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HEBBEN WE EEN PROBLEEM?

De uitdagingen voor 

de toekomst:

▸ Complexiteit

▸ Betrouwbaarheid
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HEBBEN WE EEN PROBLEEM?
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De tip van de ijsberg...   

Betrouwbaarheid?
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OORZAKEN (1)

Complexe, internationale, productkost-gedreven 

toeleveringsketen.

Uitbestedingstrend:  kenniserosie

Complexe milieuregelgeving: RoHS, ELV, Reach,... 
Verboden stoffen  revolutionaire aanpassingen aan 

materialen, processen en onderdelen.

Loodvrij soldeerrevolutie: nog niet verteerd!!

Complexe producten:
 1000-den componenten, 10000-den verbindingen/PBA

 Through-Hole  SMD

 “Technologie-dierentuin”

 Kleiner en toch meer

Toepassingen in niet-elektronische 

producten:  zware omgevingsbelasting

Groeiende markt
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DE OORZAKEN (2)
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Academische

ondersteuning 
Wetenschappelijke

methode

Wetenschappelijke

methode

Elektronische productrealisatie

Ervaringsgebaseerde industriële praktijk

Wetenschappelijke basis en 

opleidingaanbod zijn te zwak: 

• PCB productie

• PB assemblage

• Test coverage

• PCB/PBA technologie

• Falingsmechanismen

• Design-for-X

• Betrouwbaarheidtesten

• enz.

om complexiteit – en

betrouwbaarheidsuitdagingen

te kunnen aangaan.
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DE AANPAK

Elektrisch ontwerp (schematics) en IC realisatie is wetenschappelijk onder-

bouwd, de “2nd level interconnect hardware” (PBA) realisatie is dat niet! 

 De wetenschappelijk onderbouwde IC realisatie als inspiratiebron:  

elk IC realisatieaspect heeft een PBA “broertje”.

IC realisatie

• Materiaaltechnologie
halfgeleiders, metalen, isolatoren, interfaces 

• Processtappen
oxidatie, implantatie, depositie, lithografie,…

• Productieflow
IC procesflow

• Test en analyse

• Ontwerp – layout - TAD

• Reliability

PCB/PBA realisatie

• Materiaaltechnologie
polymeren, metalen, soldeer, interfaces 

• Processtappen
laminatie, boren, plating, lithografie, assemblage, solderen,…

• Productieflow
PCB build-up, PBA assemblage

• Test en analyse

• Ontwerp – layout - DfManufacturing

• Reliability
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We hebben een wetenschappelijk onderbouwde methodologie
nodig om elektronische  productontwikkeling en productie 

te beheersen en productinnovatie te ondersteunen.
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WETENSCHAPPELIJKE BENADERING 

VAN BETROUWBAARHEID

Physics-of-failure  Modellering Versneld testen

Zinvol versneld testen vereist wetenschappelijk 

onderbouwde kennis van het falingsmechanisme.
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Product X

Faling Faling 

40oC

21 dagen 

versnellen

125oC

? uren Arrhenius

x2/10oC

100 min

Na 3 min
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VANAVOND

1. De wetenschappelijke aanpak van betrouwbaarheid 

op IC niveau – Guido Groeseneken

2.  Aanpak van betrouwbaarheid van microsystemen 

en innovatieve verpakkingen – Ingrid De Wolf

3. PBA falingen en hoe ze te vermijden – Geert Willems

Labobezoek – demo-stands – discussie - netwerking
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