
Centraal bij het Belgische Eurocircuits – specialist in de productie van PCB prototypen en kleine series – staat 
het motto ‘right first time’. Om zéker te zijn van een correct PCB-ontwerp voordat de productie (van een 
prototype) start, ontwikkelde het bedrijf diverse tools waarvan PCBA Visualizer de nieuwste is. De ‘A’ staat 
hierbij voor assemblage. Deze tool identificeert alle componenten en vergelijkt het bestukkingsplan van de 
componenten met het PCB ontwerp van de kale print. De nieuwe tool is een van de focuspunten tijdens de 
WoTS én is terug te vinden op het eigen televisiekanaal van Eurocircuits: Eurocircuits.tv. Hiermee speelt het 
bedrijf naadloos in op de toenemende behoefte van de markt om informatie zoveel mogelijk via beeld en 
geluid tot zich te nemen.

‘Right First Time’ met PCB-Assemblage tool

Sinds de oprichting in 1991, richt Eurocircuits 
zich op de productie van PCB prototypes 
en kleine batches in haar eigen fabrieken 
in Duitsland, Hongarije en India. Inmiddels 
zijn op deze locaties rond de 300 mensen 
werkzaam, zijn er verkoopbedrijven opgezet 
in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland en een 
drietal verkoopkantoren in Italië, Spanje en 
het Verenigd Koninkrijk. 

Het succes van Eurocircuits heeft niet 
alleen te maken met de kwaliteitsproducten 
die het bedrijf levert. Het onderscheidend 
vermogen is vooral te vinden in het feit dat 
Eurocircuits zich inleeft in haar klanten – de 
ontwerper van PCB’s – en daarbij begrijpt dat 
deze ontwerper een grote verantwoordelijk-
heid draagt richting zíjn klant. Dirk Stans, 
directeur/eigenaar ven Eurocircuits: “Deze 
klanten, bijvoorbeeld machinebouwers, heb-
ben op het juiste tijdstip de juiste PCB nodig. 
Eén foutje in het ontwerp kan betekenen dat 
de PCB productie niet kan starten omdat 
de productiegegevens niet foutvrij zijn. De 
ontwerper moet dus alles op alles zetten om 
zijn ontwerp en dus de productiedata ‘right 
first time’ te communiceren.”

BEGELEIDING EN TOOLS
Om dit ‘right first time’ principe te ondersteu-
nen, ontwikkelde Eurocircuits de afgelopen 
jaren PCB Visualizer met daarin verschillende 

tools waarmee de ‘kale printplaat’ (bare 
board) voorafgaand aan het productieproces 
tot in detail is te controleren. Hiermee is 
een oorspronkelijk foutpercentage van 25% 
inmiddels teruggebracht naar minder dan 
3%. Op basis van dit succes is het bedrijf 
nu verder gegaan met de ontwikkeling van 
PCB Assembly Visualizer of kortweg: PCBA 
Visualizer. Deze tool, zeer nuttig voor zowel 
de ontwikkelaar als EMS-bedrijven (Electronic 
Manufacturing Service), is een aanvulling 
op PCB Visualizer en controleert of het PCB 
ontwerp ‘matcht’ met de BOM (Bill of Materials 
/ stuklijst) en de CPL (Component Place List / 
overzicht van de plaats van de componenten).

Dit is namelijk niet altijd het geval. Zo kunnen 
componenten bijvoorbeeld gespiegeld, 
verschoven of geroteerd zijn aangegeven, 
maar tevens komt het voor dat er überhaupt 
een verkeerde component is geselecteerd die 
niet past op de beoogde lay-out. Een andere 

mismatch ontstaat wanneer de ontwerper bij 
de ontwikkeling van het bare board deze van 
onderaf bekijkt, terwijl de tekening van de 
componenten een bovenaanzicht is. Hierdoor 
zijn de twee ontwerpen gespiegeld en – in-
dien het om een asymmetrisch ontwerp gaat 
– onverenigbaar in de uiteindelijke productie.

Dirk Stans: “Deze controlemogelijkheden zijn 
steeds belangrijker omdat elektronica-ont-
werpers steeds vaker de wens uiten om de 
bestukking van hun prototypes uit te beste-
den in plaats van ze zelf te assembleren wat 
nu nog steeds de regel is. Dit in verband met 
de steeds complexere soldeerwerkzaamhe-
den in combinatie met de hoge tijdsdruk. Pro-
ductiedata ‘right first time’ aanleveren aan de 
producent is hierbij van groot belang omdat 
iedere fout kan leiden tot een vertraging van 
de doorlooptijd. Fouten die men voor de start 
van de effectieve productie vindt, kan men na 
overleg met de klant oplossen wat bijdraagt 
aan een goed verloop van de productie en 
assemblage; ook al leidt dit soms tot de keuze 
van een andere component.”

WERKING
De eerste stap na het inlezen van de produc-
tiedata in PCBA Visualizer, is het controleren 
van de BOM. Wanneer een bepaald element 
uit de lijst zich in de bijbehorende database 
bevindt, is extra controle niet nodig en is de 
component groen afgevinkt. Een onbekende 
component heeft een aparte controle nodig 

met betrekking tot bijvoorbeeld producent 
(afkomst), technische specificaties, IPC code, 
naam en footprints. Daarbij kan de software 
ook een voorstel doen voor een concreet 
component die voldoet aan de opgegeven 
specificaties. Wanneer de ontwerper de 
component goedkeurt, wordt deze in de 
database bijgeschreven waardoor deze zich 
automatisch opbouwt. Componenten zoals 
de batterij, behuizing en de printplaat zelf 
kan men handmatig ‘overrulen’ door deze te 
negeren.

Nadat alle componenten door het systeem 
zijn geaccepteerd, controleert de CPL editor 
of de plaatsingslijst van de componenten 
(CPL) overeenstemt met het PCB ontwerp. 
Eventuele onvolkomenheden merkt de 
software direct op en geeft deze in het rood 
weer. Door op ieder ‘probleem’ te klikken is 
een mogelijke oplossing te vinden door een 
component bijvoorbeeld te verschuiven of 
te roteren. Of door informatie toe te voegen; 
bijvoorbeeld wanneer bij een diode de pola-
riteitsaanduidingen op de print ontbreken. 
Wanneer in het ontwerp is gekozen voor 
een component die niet valt in te passen in 
het ontwerp van de PCB, zal de ontwerper 
terug moeten naar ‘de tekentafel’ en hier een 
andere component selecteren of het PCB 
ontwerp aanpassen.

Dirk Stans: “Door deze visualisatie tool werk 
je uiteindelijk met een gevalideerd PCB 
ontwerp, een gevalideerde BOM, gevalideerde 
CPL en 3D data van het geassembleerde 
product. Hiermee is het aantal fouten voor-
afgaand aan de daadwerkelijke productie 
van het prototype drastisch te reduceren. Dit 
betekent tevens dat de bestukking efficiënter 
kan gebeuren waardoor ook kleinere orders 
rendabel worden.”

OPBOUW DATABASE
Een uitdaging bij de ontwikkeling van PCBS 

Visualizer was het vullen van de database 
met componenten voor de BOM. Eurocircuits 
gaat daarbij niet uit van een database waarin 
álle mogelijke componenten zijn opgenomen, 
maar van een database met componenten 
die hun klanten op dit moment gebruiken. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van zogenaam-
de beta-test klanten die de tool hebben ge-
test en tijdens het testen een begin hebben 
gemaakt met het vullen van de database. In 
deze fase heeft het bedrijf in haar database 
ook de belangrijkste componenten in het 
aanbod van zijn key suppliers opgenomen. 
Hierna heeft Eurocircuits de prototype as-
semblage service regio per regio vrijgegeven 
zodat de Eurocircuits Verified Component 
Database gestaag kan blijven groeien. 

Dirk Stans: “Tijdens de WoTS zullen wij onze 
online tools en services presenteren. Deze 
zullen in de aankomende maanden alleen 
maar verder uitbreiden en onze database zal 
blijven groeien met relevante data. Iedereen 
is van harte uitgenodigd om onze stand te 
bezoeken en een live demonstratie bij te 
wonen.”
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Alle goedgekeurde componenten worden groen afgevinkt; rode componenten vereisen een aparte beoordeling.

EUROCIRCUITS.TV
De jongste generatie afgestudeerde 
technici is gewend om informatie in 
te winnen via filmpjes die onder meer 
beschikbaar zijn op YouTube. Beeld en 
geluid dus in plaats van gedrukte tekst. 
Eurocircuits haakt in op deze populaire 
vorm van communicatie middels haar 
eigen Eurocircuits.tv kanaal. Dirk 
Stans: “De nieuwste bijdragen gaan 
onder meer over de WoTS-gadget 
‘PROXIMO’. In de bijbehorende serie 
filmpjes is onder meer PCBA Visualizer 
gebruikt om het ontwerp te controleren 
als voorbereiding op de uiteindelijke 
bestukking van de prototypes. Wie de 
hele serie bekijkt, krijgt in korte tijd 
een gedetailleerd overzicht van alle 
stappen die voorkomen in de productie 
van deze gadget; beginnende bij de 
ontwerpers en de eerste tekeningen 
via alle controlestappen tot de uitein-
delijke productie.”

Rode markeringen geven mismatches aan.

Bij de assemblage van een PCB kunnen mismatches 
bestaan tussen de kale printplaat, de BOM en de CPL.


