
© IMEC 2010

AANPAKVAN BETROUWBAARHEIDVAN 
MICROSYSTEMEN EN 
INNOVATIEVE VERPAKKINGEN

INGRID DE WOLF and BART VANDEVELDE

IMEC – REMO



© IMEC 2010

OVERZICHT

More Moore en More than Moore 

Betrouwbaarheidseisen

Hoe betrouwbaarheid testen?
▸ Stress gedreven

▸ Kennis gedreven

FMEA

DfR

Voorbeelden
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MORE MOORE en MORE THAN MOORE

Meer Moore: Focus op het „brein‟

Meer componenten op een chip, kleiner, beter, sneller, 

efficiënter, lage verbruik etc.
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Meer dan Moore: 
Maak interactie met gebruiker 

en omgeving mogelijk.

Integreer sensoren voor geluid, 

beweging, zicht, gevoel, ... 

Voeg spiegels toe, motoren, 

vloeistoffen, ...

Maak 3D elektronica.
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MORE THAN MOORE

Toenemende integratie:

• 3D-SIC (stacked ICs)

• MEMS op CMOS

• Nanoelectronica

• Biosystemen

• ...
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Capping chip

MEMSRF IC SMDSAW BiCMOS

Carrier substrate

R CL
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MORE THAN MOORE

 toenemende complexiteit

 nieuwe materialen

nieuwe falingsmechanismes

Bvb: kruip, vermoeiing, vastplakken, breken van chip, 

vervormen, etc...

toenemende applicaties en marktsegmenten
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Model jaar: 1954                         2004

Aantal sensoren: 0                           ~50 Bron: 

Dr. Muller-Fiedler   

Bosch 
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BETROUWBAARHEIDSEISEN

Betrouwbaarheidseisen van een 

component/systeem hangen af van de applicatie.
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Bvb:  druksensor in horloge om de hoogte te meten heeft 

minder strenge eisen dan in de auto om airbag te controleren.

Airbag 9 systeem: bestaat uit een analyse-

en activeringsunit en perifere druk- en 

versnellingssensoren. 

Zie: http://rb-

kwin.bosch.com/nl/nl/safety_comfort/occupa

nt_protection/occupantprotection/index.html

T-Touch van Tissot

Bvb:  een RF-MEMS switch voor een GSM heeft andere 

levensduureisen dan een switch voor ruimtemissies. 

108 cycles

gedurende 3 jaren

1 cycle

na 10 jaar
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HOE BETROUWBAARHEIDTESTEN?

Conventioneel: „Stress based testing‟

▸ Test bij hogere „stress‟ (temperatuur, druk, spanning, 

vibraties...) dan de component ziet in normale 

omstandigheden en kijk na of hij binnen specs blijft

▸ De test- en meetcondities zijn beschreven in test 

standaards
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Bvb.: IEC (International Electrotechnical Commission) standards, MIL 

(military) standards, Telcordia, SEMI, ESA-PSS, AEC Q100, ...

- Publication 68 of the IEC standards consolidates “Basic environmental testing 
procedures”.
- MIL-STD-883 gives testing standards for „microelectronics‟.
- Telcordia GR-1209: Generic requirements for passive optical components
- Telcordia GR-1221: Generic reliability assurance requirements for passive optical 
components
- Telcordia GR-1073 : Generic requirements for single mode fiber optic switches
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HOE BETROUWBAARHEIDTESTEN?

Typische testen:  

Thermal cycling, thermal storage, high temperature/high 

humidity (85oC-85%RH), pressure cooker (121oC, 100% 

RH), shock, vibration, drop, etc.

Focus is op de test (stress), niet op het 

falingsmechanisme.
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STRESS BASED TESTING

Nadelen:

• Men leert niet of het systeem betrouwbaar is 

voor een bepaalde applicatie

• Men leert niet welke parameters de faling 

versnellen (bvb T versnelt vele falers)

• Men is niet zeker of de echt belangrijke falers

voor die applicatie zijn bestudeerd

• Men is niet zeker of men de juiste stress 

condities heeft gebruikt

•Vele testen zijn overbodig, waardoor de kost 

hoog is.
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40oC
21 days

140oC
3 min

dwell time

10-9 10-4

leak rate R

[mbar.l/sec]

Fine leak Gross leak

He leak Fluorocarbon

bubble detection
RLF RUF

= f (dwell time)

RLG

UNDEFINED



© IMEC 2010

VOORBEELD: STD-MIL-883 PROCEDURE

Testen van de luchtdichtheid van chip 

verpakkingen: Er is een ongedefinieerd gebied
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Cap

dwell time

10-9 10-4

leak rate R

[mbar.l/sec]

Fine leak Gross leak

He leak Fluorocarbon

bubble detection
RLF RUF

= f (dwell time)

RLG

UNDEFINED
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VOORBEELD: PRESSURE COOKER TEST

121oC, 100% humidity

▸ Na 1 uur: gross leak

▸ Na 2u, 4u, 8u: deksel komt los

▸ Falingsanalyse: corrosie van Al
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MEMS

Glazen deksel

BCB dichtingsring

Vraag: Hoe goed is BCB als dichting

Wat leren we:  Al is gevoelig voor corrosie. 

Is niet nieuw... We leren niets over de BCB of MEMS

Foute test op foute test structuur
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HOE BETROUWBAARHEIDTESTEN?

- meer betrouwbaarheidsanalyse tijdens de 

ontwikkeling van het product 
▸ Failure Mode Effect Analysis (FMEA)

▸ Focus tests op de belangrijkste falers voor de 

applicatie

▸ Gebruik test structuren om elke faler

afzonderlijk te bestuderen 

▸ Kennis van de faler (degradatie modellen, 

fysica)

▸ Laat reliability predictie en optimalisatie toe

▸ DfR: Design for Reliability met oa gebruik van 

modellering
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Acceleratie-

model

Voorspel levensduur

betrouwbaarheid

Falingsdata

& statistiek

Falings-

mechanismen

Test structuren

Gebaseerd op kennis:  ‘KNOWLEDGE BASED TESTING’
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FMEA: FAILURE MODE AND EFFECT 

ANALYSIS
Stel de volgende vragen: 
▸ Wat is de applicatie:  Bvb „automotive‟

▸ Waar:  Bvb : „naast motor‟

▸ Wat ziet het systeem:  Bvb extreme temperaturen,  veel 

T variatie, chemische stoffen, vibraties,...

▸ Wat kan fout gaan?  FMEA
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“Een systematische en gestructureerde studie van de 

potentiële falers die kunnen voorkomen in eender welk deel 

van een systeem, met de bedoeling om het mogelijke effect 

van die falers op elk ander deel van het systeem of op de 

werking van het ganse systeem te bepalen om verbetering in 

design, product en proces ontwikkeling te krijgen”. 
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FMEA VAN EEN RF-MEMS SWITCH

INGRID DE WOLF 14

18 verschillende falingsmechanismes werden geïdentificeerd

Het meest belangrijke (voor capacitieve switch): elektrische oplading

ON

OFF
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STANDAARDTESTEN EN/OF FMEA?

Best is om beide te combineren:

FMEA
▸ Kan op voorhand gedaan worden (papier studie)

▸ Laat toe de belangrijkste falingsmechanismes te 

vinden en er testen en teststructuren voor te 

definiëren zodat men de specifieke 

acceleratiefactoren en impact kent

Standaard testen
▸ Kunnen op test structuren en op het volledige 

systeem gedaan worden

▸ Kunnen gebruikt worden om te kijken of alle 

falingsmechanismes werden bekeken
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DESIGN FOR RELIABILITY (DfR)

Hierbij rekening houdend met:

• Gebruikte materialen en processing

• Elektrische verbindingen en verpakking

• Applicatie en omgeving
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DfR
Design for reliability
Om op voorhand te begrijpen, 

optimaliseren, voorspellen en 

ontwerpen voor een optimale 

betrouwbaarheid. 

Eindige elementenmodellering speelt hierbij een grote rol
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ENKELE VOORBEELDEN

17
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VOORBEELD 1: FALINGSREDEN

Eindige elementenmodellering 

(Finite Element Moddeling): 

Gebruikt voor: 
▸ Begrijpen van falers

BART VANDEVELDE 18

500 m
centre

Creep strain

Max

Min

Falingsanalyse: breuk aan

bovenzijde soldeer

FEM model toont dat de 

faling veroorzaakt wordt

door kruip (spanningen en 

temperatuur)
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VOORBEELD 2: KROMTREKKEN VAN GROTE 

COMPONENTEN TIJDENS SOLDER REFLOW

BART VANDEVELDE 19

Tg of overmould

(+) Warpage

(-) Warpage
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VOORBEELD 3: GEBRUIK VAN UNDERFILL OM CSP 

COMPONENTEN TE BESCHERMEN TEGEN VERMOEIING

0

1

2

3

4

5

6

geen UF 25ppm/°C 50ppm/°C 75ppm/°C 100ppm/°C

BART VANDEVELDE

CSP die

PCB/laminate

underfill

Verwachte levensduur relatief

t.o.v. CSP die geen underfill heeft

(uitzettingscoeff.  van underfill)
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VOORBEELD 4: TEMPERATUUR

BART VANDEVELDE 21

Temperatuurstoename 

in elektrische 

verbindingen t.g.v. Joule 

opwarming

Optimaliseren van de design om gekende 

falers te vermijden
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VOORBEELD 5: NIET STANDAARD TEST
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PBGA388 verpakking op hoge-Tg FR4 

bord met SnAgCu soldeer 

(applicatie automotove: bij motor)

Test 1:    Temperatuur cyclus (- 40 to 150°C) (standaard)

Resultaat 1: Geen falers na 1500 uren (= 1500 cycli)

Test 1I:    Gecombineerd T-cycli (- 40 to 150°C) + vibratie (17 

grms)

Result 1I: Falers in de BGA soldeer 

na 200 uren

Faler:    Breuk initiatie in de dunne brosse (AuNi)Sn4 laag die 

gevormd wordt aan zowel component als PCB zijde; 

breuk propagatie tijdens T-cycli
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VOORBEELD 6: VERBETERDE DESIGN OM “STRETCHING” 

VAN ELEKTRISCHE VERBINDINGEN MOGELIJK TE MAKEN

BART VANDEVELDE 23

Optimized by FEM

3610

230
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VOORBEELD 7: VERBETERDE LEVENSDUUR VAN RF-MEMS

INGRID DE WOLF 24

Uit FMEA studie:  Voornaamste falingsmode in 

RF-MEMS capacitieve switches = 

elektrische oplading 

met plakken tot gevolg

De levensduur van de switch werd verhoogd door:

- studie van oplading in eenvoudige test structuren 

- keuze van dielectrica die minder opladen

- verandering van de design zodat er minder 

oplading is. 

ctr

failed
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BESLUITEN

• Betrouwbaarheidstesten moeten product en 

applicatie specific zijn

• FMEA helpt om de voornaamste falers te 

selecteren en te bestuderen

• Kennis van de falingsmechanisms helpt om de 

juiste betrouwbaarheidstesten te kunnen 

opzetten (geen blinde dure standaard testen)

• „Design for Reliability‟, oa met hulp van 

moddelering, help om falers te voorkomen en 

betrouwbaarheid te optimaliseren
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