. Alleen het aan-
geven dat er ergens een weerstand met een 
bepaalde waarde gebruikt moet worden, is 
niet voldoende. Bij het printontwerp is dan 
niet bekend hoe groot het onderdeel is, laat 
staan dat er een typenummer alsmede een 

bestelnummer aan gekoppeld is. In de onderdelenlijst moet 
dan ook veel meer staan zodat uiteindelijk ook het gewenste 
onderdeel op de print terecht komt. 
De onderdelenlijst wordt na het tekenen van het schema 
geproduceerd vanuit het tekenprogramma dat uitgaat van 
gegevens van de maker van de software. Dit kunnen echter 
verouderde gegevens zijn of gegevens die niet corresponderen 
met de data die gebruikt wordt door de firma die uiteindelijk 
de assemblage van de print voor zijn rekening neemt. Met 
name bij het maken van een prototype kan dit tot hoge kos-
ten leiden, want alvorens de assemblage kan beginnen, moet 
er nu eerst door iemand gecontroleerd worden of alles wel 
klopt. Ook kan het verstandig zijn als er bij het maken van 
de onderdelenlijst uitgegaan wordt van standaardonderdelen 
die toch al bij het assemblagebedrijf veelvuldig gebruikt wor-
den. Ook dat kan de prijs behoorlijk drukken.
Bedenk dat de prijs voor het assembleren van de print het 
laagst is als het gehele proces zo veel mogelijk geautomati-
seerd verloopt. Dit geldt zeker voor een prototype waarvan 
er maar enkele stuks gemaakt worden. Simulatie is dan ook 
zeer wenselijk en voorkomt diverse fouten. In afbeelding 1 
is een klassieke fout te zien. Hier zien we dat de toegepaste 
shape niet overeenkomt met het te plaatsen onderdeel. Door 
te simuleren wordt deze fout zichtbaar in het beginstadium 
en niet tijdens het monteren van het onderdeel op de print. 

Goedkoper	en	sneller
Fouten kunnen leiden tot hoge kosten en een aanzienlijk 
tijdverlies en het zijn juist deze factoren die door simula-
tie aangepakt worden. Eurocircuits helpt hierbij zijn klan-
ten zodat er in de nabije toekomst tijdens het bestelproces 
eerst uitgebreid bekeken kan worden of de print wel foutloos 
gemaakt kan worden volgens de regels van het productie-
bedrijf en de standaardonderdelen die zij op hun machines 
hebben (afbeelding 2). Prototypes en kleine series kunnen 
hierdoor sneller, beter maar uiteindelijk ook goedkoper geas-
sembleerd worden.                          •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Virtuele printassemblage”.
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Afbeelding 2. Pas als de simulatie naar wens is, wordt 
de print in productie genomen.

Afbeelding 1. Tijdens de simulatie wordt in het rood aangegeven waar de problemen zitten. Hier dus 
een verkeerde shape van het onderdeel.


