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Samenvatting

Scrambling wordt in de praktijk zeer veel toegepast. Bij

de politie en het leger gebruikt men analoge scramblers; daar

naast gebruikt men ook digitale data scramblers. In principe be

rust digitale scrambling op het optellen van een pseudo-random

sequence bij de data-sequence aan de zendzijde en het weer aftrek

ken van dezelfde sequence aan de ontvangzijde. Dit wordt in hoofd

stuk I nader toegelicht alsmede een aantal belangrijke eigenschap

pen van digitale data scramblers. Hoofdstuk II laat zien hoe het

vermogensspectrum door scrambling be~nvloed wordt. In hoofdstuk

III wordt een systeem beschreven om na te gaan of door scrambling

voldoende klokinformatie aan het signaal wordt toegevoegd en met

een drempel-meetschakeling wordt de DC-wander gemeten; gezocht

wordt naar een scrambler, die de DC-wander minimaliseert. De re

sultaten vindt men in de bijlagen. Het blijkt dat'een vijfde orde

scrambler de beste resultaten geeft. Het laatste hoofdstuk be

schrijft een vijfde orde scrambler, die gebouwd is in ECL en ge

'schikt is voor een frequentie van 64 MHz.
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Inleiding

De vakgroep Telecommunicatie (EC) onderzoekt de mogelijkhe

den voor audio-transmissie over glasvezelsystemen. Een onderdeel

van dit onderzoek is de realisatie van een audiotransmissiesys-

. teem voor 31 stereokanalen.

Na AD-omzetting van de aangeboden audio-signalen worden deze in

een multiplexer samengevoegd; de frame-opbouw ziet men in bijla

ge 1. Het signaal dat uit de multiplexer komt is niet gebalan

ceerd en bevat te weinig klokinformatie.

In dit verslag wordt uitgel~gd in hoeverre men rn.b.v. een scram~

bIer aan bovenstaande bezwaren het h~ofd kan bieden.
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Hoofdstuk I

Algemene informatie over scrambling

1.1 Basic scrambler

De eenvoudigste scrambler is de basic-scrambler. Deze is opge

bouwd uit vertragingslijnen en modulo-p optellers. De Manier waarop

een sequence (bitreeks) wordt gecodeerd, wordt bepaald door het zo

genaamde 'tap-polynoom' h(D). Dit polynoom legt de terugkoppelwegen

in de scrambler vast. H(D) moet primitief zijn over het 'Galois

field' GF(p)={O,1,2 ••• p-1}, waarbij peen priem-getal is [1], [2].

Het tap-polynoom h(D) is een primitief polynoom van graad mover

het veld GF(p) wanneer het irreducibel is, dat wil zeggen, geen

factoren heeft, behalve 1 en zichzelf, en wanneer het deelbaar is
n m mop x -1 aIleen voor n=p -1 en voor geen enkele n<p -1.

Het belangrijkste theorema dat voor de scrambler geldt is:

wann~r aan de basic-scrambler een data-sequence aangeboden wordt

met periode s, zal men als responsie een periodieke line-sequence

vinden met 6f periode s 6f een periode die het kleinste gemene

veelvoud (LCM) is van s en pm_1 (LCM s,pm_1). De periode, die de

scrambler als responsie geeft, is een functie van de beginwaarden

in de scrambler~geheugenelementen, dat wil zeggen een functie van

de begintoestand; er is slechts een toestand waarvoor de line-se

quence periode s heeft. Voor aIle andere toestanden heeft de line

sequence de langere periode [1].

In fig. 1 vindt men een voorbeeld van een eenvoudige basic

scrambler met de bijbehorende descrambler van de vijfde orde (n=5)

met het 'tap-polynoom' h(D)=D5+D3+D2+D+1.

Aan de zendzijde geldt:

line(t)=data(t)+line(t+T)+line(t+2T)+line(t+3T)+line(t+5T).

Aan de ontvangzijde vindt deze operatie in omgekeerde richting

plaats, n.l.:

data(t)=line(t)-line(t+T)-line(t+2T)-line(t+3T)-line(t+5T).

Line(t+T) wil zeggen dat deze sequence een bittijd vertraagd is

t.o.v. de oorspronkelijke line(t).

Men rekent modulo(p), zodat in het binaire geval optellen en af

trekken hetzelfde resultaat geeft.
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fig. 1 (a) basic scrambler (b) basic descrambler

1.2 Multi-counter scrambler

Zoals in het voorgaande theorema vermeldt, kan het gebeuren

dat de periode van de data-sequence en de line-sequence hetzelfde

is. Bestudeert men de frame-opbouw van de sequence (bijlage 1) uit

de multiplexer (bijlage 2), dan blijkt de periode een regelmatig

voor te komen. De kans op een andere periode is vrij klein. Veel

enen of nullen na elkaar betekent geen klokinformatie en een ster

ke verandering van het gemiddelde DC-niveau.

In fig. 2 ziet men een multi-counter scrambler met de bijbe

horende descrambler, die de periode 1 uit de output-sequence haalt.

Wanneer de input van de basic scrambler uit fig. 2a op het '1' ni

veau ligt en in aIle geheugenplaatsen een logische '1' staat dan

zal het uitgangsniveau ook op '1' liggen. Eenzelfde redenering

geldt voor het '0' niveau. Bestaat de scrambler uit n (orde) ver

tragingslijnen, dan zal dus na n identieke bits de scrambler zich

in de kritieke toestand bevinden, wanneer geen overgang in de in

put-sequence optreedt. Om dit te constateren gebruikt men een

6
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fig. 2a multi-counter scrambler

T T T

TELLER 1----:>1 DREMPEL

fig. 2b multi-counter descrambler

teller met een drempel. De drempelwaarde moet hoog genoeg zijn om

niet onnodig de scramblertoestand te wijzigen. Legt men aan de in

put van de scrambler een sequence aan met periode s, dan kom~n in

de (gebalanceerde) output-sequence maximaal s+n-1 identieke bits

voor [1]. Zodra de drempel overschreden wordt, wordt een extra '1'

bij de tap-sum opgeteld. De scrambler gaat dan over van de kritie

ke naar de niet-kritieke toestand en genereert een 'maximum-Ienght

sequence'.
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1.3 Foutenvermenigvuldiging

Een lijnfout blijft n clock-cycles in de basic descrambler en

geeft w(h) fouten in de output-sequence, waarbij w(h) het aantal

niet-nul termen in het ~ap-polynoom is. Voor aIle geteste scramblers

geldt w(h)=3. De telschakeling kan of ten onrechte een bit tellen

6f ten onrechte reset worden. De kans dat hierdoor een fout geIntro

duceerd wordt, is echter zeer klein, omdat door de aangeboden se

quence de teller zeer vaak reset wordt, n.l. bij iedere overgang

(bij scrambler in fig. 2).

1.4 Synchronisatie/Reset-scrambler

Wanneer de scrambler en de descrambler synchronisatie verlie

zen, zal na n clock-cycles de toestand in de scrambler en de descram

bIer weer gelijk zijn, zodat de synchronisatie een feit is. Het tel

mechanisme bereikt synchronisatie wanneer de tellers aan de scram

bler- en de descramblerzijde tegelijk de drempel bereiken of wan

neer beide tellers tegelijkertijd reset reset worden.

Een ander type scrambler is de zogenaamde reset-scrambler

(fig. 3)~

a
k

b k
>----~:_EI------~

VRIJLO
PENDE
SCRAMBLER

fig. 3 reset scrambler

Bij dit soort scramblers wordt de sequence, die uit een vrijlopen

de scrambler komt, opgeteld bij de data-sequence. Aan de bntvangzij

de wordt deze sequence van de line-sequence afgetrokken.

In fig. 3 geldt: bk=ak~rk p(ak)=p(a =1)=1-p(a
j

=O) (1)
. k ~
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Voor een exclusive-or is

Ip(bk)-il~min [ Ip(ak)-i!, Ip(rk)-il ] (2)

De sequence aan de uitgang is altijd meer gebalanceerd dan de se

quence aan de ingang; aan de ingangen worden statistisch onafhan

kelijke random-sequences verondersteld [3].
Wanneer p(rk)=i, dan p(bk)=i en p(bk ) is onafhankelijk van peak).

Enkele voordelen van de reset-scrambler t.o.v. de self-synchroni

zing scrambler zijn:

geen foutenvermenigvuldiging in de descrambler

geen monotoring logic vereist

Het is duidelijk dat de vrijlopende scramblers aan de zend- en de

ontvangzijde synchroon moeten lopen. Om dit te bereiken zijn syn

chronisatie-bits nodig, die ervoor zorgen dat de scramblers tege

lijk reset worden. Bij de synchronisatie-bits mag de sequence uit

de scrambler niet opgeteld worden!

Het synchronisatieblok van het systeem, waarvoor de scrambler ont

worpen wordt, bestaat uit 63 enen (zie bijlage 1). Dit blok geeft

ontolereerbare DC-wander en bevat geen klokinformatie. Voor het

systeem is dit blok essentieel. In dit geval is het beter een

self-synchronizing scrambler te gebruiken, waarbij het synchroni

satieblok weI door de scrambler mag lopen. Er is geen principieel

verschil in de werking van be ide soorten scramblers.

fig. 4

DATA'

self-synchronizing scrambler reset scrambler

Bij de self-synchronizing scrambler in fig. 4 ziet men de input

als de superpositie van de DATA-sequence + de all-zero sequence.

De all-zero sequence geeft op het punt 1 de sequence, die uit een

vrijlopende scrambler komt. De DATA-sequence geeft op het punt 1

9



een sequence DATA' met dezelfde periode.

DATA'=DATA(t)+DATA(t+2T)+DATA(t+3T)

b.v. periode 5-sequence 10111 10111

11110 11110

11101 11101

10100 10100

Bij de self-synchronizing scrambler wordt dus eveneens een DATA

sequence opgeteld bij d~ sequence uit de vrijlopende scrambler.

De formules (1) en (2) kan men dus ook toepassen voor een self

synchronizing scrambler.

10



(4)

Hoofdstuk II

Spectrumanalyse

Om meer inzicht te verkrijgen in de werking van een scrambler

zal aan de hand van een eenvoudig voorbeeld het effect van scram

bling op het vermogensspectrum van een periodieke sequence bere

kend worden. Het voorbeeld geldt voor een scrambler van de derde

orde, waarvoor het tap-polynoom is: h(D)=D3+D2+1 (fig. 4).
Een binary sequence wordt geconverteerd door de mapping O~ -1,

A

1-++1. TO is de bittijd en let) is de golfvorm die behoort bij een

sequence 1. Voor het product van twee sequences geldt:
A A

11(t).12(t)=-(11@12)(t)

De autocorrelatiefunctie wordt gedefinieerd als
T

1 fA A
Rl(t)=lim 2T l(t)l(t+T)dt

T-+CIQ -T
Stel dat 1 een periode is van de aangeboden sequence, lk stelt de-

zelfde sequence voor over k bits verschoven. Wanneer Pl de periode

is dan is Pl/2
1 ] A A

Rl(kTo)= 2T l(t)lk(t)dt
-Pl/2

Wanneer k=~1,~2, ••• ,~(Pl-1) dan geldt

Rl(kTo)=-:a(aantal enen in (l@lk)-aantal
1

Omdat Rl(T) lineair is voor (k-1)T~T~kTO

waarden van Rl(T) op de tijdstippen T=kTO

nullen in (l@lk» (6)

is het slechts nodig de

te berekenen, k=0,~1,±2,•••

Rl (P l )=1.

Men bepaalt m.b.v. form. (6) de autocorrelatiefunctie van deze

sequence (fig. 5).

Rl(kTO)

k enen

0 0

1 2

2 2

3 0

·~3

fig. 5 autocorrelatiefunctie van pe
riode-3 sequence
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R1 ((T)=-1/3+ {A (T, TO)-t1/3A( T, TO)} .~ 8 (T -3nTO)

Fouriertransformatie van de autocorre1atiefunctie geeft het vermo

gensspectrum
2

81 (f)=-1/38(f)+TO (S;~;~To) {(1+1/3)1/3TO t 8 (f-n/3To )}

waarbij 0-----0

~o

fig. 6 spectrum van periode-3 sequence

De waarden van enke1e spectraa1lijnen zijn:

f=O -1/3+TO·4/3.1/3TO=1/9

TO ~S~';<;"~~ 4/3.1/3T
O;4/9 ( S~i;~1t~

2
f=1/3TO

2
f=2/3TO TO s~/~~~ .4/3. 1/3TO=4/9 s~/~<:7t

De periode van de input-sequence is drie, de line-sequence heeft

dan de periode LCM(3,pm-1 )=21. Men kan voor de scrambler uit fig. 4
eenvoudig de line-sequence bepalen, n.l. 100001111101010011000.

Met formule zes bepaalt men de autocorreiatiefunctie van deze line-

sequence.

R1 (kTO)=1/21 + {-4/21A(T,TO)} • ~8(T-n3TO)

+ {-B/21A( T, TO)}· ~8 (T-n7TO)

+ {32/ 21A(T ,TO)}· ~8 (T-n21TO)

12



1 T

",

fig. 7 autocorrelatiefunctie na scrambling

Van het vermogensspectrum

81 (r)=1/21b(r)+TO ( s;~;~ot{-4/21.1/3TO·t8 (f-n/3T
O)

-8/21.1/7TOLO( f-n/7To) +32/ 21TO LO (f-n/21To )}
n n

is het belangrijk na te gaan wat er gebeurt met de componenten,

die ook in het ongescrambled spectrum zitten.

f=O 1/21-4/36-8/147+32/441=1/441

f=1/3TO
T .(sin1/3Ji\ 2 {-28/441T +32/ 441T..:}=4/441 (sin1/3~\ 2
o· 1/3Ji J2 0 1) 1/37t /. 2

f=2/3T T (sin2/3~\ {-28/441T +32/ 441T..}-4/441 ( sin2/3JI)
o O· 2/37t ) 0 1) - 2/3Ji

Men ziet dat de spectraallijnen uit fig. 6 na scrambling met een

factor 1/p2=1/49 verzwakt worden. P is de periode van de vrijlo

pende scrambler.

Wanneer dezelfde input-sequence toegevoerd wordt aan een reset

scrambler dan vindt men voor de line-sequence na scrambling het

zelfde vermogensspectrum.

13



7 /It

fig. 8 spectrum na scrambling
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Hoofdstuk III

Realisering van een testsysteem

3.1 Het testsysteem

In fig. 9 ziet men het blokschema van het systeem, waarin de

scrambler wordt toegepast. Een analoog muzieksignaal wordt door

een AD-convertor omgezet in een PCM-sequence. Een scrambler zorgt

ervoor dat de sequence, die de lijn opgaat, gebalanceerd is en dat

er voldoende klokinformatie in zit. Aan de ontvangzijde wordt het

kloksignaal uit de line-sequence teruggewonnen. De line-sequence

wordt door de descrambler en de DA-convertor weer omgezet in het

oorspronkelijke muzieksignaal.

analoge
ingangs
signaal

,
ADC

,
~S SCRAMBLER lijn, , , ,.

/ /

16 ~
KLOKGEN o

: . 10 10,24Mhz. ,

DH-
~P DAC ~SCRAMBLER

~
,

~

y~ 16 ~.
TRACTOR .

analoge
lijn uitgangs-

signaal

fig. 9 blokschema van het systeem

Op de volgende pagina's (fig. 10+11} vindt men een schema van de

scrambler en de descrambler. Men kan kiezen tussen een scrambler

van de derde orde tim de zevende orde door de juiste terugkoppel

wegen te kiezen. De terugkoppelwegen worden vastgelegd door de vol

gende polynomen:

15



DATA

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl ?

reset

9ClL
L..--.J

TELLER

Cl

fig. 10 scrambler

8

C1.

LINE,

I
l

......
(j)



Cl Cl Cl Cl Cl

s
7

LINE

Cl

/'U-----! D Q.

fig. 11 descrambler

D

Cl

. DATA



ORDE POLYNOOMI 81 82 8 84
S: 5:6

g:
3 5 ?

n=3 h(D)=D3+U2+1 0 1 1 0 0 0 0

n=4 h(D)::D4+D3+1 0 0 1 1 0 0 0

n=5 h(D)=D5+D2+1 0 1 0 0 1 0 0

n=6 h(D)=D6+D +1 1 0 0 0 0 1 0

n=7 h(D)=D7+D;. +1 1 0 0 0 0 0 1

In bovenstaande tabel ziet men bij ieder 'tap-polynoom' tevens de

stand waarin de schakelaars s1 tim s7 moe ten staan om de juiste te

rugkoppelwegen te kiezen. Een '0' betekent dat de schakelaar ge

sloten is; er wordt dan een ingang van een AND-poort aan de aarde

gelegd ('0'), waardoor een terugkoppelweg afgesloten wordt. Scha

kelaar s8 dient om het telmechanisme te kunnen uitschakelen, zodat

de basic-scrambler getest kan worden.

De vertragingsblokken worden gevormd door Master Slave D-flip-flops

(nr. 1t/m7). De flip-flops 8 en 9 dienen als buffers om de vertra

gingen, die de sequence krijgt bij het doorlopen van de verschil

lende poorten, op te vangen.

,H"

.,~;-':_.::, ~~r ...,-L ...

-~:.:::.:: -~-.;.. . •. j-.-

18
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Wanneer aan de ingang van de scrambler een constante spanning ('0'

of '1') aanligt, zal aan de uitgang van de scrambler een periodie

ke sequence staan met de periode pm_1 • Daar dit oneven is, zal het

signaal niet exact gebalanceerd zijn. De afwijking t.o.v. de opti

male drempel zal afnemen, wanneer de orde van de scrambler groter
.J

wordt. (fig. 12)

Op bijlage 4 vindt men het schema van de klokextractor. Het terug

winnen van het kloksignaal geeft geen problemen, waaruit blijkt

dat de hoeveelheid klokinformatie in de line-sequence voldoende is.

In het blokschema (fig. 9) ziet men ook een tiendeler met een du

ty-cycle van 50% (fig. 13).

QO 0010100101

Q1 0001100011

Q2 0111101111

Q
3

0000011111

CLOCK

CLOCK
10

fig. 13 10-deler
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3.2 DC-wander

In het nieuwe aUdio-systeem zal het signaal dat uit de APD

komt wisselspannings versterkt worden. De beslissingsdrempel wordt

gerelate2rd aan het gemiddelde DC-niveau, dat door het ontkoppel

filter (fig. 14) naar nul verschoven wordt. Wanneer het signaal ge

balanceerd is, kan men dit nul-niveau als beslissingsdrempel ge

bruiken. Een vereiste hiervoor is dat het DC-niveau in de loop Van

de tijd zo constant mogelijk blijft, m.a.w. dat de DC-wander mini

maal is.

DC-wander

nul
niveau

...._..._.......,..------¥--....

rig. 14 detectie aan het uiteinde van de vezel

Het signaal dat vanuit de multiplexer aan het glasvezelsysteem

wordt aangeboden bezit deze eigenschap niet. Er zijn verschillen

de methodes o~de DC-wander te beperken. De eenvoudigste methode

is split-phase codering, een andere methode is b.v. B5B6 codering;

de methode die hier ter sprake komt is scrambling. Deze voegt geen

redundantie aan het signaal toe; dit geeft het voordeel dat men

een kleinere bandbreedte nodig heeft om dezelfde hoeveelheid in

forma tie over te zenden als bij eerder genoemde methodes. Een na

deel is dat er geen mogelijkheid is om kanaalfouten te herstellen.

Experimenteel is aangetoond dat door scrambling het gemiddelde

DC-niveau binnen bepaalde grenzen gehouden wordt. In fig. 15

vindt men de schakeling, waarmee de metingen zijn verricht.

20



10k

+15VI

1k

TELLER
MONSANTO

. 110 A

10 t 24 Mhz

VERHOU-
0-- LDF I--- VERSTERKER I-- COMPARATOR I-- TELLER f-- BUFFER I--- DINGS-

TELLER..

. 10 ---lLJLJL.
.

,
I

10 Mhz

fig. 15 drempeloverschrijdings-meting



3.3 Drempel-meetschakeling

In fig. 14 ziet men dat op het hoogfrequent-signaal (1,024

MHz) een laagfrequent component is gesuperponeerd. Deze component

kan men uit het signaal filteren m.b.v. eeh laagdoorlaatfilter.

M.b.v. de constructie op bijlage 5 is een geschikte waarde voor de

RC-tijd van het laagdoorlaatfilter gezocht. Als uitgangspunt is de

tijdconstante van het nieuwe 140 MHz-systeem genomen: RC=10-5 sec.

Translatie geeft voor 1,024 MHz een RC-tijd van -1,3.10-3 sec.

De volgende trap is een versterker, waarmee men de niveau's op

een nette waarde afregelt, zOdat de drempel bij een gebalanceerde

sequence een afgeronde waarde heeft (b.v. drempel=tV=5 volt).

LDF f---~
------

fig. 16 drempeloverschrijding als x>d

Een signaal afkomstig uit een scrambler heeft nog een geringe DC

wander. Om deze te meten varieert men de drempel en meet men met

een comparator wanneer deze overschreden wordt (fig. 16). In dat

geval geeft de comparator een logische een. Wanneer men dit sig

naal tesamen met het kloksignaal door een AND-poort stuurt, kan

men tellen hoe vaak in een bepaald tijdsinterval een drempelniveau

overschreden wordt. Varieert men de drempel van 10% onder tot 10%

boven de optimale drempelwaarde, die in het gebalanceerde geval

gevonden is (b.v. 1010••• ) dan vindt men een verdelingsfunctie,

waaruit de kansdichtheidsfunctie is af te leiden.

3.4 Metingen met de drempelmeetschakeling

Om een indruk te krijgen hoe een scrambler het gemiddelde

DC-niveau bernvloedt, worde~ verschillende signalen, met en zon-
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der tussenschakeling van de scrambler t aan de meetschakeling aan

geboden.

De niveau's worden als voIgt afgeregeld: 'nul'=OV, 'een'=10V,

'optimale drempel'=5V.

Ten eerste wordt een gebalanceerd 64 kHz signaal aangeboden. Men

ziet na scrambling de kans dat het DC-niveau 2% afwijkt groter

worden, maar de kans dat het gemiddelde DC-niveau binnen de 4%

band ligt, blijft in be ide gevallen gelijk. De gegevens vindt

men op de bijlagen 6,7 en 8.
Vervolgens wordt gemeten aan een ongebalanceerd signaal. Het ge

middelde DC-niveau is 7 t 39V. Na scrambling blijkt het gemiddelde

DC-niveau 5V te zijn en de DC-wander blijkt Minder dan 2% te zijn

(zie de bijlagen 9 en 10).

De scrambler wordt tenslotte nog met een dichter bij de praktijk

staand voorbeeld getest. Men neemt het PCM-signaal dat uit een AD~

convertor komt (systeem in fig. 9) en biedt dit aan de scrambler

aan. In de bijlagen 11 en 1~ vindt men de resultaten. De kans dat

het DC-niveau Minder dan 6% afwijkt van de ideale drempel is vrij

weI 100%. Dit geldt voor scramblers' van de orde 3 tim 7; er is

vrijwel geen verschil waarneembaar tussen de scramblers van de

verschillende orde.

In fig. 12 ziet men echter dat bij een constant signaal de afwij

king t.o.v. de optimale drempel kleiner wordt naarmate de orde

toeneemt. Zorgt men ervoor dat in dit geval het signaal uit de

scrambler ook binnen de 6%-band ligt dan blijkt een scrambler

van de vijfde orde toereikend te zijn.
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Hoofdstuk IV

Scrambling van digitale signalen

bij frequenties rond 100 MHz

4.1 Emitter Coupled Logic

De scramblers, die in voorgaande hoofdstukken besproken zijn,

zullen worden toegepast bij een frequentie van 64 MHz. Bij deze

frequentie wordt de invloed van de paracitaire capaciteiten, de

inductiviteiten en de vertragingen in de logische poorten zeer

groot. Om tot een goed resultaat te komen past men Emitter Coupled

Logic (ECL) toe. Logische schakelingen gebouwd met dit systeem zijn

te gebruiken tot frequenties van 200 MHz, mits aan een aantal voor

waarden is voldaan.

Bij het ontwerpen van een print moet men de karakterestieke impe

dantie van de printbanen kennen; iedere baan behoort men af te

sluiten met zijn karakterestieke impedantie om reflecties te voor

komen, welke uitslingeringen en overshoot geven. Hierdoor kunnen

ten onrechte drempels overschreden.worden en door de overshoot

kunnen ingangstransistors in verzadiging raken. Door de herstel

tijd, die de transistors hierna nodig hebben, worden de vertra

gingen in de poorten on~oorspelbaar. AIleen lijnen die zo kort

zijn dat de tijd waarin het signaal na reflectie terugkomt veel

kleiner is dan de stijgtijd van de puIs, mogen open blijven. De

overshoot wordt dan gedempt door negatieve reflecties.

De geometrie is bij ECL zeer belangrijk, omdat men zo min mogelijk

lange leidingen wil hebben, vanwege de vertragingen die de pulsen

hierdoor krijgen. Om storingen op de voedingsspanning te minima

liseren wordt een aardvlak toegepast; dit vlak beperkt tevens de

kringstromen, waardoor de verschillende poorten elkaar kunnen

beinvloeden.

4.2 5e-orde scrambler met bijbehorende descrambler

eDe bouw van een 5 -orde scrambler en descrambler betekent in

eerste instantie cen vereenvoudiging van de schema's ~n fig. 10

en 11. Doch door de vele afsluit- en instelweerstanden wordt deze
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fig. 17 vijfde orde scrambler in EeL
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fig. 18 vijfde orde descrambler in EeL 3300 y-



vereenvoudiging tenietgedaan. In fig. 17 en 18 vindt men de scha

keling in ECL. Bij 'open' lijnen (unterminated lines) vindt men

aan de uitgangen van de poorten weerstanden van 3300 naar de voe

dingsspanning. Deze dienen voor de gelijkstroominstelling van het

IC, omdat de uitgangen open emitters zijn. Een juiste gelijkstroom

instelling krijgt men ook wanneer de kabels aan het uiteinde ka

rakterestiek afgesloten zijn (fig. 19).

-------,..--.~

Met v~angingsschema Thevenin:

VEE=-5V

VEERT
R2= V

TT

fig. 19 parallel-afsluiting

Men noemt dit parallelafsluiting. De spanning VTT is iets hoger

dan de voedingsspanning VEE om een goede gelijkstroominstelling

te waarborgen.

Een andere mogelijkheid is serie-afsluiting (fig. 20).

fig. 20 serie-afsluiting
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Gereflecteerde pulsen worden in dit geval uitgedoofd aan de bron

zijde.

Van belang voor het goed functioneren is ook de werking van het

telmechanisme. Op bijlage 13 ziet men hoe het telmechanisme werkt,

rekening houdend met de nominale vertragingstijden in de poorten.

Wanneer de teller zestien bereikt, wordt een logische een opge

teld bij het 'tap-polynoom'. waardoor de geheugentoestand van de

scrambler gewijzigd word~ (zie 1.2).
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BIJLAGE 6

1010••• drempel overschr. kansdichth drempel overschr. kansdichth
perc F(x) ru. dF/dx rperc F(x) ru. dF/dx

- 4,90 100 0,00 5,01 42 8,00
signaal 4 t 95 87,5 6,00 5,02 28 7,50
64kHz 4,96 81 6,25 5,03 25 6,50
ongescr. 4,97 72 7,00 5,04 18 6,25

DC- 4,98 69 8,25 5,05 12,0 4,50
niveau 4,99 65 9 t 25 5,10 0,0 0,50

5,OOV 5,00 45 8,50

1010••• drempel overschr. kansdichth drempel overschr. kansdichth
perc F.(x) fu. dF/dx perc F(x) fu. dF/dx

4,80 99,9 0,00
signaal 4,85 98 1,25 5,01 50 3,50
64kHz 4,90 92 2,75 5,02 49 3,50
gescr. 4,95 72 3,50 5,03 46 3,50

DC- 4,96 67 3,50 5,04 42 3,50
niveau 4,97 64 3 t 50 5,05 40 3,50

5,01V 4,98 61 3,50 5,10 16,2 3,25
n=7 4,99 56 3,50 5,15 3,4 2,50

5,00 51 3,50· 5,20 0,2 0,10

18x1,0011 drempel overschr. kansdichth drempel overschr. kansdichth
0011001100 perc F(x) ru. dF/dx perc F(x) fu. dF/dx

ongebal. 4,70 100 0,0
signaal 4,80. 99 0,4 5,05. 24 4 4,
DC-niveau 4,90 84 . 2,0 5,10 9,0 1,8

ongesc 7,4 4,95 74 3,4 5,20 0,0 0,2
gesc 5,0 5,00 52 5,6 5,30 0,0 0,0

I

kansdichth kansdichthPCM-sign. drempel overschr. drempel overschr.
perc F(x) ru. dF/dx perc F(x) fu. dF/dx

4,70 99,9 0
orde 4,80 98,5 0,4 5,05 31 3,4
scrambler 4,85 94 1,6 5,10 15 2,4
n=7,6,5, 4,90 88 2,0 5, ~5 6,8 1,6

4,3 4,95 67 3,8 5,20 1,9 0,8
5,00 49 4,0 5,30 0,1 0,0
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