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PBA FALINGEN... 
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1. PBA BETROUWBAARHEID: DE PRAKTIJK

PBA ONTWERP gebaseerd op ervaring en bedrijfseigen regels

QUALIFICATIE/VALIDATIE/VERIFICATIE �VRIJGAVE...

1. Functioneel testen van prototypes – bijsturen productie

2. “Environmental Testing” 

- Werkend product binnen ontwerpgrenzen in omgevingstest – korte duur

- ETS 300 19 series:  Environmental Conditions and Environmental testing for Telecommunication Systems  
+ IEC 60068 series: Environmental testing

= OPERATIONEEL testen: werkt het product onder de voorziene condities?

is GEEN BETROUWBAARHEIDSTEST!

3. “Reliability Testing” type 1: useful life

- MTBF-testing: veel werkende producten in parallel in 
al dan niet “versnelde” omgeving . Lange duur test.

- Constante falingsfrequentie (random failures) verondersteld...
...  falingsmechanismen met een tijdsonafhankelijke falingsfrequentie???

is GEEN LEVENSDUURTEST! Deze MTBF heeft niets met levensduur te maken! 

1/MTBF=falingsfrequentie in “useful life” periode.

© IMEC 2010

1. PBA BETROUWBAARHEID: DE PRAKTIJK

4. “Reliability testing” type 2: wear-out testing

Grote variëteit aan “bake, shake, rattle & roll” testing op product/PBA:

- Thermal cycling: min T, max T, ∆T/t, dwell, # cycli,...

- Vibratietesten: versnellingen, frequentiespectrum, richtingen, duurtijd,...

- Stockage:  T,  %RH, gecontamineerde atmosfeer

- Valtesten,...

- Highly Accelerated Life Test (HALT), MEOST??

Simulatietest bv. valtest: OK

Versnelde levensduurtest (5...10...20 jaar) op module niveau??  

Fundamenteel probleem: 

PBA/module bevat een zeer grote verzameling falingsmechanismen met 
verschillende versnellingsfactoren voor verschillende lokale belastingscondities.
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1. PBA BETROUWBAARHEID

Veelvuldig voorkomende misverstanden▸ Environmental testing = Reliability testing▸ De testbelasting is des te zwaarder naar mate:

- De maximum cycling temperatuur hoger is

- De minimum cycling temperatuur lager is

- De temperatuursvariaties sneller verlopen.  T-schok is het ergste.

- De stockage temperatuur hoger is

- De mechanische belasting sneller varieert▸ De meeste falingsmechanismen volgen een Arrhenius versnellingswet.▸ HALT is een sterk versnelde Levensduurtest

Robuustheid = betrouwbaarheid▸ Je kan door testen op een nieuw product (module) levensduur 
(betrouwbaar) voorspellen.

5 © IMEC 2010 6

2. LEVENSDUUR VOORSPELLING

Physics-of-Failure: Stress vs. Cycles to Failure 

• Een curve per falingsmechanisme.
• Curve is een falingsdistributie f(N,S) 
• Vereist om extrapolatie mogelijk te

te maken naar stress regimes en
tijdsperiode buiten testbereik
= ACCELERATIEMODEL

Integratie over alle falings-
mechanismes van het
systeem onder gegeven stress

condities leidt tot de levensduur
voorspelling voor het systeem
(in principe).
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2. LEVENSDUUR VOORSPELLING

Physics-of-Failure praktijk:

Soldeervermoeiing bij CSPs
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  407.3513 7.0287 0.902 32/1

 445.0654 6.5313 0.928 32/4

 812.3991 4.6738 0.881 32/0

 Eta      Beta   r^2   n/s  

 W/rr

 0 to 100 C

 -40 to 125 C

 -40 to 125 C (45 deg)

Each point on the S-N curve is
the result of a cycle-to-failure test
Acceleration model.
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3. PBA DESIGN-FOR-RELIABILITY

Principe:
1. Definieer relevante falingsmode(s)

2. Bepaal S-N curve voor elke relevante mode:  ACCELERATION MODEL▸ Experimenten▸ Fysische modellering▸ (Finite Element) simulatie▸ Statistiek

3. Definieer versnelde test(s): ST -NT.

4. Bepaal versnellings factor(en): ST/S1�N1/NT

5. Voer versnelde test(s) uit.

6. Bepaal failingsdistributie en voorspel operationele failingsdistributie op 
basis van versnellingsfactoren.

7. Leid Design-for-Reliability richtlijnen af.
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3. PBA DESIGN-FOR-RELIABILITY

Karakteristieken, voordelen en beperkingen:▸ “Wearout” dus levensduur gericht.▸ De enige manier om lange termijn “wearout” levensduur te 
voorspellen.▸ Testen worden in het algemeen uitgevoerd op speciaal ontworpen test 
samples, niet op het eigenlijke product.▸ Input voor het ontwerpproces. Kan uitgevoerd worden los van het 
ontwerpproces.  Time-to-market!▸ Vereist grondig inzicht in de toegepaste technologieën en de 
falingsmechanismen.▸ Het bepalen van het acceleratiemodel en de versnellingsfactoren is een 
omslachtig, tijdsverslindende en dure taak. Niet altijd (al) mogelijk.

In tegenstelling tot de IC-falingen (acceleratiemodellen) zijn 
vele PBA falingsmechanismen zijn NIET gekwantificeerd!
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3. PBA DESIGN-FOR-RELIABILITY

Wat doen we ondertussen?▸ Investeer in kennis: technologie, productie, falingsmechanismen.▸ Kwantificeer wat we al kunnen kwantificeren.▸ Weet wat je niet weet.▸ Bottom-up � bouw betrouwbaarheid in door:

- Met kennis van zaken materialen, componenten, processen, testen, 
leveranciers... te selecteren en te specificeren.

- Veiligheidsmarges in te bouwen voor de slecht gekwantificeerde aspecten

- Erken Design-for-Manufacturing, Reliability, Test,... als een CORE 
COMPETENCE voor elk bedrijf dat PBA ontwerpt, produceert, integreert.

: Handleiding PBA realisatie en integratie
wetenschappelijk onderbouwd – praktijk getoetst – realisatieketen overspannend

10

© IMEC 2010

4. EEN GREEP UIT PBA FALINGEN

11PBA failure check-list © IMEC 2010

4. EEN GREEP UIT PBA FALINGEN
PCB FALINGEN: DELAMINATIE EN VIA CRACKING

Cohesieve delaminatie▸ Risico: loodvrij solderen▸ Falingsmechanisme

- Decompositie van epoxy

- Drukopbouw

- Gekwantificeerd ▸ Test: reflow simulatie, solder 
float, TMA constant T.▸ DfR: FR4 specificatie
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Delaminatie Via cracking

Via cracking▸Risico: loodvrij solderen & werking▸ Falingsmechanisme

- CTE mismatch epoxy-Cu

- Vermoeiingsbreuk

- “empirisch” gekwantificeerd  IPC-D-279

- FE/analytisch stress modelering▸Test: reflow simulatie/ -40/125oC cycle▸DfR: FR4 specificatie – via ontwerp
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4. EEN GREEP UIT PBA FALINGEN
PCB FALINGEN: DELAMINATIE EN VIA CRACKING
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soldering
performance
category

supplier info:
- product-id
- IPC-4101 /sheet
- thermal props 
- chemistry props
- mechanical props

# soldering cycles: 

- to via failure
- to delamination

Nieuwe versie met >200 laminaten
Test het uit op de EDM demostand

PBA DfM & DfR ondersteuning
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4. EEN GREEP UIT PBA FALINGEN
FALING INTERCONNECTIE: SOLDEER

Soldeervermoeiing▸ Risico:  faling tijdens werking – CBGA, QFN, CSP,  TSOP,... ▸ Falingsmechanisme: 
- CTE mismatch tussen component en PCB
- Plastische vervorming – kruip – temperatuur > homologe T=Tmelt(K)/2▸ Test:  
- TRAGE thermische cycling met lange dwell tijden: 1-2 cycli/uur!
- Tmin= 0

o
C – Tmax < PCB Tg-25

o
C

- Niet goed:  -40
o
C/125

o
C, snelle cycling, thermische shock!▸DfR: componentselectie in relatie met PCB
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500 µµµµm

Kwantificatie van alle 

PBA soldeerverbindingen
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4. EEN GREEP UIT PBA FALINGEN
FALING INTERCONNECTIE: NiAu INTERFACE

Brosse breuk SAC soldeer-NiAu interface▸Risico: buiging, schok, sterke vibratie � faling bij hanteren en werking▸ Falingsmechanisme
- Interface met zwakke treksterkte 
+ sterk, stijf, lage kruip loodvrij soldeer

- Verzwakking: P in Ni, processing kwaliteit, hoge temperatuur
- Negatief:  snelle variërende trekbelasting▸Test: buigtest, vibratie, mechanische schok, valtest▸DfR: mechanische versterking, kwaliteitscontrole PCB, 
Fundamenteel: vervangen door Ni-vrije soldeerbare afwerking.
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Ni

SnNi imc

Kwantificatie   
NiAu interface-sterkte 
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4. EEN GREEP UIT PBA FALINGEN
FALING ISOLATIE: CORROSIE – ELECTRO-MIGRATIE
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Corrosie en elektro-migratie▸ Risico: kortsluiting tijdens werking▸ Falingsmechanisme
- Elektrische spanning: aangelegd – galvanisch koppel
- Vocht
- Ionische contaminatie ▸ Test: teststructuren, DC spanning, T, %RH▸ DfR: soldeermateriaal-, rijnheid-, assemblage-,
reinigingspecificatie; Conformal coating;
Componentkeuze; PCB layout; ...

Specificatie
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4. EEN GREEP UIT PBA FALINGEN
FALING ISOLATIE: WHISKERS

Sn-whiskers op componenten▸Risico: kortsluiting tijdens werking▸Falingsmechanisme
- Drukspanning geïnduceerde whisker groei in Sn afwerking▸Test: problematisch – lage testversnelling
JESD22a121 - JESD201 – storage + thermal cycling
Tmax=60

o
C –Tmin=20

o
C – 2000 tot >6000 uur!▸DfR: component selectie en specificatie, conformal coating.
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Matte Tin Plated 28 pin SOIC 
Stored at Ambient for 3 years

Swatch: 
1.000.000.000 US$
shorts in watches

Satellites lost 1998-2002

Galaxy–3    Solidaridad 1 
Direct TV3    HS 601

Specificatie
© IMEC 2010

BESLUIT
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Betrouwbaarheidsrisico’s zijn sterk toegenomen. Goed ontwerp (DfX), 
specificatie en controle zijn cruciaal! Erken de TECHNICITEIT.

De OEM draagt de volle productverantwoordelijkheid: 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Erken dieVERANTWOORDELIJKHEID.

Een grote hoeveelheid kennis is vereist. 
Erken de COMPLEXITEIT.

Specificeer expliciet elk aspect van de PBA 
direct of indirect door duidelijke delegering.

(Er)Ken de waarde en beperkingen van TESTEN.

Neem niets als vanzelfsprekend aan!
• Mijn EMS/PCB/componentleverancier zal het als expert toch wel weten...
• Kwaliteit is toch geen probleem meer. Ze maken zoveel in China.
Iedereen kan toch solderen en PCBs maken.

• Die component bestaat die zal dan toch goed soldeerbaar, betrouwbaar... zijn.
• Dat moet toch al lang geweten, opgelost, getest... zijn.
• Als de processen goed uitgevoerd zijn dan zal het toch betrouwbaar zijn...
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Vragen?
Welkom bij de EDM stand

Geert.Willems@imec.be
++32-498-919464

www.edmp.be
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