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Samenvatting

Mijn afstudeer projekt is in samenwerking met Philips Natuurkundig
Laboratorium te Eindhoven verricht.
In het vidiofoon proefnet van Philips worden luidsprekende telefoons gebruikt. De vraag was nu of het mogelijk was een conferentie
schakeling te ontwerpen, waarop meerdere van deze telefoons konden
worden aangesloteno Daarbij moest de luidste spreker aan het woord
komen.
Ik heb me nu bezig gehouden met het onderzoek hiernaar en het
ontwerp van deze conferentie schakeling.
Vanwege het luidsprekend zijn van de telefoon, was er een spraakgestuurde schakelaar ingebouwd, die de microfoon inschakeld, indien
men 2x zo luid spreekt als de tegenpost;

dit om rondzingen te

voorkomen.
Om deze rede kan er maar een persoon tegelijk aan het woord zijno
De conferentie schakeling moet een vergelijkings orgaan hebben,
waarin de luidste spreker kan worden bepaald. De spraakgestuurde
schakelaar, die in de posten zit, is hier tenslotte voor genomen.
De conferentie schakeling had verder een wachtmechanisme, dat bij
binnenkomen van een nieuwe spreker in de conferentie schakeling,
even op luidere sprekers wacht, voordat de spreker wordt ingeschakeld. Zo kan de luidste spreker bepaald worden
Wanneer meerdere sprekers door elkaar gingen praten, werd er
teveel van de ene spreker naar de andere overgeschakeld. Ret wachtmechanisme bleek hierbij niet funktioneel en is daarom weggelaten.
De oorzaak van dit te veel omschakelen, komt door het verloop
van de spraaksignalen. Deze bestaan uit lettergrepen, met daartussen korte adempauzes.

In zo n adempauze wordt gemakkellijk

omgeschakeld.
Vervolgens is een blokkeringsmechanisme ingebouwd, dat het omschakelen onder bepaalde omstandigheden blokkeerd.
De voorwaarde, dat wanneer iemand spreekt, of wanneer zijn adempauze niet te lang is (135 msec.), het omschakelen is geblokkeerd,
blijkt goed te voldoen.

,
5 ,

De gebruikers konden goed met dit systeem werken. Een nadeel is
misscbien, dat er maar een persoon tegelijk aan bet woord kan zijn.
Als er meerdere tegelijk willen spreken, geeft dit problemen. Er
treedt dan verlies van spraak op.
De mensen moeten dus ontbouden, dat er maar een spreker tegelijk
aan bet woord kan zijn en dat de anderen dan moeten luisteren.

lele-foon
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o.

Inleiding.

Mijn afstudeer projekt is in samenwerking met Philips Natuurkundig
Laboratorium te Eindhoven gebeurt.
Daar had men een luidsprekende telefoon,

die in hun vidiofoon

proefnet wordt gebruikt.
De vraag was nu, of het mogelijk was een conferentie schakeling
te ontwerpen, waarop meerdere van deze telefoons konden worden
aangesloten. Ret bijzondere van deze conferentie schakeling is
verder, dat de luidste spreker aan het woord moet komen.
De resultaten van dit onderzoek en het ontwerp van de conferentie
schakeling,

zullen in dit verslag besproken worden.

Ret luidsprekend zijn van het geluidsgedeelte heeft het voordeel,
dat men geen telefoonhoorn hoeft vast te houden.
Aan de andere kant is dit nadelig, omdat bij meerdere telefoons
dit aanleiding tot rondzingen geeft.
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1. Ret geluidsgedeelte.

1.1. Inleiding
Mijn afstudeeropdracht luidde: Ret realiseren van een conferentieschakeling gebaseerd op delta-modulatie en het verrichten van
metingen van het gedrag van de deelnemers.
Deze conferentieschakeling heeft als eis, dat de spreker, die het
hardst spreekt, door de anderen gehoord moet worden.
Mijn afstudeerwerk gebeurde in samenwerking met Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven.
Als eerste zal ik nu het geluidsgedeelte bespreken (lit. 1). Dit
heeft nl. enkele gevolgen voor de conferentieschakeling.
Dit geluidsgedeelte wordt gebruikt als telefoon in het videofoon
proefnet van Philips, dat op het Natuurkundig Laboratorium getest
wordt.

1.2. De luidsprekende post.
Ret geluidsgedeelte is luid-sprekend. Dit wil zeggen, dat het
geluid op een hoorbaar niveau uit een luidspreker komt.
We bekijken nu eerst de situatie dat er maar 2 posten zijn. Als we
de schakeling van fig.l.l. maken, krijgen we echter moeilijkheden.

o

1-10

[>

B

.A

[>

<J
fig.l.l.

Omdat de posten luid-sprekend zijn en er een akoestische koppeling
tussen luidspreker en microfoon is, zal dit aanleiding tot onge-
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wenste echoes en rondzingen geven.
Daarom is een voorziening aangebracht die dit tegengaat (fig.l.2.).

<J

C>
1
A

c

c

B

C>

<J
fig.l.2.
Er is hier een zg.

spraakgestuurde schakeiinrichting C (voice-

switch) toegevoegd. De microfoon wordt hiermee pas ingechakeid, ais
het signaai op punt 1 2x zo groot is ais op punt 2.
Ret schakeien met de voice-switch gaat ais voigt:
Stei dat spreker B aan het woord is. Ais nu spreker A ook gaat
spreken wordt hij

doorgeschakeid,

indien het signaai Al Zx zo

groot is ais B ' Dit houdt in, dat signaai A ook Zx zo sterk is
Z
Z
ais B • De microfoon van B wordt daardoor uitgeschakeid.
Z
Op deze manier wordt rondzingen tegengegaan.
Dit inschakeien gebeurt verder vertraagd. Daarvoor kijken we naar
de voigende situatie.
Stei dat A een kiap produceert. Dit signaai siuit de schakeiaar van
A en komt vervoigens bij B uit de iuidspreker. De microfoon van B
is nu uitgeschakeid.
De akoestische koppeiing tussen de iuidspreker en de microfoon vertraagd het signaai nu t

1

msec (fig.l.3.).

~
fig.1.3.

Omdat dit signaai na een korte tijd groter is dan het binnen gekomen signaai, zai de microfoon van B weer ingeschakeid worden.
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Het signaal komt vervolgens weer bij A uit de luidspreker en kan
ook hier weer teruggekoppeld worden. Dit gaat zo door

totdat het

t

signaal is uitgedempt.
Om dit tegen te gaan gebeurt het inschakelen van de microfoon vertraagd (na ±40 msec); het uitschakelen van de microfoon gebeurt
onvertraagd.
Deze voice-switch heeft verder nog een houdschakeling
microfoon ingeschakeld houdt

t

die de

t

als de spreker even stil is.

Het is niet gewenst dat het analoge signaal onderweg verzwakt
wordt. Deze signalen moeten

t

zoals men gezien heeft

t

de voice-

switches sturen. Daarbij kan een verzwakt signaal de voice-switch
wel eens in een verkeerde stand zetten.
Daarom wordt het analoge signaal in een digitaal signaal omgezet.
Als de verzwakking nu te groot wordt kan men deze signalen weer
regenereren.
Men kan op verschillende manieren een analoog signaal in een digitaal signaal omzetten. Bij het betreffende geluidsgedeelte
de videofoon gebruikt

iS

t

wordt delta modulatie

t

dat in

toegepast.

Bij delta modulatie geeft een verkeerd overgezonden bit aan de
ontvangzijde een fout ter grootte van een stap. Bij PCM
~ode

~odulatie)

een fout geven

t

(~uls

daarentegen kan een verkeerd overgezonden bit
die maximaal gelijk is aan de halve amplitude

(top-top waarde) van het analoge signaal. Om deze rede was voor
delta modulatie gekozen.
De kans dat een bit fout overgezonden wordt

t

is voldoende klein.

Bij bv. een signaal ruisverhouding van 13 dB is de foutenkans 10 -s •

ilL..
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1.3. Delta Modulatie.

Bij delta modulatie wordt het analoge signaal stapvormig benadert.
In fig.l.4. ziet men ecn benaderd signaal met daaronder het bijbehorende digitale signaal.

fig.lo4.

Ret blokschema van de bijbehorende delta modulator en demodulator
is in fig.l.5.
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fig.lo5.

De puIs modulator geeft positieve of negatieve pulsen af, al naar
gelang het verschil tussen eO en e
negatief is. e

respektievelijk positief of
l
is het benaderde analoge signaal, dat uit de puls-

l
reeks wordt afgeleid. Voor F

l

is een dubbel integrerend netwerk
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gekozen.
Aan de ontvangzijde kan eenzelfde soort filter als F

I

het digitale

signaal weer omzetten in het analoge signaal.
Om een betere signaal quantiseringsruis verhouding te krijgen, is
in de schakeling, die bij de videofoon gebruikt wordt, delta modulatie met stapgrootte regeling toegepast de zg. DCDM
fontroled

~elta ~odulation).

(~igitally

Ret blokschema van deze delta

modulator en demodulator is in fig.I.6.

afgebeeld.

MNA

PULS
MOD

modulator

demodulator
fig.I.6.

De puIs modulator geeft nu 0 (geen puIs) of 1 (positieve puIs) af.
De MNA

(~odulatie

Niveau Analysator)

levert een puIs af indien

er 4 gelijke pulsen na elkaar uit de puIs modulator komen. Na afvlakking van de pulsreeks uit de MNA door filter F
regelspanning c, die de PAM

(~uls

Amplitude

4

krijgt men de

~odulator)

stuurt.

Deze PAM regelt de stapgrootte. Ais er geen pulsen uit de MNA
komen is de regelspaning minimaal (=&). De stapgrootte is dan ook
minimaal.
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Deze gelijkspanning

6

(6)0) is toegevoegd voor een stabiele werking

van de schakeling. Ais de stapgrootte tot nul kon naderen, zou bij
een klein signaal, bijvoorbeeld achtergrond ruis, eerder 4 gelijke
bits voorkomen vanwege deze kleine stapgrootte. De MNA zou hier op
reageren door de stapgrootte te vergroten. Na demodulatie zal dit
als een laagfrequent ratel te horen zijn. Om dit tegen te gaan
wordt de stapgrootte op minimaal

6

gehouden.

Een bijkomend nadeel van een kleinere stapgrootte zou ook zijn, dat
het regelbereik van de PAM vergroot moet worden, hetgeen niet zo
praktisch is.
Ais er geen ingangssignaal is, kan de DC drift van de terugkoppelIus

(PAM en F ) een ongewenst digitaal uitgangsignaal opwek1
ken. Om dit te voorkomen is een terugkoppeling aangebracht met
filter F •
3
De demodulator bevat ook nu weer een deel van de schakeling van
de modulator.
De regelspanning c wordt ook gebruikt om de spraakgestuurde schakelinrichting (voice-switch)

te sturen (zie fig.l.7.).

1.4. De uitvoering van de posten.
Na de bespreking van de onderdelen van het geluidsgedeelte, is
het mogelijk de posten samen te stellen; zie fig.l.7 ••
101010 rust siEn.
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Zoals men ziet komt er een rustsignaal (f=32khz) op de uitgang, als
de microfoon is uitgeschakeld door de voice switch. Dit signaal
levert na demodulatie een ideaal rust

(of nul)

signaal.

De klokverbindingen zijn voor de duidelijkheid weggelaten. De klokfrequentie is 64 khz; dit geeft een signaal ruisverhouding van
38 dB.
De versterkers van microfoon en luidspreker hebben nog een bandfilter,

met een bandbreedte van 360hz tot 4khz (3 dB punten).

De voice-switch is ook uit te schakelen, dan is de microfoon continu doorverbonden met de uitgang. Deze mogelijkheid is aangebracht
als er met een telefoonhoorn gewerkt wordt. Ret langdurig vasthouden van een telefoonhoorn tijdens een vergadering is echter niet
zo handig. Daarom wordt deze mogelijkheid niet gebruikt.
Deze beschouwing van het geluidsgedeelte levert ons de volgende
gegevens voor de conferentieschakeling:
We weten:
1) Dat de spraak signalen in digitale signalen worden omgezet. De
conferentieschakeling zal dus voor een deel,

of misschien

geheel, digitaal worden uitgevoerd.
2) Er is een stapgrootte regeling bij de delta-modulatie, die reageert op 4 gelijke bits na elkaar.
En we moeten letten op:
1) De akoestische koppeling tussen luidspreker en microfoon. Deze
wordt nadeling beinvloed door het geluidsgedeelte, dat luidsprekend is.
2) Daarom is er een voice switch toegepast. Ret inschakelen van de
microfoon gebeurt daarbij vertraagd, het uitschakelen gebeurt
onvertraagd.
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2. De arbiter.

2.1. Inleiding.

Na de beschouwing van het geluidsgedeelte in het vorige hoofdstuk,
ga ik nu onderzoeken, hoe de conferentie schakeling in grote lijnen
moet worden samengesteld. In hoofdstuk 3 zal ik vervolgens enkele
uitvoeringen bespreken.
De conferentie schakeling zou ideaal werken als iedereen elkaar
kon horen. Dit komt met een vergadering overeen waar de mensen in
een ruimte zitten. Dit kan in ons geval niet omdat het geluidsgedeelte luidsprekend is.
Ais men de schakeling zo zouden uitvoeren, dat iedereen elkaar kon
horen, zou dit aanleiding geven tot rondzingen. Bij de situatie met
2 posten zagen we dan ook dat hiervoor een voice-switch was aangebracht, die steeds een van beide sprekers doorschakeld.
Voor de conferentie schakeling houdt dat in, dat er steeds maar
een spreker met de anderen, die luisteren, kan worden doorverbonden. Deze persoon moet dan weI de luidste spreker zijn, dit om
de vergader situatie zo reeel mogelijk te benaderen.

2.2. De samenstelling van de conferentie schakeling.

De conferentie schakeling, die bovengenoemde funkties moet vervullen, is in de volgende delen te splitsen:
1) Schakelgedeelte.
Ret schakelgedeelte moet de spreker die aan het woord komt, met
de overige posten, die luisteren, doorverbinden. Dit moet zoals
gezegd, die spreker zijn die het hardst spreekt.
Als er een nieuwe spreker komt, die harder spreekt, moet deze met
de posten worden doorgeschakeld. De eerste spreker wordt nu uitgeschakeld.
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Ret schakelgedeelte moet verder de situatie goed kunnen verwerken,

indien er 2 of meer sprekers tegelijk gaan spreken.

Ret omschakelen van de ene spreker naar de andere moet daarbij
minimaal 40 msec vertraagd worden, om de verstoring door een klap
tegen te gaan (hoofdstuk 1.2.).
2) De arbiter.
Deze schakeling moet bepalen, wie het hardst spreekt. Afhankelijk
hiervan moet daarna een bepaalde schakel funktie worden uitgevoerd. De arbiter is in twee gedeelten gesplitst, een besturingsdeel en een vergelijkins orgaan.
De besturing heeft als funktie het regelen van de schakelfunkties.
Ret vergelijkings orgaan zorgt voor het vergelijken van de signalen en daarna het nemen van de beslissing van wie het hardst
spreekt.

De zo ontstane schakeling is in blokschema in fig.2.1.

schakel
gedeelte

in

':'-

I:

-

-

-

I
I

besturing

I

T

L

te zien.

'" uit

'---7

-

-

-

verE'elijkings
orgaan

-,

-

I

c--

I
~

arbiter
fig.2.1.
De signalen naar het vergelijkings orgaan komen o.a.

uit het

schakelgedeelte. In hoofdstuk 3 zal besproken worden, hoe dat is
uitgevoerd.
Een vraag, die men nu kan stellen is: Hoeveel harder moet men
spreken t.o.v. de huidige spreker, om aan het woord te komen? Is
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dit misschien 2x zo luid? Dit criterium wordt nl.

in de voice-

switch gebruikt. Er is besloten voorlopig dit criterium aan te
houden.
Een andere vraag, die men kan stellen is: Hoe lang moet de arbiter
"luisteren" voordat er beslist wordt wie de luidste spreker is?
Hiervan kan aIleen gezegd worden, dat dit niet te lang mag duren
(±100 msec), omdat anders een deel van de spraakinformatie verloren
gaat. Deze tijd is groter dan 40 msec.
Het is de bedoeling later, door het doen van experimenten, meer te
weten te komen over deze en andere grootheden,

zo die er zijn.

2.3. Ret vergelijkings orgaan.
Als eerste heb ik onderzocht, hoe de luidste spreker bepaald kan
worden. Dit moet in het vergelijkings orgaan gebeuren.
Hoe gaan we de sprekers met elkaar vergelijken? Het idee waar ik
van uitga, is om steeds 2 sprekers met elkaar te vergelijken. Ret
vergelijken van een aantal sprekers, die tegelijk gaan spreken,
gaat dan als voIgt:
De eerste 2 worden met elkaar vergeleken; de luidste hiervan wordt
met de 3 e vergeleken enz ••
De totale tijd, die nodig is om de luidste spreker te vinden, mag
natuurlijk niet te groot zijn.
Maar eerst moet ik uit de digitale signalen de informatie halen
over de luidheid van de sprekers. Er zijn de volgende mogelijkheden
van decodering denkbaar:
1) Digitaal.
Op de een of andere manier wordt de informatie over de luidheid
direkt uit de digitale signalen afgeleid.
2) Digitaal-analoog.

Het digitale signaal wordt eerst omgezet in een analoog signaal.
Daar kan men dan de sterkte weI van bepalen.
Deze beide mogelijkheden zijn op hun bruikbaarheid onderzocht (2.4.
en 2.5.).
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2.4. Decodering digitaal.
Er werd gedacht om de stapgrootte regeling van de delta-modulator
te gebruiken. Deze reageert op het optreden van 4 gelijke bits na
elkaar. Hiermee kan men bv. een_teller sturen (fig.?'"'.

post

~

4-gelijke-bits

~1

r

4 bits
teller

fig.2.2.
De rondtel tijd (tijd dat de teller 1 maal rondtelt) kan een aanduiding voor de luidheid zijn. Deze rondtel tijd werd als funktie
van de frequentie en de ingansspanning U gemeten met de meetopstel-

,----

ling, die in fig.2.3.

U

I "

I

rv

U itt,

~[>

.L -

-

is afgebeeld.

~

mod.

I
I

-

-

-

-

4-gelijke-

" bi ts

r

~1

4 bits

r---? teller

f--

~

post
-:I----)

timer

fig.2.3.
De timer (HP5345A) telde bij deze experimenten de gemiddelde rondteltijd. De teller was daarbij 4 bit breed.
Opm. U is een maat voor de ingangsspanning; U=100 komt overeen met
Uin =100mv bij

f=500Hz.
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f(Hz)

250

300

400

500

600

1k

2k

3k

100

4m

3m

1,5m

1m

700u

235u

214u

290u

80

4,6m

3,2m

1,8m

1,2m

860u

361u

205u

285u

60

6m

4,4m

2,6m

1,8m

1,3m

460u

206u

280u

50

8m

6m

3,3m

2,3m

1,6m

800u

260u

277u

40

11m

7m

4,2m

2,8m

2,1 m

860u

255u

277u

30

14m

10m

6m

4,1 m

2,9m

1,5m

580u

281u

20

21m

16m

10m

7m

4,8m

2,2m

1m

450u

10

40m

29m

18m

14m

10m

5,5m

2,3m

1,3m

U

lve zien dat deze schake ling gevoeliger is voor hogere frequenties.
Het verschil tussen de laagste en hoogste frequenties is daarbij
nogal groot. Dit resultaat is wel te verklaren. Bij hogere frequenties wordt de helling van de sinus steiler. Er zullen dan meer
4-gelijke-bits na elkaar moeten komen om het signaal te kunnen
volgen. De rondtel tijd wordt dan ook kleiner.
Verder zien we dat bij een vaste frequentie de rondtel tijd ongeveer omgekeerd evenredig is met de ingangsspanning.
Dit kunnen we ook aan onderstaand voorbeeld zien. Daartoe normeer
ik eerst de volloop tijd.

t

t(f=500Hz,U=100)
norm

t(f,U)

Deze genormeerde tijden zijn voor U is 100 en 50 als funktie van de
frequentie in onderstaande tabel vermeld.
f(Hz)

250

400

500

600

1k

2k

4k

100

0,25

0,6

1

1 ,4

4,3

4,8

3,5

50

0, 13

0,3

0,43

0,63

1,25

3,8

3,6

U

Men ziet dat tot +1 kHz de t
ongeveer evenredig met de innorm
gangs spanning is. Dus een 2x zo groot signaal zal ook 2x zoveel
4-gelijke-bits na elkaar geven.
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Boven de 1 kHz blijft de t

ongeveer constant. Dit betekent dat
norm
de helling van het signaal na demodulatie maximaal is. De amplitude
neemt dan ook af

(zie ook 2.6.).

Hoe groot de rondtel tijd bij spraaksignalen zal zijn is moeilijk
te bepalen. Een en ander hangt vermoedelijk ook af van de soort
stem en van hetgeen men zegt.
Omdat de t

boven 1 khz constant blijft, lijkt mij deze methode
norm
niet zo geschikt om te gebruiken.

Bij een volgende methode (2.6.), zal nog een andere mogelijkheid
besproken worden, die gebruikt maakt van het optreden van 4 gelijke
bits na elkaar.

2.5. Decodering digitaal-analoog.

Men kan hier de volgende mogelijkheden onderscheiden:
1) Het digitale signaal wordt met de delta-demodulator omgezet
in het analoge spraaksignaal. Dit kan men dan dubbelfasig gelijkrichten en afvlakken, waarna we een gelijkspanning overhouden, die
een maat is voor de amplitude van het spraaksignaal (fig.2.4.).
de
van

po s t

-1

.6 demod.

H Ld.f'·1 1

geUjkr.

l.-_~_ _- . . l

HJ

--fig.2.4.

Opm. Ret laag-doorlaat filter is toegevoegd om de quantiseringsruis te beperken.
Deze methode van decodering heeft echter als nadeel dat er vertragingen zijn, die worden veroorzaakt door sommige bewerkingen, zoals
de afvlakking.

Het is de bedoeling dat de 2 signalen, die met

elkaar worden vergeleken, ieder een aparte decodeerschakeling doorlopeno Door genoemde vertragingen duurt het een korte tijd voordat
een verandering van het spraaksignaal op de uitgang van de decodeerschakeling is doorgewerkt.
Bij het vergelijken van meerdere signalen wordt eerst het (digitale) signaal van een nieuwe spreker met de ingang doorverbonden;
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het duurt dan even voordat het goede signaal op de uitgang verschijnt. Dit gebeurt bij

iedere spreker opnieuw. Ret vergelijk-

proces, kan dan misschien te lang gaan duren, hetgeen een verlies
van de spraak informatie inhoudt.
Daarom werd nog naar een snellere methode gezocht. Door het vergelijkings orgaan anders uit voeren, is bovengenoemd bezwaar wel
te voorkomen. Dit zal in 2.7. nog ter sprake komen.
2) De beslissingsschakelaar, die in de voice-switch zit en die
bepaalt welke van de 2 aangeboden signalen het luidst is, is op
bruikbaarheid onderzocht.
Een rede, die ook voor deze schakeling pleit, is dat men nu op alle
plaatsen een zelfde soort beslissingsschakelaar heeft.

Indien

iemand de huidige spreker in de rede wilt vallen, moet hij eerst 2x
zo luid spreken als deze spreker, om de voice-switch in zijn eigen
post te doen omklappen. Als een zelfde soort schakeling in de conferentie schakeling is ingebouwd, zal vervolgens ook deze door de
nieuwe spreker worden omgeschakeld.
Deze nieuwe spreker kan dan waarschijnlijk ook de voice-switches
van de andere posten doen omklappen. Dit is niet het geval, indien
er bij een post toevalling een spreker is die nog weer luider
spreekt dan deze nieuwe spreker. Uiteindelijk komt dan wel de
luidste spreker aan het woord.
Nog een andere rede is, dat deze beslissingsschakelaar vrij eenvoudig is uit te voeren.

2.6. De beslissingsschakelaar.
De beslissingsschakelaar (zie fig.2.5.), die ik in de conferentie
schakeling ga gebruiken, is een iets gewijzigde uitvoering van de
voice-switch, zoals die in de posten voorkomt (zie Bijlage 1).
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4-gelijke-bits

R

-I

~1

c ..

r-"1--__U~..x:...---l

xR
U

1

4-gelijke-bi ts 41
R

+15
1
IJ=l+x

-15
fig.2.5.
De blokken "4-gelijke-bits-l" en integratie wekken de regelspanningen

Co

en cloP. Soortgelijke signalen komen ook in de posten

voor (regelspanning c in fig.l.7.). De regelspanning

Co

behoort bij

de huidige spreker en de regelspanning c

bij een nieuwe spreker,
1
die de huidige in de rede probeert te vallen. Bij voldoende grote
regelspanning zal dit dan ook lukken. Deze regelspanningen zijn
afgeleid van de digitale spraaksignalen.
Deze regelspanningen sturen vervolgens een Schmitt-trigger; dit is
een operationele versterker zonder terugkoppeling.
Als eerste werden de ingangsspanningen (IT ) gemeten waarbij de uitr

gangsspanning van de Schmitt-trigger omklapte. Deze bleek voor het
type p741 + en -

20 mv te zijn (deze waren wei zo uitgezocht!).

De amplitude van de spanning

Co

en c

heb ik nu zo gekozen,
1
dat deze groot is t.o.v. deze omklap spanning. Dit ligt in de orde

van 1 volt. Daarbij heeft de regelspanning

Co

een tegengestelde

polariteit als c

•
1
Ik wil nu de Schmitt-trigger laten omklappen,

spraaksignaal 2x zo groot

is als het andere.

indien het ene
Door de regel-

spanning van de luidste spreker te verzwakken, worden beide regel-
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za1 nu berekend worden.
Maar eerst za1 ik de rege1spanning c meten a1s funktie van de
frequentie en de ingangsspanning. De meetopste11ing is in fig.2.6.
afgebee1d.
4-geljjke-

L\nod.
DCD~1

l-------,jJt

bit s

~1

J

G
skoop

fig.2.6.
Hieronder vo1gen de meetresu1taten.
250

400

500

600

800

lk

2k

4k

120mv

0,6

0,8 1 ,25

1 ,6

2,3

3

3,3

2,5

60mv

0,3

0,4 0,45 0,56

0,8

1

3, 1

2,5

2, 7 2,86 2,89

3

f(HZ)
U

verhouding

2

2

2

De gemeten spanningen c, die in de tabe1 staan, zijn in volts uitgedrukt. Deze rege1spaning was gemeten met een osci11oscoop, omdat
de spanning pu1serend was. Er zijn dan ook eigen1ijk gemidde1de
waarden verme1d.
Voor frequenties boven de 1 kHz ziet men dat de rege1spanning
konstant is. Dit betekent, dat de stapgrootte dan maximaa1 is. Dit
heeft tot gevo1g, dat na demodu1atie de amplitude van het signaa1
afneemt bij toenemende frequentie. Dit verschijnse1 kwamen we ook
a1 tegen in 2.4 ••
De amplitude waarden van U verschi11en een faktor 2. Van de rege1spanningen is daaronder bepaald

~et

welke faktor ze van e1kaar

verschi11en. De gemidde1de faktor waarmee deze rege1spanningen
verschi11en is 2,58. Hiermee kunnen we de verzwakking ij en xR uit
fig.2.5. berekenen.
Met R

(fig.2.5.) wordt een gelijkspanning U bij de regelspanning
1
r
opgete1d. De spanning U , die negatief is, werkt als een houdstand
r
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voor de schakeling. Als de huidige spreker even stil is, klapt
daardoor de Schmitt-trigger niet terug; U =30mv (regelspanning=O).
r

Ik wil nu dat de Schmitt-trigger omklapt op het punt,

dat

c 1 =2,7c • We gebruiken nu de waarde voor de regelspanningen bij
O
f=500Hz; c =450mv en c =1250mv.
1
O
Als we nu alles invullen krijgen we:
ijx1250-0,5x450-30=0
..., ij =0,2

Als nu c 1 =c ' dan is 0,2c -O,5c =-0,3c ; de uitgang van de
1
O
O
O
Schmitt-trigger is dan negatief. De huidige spreker, die de regelspanning

Co

heeft, is dan in het voordeel. Als c >2,7c ' dan wordt
1
O
de uitgang positief; de nieuwe spreker is dan luider als de huidige
spreker.
Nu bereken ik nog x:
1-i-4
ij

1

x=~=4

ij=x+1
Voor R kiezen we

10k~

en

xR=39k~

Deze beslissingsschakelaar werkt vrij snel «1 msec); of dit
gunstig is, zal uit de experimenten moeten blijken.
De beslissingsschakelaar kan misschien ook digitaal uitgevoerd
worden. Dit zou dan kunnen met de methode genoemd in 2.4 •• Dit zal
later bekeken worden.
2.7. De uitvoering van het vergelijkings orgaan.
De beslissingsschakelaar heeft, zoals we zagen, 2 ingangen en weI

Co en C1 • Op C1 wordt de regelspanning van het signaal, dat van
een van de posten komt, aangesloten. Op Co wordt steeds de regelspanning van de luidste spreker aangesloten.
Door de tamelijke eenvoud van de schakeling, kunnen we deze beslissingsschakelaar voor aIle ingangen van de conferentie schakeling
apart uitvoeren. De luidste spreker wordt met deze uitvoering
continu met de overige sprekers vergeleken.
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De uitvoering van het vergelijkings orgaan is in fig.2.7. te zien.
Op ingang

fl,

de ingang die de beslissingsschakelaars gemeenschap-

pelijk_hebben,

staat

d~

regelspanning van de luidste spreker.

B>-
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luidste spreker
door

1
AMP

1

~

,

,....
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sch.

fig.2.7.

Hoe gaat het vergelijkproces nu in zijn werk? De eerste selektie
van de luidheid van de sprekers gebeurt in de voice-switch bij de
posten; hier wordt de microfoon ingeschakeld indien men hard genoeg
spreekt. De volgende beslissing gebeurt in de conferentie schakeling, in het vergelijkingsorgaan, waar de luidste spreker wordt
bepaalt.
Om geen problemen te krijgen dat 2 uitgangen tegelijk hoog zijn,
moeten de uitgangen een voor een worden afgetast (Hoofdstuk 3.2.).
Als er nu een interruppeerder kornt die luid genoeg is, zal deze
eerst in de post doorgeschakeld worden.

Vervolgens zal hij

zijn

beslissingsschakelaar in de conferentie schakeling doen omklapen;
zijn regelspanning (c ) is daar al groot genoeg voor, anders had
1
hij de voice-switch niet doen omklappen. Deze spreker wordt nu de
nieuwe luidste spreker. De

bijb~horende

regelspanning komt nu op

Co

te staan. Deze spreker wordt nog niet direkt doorgeschakeld met de
overige posten.
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Eerst wordt nog even gewacht of er andere sprekers zijn,

die

luider zijn. Deze wachttijd (t ) hangt voor een deel af van de
2
vertraging van de beslissings schakelaar. Deze is vrij klein
«1 msec). Ret andere dee I zal door het wachtmechanisme bepaald
worden.
Roe groot deze wachttijd kan zijn zal onderzocht moeten worden.
Is er een luidere spreker,

dan zal zijn beslissings schakelaar

ook omklappen. Deze wordt dan de nieuwe luidste spreker. Dit gaat
zo door totdat er geen spreker meer is, die luider is. Deze luidste
spreker wordt dan na de wachttijd met de andere posten doorgeschakeld.
Een voordeel van deze opzet is, dat aan de uitgang van het vergelijkingsorgaan aIleen die sprekers komen, die luider zijn dan de
huidige luidste spreker. Dit versnelt ook het vergelijkproces.
Deze uitvoering is ook ideaal voor decoderings schakelingen, die
een grote vertraging hebben. Men werkt dan met de uitgangssignalen,
die continu aanwezig zijn. Ret vergelijken van de signalen kan met
boven omschreven schakeling dan snel gebeuren. De vertraging van
deze decodeer schakelingen mag natuurlijk niet te groot zijn
«100 msec)

omdat er anders spraak verloren gaat.

Deze uitvoering is ook geschikt voor het inbouwen van de voiceswitches in de conferentie schakeling. De voice-switches in de
posten kunnen dan vervallen. In overleg met mijn coach werd besloten dit nog niet te doen.
2.8. Besluit.

In dit hoofdstuk is onderzocht hoe het vergelijkingsorgaan kan
worden uitgevoerd. Er is voor de uitvoering van de beslissings.schakelaar, zoals in 2.7. besproken, gekozen. Deze uitvoering heeft
het voordeel, dat ook andere decodeer schakelingen gemakkelijk
getest kunnen worden.
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We zagen dat het bepalen van de luidste spreker in 2 schakelingen
gebeurt. Beiden werken ze volgens de regel, dat de spreker wordt
doorgeschakeld,

indien hij

2x zo luid spreekt als

de andere

spreker, die op de beslissingsschakelaar is aangesloten.
Hiervoor worden zg. regelspanningen gebruikt, die onstaan door het
digitale signaal "4-gelijke-bits-1" te integreren.

Deze beide delen zijn:

de voice-switch in de post

- heeft een RC vertraging van 40 msec

de beslissingsschakelaar in - heeft een RC vertraging <1 msec en
de conferentie schakeling

een wachttijd van t

z msec

op even-

tuele luidere sprekers

Hoe groot de wachttijd (t ) moet zijn, zal onderzocht worden door
Z
experimenten.
Het criterium, dat men 2x zo luid moet spreken, als de andere
spreker, om ingeschakeld te worden, verwacht ik goed gekozen te
zijn. Dit zal ook onderzocht worden.
In het volgende hoofdstuk zal ik 2 uitvoeringen van een conferentie schakeling bespreken. Dan komt ook de taak van de besturing en
het schakelgedeelte aan de orde.
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3. De uitvoering van een conferentie schakeling.

3.1. Inleiding.
In het vorige hoofdstuk is het vergelijkings orgaan besproken. Er
is toen gekozen voor de beslissingsschakelaar, die in de voiceswitch zit.
Men kan de voice-switch en het vergelijkings orgaan samen gebruiken om de luidste spreker te bepalen
De voice-switches kunnen we ook aIleen als vergelijkings orgaan
gebruiken. De conferentie schakeling heeft dan geen vergelijkings
orgaan.
Deze beide situaties zal ik nu bespreken. Daar zal dan het model
voor de te bouwen conferentie schakeling uit volgen. Ret schema
daarvan zal in hoofdstuk 4 besproken worden.
Ret is de bedoeling, dat deze conferentie schakeling voor 4 posten
wordt uitgevoerd. Dit is natuurlijk altijd naar meer posten uit te
breiden.
De te ontwerpen conferentie schakeling zal in eerste instantie zo
eenvoudig mogelijk worden uitgevoerd.

Ais

de schakeling dan

redelijk werkt, kunnen daarna, indien nodig,

eventuele uitbrei-

dingen worden gemaakt. Dit zal onderzocht worden door middel van
enkele experimenten.
Ret in hoofdstuk 2.2. opgestelde blokschema van de conferentie
schakeling, moet nu iets gewijzigd worden in verband met de gewijzigde uitvoering van het vergelijkingsorgaan. Ret gewijzigde blokschema is in fig.3.1.

afgebeeld.

Men ziet dat het vergelijkings orgaan aan de ingang van de conferentie schakeling is gekomen.

27

I
I

I

-

-

-

I

verge
org.

,
I
I

schakel
gedeelte ---4

I

I
I I be s turing I.
L

r
I

arbiter
fig.3.1.

We zagen verder in hoofdstuk 2.7., dat op de uitgang van het vergelijkings orgaan aIleen een verandering opt reed indien er een
spreker binnenkornt, die harder spreekt dan de oude luidste spreker.
Het schakelgedeelte en de besturing moeten dit detekteren en verwerken. Daarnaast moet de arbiter ook de situatie goed verwerken,
dat er meerdere sprekers tegelijk gaan spreken.

3.2. Detektie van de ingangssignalen.

Eerst zal ik bespreken hoe het detekteren van de ingangssignalen
gebeurt. Dit gebeurt o.a. door het ingangsnetwerk en het detektie
blok (fig.3.2.).
De genoemde blokken zullen hierna besproken worden.
We moeten detekteren, dat er een nieuwe spreker in de conferentie
schakeling binnenkomt. Bij gebruik van het vergelijkings orgaan is
dit de luidste spreker tot nu toe.
Het is niet nodig een niveaux drempel in te bouwen, om by. het omschakelen op achtergrondruis te voorkomen. De voice-switch in de
post regelt dit ale

l....
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van schakel
netwerk
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netw.

van dec. of'
verge org.

schakel
netwerk

stuureenheid

fig.3.2.

Hoe vindt nu het aftasten van de ingangen plaats? Dit heb ik zo
uitgevoerd, dat de ingangen van het ingangs netwerk een voor een
worden doorgeschakeld;

daarbij komt op de uitgang een logische 0

(geen nieuwe spreker) of een 1 (er is een nieuwe spreker) te staan.
Bij een 1 geeft het blok detektie dan een stuurpuls aan de stuureenheid af.
Het aftasten van de ingangen gebeurt periodiek. De tijd gedurende
welke een ingang is doorgeschakeld, is gelijk aan de kloktijd, die
15,625 psec (64 kHz)

is. Dit aftasten wordt door de stuureenheid

verzorgd.
Van de spreker die aan het woord is, wordt de ingang ook afgetast;
maar de uitgang is nu geblokkeerd door het schakel netwerk, zodat
deze 0 blijft, anders wordt deze spreker steeds voor een nieuwe
spreker aangezien.
We zien dat de stuureenheid in de eerste plaats het aftasten van
de ingangen verzorgd. Daarnaast levert het ook de nodige stuurpulsen aan het schakelgedeelte.
Nu zal ik 2 mogelijke uitvoeringen voor een conferentie schakeling
gaan bespreken.
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3.3. uitvoering 1: Geen vergelijkings orgaan in
de conferentie schakeling.
AIleen de voice-switches in de posten gebruiken we als vergelijkings orgaan. Als een nieuwe spreker

(2)

voldoende hard gaat

spreken t.o.v. de huidige spreker (1), zal zijn microfoon door de
voice-switch worden ingeschakeld (zie ook fig.3.3.). Als de conferentie schakeling vervolgens deze spreker met de andere posten
doorschakeld, zullen daar ook de voice-switches omklappen, zodat
de posten nu spreker 2 horen. Deze is nu de nieuwe huidige spreker
geworden.
Als er een spreker 3 is, die op dat moment harder spreekt dan
spreker 2, zal zijn voice-switch niet omklappen. Deze spreker 3 zal
nu met de andere posten worden doorgeschakeld; spreker 2 wordt dan
uitgeschakeld.
Ret overschakelen van de ene spreker (1) naar de andere (3) zal
waarschijnlijk niet zo geruisloos verlopen. Dit is niet zo prettig,
als op deze manier de luidste spreker bepaald moet worden. Deze
uitvoering is dus vermoedelijk niet zo geschikt om te gebruiken.
In fig.3.3.

is het verwachte verloop van de spraak signalen bij

deze situatie schematisch weergegeven.
1
2

J

t.
r.:"::-t - - - -

fig.3.3.

De getrokken lijn geeft de tijd aan, dat deze spreker met de andere
posten is doorgeschakeld. De gestippelde lijn geeft de tijd t

aan,
1
gedurende welke het spraaksignaal van een spreker (in zijn post)

met de huidige spreker wordt vergeleken. Deze tijd
+40 msec (vanwege RC vertraging van de voice-switch).

t

1

is nu
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De conferentie schakeling hoeft bij deze uitvoering aIleen te
detekteren

t

dat er een nieuwe spreker binnenkomt

t

waarna deze

spreker met de andere posten wordt doorgeschakeld.
Bet blokschema van deze conferentie schakeling is in fig.3.4.
afgebeeld.

schakel netwerk

I

I

I

I
ing.
netw.

L

.-----------L..-_-,

stuur
eenheid
+ timer

T
I

'------,---------'J
arbiter
fig.3.4.

Bet blok decodering (dec.) geeft bij 4 gelijke bits na elkaar op
de ingang t een 1 op de betreffende uitgang. Deze schakeling is voor
iedere spreker apart uitgevoerd. Ret blok dec. is met het ingangs
netwerk (ing. netw.)

doorverbonden.

Als er een 1 op een uitgang van het dec. hlok staat en de overeenkomstige ingang van het ing. netw. wordt ook afgetast

t

zal er een 1

op de uitgang van het ing. netw. komen. Ret blok detektie (det.)
geeft dit door aan de stuureenheid

t

die vervolgens register

1

(reg. 1) aktiveert.
De poort van de betreffende spreker in reg. 1 is nu 1 geworden.
Door het uitgangsnetwerk (uitg. netw.) is deze nieuwe spreker met
de overige posten doorverbonden
De uitgang van reg.

t

zodat zij

hem kunnen horen.

1 is ook naar het ing. netw.

teruggevoerd.

Riermee wordt de uitgang van de huidige spreker geblokkeerd t deze
blijft nu O. Anders zou men deze spreker steeds detekteren als een
nieuwe spreker.
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De post van de huidige spreker krijgt het rust signaal (10101010 ••
-periode 64 khz) aangeboden. Hier komt na demodulatie geen signaal
uit de luidspreker. De huidige spreker zelf weet dan, dat hij aan
het woord is en door de anderen wordt gehoord.
De timer kan, indien nodig, het ing. netw. een tijd t

blokkeren;
3
dan wordt het aftasten van de ingangen geblokkeerd. Na deze tijd
gaat het aftasten dan weer gewoon door. Deze blokkering is misschien han dig om een spreker even ongestoord aan het woord te
laten.
Deze timer wordt als een uitbreiding van de conferentie schakeling
gezien, maar zal nog niet worden uitgevoerd. Door het doen van
experimenten, zal bekeken worden of deze blokkering nodig is en
onder welke voorwaarden deze in werking moet treden.

3.4. uitvoering 2: Bet vergelijkings orgaan in
de conferentie schakeling.
Nu is de conferentie schakeling voorzien van een vergelijkings
orgaan. De voice-switches in de posten blijven ook werken. Er
vinden nu 2 selekties van de luiheid plaats, de 1
e
switch en de 2
in het vergelijkings orgaan.

e

in de voice-

In de post wordt men ingeschakeld door de voice-switch, indien men
2x zo luid spreekt als de huidige spreker.
In hoofdstuk 2.7. is beschreven wat er in het vergelijkings orgaan
gebeurt.

Voor de duidelijkheid is fig.2.7.

nog eens herhaald

in fig.3.5 ••
We hebben gezien, dat indien een spreker luid genoeg is, zijn uitgang van het vergelijkings orgaan 1 wordt. Zijn regelspanning komt
dan op ingang

P te

staan, de ingang die bij de luidste spreker

hoort.
Met deze uitvoering worden de regelspanningen van de posten continu
met die van de luidste spreker vergeleken.
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Nadat de regelspanning van de nieuwe luidste spreker op ingangf is
doorgeschakeld, zal zijn uitgang van het vergelijkings orgaan weer

o

worden. Dit komt omdat de regelspanning van ingang

%een

tegen-

gestelde polariteit heeft t.o.v. de regelspanningen van de ingangen
1 tIm 4. Daarbij is er ook de verzwakking van de regelspanning van
de luidste spreker (Roofdstuk 2.6.). Met deze uitvoering hoeft er
geen terugkoppeling van reg. 1 aangebracht te worden naar het ing.
ne two •
De uitgangen van dit vergelijkings orgaan worden ook nu een voor
een afgetast.

Indien een uitgang 1 is, wordt het aftasten weer

geblokkeerd.
Zoals in hoofdstuk 2.7. genoemd,
kijken,

is er nog een wachttijd om te

of er nog sprekers luider zijn.

Deze wachttijd wordt in de eerste plaats bepaald door de RC vertraging van de beslissingsschakelaar. Die heb ik in eerst instantie
klein gehouden «1 msec).
Ret tweede deel van de wachttijd wordt bepaalt door een blokkeermechanisme.
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Nadat de blokkering is opgeheven, begint het aftasten weer,

te

beginnen bij de volgende ingang. Indien het aftast mechanisme weer
bij de nieuwe spreker is gekomen (aIle ingangen zijn dan een keer
afgetast) en er dus geen spreker luider was, wordt deze spreker met
de andere posten doorgeschakeld.
Tijdens het Z

e

deel van de wachttijd worden dus aIle ingangen

een keer afgetast.
Was er weI een spreker luider, dan begint het wachtproces hier
opnieuw. Dit gebeurt steeds indien er een spreker nog luider is.
Er moeten nu Z registers zijn, een voor het onthouden van de
luidste spreker op dit moment en een voor de huidige spreker, die
met de posten is doorgeschakeld.
Hoe groot de wachttijd (t ) moet zijn, is nog niet bekend; deze
Z
wordt yoorlopig op t =40msec gehouden.
Z
Deze wachttijd kan vergroot worden door oa. de RC vertraging van de
beslissingsschakelaar te vergroten. De tijd (t +t ) mag niet te
1 Z
groot worden, daar er anders spraak informatie verloren gaat.
In fig.3.6. ziet men het verwachte verloop van de spraak signalen
van dezelfde situatie als genoemd in hoofstuk 3.3 ••
1.
I

I

1

t.,
2

f,'l..

~

t,

3

1:1.

~r--'1

fig.3.6.

t 1 is weer de tijd waarin een spreker met de huidige spreker (1)
wordt vergeleken. Deze tijd is samengesteld uit de vertraging in de
voice-switch (40 msec)

en in de beslissingsschakelaar «1 msec).

Indien een spreker luid genoeg is, komt zijn regelspanning op
ingang ~ te staan; op deze ingang staat steeds de regelspanning van
de luidste spreker.
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Dan wordt er een tijd t

z

(de wachttijd)

gewacht of

er een nag

luidere spreker is.
Indien er na t

z

sec geen spreker is, die nag luider is, wordt de

nieuwe luidste spreker (3) met de posten doorgeschakeld. Daarna kan
het aftasten een tijd t

3

geblokkerd worden. Dit wordt voorlopig nag

niet uitgevoerd.
De getrokken lijn geeft weer aan wanneer men met de overige posten
is doorverbonden;

dit geldt niet voor in gang 0, want die komt

aIleen binnen de conferentie schakeling voor.
In fig.

3.7.

is het blokschema van deze conferentie schakeling

te zien.
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Ret dec. blok bevat weer de schakeling die bij 4-gelijke-bits-l;
dit signaal wordt daarna nag geintegreerd. Er komen hier nu analoge
signalen uit het dec. bloke
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De AMP (!naloge

~ulti

flexer)

schakelt de regelspanning van de

luidste spreker door naar ingang 0 van de beslissingsschakelaar. De
sturing van de AMP komt van reg.
die het luidst

is~

1~

waarin de poort van de

spreker~

hoog is. De beslissingsschakelaar is in fig.3.5.

afgebeeld.
Ret ing. netw. wordt weer door de stuureenheid afgetast. Ret blok
det. geeft weer door indien er een nieuwe spreker komt; dit is dan
de luidste spreker tot nu toe. De stuureenheid aktiveert dan
reg.

1~

waar deze spreker in komt te staan.

De stuureenheid regelt ook de wachttijd t

2

; na het verloop van

deze wachttijd wordt reg. 2 geaktiveerd; dan is de luidste spreker
bepaald. In reg. 2 staat dan de nieuwe huidige spreker.
De huidige spreker is weer door het uitgangsnetwerk met de andere
posten doorgeschakeld. Daarbij krijgt de
is~

post~

die aan het woord

het rustsignaal aangeboden.

Deze uitvoering kan de
spreken~

situatie~

dat er meer mensen tegelijk

waarschijnlijk beter verwerken dan uitvoering 1.

3.5. Besluit.

Er is besloten de 2
wacht~

e

uitvoering te bouwen. Rier wordt van ver-

dat deze het beste zal werken.

Bij deze uitvoering~ evenals trouwens bij de 1
zo~

e

uitvoering~ is het

dat er steeds maar een persoon tegelijk door de anderen gehoord

kan worden. Dit betekent voor de
beheersen~

gebruikers~

dat ze zich moeten

er kan maar een spreker tegelijk aan het woord zijn.

Ret feit dat er meerdere sprekers door elkaar praten, moet als een
overgangstoestand gezien worden. De luidste spreker komt aan het
woord, de overigen moeten hun mond even houden. Deze situatie zal
goed onderzocht moeten worden.
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De spreker t die aan het woord iS

t

krijgt een rustsignaal aangebo-

den. Er komt dan geen signaal uit de luidspreker. Zo weet men ook
of men aan het woord is.
Door experimenten zal onderzocht worden of de schakeling goed
werkt en de afzonderlijke delen goed funktioneren. Daarnaast moet
onderzocht worden of de duur van de vergelijk tijd t
tijd t

z

1

en de wacht-

goed gekozen zijn.

Er zal daarnaast ook bekeken worden hoe het met de bruikbaarheid
van uitvoering 1 staat.
Ook zal onderzocht worden t hoe het met het gedrag van de deelnemers
is gesteld.
In het volgende hoofdstuk zal het schema van uitvoering Z besproken worden.

37

4. Ret schema van de conferentie schakeling.

4.1. De conferentie schakeling.
Het schema van de conferentie schakeling uitvoering 2, zal nu
besproken worden.
Het gehele schema van deze conferentie schakeling is in fig.4.1.
te zien.
De afzonderlijke biokken zal ik nu bespreken.
dec.

(fig.4.1.)

Deze schakeling geeft bij 4 geIijke bits een 1 op de uitgang d.
Daartoe wordt het signaal van de posten (i1 tim i4) aan de schuifregisters SRE 1 tim 4 toegevoerd. De schuif frequentie is geIijk
aan de klok (64 kHz). Zo worden steeds 4 achtereenvolgende bits
bewaard. Door ze aan een en- en een of-poort toe te voegen, kan
eenvoudig getest worden of het respektieveIijk 4 geIijke enen of
nuIIen zijn.
De uitgang d is met het 2 e deel, de integrator, verbonden. Deze
is in fig.4.2. afgebeeld.
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Bij de ingangsspanning afkomstig van d, wordt een gelijkspanning
opgeteld (van R 2 ) om het digitale signaal aan de integrator aan te
passen. Geen 4-gelijke bits is 5 Volt en 4-gelijke-bits is 0 Volt
(op uitgang d). Deze polariteiten geven echter problemen bij het
integreren. Bij geen 4-gelijke-bits zou de regelspanning na integratie alsmaar groter worden (tot max. -15 Volt=voedingsspaning).
Door nu -5 Volt bij het digitale signaal op te tellen, krijgen we

o

Volt bij geen 4-gelijke-bits en een positieve regelspanning (van-

wege inversie bij het integreren) bij 4-gelijke-bits op de uitgang
van de integrator.
Ret instellen van R

is een extra handeling, die gedaan moet
2
worden. Er zal later bekeken worden of deze schakeling eenvoudiger
is uit te voeren, dus zonder instelpotmeters.
AMP (£lg.4.1.)
De regelspanningen van het dec. blok worden naar de beslissingsschakelaars en de AMP (type SCL4066)

toegevoerd. De sturing van

de AMP komt van reg. 1 (b

tim b ). Afhankelijk van welke ingang
l
4
hoog is, komt de overeenkomstige regelspanning op de uitgang van

de AMP te staan. Deze wordt na invertering aan de beslissingsschakelaar (BS)

toegevoerd.

BS
De beslissingsschakelaar en de hiervoor genoemde invertor zijn in
fig.4.3.

afgebeeld.

Met R l kan de gelijksspanning U op -30mv worden ingesteld (zie
r
ook hoofdstuk 2.6.). De beslissingsschakelaar is een Schmitttrigger. De uitgangsspanning wordt door de zener-diode begrensd
tussen -O,7V en +4,7V. Gestippeld is de plaats van de condensator
aangegeven, die (indien nodig) een RC vertraging aan de beslissingsschakelaar kan geven.
Ing. netw. + det. blok (£lg.4.1.)
Ret ing. netw. bestaat uit 4 en-poorten (EN 1 tim 4). De stuurspanningen sl tim s4' die op de ene ingang staan, komen van de
stuureenheid. De andere ingangen zijn met de beslisssingsschakelaars verbonden.
De uitgangen van het ing. netw. gaan naar het det. blok; dit is
een of-poort.
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4,7 V

10k

fig.4.3.
De stuureenheid (fig.4.1.)
Als eerste kijken we naar de stuurspanningen s1 tIm s4' die voor
het aftasten van de ingangen gebruikt worden.

Deze spanningen

worden door SRE 5 opgewekt. De terugkoppeling d.m.v. de nof-poort
zorgt er voor, dat het goede patroon wordt opgewekt, nl. een 1 en
drie O'n. Daarbij schuift de 1 cyclis van s1 naar s4'
De D-flip-flop's D

en D zorgen voor de synchronisatie van de
1
Z
signalen van het det. bloke D wordt daarom op de negatieve klok1
flank gestuuurd.
Is een uitgang van een beslissingsschakelaar hoog en is de overeenkomstige stuurspanning s aanwezig, dan zal de ingang van D laag
1
worden. De uitgang is dan nog hoog. Na de negatieve klokflank wordt
de uitgang ook laag. Via EN 6 en MV 1 (Monostabiele

~ibrator)

wordt

de klokfrequentie van SRE 5 nu onderdrukt. Ret aftasten van de
ingangen is dan geblokkeerd.
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Op de volgende positieve klokflank wordt de uitgang van D

2

ook

negatief. Deze negatieve flank stuurt reg. 1.
1 staan ook de stuurspanningen sl tIm s4·

Op de ingangen van reg.

De stuurspanning die hoog is, komt overeen met het nummer van de
beslissingsschakelaar die hoog is. Na aktivering van reg. 1 is de

tIm b
hoog geworden. Rier staat
1
4
dan het nummer van de luidste spreker.
overeenkomstige uitgang b

De uitgang van reg. 1 stuurt de AMP, die de regelspanning van deze
spreker met de ingang, die de beslissingsschakelaars gemeenschappelijk hebben, doorschakeld. Door deze terugkoppeling wordt na een
korte tijd de betreffende uitgang van de beslissingsschakelaar
weer 0; dit geeft D

1

weer door, waarna zijn uitgang weer hoog

wordt. De uitgang van de MV 1, die de wachttijd t

verzorgd, blijft
2
uitgang). Ret aftasten (door SRE 5) gaat na

msec laag (Q
2
verloop van deze tijd weer verder.
nog t

Deze overgang op de uitgang van EN 6 stuurt ook de reset ingang van
SRE 6. Als deze ingang laag is, zijn aIle uitgangen van SRE 6 laag.
Als de uitgang van EN 6 weer hoog is geworden, het aftasten gaat
dan ook weer verder, gaat het schuiven van SRE 6 weer beginnen.
Er worden nu enen van links naar rechts ingeschoven. Na 4 keer
schuiven wordt dan reg.

2 geaktiveerd.

Indien nu binnen 4 maal schuiven er een spreker gekomen is die
luider is, wordt dit schuif register weer gereset (door EN 6). De
uitgangen worden 0 en het inschuiven van enen moet na de blokkering
(t

msec) weer opnieuw beginnen.
2
Indien er binnen 4 maal schuiven geen spreker gevonden is, die
luider is,

wordt reg.

2 geaktiveert. Ret nummer van de nieuwe

(huidige) spreker staat nu op de uitgang a

1

tIm a

4

van reg. 2, die

met het uitg. netw. verbonden is.
Aan de en-poor ten EN 5 en 6 wordt ook een reset (R) signaal toegevoerd, om de conferentie schakeling te kunnen resetten. Dit signaal
wordt d.m.v. een drukknop (sk 1) opgewekt.
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uitg. netw.

De signalen a

tim a
zijn nog via een buffertrap met led's
1
4
verbonden, zodat men kan zien welke ingang, of beter gezegd welke

post, is ingeschakeld (fig.4.4.).
Opm. Dit is niet in fig.4.1.

afgebeeld.

JJo.D.
a

----o---o---!
i'I

+

'----'

Ie SN7 l W7
fig.4.4.
Ret ic

(SN7407)

is daarbij een buffer met open collector.
e
Ret uitgangsnetwerk bestaat uit 2 delen. Ret 1 is in fig.4.5.

afgebeeld.
a.

i.

•

+

G

•
•
fig.4.5.

Ret signaal G is het z.g. geschakelde signaal, het signaal van
degene die aan het woord is. Dit signaal verkrijgt men door een van
de ingangen d.m.v.het a signaal (van reg. 2) door te schakelen.
Ret optreden dat meerdere uitgangen a hoog zijn, of dat aIle uitgangen a laag zijn, is niet gewenst. Dit zal bij normaal gebruik
niet optreden, aIleen bij het inschakelen. De reset knop indrukken
is dan de remedie.
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Voor iedere uitgang is daarnaast nog de volgende schakeling apart
uitgevoerd (fig.4.6.).

klOk~RU

G·•

•

a·I
RU

,

+

U'

•

.

a·

fig.4.6.
De uitgangen van deze schakelingen zijn met de posten verbonden.
RU is het rustsignaal, dat verkregen wordt door de klok frequentie
te halveren.
Een post krijgt nu aangeboden, of G indien iemand anders aan het
woord is, of RU indien men zelf aan het woord is.

4.2. Besluit.
Ret schema van de conferentie schakeling (uitvoering 2) is in dit
hoofdstuk beschreven. Daarbij zijn naderhand aangebrachte kleine
wijzigingen van de schakeling, al verwerkt.
Een nadeel is het aanwezig zijn van de instelpotmeters R

tIm R •

S
In het volgende hoofdstuk zal blijken dat deze onderdelen kunnen
I

vervallen.
Dan zullen ook de onbekende tijden t

l

,

t

z

en t

3

bepaald worden.

Nu zijn t =t =40 rnsec en t =O.
l
2
3
Eventuele wijzigingen van de conferentie schake ling kunnen later
nog gemaakt worden. Daar de schakeling nog experirnenteel is uitgevoerd, met wrap verbindingen, zijn deze veranderingen makkelijk
uit te voeren.

{.i

Ji.lo,:"
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5. De experimenten.

5.1. Inleiding.
In de vorige hoofdstukken zijn de delen voor de te bouwen conferentie schakeling (met vergelijkings orgaan) beschreven.
Deze is nu gebouwd.
In dit hoofdstuk zullen de experimenten beschreven worden, die
daarmee zijn uitgevoerd.
Hiermee wil ik in de eerst plaats een idee krijgen van de werking
van de schakeling. Daarnaast hoop ik ook wat te weet te komen over
het gedrag van de gebruikers.
Uit de experimenten zal ook blijken of het gekozen model van de
conferentie schakeling goed is, of er uitbreidingen of wijzigingen
gemaakt moeten worden. De afzonderlijke delen zullen daarbij op hun
funktioneren onderzocht worden.
5.2. Experiment 1.

Als eerste werd er een vergadering tussen 4 personen gehouden.
Daarbij werden meerdere signalen op de band vastgelegd, zodat deze
vergader situatie later kon worden herhaald, om wijzigingen van de
conferentie schakeling uit te proberen. Daarbij had ik de beschikking over een 14 kanaals recorder (Ampex), zodat ik voldoende
signalen kon opnemen.
De signalen die van de microfoon (1) kwamen en die naar de luidspreker (2) gingen werden o.a.
~

( [)J---

--I

C>

-

<J

-

de p ost

opgenomen (fig.5.1.).

1

"

-

/'

naar
conf.
sch.

-

2

./

fig.5.1.
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Daarnaast werd nog het som signaal S van aIle microfoonsignalen en
het geschakelde signaal G opgenomen.
De microfoon signalen kunnen gebruikt worden om de vergader
situatie te herhalen. Men voert deze signalen dan weer toe aan
hetzelfde punt

(1), vanwaar ze zijn afgenomen

Er werd bij het herhalen hinder ondervonden van de koppeling tussen
luidspreker en microfoon. De microfoon signalen bevatten nl. ook
het opgevangen signaal van de luidspreker. Daar dit soms een
redelijk hoog niveau had, werd naderhand bij een gewijzigde conferentie schakeling, soms verkeerd geschakeld. Daarom werd bij
volgende experimenten met koptelefoons gewerkt, zodat er geen ongewenste koppeling meer was.
Ret S signaal en het G signaal werden steeds met elkaar vegeleken,
om een idee te krijgen van de verloren spraak informatie. Ret
geschakelde signaal G is wat een 5

e

post, die aIleen zou luisteren,

zou horen. Roe beter dit te volgen is, hoe beter de conferentie
schakeling werkt.
Nu zal ik wat over dit experiment zeggen. Als de sprekers zich
rustig hielden, dus als ze elkaar niet erg in de rede vielen, hoorde men de sprekers na elkaar, alsof ze in dezelfde ruimte zaten.
Ret omschakelen gebeurde dan onmerkbaar.
Ret werd weI als hinderlijk ervaren, als men tijdens het spreken,
een kort woord van een ander ertussen door hoorde (bv.

ja). Men

hield dan even in om te luisteren of er meer kwam. Dit verschijnsel
bevorderde ook, dat men gauw zijn mond hield als een ander aan het
woord kwam. Rierdoor hoorde men de sprekers zo goed na elkaar.
Men kreeg verder niet het idee, dat er spraak informatie verloren
ging. Dit kwam, omdat de zinnen vrij kort waren. Bij een volgend
experiment 2 (hoofdstuk 6.3.) was het duidelijker te horen, dat er
weI spraak informatie verloren ging.
Boven genoemde situatie is verder niet zo interessante Dit was weI
het geval met de situatie, dat de sprekers door elkaar gingen
praten. Men hoorde nu een stukje zin van de ene spreker en dan een
stukje van de andere Ret geheel was dan ook niet te volgen.
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Dit verschijnsel is nu beter onderzocht. Als eerst werd daarom het
totale beslissings mechanisme bekeken.
5.3. Ret beslissings mechanisme.
Dit beslissings mechanisme bestaat uit de voice-switch en het
vergelijkings orgaan.
-
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Als eerste heb ik de regelspanningen, zoals die in het vergelijkings orgaan voorkomen, onderzocht. Het wacht mechanisme werd even
uitgeschakeld, om hier geen last van te hebben.
Van een situatie, waarbij veel werd omgeschakeld, werden de regelspaningen geregistreerd (fig.5.2.). Dit beeld is nagetekend vanaf
het scherm van een geheugenskoop.
In dit geval wisselden post 3 en 4 elkaar af.
Eerst zal ik vertellen, hoe de regelspanningen zijn verkregen.
Deze werden gemeten op de uitgangen van de integrators (zie ook
fig.4.1.). Daarbij
A

is:

(voice-switch aan)
geschakelde regelspanning

u

(voice-switch uit)
continue regelspanning,

zoals in

de posten aanwezig.
Men ziet dat bij het inschakelen van een spreker het even duurt,
voordat de regelspanning A dezelfde waarde heeft als regelspanning
U, de regelspanning in de post.
Dan kan de beslissings schakelaar, die vrij snel werkt (<1 msec),
misschien een verkeerde beslissing nemen, omdat de regelspanning A
nog niet dezelfde momentane waarde als U heeft. Verder verloopt
de regelspanning grillig, wat ook hinderlijk is, om dat door aanwezige pieken, verkeerde beslissingen genomen kunnen worden.
De conclusie is dan ook, dat wil de beslissingsschakelaar beter
werken, er zeker een RC vertraging moet zijn. Dan zal het verloop
van de regelspanning ook minder grillig zijn, zodat er vermoedelijk
bet ere beslisssingen genomen kunnen worden.
Er is besloten een evengrote RC vertraging als in de voice switch
te nemen. De voice switch in de post wordt nu uitgeschakeld. De RC
tijd in de voice switch is RxC=10kx3,9u=40 msec. Nu maak ik de RC
tijd in de beslissingsschakelaar (fig.5.3.)

even groot.
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R=10k
B

4 R

D

A

R

c

fig.5.3.

Nu bekijk ik de overgang van A naar D:
R

l+je..uRC

R

R

2

R

t

4R+1+jWRC 4R+j w 4R C+R 5R(1+ jw RC )
Nu moet:
Als

~RC=4x10-2
5

R=10kn:

~ C=5.10- 6 pF

Voor C kies ik 4,7pF. De RC tijd van b naar c is nu niet zo klein
als in de voice switch (zie Bijlage 1), maar dit had geen nadelige invloed.
De regelspanning ondervindt nu een vertraging in de beslissings
schakelaar. De wachttijd t

(was 40 msec) is daardoor ook groter
2
geworden. Er werd nu verwacht, dat het beslissings mechanisme in
het vergelijkings orgaan beter zou werken.
Maar wat zien we nu? De situatie is ongeveer hetzelfde als eerst.
Ret komt er op neer, dat als 2 sprekers tegelijk praten, ze met
korte tussenpozen (in de orde van 100 msec)
Vergroten van de vergelijktijd t

aan het woord zijn.

of de wachttijd t
is niet zo
2
1
goed mogelijk. De totale tijd t +t
wordt dan te groot. Ret
2
1
wordt nu merkbaar, dat bij het inschakelen spraak verloren gaat.

49

Een spreker die binnenkomt in de conferentie schakeling en wordt
doorgeschakeld, blijft minimaal +100 msec aan het woord. Ret kwam
echter niet voor, dat een 2

e

spreker binnen de wachttijd t

2

werd

ingeschakeld.
Ret wachtmechanisme heeft dan geen funktie. Ret verschijnsel waar
het om gaat, het te vaak omschakelen, heeft een grotere periode
tijd (>100 msec)

dan de wachttijd. Vergroten van de wachttijd

(>100 msec) levert verlies van de spraak informatie Ope Daarom heb
ik nu besloten het wachtmechanisme weg te laten.
De vergelijk tijd t =±40 msec, bleek weI goed gekozen te zijn.
1
Daar deze vertraging ook in de voice switch zit, hoeft de conferentie schakeling in dit geval geen vergelijkings orgaan te hebben.
Er is maar een selektie van de luidheidzinvol. Een 2 e selektie is
binnen deze korte tijd «100 msec) niet funktioneel. Men houdt nu
uitvoering 1 van de conferentie schakeling over.
Als men een geluidsgedeelte zonder voice switch zou hebben, moet
de conferentie schakeling weI een vergelijkings orgaan hebben. Dit
zou dan kunnen met de uitvoering, die in hoofdstuk 2.7. is beschreven. Dit vergelijkings orgaan is niet ideaal. Ret was de bedoeling
het vergelijkings orgaan nog te verbeteren. Rier wordt nu natuurlijk van afgezien. Dit geldt ook voor het bekijken of het vergelijkings orgaan digitaal kan worden uitgevoerd.
Als men de regelspanningen bekijkt (fig.5.2.), ziet men dat er in
een dal vaak wordt overgeschakeld. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het verloop van de spraaksignalen.
Dit ga ik nu beter onderzoeken.

5.4. Bet verloop van de spraaksignalen.
Om over het verloop van spraaksignalen iets meer te weten te
komen, werd in de literatuur gezocht naar het onderwerp geschakelde
verbindingen. Daar werd een 2 tal artikelen gevonden (lit. 2 en 3),
waarin het z.g. aan-uit patroon van spraaksignalen was onderzocht.
Aan moet men hierbij zien als het bevinden van het spraaksignaal
boven een bepaald drempel niveau. Deze drempel is vrij laag gekozen, omdat men aIleen boven de achtergrondruis hoeft uit te komen.
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Een stuk tekst kan er dan uizien zo als in fig.5.4.1.

is af-

gebeeld.

1•
I

lettergreep

pauze

L

2.~
fig.5.4.

Men krijgt dit patroon, doordat gesproken tekst bestaat uit lettergrepen (spurts), met daartussen adempauzes (gaps). Een soortgelijk
verloop ziet men ook bij de regelspanningen (fig.5.2.). De regelspanning verloopt nl. met toppen en dalen. Een dal komt dan overeen
met een adempauze. Rierin wordt ook het gemakkelijkst overgeschakeld.
In genoemde artikelen wordt een techniek beschreven om van de
spurts grotere blokken te maken, talk spurts genaamd, of zo men wil
stukken gesproken tekst.
Spurts <10 msec worden daarbij weggegooid, daar dit meestal storingen zijn. Gaps tot 200 msec worden opgevuld, dit zijn adempauzes
tussen lettergrepen. Zo heeft men met grote waarschijnlijkheid
reeksen lettergrepen gekregen, die gescheiden worden door adempauzes groter dan 200 msec (bv. om even adem te halen)

(fig.5.4.2.).

Dit opvullen gebeurt met de computer. Deze bewerking levert een
vertraging van 200 msec op, men moet nl. 200 msec wachten voor een
gap, om te weten of deze groter dan 200 msec is of niet. Deze vertraging is in ons geval niet gewenst, zodat deze techniek niet
gebruikt kan worden.
Ik zal weI gebruik maken van de verdelingsfunkties van enkele
grootheden.
Ret te veel omschakelen in ons geval, wordt dus veroorzaakt door
het verloop van de spraaksignalen. Deze bestaan uit lettergrepen
met daartussen adempauzes.
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Omdat de regelspanning een zelfde soort verloop als het spraaksignaal heeft, ziet men hier dus hetzelfde verschijnsel. Een dal komt
dan overeen met een adempauze.
In zo'n adempauze wordt nu gemakkellijk omgeschakeld. Men hoort
dan een paar lettergrepen van de ene spreker en dan een paar van
de andere Het geheel is dan ook niet goed te volgen.

5.5. Het blokkerings mechanisme.
Ik ga nu bekijken op welke manieren, het

te veel omschakelen

beperkt kan worden. Daarbij denk ik aan een blokkerings mechanisme
in de conferentie schakeling, die het omschakelen onder bepaalde
voorwaarden blokkeert.
Er zijn de volgende voorwaarden denkbaar.
1. Een spreker kan tijdens het spreken niet onderbroken worden.

Korte adempauzes worden daarbij ook overbrugd tot maximaal t

4

msec.
Deze methode is gunstig voor de oude spreker; hij blijft aan het
woord tot er een langere adempauze komt.
2. Indien een spreker wordt uitgeschakeld (interruptie) en binnen

t

s

msec weer wordt ingeschakeld, kan deze spreker t

6

msec onge-

stoord spreken.
Deze blokkering wordt opgeheven (binnen deze t
spreker adempauzes groter dan

t

6
msec heeft.

msec), indien een

4
Deze blokkering treedt dus in werking, indien men in de rede gevallen wordt.
Met deze uitvoering is ook de oude spreker in het voordeel.
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3. Indien men wordt ingeschakeld, kan men t 6 msec ongestoord
spreken. Deze blokkering wordt weer bij adempauzes groter dan t
4
mseC opgeheven.
Er gelden hier dezelfde tijden als bij uitvoering 2.
Deze methode is voordelig voor een nieuwe spreker. Deze kan na het
inschakelen even ongestoord spreken.
Indien een van de genoemde voorwaarden geldt, is het omschakelen
van de conferentie schakeling geblokkeerd, men kan dan ongestoord
spreken.
Ik zal nu over de tijden t

en t
vermelden, wat er in de
5
6
literatuur is vermeld (lit. 2 bIz. 14). Ret is de bedoeling daar4

,

t

naast door het doen van experimenten, dit na te gaan.
Ais eerste geeft ik de kans verdeling van de korte adempauzes tussen lettergrepen; langere adempauzes wordt hierbij niet meegereken.
adempauze (in msec)

F(adempauze)

50

0,8

70

0,9

100

0,98

200

1

adempauze=37msec

Bij deze verdeling was de drempel -43 dBm (t.o.v.

1 mwatt over

600Jl; OdBm is 0,775 volt).
We zien dat de kans, dat korte adempauzes groter dan 100 msec zijn,
vrij klein is.
Daarnaast vermeld ik nog enkele vuistregels voor de nederlandse
taal.
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woordlengte=400msec; dit komt neer op 150 woorden/min.
Als een woord gemiddeld 2 lettergrepen heeft, lettergreep=200msec
(incl. adempauze).
Met deze gegevens kan ik enkele richtwaarden voor t

4

,t

en t

s

6

geven.
t
t
t

4
s
6

:

100 msec < t

:

100 msec < t

< 200 msec

4

voIgt uit adempauze

200 msec
s <
400 msec
t
6 >

:

verdeling
voIgt uit gemiddelde
woordtijd

Ret blokkerings mechanisme zal aan de conferentie schakeling
worden toegevoegd. Daarna zullen er experimenten gedaan worden om
bovengenoemde tijden beter te bepalen.
5.6. De gewijzigde conferentie schakeling.

De gewijzigde uitvoering van de conferentie schakeling is in
fig.s.s.

afgebeeld.

I dec I
I

I

""

I reg

ing
netw

1

I
I

"I

1
,

I

"

det~

stuur ~
eenheid

uitg
netl"
..j,.

,"-

JG

blok
sch

fig.s.s.
Men ziet, dat de blokkeer schakeling (blok. sch.) is toegevoegd.
Deze stuurt de stuureenheid en kan daardoor het aftasten en de
sturing van reg. 1 onderdrukken.
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De uitvoering van de stuureenheid is voor aIle blokkeringen
dezelfde. De blokkeer schakeling is daarentegen verschillend. Ret
was toch mogelijk aIle uitvoeringen in een schakeling onder te
brengen. Door middel van schakelaars kan men dan omschakelen van de
ene methode naar de andere.
Nu zal ik de stuureenheid en de blokkeer schakeling achtereenvolgens bespreken.
5.6.1. De stuureenheid.
De uitvoering van de stuureenheid is in fig.5.6.

te zien •

.-

van det.
naar
ing.
netw.

sturing reg. 1
blokkering
~

"

blokkering
aftast sch.

,

:1

naar reg.

1

van
bloke
sch.
-.

stuureenheid
fig.5.6.
De bloke sch. stuurt de stuureenheid. Ais er geen voorwaarde voor
een blokkering is, is het blokkeer signaal hoog. Dan wordt het aftasten aIleen geblokkeerd indien reg.

1 wordt geaktiveerd.

Indien er weI een voorwaarde is voor een blokkering, het blokkeer
signaal is nu laag, wordt het aftasten en de sturing van reg. 1
geblokkeerd.
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5.6.2. De blokkeer schakeling.
Ret gehele blokschema, met de 3 blokkeer methoden, is in fig.5.7.
afgebeeld. Door een schakelaar kan men van blokkering omschakelen.

G

----.)

spraak
det.

,

houdtijd
sch. t

4

I

interruptie
v an
timer t
r eg 1~

s

2..3

I
reset
'L

naar
stuureenheid

I'

van
~ houdtijd
sturin g)sch. t
6
reg. 1 3

fig.5.7.
Nu zal ik achtereenvolgens de verschillende uitvoeringen bespreken.
uitvoering 1
Deze uitvoering maakt aileen gebruik van de spraak detektor

(+ houdtijd sch.).
Bij deze methode kan een spreker tijdens het spreken niet onderbroken worden.

Korte adempauzes tot

t

4

msec worden daarbij

overbrugd.
De spraak detektor detekteert of er spraak informatie is. Deze
detektor geeft bij 7-gelijke-bits·H. Door deze "drempel" krij gt men
een goede scheiding tussen lettergrepen en adempauzes.
Deze detektor stuurt een schakeling met houdtijd t
tijd);

(adempauze
4
d.w.z., dat de uitgang van deze schakeling hoog blijft,

indien er binnen t

4

msec weer een 1 op ingang is verschenen.
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Deze tijd t

is zo gekozen., dat in die tijd korte adempauzes
4
worden overbrugd. De uitgang van deze schakeling blijft nu hoog bij
gesproken tekst; dat zijn

dus reeksen lettergrepen met daartussen

korte adempauzes.
Bij

langere adempauzes (>t ) wordt de uitgang laag.
4
Deze schakeling is m.b.v. een skoop gedimensioneerd. Daar werden
de uitgangssingnalen van spraak det. en houdtijd sch. zichtbaar
gemaakt,

terwijl naar de gesproken tekst werd geluidsterd. De

spraak det. en houdtijd sch. werden zo aangepast, dat er een goede
scheiding kwam tussen reeksen lettergrepen en langere adempauzes.
uitvoering 2
Een spreker die wordt uitgeschakeld en binnen t

s

msec (interruptie

tijd) weer wordt ingeschakeld, kan t
Deze blokkering kan in die t

msec ongestoord spreken.
6
msec worden gereset door de spraak

6
indien er adempauzes groter dan t
msec sijn.
4
e
Ret 1 deel, de interruptie timer, is voor iedere ingang apart
e
uitgevoerd. Dit deel geeft een hoog signaal af aan het 2 deel van

det.,

de schakeling, indien men binnen t
s msec weer wordt ingeschakeld.
e
Dit 2 deel, de houdtijd schakeling, is gemeenschappelijk en geeft
een hoog signaal af gedurende t

msec, wanneer op een ingang een
6
hoog signaal is verschenen. Gedurende deze tijd is het aftasten dan
geblokkeerd.
Dit deel kan gereset worden door de spraak det.,
pauzes groter dan t

4

indien de adem-

msec zijn.

uitvoering 3
Als een spreker wordt ingeschakeld wordt kan hij

t

msec onge6
stoord spreken. Deze blokkering kan ook gereset worden door de
spraak detektor.
Deze uitvoering maakt ook gebruikt van het 2

e

deel van uitvoe-

ring 2. Door een schakelaar kan van sturing (uitvoering 2 of 3)
omgeschakeld worden.
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Bij deze uitvoering gebeurt de sturing door het signaal, dat ook
reg.

1 aktiveert. Dit gebeurt, als iemand wordt ingeschakeld.

De tijden worden bij al deze uitvoeringen bepaald door one-schots
(monostabiele vibrators).
Ret schema van deze conferentie schakeling met blokkeringen zal in
hoofdstuk 6 besproken worden. Er 'zullen dan ook de resultaten van
experimenten vermeld worden, die gedaan zijn om de onbekende tijden
te bepalen.
5.7. Besluit.

In dit hoofdstuk is het 1

e

experiment beschreven met de conferen-

tie schakeling. Rieruit bleek, dat het vergelijkings orgaan met
wachttijd in de conferentie schakeling kon vervallen. We hielden
dan uitvoering lover.
Verder bleek, dat er bij

interrupties teveel werd overgeschakeld.

Dit wordt veroorzaakt door het patroon van de spraaksignalen; dat
bestaat uit lettergrepen met daartussen korte of lange adempauzes.
De regelspanningen vertonen ditzelfde patroon; hier ziet men toppen en dalen.
In een adempauze, of een dal, wordt nu vaak omgeschakeld. Riertegen zijn 3 blokkerings mechanismen ontworpen, die het te veel
omschakelen moeten beperken.
De experimenten hiermee worden in het volgende hoofdstuk besproken.
Over de tijden, genoemd in de vorige hoofdstukken is het volgende
al te vermelden:
t =+40 msec
1
t =O
2
t3
De tijden t

(vergelijk tijd)
(wachttijd- was niet funktioneel)
(wordt niet meer gebruikt).

, t
4
s en t 6 zijn nag niet bekend;
volgende hoofdstuk bepaald worden.

die zullen in het
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6. De definitieve conferentie schakeling.

6.1. Ret gewijzigde schema.
In fig.6.1. is het gewijzigde schema van de conferentie schakeling
afgebeeld.
Ais we deze figuur met fig.4.1. vergelijken, zien we dat het ingangsnetwerk en de besturing zijn verandert. Verder zijn reg. 2 en
het vergelijkings orgaan vervallen en is de blokkeer schakeling
toegevoegd.
De en-poorten van het ing. netw. hebben nu 3 ingangen gekregen.
De 3 e ingang wordt gebruikt voor de terugkoppeling naar reg. 2. Zo
wordt de spreker die aan het woord is, niet steedsals een nieuwe
spreker gedetekeerd.
In de besturing is het deel, dat reg. 2 moet aktiveren (o.a. de
wachttijd sch.), vervallen.
Toegevoegd zijn de en-poorten EN 7 en 8, en EN 6 is uitgebreid.
Deze veranderingen zijngemaakt,

om het blokkeer signaal aan de

besturing te kunnen toevoeren.
Normaal is dit signaal hoog. Indien er een voorwaarde is voor een
blokkering, wordt dit signaal laag. De sturing van reg. 1 is dan
via EN 7 en EN 5 geblokkeerd; het aftasten, verzorgd door SRE 5,
wordt in dit geval door EN 6 geblokkeerd.
6.2. De blokkeer schakeling.
De blokkeer schakeling (blok. sch.) wordt gestuurd door EN 5,
reg.

1 en het uitg. netw •• Ret schema hiervan is in fig. 6.2.

zien.
Ik zal nu de afzonderlijke blokken bespreken.
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De spraak detektor.
De spraak detektor bestaat uit SRE 7 en de en- en nof-poort. Deze
schakeling geeft op de uitgang een laag signaal,

indien er 7

gelijke bits na elkaar komen.
Door deze keuze heeft men een goede scheiding tussen lettergrepen
en adempauzes.
De uitgang van de spraak detektor stuurt de houdtijd sch. t
pauze tijd), die uit een MV bestaat.

4

(adem-
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De MV 1 tIm 3 zijn van het her-triggerbare type, d.w.z.

indien

binnen de tijd dat de uitgang hoog is (Q uitgang) er een nieuwe
puIs op de ingang is verschenen, de MV hier opnieuw met de timing
begint.
Indien er op ingangen dus pulsen verschijnen binnen t

msec,
4
blijft de uitgang hoog. Op deze manier kunnen korte adempauzes
worden overbrugd (blokkering uitvoering 1).
De interruptie timer.
De interruptie timer wordt gestuurd door de uitgang van reg. 1.
Indien een post wordt uitgeschakeld, zal het signaal naar 0 gaan.
MV 2 wordt dan geaktiveert en de uitgang blijft t
tie tijd)

hoog.

s

msec (interrup-

Indien de post binnen deze ts msec weer wordt

ingeschakeld, zal de uitgang EN 8 hoog worden en zal MV 3 geaktiveerd worden.
De MV 3 maakt ook gebruik van de reset ingang. Indien deze laag
wordt, is de MV geblokkeerd, Q blijft dan O. Deze aktie gebeurt
door de spraak dektor, indien de adempauzes te lang zijn.
Indien de reset ingang hoog is,

is de MV 3 niet geblokkeerd.

Op deze manier wordt de blokkering uitvoering 2 en 3 opgeheven.
Door de

schakelaars sk 2 en sk 3 kan men van uitvoering om-

schakelen.
6.3. Experiment 2.

Dit experiment is gedaan om de tijden t

4

, ts

en t 6 te kunnen

bepalen.
Daarbij werd de volgende situatie opgenomen.
Op de band was een stuk tekst opgenomen. Dit werd afgespeeld
waarbij aan de posten (2) de opdracht was gegeven hier doorheen
te praten.
Deze situatie werd zonder blokkering opgenomen. Naderhand werd
deze situatie met blokkering methode 2 herhaald en daarbij werd met
de tijden geexperimenteerd om de beste resultaten te krijgen. In
aIle gevallen werd geprobeerd het omschakelen te beperken.
t 6 wordt gelijk aan 7SO msec gehouden.
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Nu zal ik de resultaten bespreken.
test situatie 1.
t

5

=200 msec of 165 msec

Hier bleek de interruptie tijd t =200 msec het gunstigst te zijn.
5
Een spreker kan na een interruptie eerder even ongestoord iets
zeggen, omdat de duur van de interruptie langer mag zijn. De
spreker, die aan het woord is en even werd onderbroken, is hierdoor
beter te volgen.
test situatie 2.

t

4

=135 msec of 180 msec

Hier bleek de adempauze tijd t =135 msec het best te voldoen. Door
4
een kortere tijd, 135 msec i.p.v. 180 msec, te nemen, werd het
blokkerings mechanisme met houdtijd t

eerder uitgeschakeld,
6
zodat men gemakkelijker in de rede gevallen kon worden.

Dit deed echter geen afbreuk aan de verstaanbaarheid. Ret bleef
goed te volgen wat men zei. Men hoorde alleen wat meer sprekers.
Daarna werden de verschillende blokkerings mechanismen met elkaar
vergeleken.
Met uitvoering 1 werd het minst overgeschakeld. Hier was het best
te volgen wat de personen zeiden.
Met uitvoering 2 werd meer overgeschakeld. Veranderen van
t

=180 msec en t =1500 msec leverde weinig verbetering op.
4
6
Met uitvoering 3 werd nog meer overgeschakeld. Daar was het ge-

sprek minder goed te volgen dan bij uitvoering 2. Daarom wordt deze
uitvoering verder niet meer beschouwd.
De blokkeringen uitvoeringen 1 en 2 worden nog verder getest in
experiment 3.
Bij experiment 2 was het duidelijk te horen, dat er verlies van
spraak informatie was.

Van de tekst, die was opgenomen vielen nu

stukken weg, wanneer anderen daar iets doorheen zeiden. De tekst
was dan ook niet te volgen.
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Dit was

ook weI

te verwachten,

er kan nl. maar een persoon

tegelijk aan het woord zijn. Wat de anderen zeggen,

gaat dan

verloren.
6.4. Experiment 3.

Met dit experiment werden de blokkeringen uitvoering 1 en 2 nog
verder getest. Er was nu een discussie tussen 3 personen.
uitvoering 1
Hier werd het minst omgeschakeld, de discussie was dan ook het
best te volgen.
Het koste de sprekers echter enige moeite om ingeschakeld te
worden.
Als iemand aan het woord is, kan hij

aIleen in de adempauzes,

wanneer het blokkerings mechanisme niet aktief is,

in de rede ge-

vallen worden.
Als iemand een ander in de rede gaat vallen, zal een deel van het
eerste woord kunnen wegvallen. Het duurt even voordat men wordt
ingeschakeld.
Het geheel was toch vrij

goed te volgen.

uitvoering 2
Bij deze uitvoering kon men elkaar makkelijker in de rede vallen.
Dit blokkering mechanisme is aIleen aktief (gedurende t

6

msec), bij

interruptie tijden kleiner dan t

=200 msec.
S
In sommige situaties werd er echter nog te veel omgeschakeld. Dan

was de discussie niet goed te volgen.

De conclusie is dat uitvoering 1 het geschiktst is om te gebruiken.
Hoe de ervaring met deze conferentie schakeling bij echte vergaderingen is, is nog niet goed onderzocht.

6~

Ik verwacht dat uitvoering look hier het gunstigst is, omdat hier
het minst wordt omgeschakeld. De diskussie is dan het best te
volgen.
6.5. Bet gedrag van de deelnemers.
Bet werken met deze conferentie schakeling werd niet als onprettig
ervaren. Men moest soms even wennen, dat men niets hoorde als men
zelf aan het woord was.
Bet werd weI als hinderlijk ervaren wanneer men een kort woord van
een ander hoorde, terwijl men zelf aan het spreken was. Men hield
dan even in om te luisteren of er nog meer volgde. Dit verschijnsel
bevordert weI de verstaanbaarheid van de discussie.
Mijn ervaring tot nu opgedaan met de conferentie schakeling is,
dat er goed mee gewerkt kan worden.
De gebruikers rnoeten natuurlijk weI in gedachte houden, dat er maar
een spreker tegelijk aan het woord kan zijn.
Gaat men daar doorheen praten, dan heeft men kans dat er wat verloren gaat, van wat men wil zeggen.
Ret is vermoedelijk ook gunstig, dat de deelnemers elkaar niet
zien.

Dit werkt de terughoudendheid van de mensen in de hand

tijdens de vergadering
6.6. Eindconclusie.
De conferentie schakeling, die gebouwd is, werkt nu redelijk goed.
Ret voordeel van deze conferentie schakeling is, dat het geluidsgedeelte luidsprekend is. Men hoeft daarom tijdens de vergadering
geen telefoonhoorn vast te houden.
Deze schakeling werkt volgens de regel, dat de luidste spreker aan
het woord komt. Dit blijkt goed te werken.
Omdat het geluidsgedeelte luidsprekend is, kan maar steeds

een

persoon tegelijk aan het woord zijn. Dit is eenbeperking van het
systeem; men hoort dan niet wat andere sprekers proberen te zeggen.
Ret vergroot soms weI de verstaanbaarheid van de discussie, omdat
men de sprekers niet door elkaar kan horen.
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Bij een vergadering in een ruimte,

heeft men daarentegen de

mogelijkheid zich te concentreren op wat een persoon zegt. Dan zijn
interrupties van anderen soms niet zo hinderlijk.
Nu bestaat de mogelijheid dat de spreker wordt uitgeschakeld.
De totale conferentie schakeling bestaat uit 2 delen,

ten 1

e

de

voice-switch in de post, die iemand inschakeld wanneer hij 2x zo
luid spreekt als de huidige spreker
Ret 2

e

deel, de conferentie schakeling zelf, bevat de schakeling,

die een nieuw binnengekomen spreker met de andere posten doorverbindt; de oude spreker wordt dan uitgeschakeld.
Ret bevat daarnaast nog een blokkeer schakeling om het omschakelen
te beperken.
Bij een eerder ontwerp (uitvoering 2), was er een vergelijkings
orgaan in de conferentie schakeling gebouwd. Dit bleek niet funktioneel te zijn en is daarom weggelaten.
Door het verloop van de spraaksignalen, dit zijn reeks sen lettergrepen met daartussen korte adempauzes, werd er soms te vaak overgeschakeld. De discussie was dan niet goed te volgen.
Om dit omschakelen te beperken is een blokkerings mechanisme toegevoegd, om het omschakelen te beperken.
Dit werkt nu vrij redelijk. Deze uitvoeringen zullen in de praktijk
nog beter moeten worden onderzocht.
De gebouwde schakeling gaat naar het Nat. Lab., waar deze vermoedelijk nog verder getest zal worden. Rier zijn nog geen direkte
plannen voor.
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