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Het nu volgende is bedoeld om de ‘natuurlijke vijanden’ 
van signaalintegriteit aan te geven en om duidelijk te 
maken dat met ‘zuinigheid’ al snel op het verkeerde paard 
wordt gewed. Het loont de moeite om rond te kijken naar 
de juiste partner. Uiteindelijk bepaalt het samengestelde 
systeem inclusief de randapparatuur de kwaliteit, de 
immuniteit tegen storingen en de fouttolerantie van het 
geheel. Het uitgangspunt is seriële gegevensoverdracht. 
Al vroeg hebben de standaardisatiecommissies PICMG en 
VITA onderkend dat voor snelle toepassingen de klassieke 
busstructuur moest worden verlaten. Er werd overgescha-
keld op punt-naar-punt verbindingen met differentiële 
aderparen. Om hierbij lange rijen van logische nullen of 
enen in seriële datapakketten te voorkomen, omdat deze 
de kloksignalen en het regenereren van datasignalen com-
pliceren, is de 8B/10B codering geïntroduceerd. Daarbij 
worden de 8-bit woorden als 10-bit woorden neergezet om 
de zo gewenste nul-één overgangen optimaal te kunnen 
gebruiken.

8B/10B	codering	
Bij 8-bit woorden zijn er 256 (28) mogelijke bitcombinaties, 
10-bit telegrammen resulteren in 1024 mogelijke combi-
naties. Voor het formeren van een 8-bit woord gebruikt de 
8B/10B code alleen die bitcombinaties die (met een maxi-
male rij van vijf nullen en vijf enen) veel statuswisselingen 
vertonen. Het is veilig mogelijk om uit een gecodeerd 
signaal met voldoende signaalwisselingen het voor de syn-
chronisatie noodzakelijke kloksignaal te filteren. Daarom 
wordt de 8B/10B codering veel toegepast in Gigabit 
Ethernet, bij Fibre Channel, StarFabric en over het alge-
meen bij ATM (Asynchronous Transfer Mode) interfaces. 
De jongste veelbelovende telg van de AdvancedTCA stan-

daarden, microTCA, biedt de mogelijkheid om data over 
te dragen via Gigabit Ethernet, PCI Express, Serial Rapid 
I/O, Serial Attached SCSI of Advanced Switching. Waarom 
echter al die heisa over signaalintegriteit? Het is uitein-
delijk een XAUI transmissie met een NRZ signaal met een 
datasnelheid van ‘maar’ 3,125 Gbps. (Ter verduidelijking: 
XAUI staat voor X Attachment Unit Interface, een interface 
die wordt gebruikt voor 10 Gigabit Ethernet; NRZ betekent 
Non-Return-to-Zero en betreft een signaal dat, met regel-
matige intervallen, niet naar het nulpotentiaal terugvalt). 
Feit is dat de flanksteilheid van het signaal de bandbreedte 
bepaalt. Bij een basisfrequentie van 3,125 GHz moet 
daarom rekening worden gehouden met een bandbreedte 
van 15,625 GHz. Dat ligt aan de hoogfrequente harmoni-
sche, om precies te zijn de 5e harmonische volgens Fourier.

Bij microTCA zijn de Advanced Mezzanine Cards (AMC) 
als kleinste modulaire bouwgroepen gedefinieerd. Deze 
technologie maakt uit kostenoverwegingen gebruik 
van connectoren op het achterwandpaneel en vergulde 
contactvlakken op de AMC insteekkaart. Door de kleine 
mechanische bouwvorm dienen op een breedte van 73,5 
mm wel 170 signalen via de connector te lopen. Om de 
prestaties van de diverse printplaatgeometrieën te onder-
zoeken, heeft Elma Trenew Electronic, als fabrikant van 
achterwandpanelen en systeemontwerper, fundamenteel 
meettechnisch onderzoek uitgevoerd. Hiervoor werd een 
microTCA test-backplane met de daarbij behorende hoog-
waardige testkaarten ontwikkeld. Er zijn uitvoerige meet-
sessies gedaan om de fysische eigenschappen te bepalen 
met behulp van een TDR (tijddomein reflectometer) en 
een VNA (vector netwerkanalysator). Uit de meetresultaten 
kunnen de belangrijkste factoren die de signaalintegriteit 

beïnvloeden worden afgeleid, zie hiervoor de afbeeldingen 
van de oogdiagrammen.

De	grootste	vijand	is	het	ISI-effect
Uit metingen blijkt dat het ISI-effect (Inter Symbol 
Interference) de grootste invloed heeft op de signaalin-
tegriteit. Dit beschrijft hoe impulsvormige signalen zich 
verspreiden rond het uitgangssignaal door verstrooiing, 
skin-effect, diëlektrische verliezen en reflecties. Het induc-
tieve stub-effect (bij printgatgemonteerde connectoren) 
of bone-effect tot 1,2 nH (met oppervlakgemonteerde con-
nectoren), dat optreedt als een connector aan de binnen-
liggende lagen van het backplane wordt gekoppeld, draagt 
bovendien in grote mate bij aan het ISI-effect. Omdat elke 
enkele impuls door ISI over meerdere perioden kan worden 
uitgewaaierd, begrenst dit effect de daadwerkelijk bruik-
bare transmissiebandbreedte.
Elke koperbaan heeft zijn eigen capaciteit en inductiviteit, 
afhankelijk van de layout, lengte, geometrie, dielektrische 
isolatie en frequentie. Hierdoor worden impulsvormige 
signalen opgewekt. De verspreiding is des te groter bij 
fysiek langere sporen. Dit leidt voor elke individueel spoor 
tot verschillende verspreiding en daarmee tot looptijd-
verstoringen. Dit is in het oogdiagram zichtbaar als jitter. 
Voor spoor- of leidingparen is dit op enkele picoseconden 
na precies op elkaar af te stemmen (hetgeen overeen-
komt met minder dan 1 mm spoorlengte). Speciaal bij 
breedbandsignalen moet door de juiste keuze van het 
basismateriaal van het backplane en door een slimme lay-
outstrategie een optimalistatieslag worden doorgevoerd. 
Dit gebeurt in meerdere zich herhalende stappen, omdat 
elke parameter weer invloed heeft op de andere. De ont-
werper van backplanes dient daarom te beschikken over 
gefundeerde kennis om een zorgvuldig gekozen compromis 
te vinden, waarbij alle beïinvloedingsfactoren tegen elkaar 
zijn afgewogen voor een optimaal presterend systeem. 

Het	realiseren	van	real-time	toepassingen	vereist	een	krachtige	infrastructuur	voor	datacommunicatie.	Deze	

dient	gericht	te	zijn	op	een	enorme	transmissiebandbreedte	met	de	kleinst	mogelijke	vertragingstijden	en	

een	minimaal	risico	op	dataverlies.	Hoge	datasnelheden	zijn	een	absolute	voorwaarde	voor	moderne	tele-

communicatietoepassingen.	Dit	geldt	voor	high-end	multimedia,	maar	net	zo	goed	voor	complexe	industri-

ele	applicaties,	zoals	machine-	en	procesbesturingen.	Met	name	de	microTCA	standaard	met	zijn	modulaire	

opbouw	voldoet	aan	deze	eisen	waarbij	de	signaalintegriteit	erg	belangrijk	is.	Zoals	hierna	wordt	beschreven,	

dienen	voor	3	GHz	systemen	al	afwegingen	te	worden	gemaakt	voor	signaalgedrag	tot	15	GHz.

Hoge	signaalbetrouwbaarheid	

cruciaal	voor	microTCA	systemen
Kijk eens in de ‘ogen’ van het backplane

Dit	geoptimaliseerde	backplane	wordt	in	een	microTCA	
behuizing	(shelf)	aangebracht	waarin	de	systeemkaarten	
worden	gestoken,	onderdeel	van	de	zogenaamde	blu!box	
van	Elma.

Het referentiesignaal: het 
oogdiagram van het sig-
naal dat aan het backplane 
wordt toegevoerd.

Oogdiagram van het signaal 
bij een optimale layout van 
het backplane. Hier vindt 
geen schending meer plaats 
van het signaalmasker. 

Het oogdiagram van het 
signaal dat is vervormd 
door het ISI effect, geme-
ten na 396 mm. Door een 
verre van optimale layout 
van het backplane vinden 
er 173 schendingen van 
het signaalmasker plaats.

Het oogdiagram van het 
signaal waarbij de con-
nectoren op het achter-
wandpaneel een onderlinge  
afstand van 15 mm hebben.
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Gegevensoverdracht	via	omringende	veld
Met de stijgende frequenties daalt de betekenis van 
ohmse geleiders, terwijl de effecten die zich in het elek-
trische veld afspelen steeds dominanter worden. Uit de 
metingen is aangetoond, dat de gegevensoverdracht zich 
niet in de geleider (het printspoor) maar overwegend in 
het omringende veld afspeelt. Dus niet alleen de sporen 
en de connectorpennen, maar het totale veld waarin de 
datatransmissie plaatsvindt, dienen als één geheel te 
worden beschouwd! Daarbij geldt dat de beïnvloedings-
grootheden als verstrooiing, skin-effect, dielektrische 
verliezen, stub en bone effect met de juiste connector en 
layoutgeometrie zijn af te zwakken om zodoende de sig-
naalintegriteit te verbeteren.
Een verstorende factor komt zelden alleen. Naast de 
bovengenoemde factoren is ook overspraak tussen de dif-
ferentiële paren (cross talk of X talk) een bron van storing. 
Het zou ideaal zijn als de naast elkaar liggende paren zover 
mogelijk (in fysieke zin) van elkaar gescheiden zouden zijn, 
afgeschermd door aardlagen. Alleen dan kunnen maar 
weinig ‘aggresoren’ op elk individueel paar inwerken. In de 
praktijk dient de prinplaat van het backplane daarom over 
een groot aantal lagen te beschikken. Dat brengt echter 
hoge productiekosten met zich mee, nog los van de pro-
blemen die dit oplevert. Zo wint met de toenemende dikte 
van de printplaat ook het stub-effect aan betekenis.
Uit experimenten is aangetoond dat het signaal wordt 
vervormd door dempingen en verliezen. Overspraak domi-
neert in de connectorverbinding. Daarom is de meest rele-
vante parameter bij X-talk metingen de NEXT (Near Ended 
Crosstalk). De FEXT (Far Ended Crosstalk) profiteert 
vreemd genoeg van de demping in de printplaat en kan, 
als men deze invloed kent, worden genegeerd.

Praktijk
Samenvattend kan worden gesteld dat, dankzij de gede-
tailleerde experimenten van Elma met betrekking tot het 
signaalgedrag op het transmissiepad, het mogelijk is om 
de lay-out voor microTCA backplanes te optimaliseren. 

Daardoor kan het aantal lagen van de printplaat worden 
gereduceerd en wordt (ruim) voldaan aan de X-talk grens-
waarden volgens de microTCA specificaties. Elma heeft in 
samenwerking met partner Enigma over een advancedTCA 
backplane met een ingenieuze codering zelfs al 6,25 
Gigabit verstuurd. Er was nog voldoende reservecapaciteit 
hetgeen zelfs een nog hogere datasnelheid realistisch 
maakt. De gemeten parameters dienen niet alleen een 
eenmalig doel voor een economisch en technisch opti-
maal ontwerp. Belangrijker is dat deze uitkomsten kunnen 
worden ingevoerd in simulatiesystemen. Daarmee is het 
mogelijk om al voor de start van het ontwerp het complete 
pakket van connectoren plus printplaat in HSPICE-simula-
ties*) te simuleren met betrekking tot de eisen die aan de 
signaalintegriteit worden gesteld. Dit verkort het ontwik-

kelproces zodat een product sneller kan worden geïntro-
duceerd op de markt.

*)	HSPICE®	is	een	industriestandaard	voor	uiterst	nauwkeu-
rige	simulaties	van	systemen	met	behulp	van	een	complex	
analysealgoritme.
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Complete behuizing
Met deze blu!box biedt Elma als systeem en backplanespeci-
alist een innovatieve en complete microTCA behuizing, klaar 
voor gebruik voor bijvoorbeeld vormfactorcontrole en het 
intensief testen van kaarten. Het volledig gesloten 19 inch 
subrek is 5U hoog en 200 mm diep. Het geteste basissysteem 
is volledig redundant, dankzij de twee MCH’s (microTCA 
Carrier Hubs), de twee voedingsmodulen die gelijkspanningen 
van  –48 V en  –60 V leveren en de beide koeleenheden. De 
snelheid van de ventilatoren wordt geregeld via impulsbreed-
temodulatie. Hiervoor en voor het nauwkeurig analyseren 
van het thermische gedrag van de kaarten zijn maximaal 20 temperatuursensoren aangebracht. Een systeem kan 
worden samengesteld uit maximaal 12 AMC’s (functiemodulen), waarvan er acht met volledige hoogte en vier 
met halve hoogte zijn uitgevoerd. Alle modulen, ofwel FRU’s (Field Replaceable Units) zijn IPMI gestuurd en kun-
nen tijdens bedrijf worden uitgewisseld. Het backplane voldoet aan alle uitkomsten van de casus die hierboven is 
beschreven. Het heeft een 20 lagenstructuur en garandeert een optimale signaalintegriteit. 
De snelle signaalrouting is opgebouwd volgens een dubbele, stervormige topologie en de FCI connectoren zijn 
speciaal ontwikkeld voor snelle gegevensoverdracht. Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar voor telecommunicatie 
en andere toepassingen.

Complete	microTCA	behuizing	met	ingebouwd	
backplane	en	daaronder	de	inschuifbare	voedin-
gen	en	koeleenheden,	de	blu!box	van	Elma.


