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Definities

waarschijnlijkheid: waarschijnlijkheidsmodellen/statistische methodes
▸ random variabelen, sample populaties

▸ waarschijnlijkheids- en cumulatieve dichtheidsfuncties (p.d.f., c.d.f.)

▸ mean time, median time-to-failure, failure rate

vereiste functie: bevat definitie van faler, falingscriterium
▸ specificatie van verwachte operatie

omgevingscondities: volledige fysische omgeving
▸ Mechanisch, thermisch, vochtigheid, elektrische condities

tijdsperiode: concept van levensduur
▸ Vereiste levensduur hangt af van de toepassing

Betrouwbaarheid = waarschijnlijkheid
dat een item

 een vereiste functie vervult

 onder gegeven omgevingscondities

 voor een gegeven tijdsperiode
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Definities
Faling = einde van de capaciteit van een item om een vereiste functie uit te 

voeren binnen vooraf bepaalde limieten

Falingsmechanisme = fysisch, elektrisch, chemisch, thermisch of elk ander

proces dat tot de faling leidt ! 

Voorbeelden bij IC’s: hot carrier degradatie, electromigratie, stress 

voiding, oxide doorslag, corrosie, kruip, enz.

Falingsmode = die karakteristiek van het element waarvoor we het een faling

noemen

Voorbeelden bij IC’s: kortsluiting, open, drempelspanning verschuiving, 

junctielek, gate lek, weerstandstoename, enz. 

Falingssnelheid (failure rate) =  fractie falers in een tijdsperiode (t, t+t) van 

de nog niet gefaalde units bij het begin van de periode, gedeeld door de 

periode t

Eenheid van failure rate: # Failures/(devices x uren)

IC failure unit: 1 FIT = 1 failure/109 device uren= 8.76 ppm/jaar
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Badkuip curve: failure rate is NIET CONSTANT !

 Badkuip curve = failure rate als functie van de tijd gedurende de lifecyle van een produkt

 Gemeenschappelijk voor betrouwbaarheid van alle soorten produkten (IC’s, boards, 

systemen, auto’s,  computers, mensen)

 Betrouwbaarheidsmaatregelen zijn verschillend in de verschillende periodes van de badkuip

curve:

- infant mortality: verbeteren door defect reductie/engineering, gelinkt aan yield 

(=time 0 betrouwbaarheid!)

- wear out: verbeteren door circuit of technologie design
4



© IMEC 2010

Markt vraagt voortdurend lagere falings-

snelheden en lagere defect dichtheden voor IC’s !
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Verbetering van de falingssnelheid met 2-3 
decades sinds de start van de IC-scaling !
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(Source: Intel)

Moore’s law voorspelt verdubbeling van 

transistor dichtheid om de 18 maanden !

6



© IMEC 2010

Moore’s geometrical scaling law !
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MOSFET

Planar process

SiN Passivation

LOCOS

Ion implant

Plasma Etch

Steppers
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KrF litho

CMP 
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Cu metal

Spike RTA

ArF litho
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Channel strain

Low-k dielectric

Co-implant USJ

Immersion litho

High-K

Metal Gate

Multi-Gate
SEG
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‘70 ‘80 ‘90 ‘00

Scaling gebeurt meer en meer door introductie van nieuwe

materialen en complexere transistoren en interconnect 

schema’s !
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Evolutie voedingsspanning : 3 periodes
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IC voedingsspanning werd gereduceerd om vermogen, 

velden en stroomdichtheden te beperken, maar satureert

nu rond 1V omwille van toename in lekstroom !
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Electrische velden in oxide en silicium

Drie scaling periodes: nu opnieuw constant voltage scaling, waardoor

de velden terug verhogen, met implicaties op betrouwbaarheid
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Vermogen dichtheid neemt voortdurend toe door 

toename van de off-stroom van de transistor

Vermogendichtheid meer en 

meer gedomineerd door 

statisch vermogen !
leakddstat

ef fswingdddyn

IVP

:Statisch

fCVVP

:Dynamisch





Bijna alle betrouwbaarheidsproblemen worden

versneld door temperatuur ! 
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Huidige status in IC technologie: 

hogere velden, meer vermogendichtheid, meer

materialen, meer interfaces, veel hogere

complexiteit dan oudere technologie....en toch

hogere betrouwbaarheid ? Hoe kan dat ? 

Interconnect scheme

Intel 0.13µm Process (Cu)
Source: Intel Technical Journal 2Q02

Tungsten

Plugs

(Poly/diff. only)

50nm

Transistor for 
90nm Process

Source: Intel
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Inzicht in falingsfysica is essentieel !

Falingsfysica = wetenschap die de transitie van items beschrijft
van een betrouwbare naar een gefaalde toestand

▸ Tijdsafhankelijke beweging van atomen, ionen of electronische lading van 

goedaardige naar schadelijke locaties in de component (transistor, 

interconnect, dielectrica, etc.) 

▸ Modelering van falingsmechanismen = begrip en inzicht in de aard van de 

drijvende kracht, statistiek en acceleratiemodellen,  en voorspellen hoe lang

het zal duren eer een kritische hoeveelheid schade werd gecreeerd !

▸ Drie klassen van driving forces voor falingsmechanismen:

- concentratie gradienten veroorzaken diffusie van atomen of chemische
reacties

- electrische velden doen ladingen bewegen die schade veroorzaken (defecten
in dielectrica, atoomtransport in interconnects, etc.)

- residuele mechanische stress veroorzaken plastische vervorming, kruip etc.

= ‘geneeskunde van de IC technologie”
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Falers: Why, when,how ? 

Gradual: schoenzool

Sudden: gloeilamp
Random: ESD

Preordained: electromigratie
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Betrouwbaarheidsproces voor IC betrouwbaarheid

Acceleratie-

model

Voorspel levensduur

betrouwbaarheid

Falingsdata

& statistiek

Falings-

mechanismen

Test structuren

Zie demo/ poster “Van ruwe data tot levensduurvoorspelling”,  

R. Degraeve – 1e verdieping
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Gate oxide 

integrity

Passivation integrity

Stress 

voidingElectromigration

Latchup

Hot Carrier degradation

Mobile ions

ESD
Oxide stability

Contact 

integrity

Wat kan er fout gaan in een transistor  ? 
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Wat kan er fout gaan bij de interconnects ?
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Stress voiding at via Filament formation by ESD

Oxide breakdown in ring 

oscillator Dielectric breakdown induced 

epitaxy

Voorbeelden...

Void and hillock formation by 

electromigration
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Falingsmechanismen : klassifikatie

Oxide BreakdownTDDB

Hot Carriers

ESD

Latch-up

Radiation Damage

Devices

Electromigration

Contact em

Stress Voiding

Metals

Breakdown/Voiding

Ion Migration

Impact on Devices

Interleve

Mechanical Stress

Cracking

Impact on Devices

Passivation

Interconnects

CHIPS

Corrosion

Thermomech. fatigue

Design for good TM behav.

Delamination

Die cracking

Bond Aging

Methods in-situ Th. cycling

PACKAGES

Stability of R's and C's

Interconnects

Via resistivity

Moisture sensitivity

....

MCM

Chip on Board

Board Reliability issues

....

BOARDS

FAILURE MECHANISMS
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IC betrouwbaarheids aanpak

Versnelde testen op test structuren :

- Ontwerp betrouwbaarheids test structuren voor elk falings

mechanisme

- Test met versnelde test condities en meet zo de statistische

falingsverdelingsfuncties

- Analyseer de statistiek (Weibull of Lognormal, afhankelijk van het 

falingsmechanisme)  en doe dan 3 extrapolaties:

1) naar lage percentiles (e.g. 0.01%): gebaseerd op de 

aangenomen distributiefunctie

2) naar grotere chip oppervlakte: via area scaling law om van test 

structuur dimensies naar chip level dimensies te extrapoleren:

3) naar operationele condities (spanningen, stromen, 

temperaturen): via acceleratie model voor elk falingsmechansime

))t(F1(1)t(F
n

ureteststructchip  
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• Gestandaardiseerde test 

structuren: klassieke 4-punts 

structuren

• Versnelde testen in EM ovens op 

verpakte samples

j = 0.8-1.2 MA/cm2  and T = 

170-230 °C (Al interconnects)

j = 1-5 MA/cm2  and T = 250-

350 °C (Cu interconnects)

Voorbeeld: electromigratie test structuur 

Line length = 0.8-2 mm

Al bond pads
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Versnelde testen: principe

22

1) Bepaal de stress factor om de test te 

versnellen:  temperatuur, spanning, stroom, 

vochtigheidsgraad, etc.

2) Bepaal de schade monitor: verschuiving

van drempelspanning, lekstroom, 

interconnect weerstand, etc.

3) Bepaal falingscriterium voor de schade-

monitor: realistische waarde voor circuit failure

4) Leg stress aan en monitor de schade

5) Meet falingstijden bij het falingscriterium

6) Fit falingsdistributies en bepaal statitische

parameters

7) Fit acceleratie model/extrapoleer levensduur

Falingsmechanisme tijdens versnelde test moet

identiek zijn als bij operationele condities !

Stress conditions 

Tstr, Jstr

User‘s conditions

Top, Jop

transformation with Black

extrapolation

CDFmax

lifetime target

extrapolated lifetime
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Keuze van de stressfactor: voorbeeld

electromigratie

23

Drie mogelijk diffusiepaden:

- binnen de korrel

- langs de korrelgrens

- via de interface

Korrelgrensdiffusie is dominant bij

werkingscondities in Al-

interconnects

Korreldiffusie wordt dominant bij

T>280C

Interface diffusie is dominant bij Cu
Mechanism Activation energy (eV)

Bulk EM 1.4

Grain boundary EM 0.4-0.5 (Al) -0.9 (AlCu)

Surface 0.8 (unpassivated)

Gevolg:  Al testen moeten gebeuren bijT<250C, Cu 

testen kunnen gebeuren bij hogereT

40oC
21 days

140oC
3 min
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Begrijpen van de statistiek

Oxide doorslag (tBD, QBD) is Weibull

verdeeld

Extrapolatie naar lage percentiles

vanuit een lognormaal verdeling

geeft te optimistische resultaten !

24

Electromigratie is lognormaal

verdeeld, ten gevolge van de

relatieve orientatie van de

korrelgrenzen

Selectie van de correcte statistiek is cruciaal voor

extrapolatie naar lage percentiles !

Maximum likelihood estimation is noodzakelijk voor een

juiste extractie – IMEC-FAILURE software beschikbaar !
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Acceleratiemodel werd ontwikkeld voor elk 

falingsmechanisme

Failure mechanism Acceleration model 

Hot carrier degradation 
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Lifetime predictions als functie van 

scaling
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Door scaling zijn de reliability marges gereduceerd,  

soms tot 0, focus verschuift naar impact van falers

op circuits en reliability-aware design

Impact of TDDB on RO
Kaczer et al., IEDM 2000

SRAM SNM vs. BD-leakage
Rodriguez et al., IEEE EDL 2002

Equivalent circuit after BD

DS

W

G

Rpath

Kaczer et al., VLSI Tech Symp., 2001

Impact of BD on SRAM butterfly plot
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Lines: 

experiment

Symbols: 

simulation

Kaczer et al., ESSDERC 2003 
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Design rules = contract tussen design en 

technologie engineers met als doel hoge

yield en betrouwbaarheid !

ESSDERC SEVILLA, SEPTEMBER 16, 2010 28

NWELL

ACTIVE

POLY

PPLUS

80.1

80.2

80.4

80.3

80.5

80.7

80.6

80.2

NPLUS

080.1 interconnect width 0.25

080.2 transistor gate length 0.25

080.3 spacing on field oxide 0.35

080.4 spacing on gate oxide 0.35

080.5 extension on field (endcap) 0.3

080.6 distance to unrelated ACTIVE 0.2

080.7 distance to related ACTIVE 0.2

ACTIVE POLY CONTACT

130.1

130.1

130.2

130.3

130.4

130.6

130.5

130.1 fixed CONTACT width and length 0.3

130.2 spacing 0.4

130.3 CONTACT enclosure by ACTIVE 0.15

130.4 CONTACT enclosure by POLY 0.15

130.5 distance of CONTACT on POLY to ACTIVE 0.3

130.6 distance of CONTACT on ACTIVE to POLY 0.3

130.7 CONTACT to polysilicon not allowed over ACTIVE -
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Infant mortality en latent defects vereist andere

aanpak: correlatie met yield en defect engineering !

29

Yield loss is caused by KILLING 

defects

Reliability loss is caused by 

LATENT defects

DEFECTS

Processing

Design

Operating stress

Time

FailureMaterials Yield

Infant

mortality

reliability

Latent defect models

Sort yield

Burn-in
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Conclusies

• IC betrouwbaarheid vertoont een enorme verbetering gedurende de laatste 30 

jaar: > 2 decades in failure rate verbetering, failure rates van 1-10 FIT !

• Dit is verwezenlijkt ondanks een voortdurende toename in interne elektrische

velden en stroomdichtheden, en de introductie van nieuwe materialen en 

meer complexe device en interconnect architecturen

• Key tot dit succes is een systematische en wetenschappelijke benadering

van betrouwbaarheid, gebaseerd op fundamental understanding van de fysica, de 

statistiek en de acceleratiemodellen van elk falingsmechanisme !  

• Infant mortality periode van de badkuip curves vereist een totaal andere

aanpak dan de wearout periode, gebaseerd op correlatie met yield, latente defect 

modelering en engineering ! 

• Door continu afnemende betrouwbaarheidsmarges verschuift de focus geleidelijk

meer naar het begrijpen van de impact van failures op circuits, en reliability-

aware design, d.i. het ontwerpen van betrouwbare systemen met onbetrouwbare

componenten ! -= volgende gesofisticeerde stap in de IC-betrouwbaarheidsaanpak.

30
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