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Summary 

A description is ~iven of a circuit capable of sha~pening 

the output distribution of up to five single-turned filters. 

It was hoped that such a circuit might be used by the deaf in 

detecting vowel patterns. 

This design is based on the inhibition of the output of each 

filter by its neighbours. 

The desired sharpening could not be obtained in this way, 

though it was possible to use the design as an analogue of physio

logical inhibition phenomena (e.g. simultanecue contraets in the 

visual system). 

It is felt that the purpose of vowel detection by the deaf 

will be better served by using bandfilters. 
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1.Inleiding 

a. _!!e! È_egr_!p_I_nhibitie. 

Inhibitie is afgeleid van inhiberen, hetgeen verhinderen be

tekent. Onder inhibitie wordt in de fysiologie verstaan het ver

schijnsel dat bij prikkeling van een zen,lwvezel of zenuwbundel 

de prikkelbaarheid van andere zenuwvezels of zenuwbundels wordt 

verlaagd. In de techniek van de geteugenmatrices komt voor de 

z-g.n. inhibitiedraad. Wordt er een stroo~ door deze draad ge

stuurd dan worden magnetisatie-overgangPn door andere draden, di0 

normaal wel plaats zouden vinden, verhinderd. 

b • .Qe,_o,Ed,tas_h_i. 

De opdracht was een schakeling te ontwerpen van een vijf

tal parallelgeschakelde versterkers, waarbij de gevoeligheid van 

ieder van de versterkers moest afhangen van het output-niveau van 

de naburige versterkers en eventueel van het output-niveau van 

de versterker zelf. 

c. ]e_p.ta~tisQh~ äCht~rgrQni• 

Deze was gegeven door de wens een gegeven verdeling van de 

input-niveaux "te verscherpen". Gesteld b.v. dat het input-niveau 

een maximum vertoont bij de midtJel st3 versterker, echter met niet 

verwa~rloosbare input van beide buurversterkers, dan is het de be

doeling een outputverdeling te verkrijgen, waarbij het signaal 

van de middelste versterker meer versterkt is dan dat van de 

buren. Dit praktische probleem was gesteld naar aanleiding van 

een instrumentatie voor dove kinderen, waarbij het de be,doeling 

is een vijftal frequentiebanden in het spraakcentrum, via sepa

rate versterkers en trillers op verschillende plaatsen van de 

huid voelbaar te maken. 
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Men wilde allereerst komen to~ een klinkerdetectie met behulp 

van lampjes. Iedere klinker w0~~: ~~paald door de ligging van zijn 

formanten, waarbij de eerste en de tweede formant het belangrijkste 

zijn. Met behulp van filters werd het frequentiegebied van 200 tot 

4500Hz gesplitst in vijf gedeelten met ieder een indicatielampje • 

Sommige klinkers hebben een zo brede formant dat er drie indi

cati·elampjes oplichten. Vandaar de wens om door middel van inhibi de 

tot een opsch~rping en tot één indicatie te komen. 

Uit deze praktische probleemstelling zijn de volgende eisen af 

te leiden& 

1. Er moet een opecherping plaats vinden. 

2. Gelijke ingangssignalen moeten gelijke uitgangssignalen tot ge-

volg hebben. 

Toen in de loop van de werkzaamheden bleek dat de inhibitieschake

ling als zodanig niet het beoogde doel van het verscherpen zou 

verwezenlijken, werd besloten van de praktische probleemstelling 

af te zien en de werkzaamheden geheel. in de richting van de fei

telijke inhibitieschakeling voort te zetten. 

Het indicatie probleem is dus nog niet opgelost, doch wel is een 

mogelijk model van inhibitie in het algemeen verkregen, waarbij 

een zelfde verschijnsel als het sirnul taan ·contrast bij het' oog op

treedt.-

d. Qp,mez:k,!ng. 

Het door mij v~rrichte onderzoek sluit aan op een door de stu

dent N.J.Bos gedane stage onder toezicht van de heer D.J.H. 

Admir~al, die ik hierbij dank wil zeggen voor zijn adviezen. 
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2. Het principe 

De regelschakeling bestaRt n;+ drie gedeelten (~i<> f':ï.e-,1). 

a, ~e_v~r~t~r~eK.De mij ter beschikking gestelde transistorverster

kers waren op een experimenteerplaat gemonteerd naar een door 

de heer D.J.H~Admiraal ontwikkeld schema. De maximale inganga

spanning is ongeveer 20 mV, de daarbij behorende uitgangsspan

ning (punt 10) is 8 V. Voor nadere gegevens omtrent deze ver

sterkers wordt verwezen naar I.P.O.-ontwerps:pecificatie no.13~ 

b. ~e_g~lij~richt~r. Achter de versterkers is via een transfor

mator (1:1) een gelijkrichtschakeling bestaande uit vier diodes 

oA5 in brugschakeling gemonteerd. Voor het verband tussen de 

ingangsspanning van de versterker en d!'l uitgangsspanning van 

de gelijkrichter zie men fig.2. Hieruit blijk~ dat de gelijk

spanning behalve voor zeer kleine ingangssignalen ongeveer 0,4 

volt lager is dan de uitgangsspanning van de versterker. Qm de 

regeltijd kort te houden is een slechte afvlakking gekozen: een 

condensator van 10~ met parallel daaraan een weerstand van 

10 K.Q. Om instahili tei t te voorkomen bleek het noodzakelijk 

de minkant(en later ook de pluskant) van de gelijkspanning naar 

aarde af te vlakken via een condensator van 18000 pF. Hierdoor 

werd de invloed van de rimpel op het ingangssignael zeer ver

minderd. Ook was het gewenst de ingang van een kanaal te over

bruggen met een wèerstand van enkele kilo ohm's. 

c. ]e_v~ril~s~e~. Voor de ingang van de versterker is een z.g.n. 

varilosser geplaatst. Deze bestaat eveneens uit vier diodes 

oA5 in brugschakeling. Wordt door de diodes in de voorwaarts

riçhting een gelijkstroom I gestuurd dan zal de inwendige 

weerstand Ri van deze diodes afhankelijk zijn van deze stroom 

I. Met deze stroom verandert dus de spanningsdeler gevormd 

door de ingangsweerstand r en Ri en daarmee het i~ang. ssignaai 
l·r ··• 

van de versterker. De stroom I kan ontleend worden aan de ge

lijkrichter van een andere versterker en/of aan die van de 

versterker zelf door de punten a en b door te verbinden met 
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de punten a' en b 1 • Zodoende is dus een mogelijkheid geschapen om 

de versterkers elkaar wederzijds te laten beïnvloeden. 

Afleiding van het verband tussen I en Ri: 

Uitgaande van de formule voor een p-n overgang 

eU 

I = Is(ekT- 1) tI d t 1 t me s e spers room, vo g : 

~ 
di e kT e ( ) 
dU = kT • Is.e = kT I + Is 

Verwaarlozen we. Is ten opzichte van I, dan is 

di e 
dU = }di•I dus 

Ri dU kT 0,025 n 
= dr = ei = I - I 

3. Een kanaal (één versterker). 

met n.= 0,025. 

a • .§.chakeli.!!K! .. Figuur 3 geeft de schematische situatie weer voor ~én 

versterker, die zich zelf regelt. 

b. Be~ekening~ Voor de uitgangsspanning X geldt: X =~i, wa~rin Ai 

de spanning aan de ingang van de versterker is. Verder geldt 

Ai = A.Ri 
z + Ri 

d R. n en aar J. = -I en I 

Ai A = = 
1 

ri +-
volgt 

n 

x = 8A 
1 + X.s 

du_s 

of sX2 + X -)A-A 

A = _;;;;......_ 
z 

1 + -R. • J. 

x 
R + Ri 

A 

1 
rX 

+'R .n 

0 • 

x 
R 

A 
1 

x 

+ 

= 

(Ri<< R) 

met r s = IL.lt X.s 

+ V1 + 4s~4 -1 
( 1 ) 2s 
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Opmerking: 

Voor de berekening is het verschil in grootte tussen de uitgangs

spanning van de versterker en die van de gelijkrichter verwaar

loosd. Dat de gelijkspanning niet gelijk is aan V2 maal de uit

gangsspanning (punt 10) komt door de verliezen in de transformator. 

Met behulp van formule ( 1) zijn d.i verse waarden voor X ui tgerekencJ., 

waarbij voor ~ ~ 400 en voor R 100 Hz gef'Or.Ien is. 

c. Me.!_ingen. Gebruikte meetinstrumenten: 

Toongenerator GM 2317 

Buisvoltmeters GM 6012 Pn GM 6017 

Universeelmeter Nieaf polymeter 13. 

Gegevens: 

frequentie v~n Ai = 500 Hz. u4= +6,5 V. 

u8= -25 v. R = 112 k.Q., r = 10 kQ.)A-~400. 

X is gemeten op punt 10. 

A (mV) X (V) x (v) 
gemeten berekend 

uit ( 1 ) 

0 o, 1 0 

2 o,s 0,34 

5 1,27 0,6 

10 1, 75 0,9 

20 2,5 1 '3 
40 3,5 1,87 

1Ó 4,65 2,5 

100 5,6 3,0 

200 7,8 4,4 

De resultaten zijn uitgezet in 

figuur 4• 

d. B~preking_v.ê:.n_d~ ~afieke.Q i_flg . .:..4l· 
Voor grote waarden van A mogen we (1') schrijven als X= c.'(A. 

Uitgezet op dubbel logarithmisch papier ve'rwachten we een rechte 

lijn, hetgeen blijkt te'kloppen. Dat de gemeten en berekende waarden 
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niet precies samenvallen komt door de gemaakte verwaarlozingen 

bij de berekening zoals: 

1. de versterking~ bedroeg iets meer dan 400, 

2. voorRis genomen 100 k.Cl (in plaats van 112 k.Sl + 10 %), 
3, verondersteld is dat Ri<< R, 

4. eveneens Is << I. 

Bedenken we verder dat de tolerantie van de gebruikten weerstanden 

10 7~ bedroeg, dan zal het verschil ons niet verontrusten. Door de 

~elfregeiing krijgen we een 11 wortel"karakteristiek, Voor de prak

tische probleemstelling kunnen we dus geen zelfregeling toe passen, 

omdat we daarmee een effect introduceren dat tegengesteld is aan 

de verlangde opscherping. 

4. Twee kanalen 

a. !e~ekening. De berekening van de uitgangsspanningen. De nu ont

stane situatie is schematisch weergegeven in fig.5. 

De ingangsspanningen zijn A en B, de uitgangsspanningen zijn res

pectievelijk X en Y. Op dezelfde manier als bij één kanaal zijn de 

volgende vergelijkingen ~f te leiden: 

y = &B 
1 + XJ3 

Uit (2) en (3) volgt: 

X( 1 + Xs) =}'{A 

Y( 1 + XJ3) = )<B 

Door aftrekken vinden we: 

X - Y = )-L (A - ~) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Door X uit (6) op te lossen en in (5) in te vullen ontstaat: 

Y [ 1 + s { )-l (A - B) + Y] 1 =)AB. 

waaruit volgt: 

y = - {1 +tc=s (A - B) J + V{1 +As (A - B)J 2 + 4AsB (7) 
2s 

Uit (6) en (7) zijn enkele waarden berekend voorjk? 400, s = 4 

en R = 1 00 k .Q. • 

B = 20 nV 

A (mv) x (V) Y (v) 

0 0 

5 0,07 
10 09 225 

15 0,54 
20 1 '30 . 

b. Meti.n~n. 

Gegevens: u4= 6,5 V 

U8= -25 V 

R = 112 k 

8 ,· 

6,7 
4,225 
2,54 
1,30 

X en Y gemeten op punt 10. 

B = 20 mV 

A. (mV) x (V) y (V) 

0 0,3 7,7 
2 0,3 7,6 

'. 

4 0,3 7,4 . 
6 0,35 7,17 
8 0,44 6,83 

Zie figuur 6. 

frequentie A = 800 Hz 

frequentie B = 1000 Hz. 
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(vervolg tabel blz.8). 

10 0,55 6,45 

12 0,70 6,0 

14 0,90 5,3 
16 1 '18 4,47 Zie figuur 7. 

18 
~ 

1,68 3,42 
20 2,50 2,5 

c. Be~reking_v~n_d~ .r.e.ê..ultat!!.n• 

Het verschil tussen de gemeten en de berekende grafiek is weer 

te verklaren uit de onder 3d genoemde punten. Uit de grafiek blijkt 

dat van een opecherping sprake is (bijvoorbeeld: een ingangsverhou

ding 2:1 geeft een uitgangsverhouding 11:1). Tevens hebben gelijke 

ingangssignalen gelijke uitgangssignalen tot gevolg. Er is dus aan de 

onder 1c gestelde eisen voldaan. Na dit verheugend resultaat gaan 

we de situatie bij drie kanalen bezien. 

5. Drie kanalen 

a. Be.r.eke]li_!!g. 

Figuur 8 geeft de situatie weer. De ingangsspanningen zijn A, B en c, 
de uitgangsspanningen zijn respectievelijk X, Y en z. Nu zijn de 

volgende vergelijkingen af te leiden: 

X( 1 + s,Y) = )4-A 

Y( 1 +s(X+Z)) = ,A-1-B 

Z( 1 + sJ) =,u C. 

deling van (8) door (10) 

X A 
z~ = C 

(8) 

(9) 

( 1 o) 

geeft: 

( 11 ) 

!~oor oplos .. ing van sXY en sYZ uit ( 8) respectieve lij~~ ( 10) en in

vulling hierv<:•n in ( 9) volgt: 

Y - X - Z =A (B - A - C) ( 12) 



Y uit (12) opgelost en in (8) ingevuld geeft: 

X [ 1 + s l f«-(B - A - C) + X + Z J 1 = J-4 A 

Met behulp van (11) vol~t hieruit: 

en 

1 o.-

Voor A= C = 10 mV is met behulp van (11), (12) en (13) de volgende 

tabel berekènd: 

B(mv) X (V) y (v) z (v) 

0 4 0 4 

5 3,04 o,os 3,04 

10 2 '14 0,22 2,11 Zie figuur 9. 
15 1 '27 0,54 1 '27 
20 0,65 1 '3 0,65 

: 

25 
I 

0,34 2,7 0,34 ' 

b. ~eiin@.n. 

Frequenties: A = 196 Hz alle R's = 112 k Q 

B = 900 Hz 

c = 2000 Hz 

A = 10 mV C = 10 mV B = 20 mV C = 10 mV 

B (mV) X (V) y (V) Z (V) A. (mV) X (V) y (V) Z (V) 

0 4' 1 0,2 3;1 0 0,3 6,4 0,5 

4 3 ,·95 0,25 3,6 4 0,3 6 '1 0,5 

8 3,6 0,40 3,4 8 0,5 5,4 0,6 

12 3' 1 0,7 3,0 . 12 1 ,o 3,8 0,8 

16 1 '9 1,5 1,85 16 3,4 1 '3 2' 1 

20 0,6 5,5 0,55 20 5,6 0,9 2,6 

24 0,45 7,5 0,4 24 7,3 0,1 2,9 

Zie figuur 10. Zie figuur 11. 
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c. :Be,!!pre}s_ing. 

De afwijking tussen het be~eke:.J.G.:: ::Ji ge~eten verloop is gering en 

kan "\veer verklaard wordon uit de reeds eerder t;enoe:rade yunten. Tiezien 

lJe nu fig.10: hieruit blijkt dat bij gelijke ingangssisnalen van 

10 mV de output 3,3; 0,5; 3,3 V bedraagt, ter;rijl een input van :o, 
16 en 10 mV een gelijke output geeft van i ,7 V. Eerst als de input 

van B grot::lr is dan 18 mV treedt er eer."opscherping"op. 

Deze re3ultaten zijn als volgt te verklaren: Kanaal 2 heeft, in tegen

stelling met kanaal 1 en 3, twee buren en zal ~~ardoo! bij gelijke 

input meer worder teruggeregeld door de l:Jui tenste kanalen, 11aardoor 

tevens de beïnvloeding van het midd;;;lste kanaal OJl de hme buitenste 

verminderd. Ret blijkt nu dat aan de onder 1c gestelde eisen niet 

meer voldaan wordt. Door de mate van beïnvloeding van kanaal 2 op 

kanaal 1 en 3 groter te ~aaken dan die van kunaal 1 en 3 op kanaal 2 

is het mogelijk om toch aan de gesteld-' eisen te voldoen. Doch prak

ti~ch kan dit niet, daar we het geheel willen uitbreiden tot vijf 

kanalen en daarbij zal de beïnvloeding van de drie middelste kana

len op elkaar gelijk moeten zijn. ~Ianneer bij vijf kanalen de input 

van kanaal 1 en 5 nul zal zijn, zullen toch -vreer dezelfde verschijn

selen als bij drie kanalen optreden. Hieruit volgt dat de hier ge

bruikte methode niet -bruikbaar is voor de ins·crwnentatie voor de 

a.ove kinderen. Op grond hier~ren J.S besloten de praktische probleem

stelling te laten rusten en het verschijnsol iru1ibitie verder te 

bestuderen. 

6. Vijf kanalen 

Op eenvoudige wijze zijn voor deze situatie vijf simultane verge

lijkingen op te stellen, doch deze zijn niet op te lossen. Door ver

regaande vereenvoudigingen in te voeren blijft nog een derde-graads 

vergelijkir~ over, daarom is van een berekening afgezien. 
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Me.:!!_ingen. 

De ingangsspanningen zijn A, B, C, D enE, de uitgangsspaïlningen zijn 

respectievelijk X, Y, Z, U en V. De metingen zijn onder verschillende 

omstandigheden gedaan en zullen groepsgevrijs besproken worden. 

Voor de metingen zie men de tabel op blz.14. 

Q_roep a: 

Alle weerstanden H zijn gelijk ( 112 k .Q ) • Om te bereiken dat elk ka

naal, wanneer op dat kanaal alleen een ingangsspanning werd gezet, 

een output zou geven die evengroot is als wanneer hetzelfde bij een 

ander kanaal werd gedaan, bleek het noodzakelijk te zijn or:1 de puntE·n 

a' en b' van de varilosser van de buitenste kanalen via een weerstand 

van 56 kJt te aarden. De spreiding in de zo verkregen uitgangsspar.

ningen bedroeg 2 %. 
Bij gelijke input zien we dat de invloed van het randeffect weer groot 

is. Bij de laatste metin[;- van deze groep blijkt een opscher';)ing op te 

treden, doch dit is alleen het geval bij zeer bijzondere ingangsver

houdingen. 

Groep b: 

Om de invloed van het randeffect te verminderen is nu de mate van 

beïnvloeding van kana:ü ~ op 1 en van kanaal 4 op 5 tvree maal zo gToot 

gemaakt als van de andere kanalen op elkaar. (Door de betreffende 

\\'eerstand R te hal veren). Doch nu blijkt het output "pa troon" afhanke

li,jk te zijn van de c;rootte van de input. Dit komt èoor de niet li

neaire regelkroi!JJllen. 

Qfoep c: 

De kanalen zijn nu in een"kring geschakeld, zodat de kanalen 1 en 5 
elkaar -ook beïnvloeden. Doord<~ t er nu geen bevoorrechte kanalen meer 

zijn is bij gelijke input de output nagenoeg gelijk. Bij een sprong 

in de inputverdeling ontstaat nu een relatief gTotere sprong in de 

outputverdeling, hetgeen sterk aan het si®lltaancontrast bij de ogen 

doet denken. Doch het aantal kanalen is nog te gering om hier dien

aangaande conclusies aan te mogen verbinden. 

Groep d: 

Nu regelen de kanalen niet alleen hun buren, üaar ook zichzelf, alles 

in dezelfde mate. Er treden nu dezelfde verschijnselen op als onder 

a, alleen in geringere mate. 



Groep e: 

Idem als groep d, doch nu tevens ir: een kring geschakeld. Hier doet 

zich, zij het in mindere mate, ~etzelfde voor als onder c. 

7· Conclusies 

De inhibitieschakeling is niet geschikt voor de instrumentatie 

voor dove kinderen, daar de beoogde cpscherping daarme.e niet te ree.

liseren is. Gezien de resultaten met vijf kanalen verdient het aanbe

veling om het verschijnsel inhibitie te bestuderen aan een groter 

aantal kanalen. 

Opmerking: 

Met betrekking tot de bovengenoemde instrumentatie lijkt het mij nut

tig om de uit enkelvoudige kringen bestaande filters te vervangen 

door bandfilters, Misschien is zoc1oer.de een cpscherping niet nodig. 

W .'N .He ins 
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groep 
a 

b 

c: 
in een 
kring 

d: 
met ze 
regeli 

e: 

TABEL 

A 

10 

20 

30 

10 

3 '1 

10 

20 

30 

20 

60 

100 

300 

50 

40 

50 

50 

30 
60 

lf- 40 
ng 50 

21 

50 

50 
50 

lf- 50 
ng 

met ze 
reêJeli 
en in 
kring 

eEn 50 
l 

B c 

10 10 

20 20 

30 30 

10 20 

14 24 

10 10 
20 20 

30 30 

20 20 
60 60 

100 100 

300 300 

50 40 

40 60 

50 50 

50 50 

30 30 
60 50 

40 50 

50 0 

32 30 

I 

50 50 

50 40 
i 

50 60 

50 50 I 
50 50 

D E 

10 10 

20 20 

30 30 
20 20 

14 3 '1 

10 10 
20 20 

30 30 

20 20 

60 60 

100 100 

300 300 

40 40 
60 60 

50 0 

50 60 

30 30 

50 50 

50 50 

50 50 

32 21 

50 50 

40 40 
60 60 

50 30 
50 70 
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x y z u V 

2,7 0,85 I 

1 '~ o,so 2,95 I 
i 

5,2 0,9 3,6 0,85 5,6 
7,6 0,95 5,3 0,9 " ., o,) 

3,4 0,5 4,7 0,7 6,0 
0,6 1 '05 3,0 1 '05 0,6) 

0,87 2,06 1 '14 1,80 0,93 

1 '75 1 ,8 5 2,3 1 '8 1 '9 
2,7 1 , G 3,5 1 '8 2 0 ,u 

1 '7 2,2 1 '7 2,0 2,0 
3,3 3,3 3,3 3,3 3,35 
4,35 4,1 4,4 4,2 4,3 
7,8 7,0 7 p ,c 7,45 7,4 

3,2 3,3 2,2 3,3 2,2 
2·,o 2,0 4,8 2,3 4,9 
7,4 2,0 1 '9 8,2 o, 1 

2,2 . 3' 3 3,2 2,2 4,7 

2,5 1 , 9 2 ,.1 1 '9 2,55 
3,6 ! 1 '65 2,6 2,4 3,3 
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!.P.O.-rapport no.29 Fig.2 en 3 
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