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Swnmary 

To obtain a variety of identifiable noise patterns from white 

or coloured noise the need was felt for a special purpose noise 

generator. This report describes such a apparatus capable of generating 

·electric pulses (30 sec) in a random sequence, while the average 

number of pulses is continuously variable from 1 to 20.103 per 

second. In all cases white noise was used. 

This generator could also be applied for the purpose of deter

mining .the analysing faculty of the human ear in distinguishing 

separate pulses presented at random. 

Similarly, it could be used to determine the characteristics 

of the noise distribu~ion of any noise signal applied to the 

generator.· 
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1 • Inleiding 

Onder "ritsel" verstaan wij ruis, die is opgebouwd uit vlille

keurig in de tijd verdeelde standaardimpulsen. Ritsel wordt rc
karakteriseerd door een gemiddelde impulsafstand 9. Voor kleine 9 

' . " . ,, 

gaat ritsel over in ruis, voor grote 9 in een volgbaar willekeurig 

getik. Variëren wij van de gekleurde ruis de 9 dan ontstaan zulke 

klanken als reutelen, pruttelen, rammelen, rommelen, donderen, 

kreken, enz. Het belang van een generator welke ritsel levert, 

Det instelbare 9 ligt vooral in het auditieve en fonetische vlak. 

2. Statistische beschouwingen met betrekking tot de ritselgenerator 

2.1 Inleiding 

Onder witte ruis wordt verstaan ruis, waarbij de spectrale 

intensiteit constant is in het gehele frequentiegebied. Theo

retisch moet zij dan bestaan uit een verzameling van oneindig 

korte en oneindig hoge pulsen, welke bekend staan onder de naam 

"Diracpulsen". 

We. zullen ons om te beginnen gaan bezig houden met de vraag wat 

de kans is van de ruis om boven een bepaalde amplitude uit te 

komen •. Aangenomen wordt dat het relatief voorkomen van een be

paalde ruisamplitude gekarakteriseerd kan worden met een of 

andere frequentieverdeling g(x), waarin x de amplitude voorstelt. 

De vorm hiervan wordt voorlopig in het midden galaten.(Zie fig.e) 

ampli tu
~ x 

x 

y 

ver ... ·_··l ing 
.. , ,_ ) 

.:_,\,.Á. 

Fig.a Schematisch beeld van tijdfunctie van een ;'fitte ruis 
(links) en de bijbehorende frequentieverdelin(; (rechts). 
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Beschouwen we nu de kans die de ruis heeft om boven een 

bepaalde hoogte uit de komen. Deze kans is_: 
00 

p(y) = j g(x) dx 

y 

0 1 

( jg(x)dx = 1) ( 1 ) 
-ao 

p(y) 

Fig.b Geschetst verlooP van 
de kans p(y) als- func
tie van de amplituàe y. 

2.2 De kans op het optreden van een plusserie 

VvE. verdelen nu de tijdas in stukjes met lengte r sec. en 

beschouwen de momentane waarde van de ruis op aequidistante 

tij den. Nu wordt T z.S gekozen dat de amplitudewaarde van de 

ruis op tijdstip. t+ r geheel ongecorreleerd is met de ampli tuda

waarde op t. r is groter dan het zo genaamde correlatie inter

val. Dus we kunnen aannemen dat de amplitude van de ruis op de 

tijdstippen t+n r voldoet aan de frequentieverdeling g(x). 

De volgende redenering is volkomen gebaseerd op deze aanname. 

Definities 

1. Een"pluswaarde" (kort aangeduid als+) is een amplitude van 

de ruis, welke groter is dan een van te voren gegeven drempel

waarde y. 

2. Een "minwaarde" (-) is een amplitude van de ruis, die kleiner 

is dan y. 

3. Een plussarieis een reeks opeenvolgende amplitudewaarden van 

de vorm - + + ••••• + -. 

4. Een minserie heeft de analoge structuur+-- •••• - +. 

5. Een cyclus is de combinatie van een plusserie met de erop 
volgende minserie of wel een minserie met aansluitende 

plusserie. 
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De lengte van de serie e.v. cyclus wordt aangegeven door 

het aantal + en/of - tekens. Zo wordt dus bijvoorbeeld een + serie 

met een lengte één voorgesteld door -/+/- en een + serie met 

lengte drie door -/+++/-, enz. (Zie fig.c). 

Fig.c Voorbeeld van een cyclus met lengte 6, bestaande uit een 
plusserie en een minserie elk met lengte 3 

ïve brengen een en ander nu in wiskundige vorm. Daar de kans 

op (+) gelijk is aan p (zie fig.a) en dus de kans op (-) gelijk 

aan (1-p), is de kans dat een cyclus (- +) optreedt gelijk aan 

(1-p).p. De kans dat een + serie optreedt met lengte één, dus 

-/+/-,is gelijk (1-p).p.(1-p). Evenzo een+ serie met een lengte 

twee, -/++/-, is (1-p).p~(1-p). 

In het algemeen: de kans dat een plus~erie optreedt met lengte n 

is ( 1-p? .pn. 

De kans dat een plusserie van willekeurige lengte optreedt is 

gelijk aan de som van de kansen dat een plusserie optreedt met 

lengten, waarin n = 1, 2, 3, •••.•• 

P ( +) = ( 1 -p ): { P + P2 + P3 • • • • + Pn} = ( 1 -p )2 • 1 ~p 

p(+) = p (1-p) 

daar p <. 1. 

(2) 

is de kans dat een plusserie zal optreden. Dit is direct in te 

zien; immers, de kans op een plusserie van willekeurige lengte 

is gelijk aan de kans op het optreden van de combinatie (- +). 
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2.3 De gemiddelde lengte van een plusserie 

We beschouwen nu de lengtebijdrage van elke plusserie. De 

· lengtebijdrage ~s uit de drukken in de lengte van de plusseri~ 

maal het relatieve voorkomen. Een plusserie met lengte één 

draagt dus bij (1-p)2 .p.1. 

Algemeen: een plusserie met lengten: (1-p)2 .pn.n. 

De totale leng'~ebij d.rage wordt nu: 

(;) 

De gemiddelde lengte 1{+-) van een plusserie is gelijk aan de totale 

lengtebijdrage van alle plusseries, gedeeld door de kans op het 

optreden van een plusserie. Dus: 

We beschouwen dit voor een aantal waarden van p: 

kans p gemiddelde lengte 1(+) 
p __.0 1/1-0 = 1 

p __.t 1/1-?i- = 2 

p __.1 1/1-1 = 00 

Dezelfde beschouwingen kunnen we toepassen op de minseries 

door de kans p te vervangen door (1-p). 

Ter controle kan dienen dat voor p = !, dus bij het niveau 

(4) 

y = 0 de gemiddelde lengten der plus- en minseries aan elkaar 

gelijk zijn. 

1 
- = p 

_j_-
1-p - 2 

Tenslotte kunnen we nog de gemiddelde lengte van een cyclus 

aangeven. Deze is gelijk aan de gemiddelde lengte van de plus

serie + de gemiddelde ~engte van de minserie. 



1 = -- + 1-p 
1 
p 

1 
(5) = p(1-p) 

2.4 Hoorns 

x 

"'· ~~e~ een hoorn verstaan we een relatief maximum dat boven ,, ~' 

de drempelwaarde y ligt. Zo heeft een drie hoorn b.v. het aan

zien, zoals getekend in fig.d. 

tijd 

Fig.d Een driehoorn. 

We beschO'.lWen vervolgens de kans dat een top optreedt in het ,, 
interval Qt:, x +dx). De kans op een amplitudewaarde tussen x en 

(x +d.x) is gelijk aan g(x)d.x. De kans op een amplitudewaärde 

kleiner dan x is ( 1-p (x)). De kans dat er een top optreeclt in 

het interval x,(x + dx) :i..s dus: 

De totale kans dat er een relatief maximum optreedt boven het 

niveau x = y bedraagt: 

co 

J (1-p(x))2 g(x)dx 
y 

g(x) x+dx 

x 

1-p(x) 1-p(x) 

Fig.e Kans op het optreden van een top in het intervul x en 
x+dx. 



Uitgewerkt a 

00 

~ (g(x) - 2g(x)p(x) - g(x)p2 (x)) dx ~ 
y 

daar i!E. = g(x). dx 
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(6) 

We kunnen natuurlijk ook de kans beschouwen dat er een kuil op-

treedt in het interval(x,x-dx). Deze bedraaGt g(x)dx. De kans 

op een amplitudewaarde groter dan x is p(x). De kans dat er 

een kuil optreedt in het interval (x,x-dx) is dus p2 (x)g(x)dx. 

De totale kans dat er een relatief minimum optreedt boven het 

niveau x=y bedraagt: 

00 

j p2 (x)g(x)dx = 1/3 p3 (y) 
y -

(7) 

Om het aantal toppen (hoorns) der plusserie te vinden delen v1e 

de kans op een top door de kans op een plusserie. Gemiddeld 

aantal toppen der plusserie is: 

(8) 

Gemiddeld aantal kuilen per plusserie is: 

(9) 

Ter controle kunnen we het aantal toppen en kuilen per plus

serie van elkaar aftrekken, waaruit één blijkt te komen. Be

schouwen we nevenstaande figuren dan blijkt deze uitkomst vol

komen logisch. Zie fig.f. 

éénhoorn: 
1 top- 0 kuilen= 1. 
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tweehoorn: 
2 toppen - 1 kuil -- 1 • 

Fig.f Het aantal toppen in een plusserie is altijd ~~n gToter 
dan het aantal kuilen. 

Tensloy%e bepalen we het gemiddelde aantal toppen en kuilen 
/ 

per plusserie bij p = t. Gemiddeld aantal toppen: 

1 1/3 p2 = 1 ~ ::t 1 l 
+ 1-p + ~ 6 

Gemiddeld aantal kuilen: 

~ = 1/6 

In het algemeen nadert het gemiddeld aantal hoo~ns per plus

serie snel naar 1, wanneer p naar nul gaat, zoals blijkt uit 

(8). 

3. Beschrijving ritselgenerator 

3.1 Algemeen 

De ritselgenerator geeft pulsen af met constante amplitude 

en constante pulsbreedte (30~sec), maar waarvan de plaatsfunctie 

op de tijdas een stochastische variabele van de tijd is. 

Het apparaat bestaat dan ook uit een monostabiele pulsgenerator, 

welke d~ eerste twee voorwaarden vervult, en een inrichting,. 

welke er voor zorg draagt dat~de pulsgenerator op het juiste 

ogenblik gestart wordt. In fig.g is het blokschema weergegeven. 
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ruis gene- startin- monosta-

- ra tor richting biele 
multivi-
brator lf 

Fig.g Blokschema der ritselgenerator. 

Principe van de werkine 

3.2 Drempeling 

Het signaal van de ruisgenerator wordt op een instelbare span

ning van nul naar minus 15 Volt gedrempeld, d.w.z. bij een 

drempelspanning van bijvoorbeeld -8 V worden alleen ruispulsen 

doorgelaten met een momentele ruisamplitude kleiner dan -8 V. 

Zie fig.h en i. De positieve helft van de ruisspanning is dus 

ook verdwenen. 

drempel
~--~H--------+r---~~r-- nive&u 

Fig.h Drempeling der ruisspanning. Fig.i Gedrempelde ruis
spanning. 

Het is dus duidelijk dat bij drempelspanning 0 volt de hele 

negatieve helft doorgelaten wordt. 

3.3 Begrenzer inrichting 

Aangezien we uit het ruissignaal, als het ware een band 

willen knippen, dienen de gedrempelde ruispulsen nu begrensd 
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te worden. De begrenzing geschiedt op een niveau dat 0,1 V 

ligt onder de drempelspanning. Zie de figuren j en k. 

Fig.j Begrenzing der ~edrempelde 
ruis spanning. 

' u l'ig.k Begrensde ruisspanning. 

De begrenzing gaat gepaard met een aanzienlijke versterking, 

zodat uit.eindelijk pulsen verkregen worden van constante hoogte, 

daar de transistor volledig uitgestuurd wordt. 

3.4 Differentiatorschakeling 

De gedrempelde en begrensde ruissignalen worden toegevoerd 

aan een differentiatorschakeling met kleine RC-tijd, zodat zeer 

scherpe pulsen worden verkregen. (Fig.l) 

68pf 

0~--_, ~--~------~ r :iêig.l Differentiatorschakeling. 
120Jl. 

3.5 l\ionostabiele multivibrator 

De multivibrator geeft pulsen af met een amplitude van 

ca. 12 volt en een tijdsduur van 30? sec. Zij kan gestart wor ... 

den met positieve of negatieve pulsen van~ 0,1 volt. 

3.6 Laagdoorlatend filter· 

Daar de perceptieve toepassing van het apparaat voornamelijk 

nog ligt in het fonetische gebied en de a~nwezige hoge frequen

ties boven 10 kcs storende bijeffecten geven, werd een laagdoor

latend filter ingebouwd met een recht doorlaatgebied tot 4 kc.s. 
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3.7 Blokschema 

In figuur m is het blokschema van de_ ritselgenerator weer

gegeven 

drempe- begren- differe - r.ml ti vi laaedoor 
o-- laar zer tiator brator later..d 

filter 

Fig.m Gespecificeerd blokschema der ritselgenerator. 

3.8 Principeschema (zie bijlage I). 

.. 
--o 

De drempelspanning wordt ingesteld met de potentiometer 

van 20012. De diode D2 staat in de doorlaat richting geschakeld. 

Zolang de diode geleidt, is er als het ware een kortsluiting 

en wordt niets doorgelaten, beneden de drempelspanning spert 

de diode en wordt de ruisspanning doorgegeven naar de eruittor

volger T1 • 

De transistoren T2 en T
3 

vormen de begranzer trap • Op de col

lector van T
3 

zien we dus de begrensJe ruisspanning verschijnen, 

welke bestaat uit blokspanningen met constante amplitude. 

De eruittorvolger T
4 

dient om de begranzer belasting onafhan

kelijker te maken. De door het differentierend netwerk ver

kregen pulsen worden door T5 versterkt en toegevoerd aan de 

emittor gekoppelde multivibrator. 

Bij een positieve puls van ca. 0,1 volt op de eruittor T6 start 

de multivibrator. In de evenwichtsteestand geleidt T7 en staat 

T6 afgeknepen. Bij een positieve puls op de emittor gaat T6 
plotseling geleiden en wordt T7 afgeknepen. De pulsbreedte 

woJ.•dt in hoofdzaak bepaald door de koppelcondensator van 

590 pF en de potentiometer van 200 k.n .• De pulsbreedte bedraagt 

maximaal 30~sec. Transistor T8 is geschakeld als eQittorvolger 
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en maakt de multivibrator minder afhankelijk van de belasting 

door de filters. Het nu vol~end laagdoorlatend filter be

paalt het frequentiespectrum tot ca. 4,5 kc.s. 

4. Metingen aan de ritselgenerator ten behoeve van de ritselstatistiek 

4.1 Meting van de ruisverdelingsfunctie 

Bij de wiskundige inleiding is ons gebleken dat, rranneer 

we de gemiddelde lengtebijdrage bere~~enen, we precies p(y) 

vinden. De gemiddelde lengtebijdrage bestond uit het product 

lengte van de plusserie maal het relatieve voorkomen. 

Op de collector 2.'6 kunnen we dus p(y) als L~nctie van 

het drempelniveau y neten, daar ··ve hier de be;::;cnil:l:inD he eten 

over de bet'::,'Tensde ruisimlsen, welke met een intc:~;rerende 

meting juist het product lengte van de plusserie raaal relatieve 

voorkomen oplevert. Voor de integrerende schakeling is het 

schakelschema in fig.n weergegeven. 

Fig.n Integrerende schakeling ten behoeve van de meting p(y) 
als functie van y. 

In tabel A zijn de netineen weergegeven. 
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'l'1.beJ A 

ilrempelniveau p(y) gemeten p(y) genormeerd .2.t.L 
f= 0,85 

0 volt 0,85 mA 0,5 

0,3 0,8 0,47 

1 0,76 0,447 

2 0,695 0,408 

3 0,615 0,362 

4 0,53 0,312 

5 0,45 0,265 

6 0,375 o, 221 

7 0,31 0,182 

t) 0,24 o, 142 

9 0 '19 o, 112 

10 o, 125 0,073 

11 0,09 0,053 

12 0,055 0,032 

13 0,035 0,020 

14 0,017 0,010 

15 0,005 0,002 

Op bijlage II is de kans p(y) uitgezet als functie van de 

drempelspanning y. 

4.2 1'ieting van het afgegeven aantal pulsen der ritselgenerator als 
functie van het drempelniveau 

Uit de ritselstn.tistiek bleek dat de totale kans op een 

plusserie gelijk was aan p(+) = p(p-1), waarbij echter p ge

normeerd was op één. Beschouwen we p(1-p) als functie van p, 

dan is de grafische voorstelling een parabool. Deze figuur 

is geheel onafhankelijk van de verdelingsfunctie der ruis. De 

meting van p(y) is reeds besproken in de vorige paragraaf, ter

wijl de grootheid p(1-p) relatief bepaald kan worden uit het 

gemiddeld aantal impulsen per seconde,welke de ritselgenerator 

afgeeft. In tabel B zijn de metingen samengevat. 
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Tal?_el B 

Drempelspanning P (-Y) genormeerd Gemiddelde aantal 
y volt impulsen per seconde 

15 0,002 210 

14 0,010 440 

13 0,020 770 

12 0,032 1120 

11 0,053 1610 

10 0,073 2220 

9 0' 112 3170 

8 0,142 4080 

7 o, 182 5260 
....... 

6 0,221 6560 

5 0,265 8150 

4 0,312 10160 

3 0,362 12360 

2 0,408 15230 

1 0,447 18210 

0,3 0,47 19690 

Op bijlage III is uitgezet p(1-p) als functie van p(y), De 

theoretische verwachting dat een parabool op zou treden bli~]:t 

niet uit te komen. 

5· Perceptieve beproeving der ritselgenerator 

5.1 Subjectieve indeling als functie van de gemiddelde pulsafstand 

De ritselgenerator produceert ruis met een spectrale ver

deling, welke gemidó.eld constant is tot ongeveer 4500 Hz. De 

waarnemingen beperken zich grotendeels tot het zgn. fonetische 

gebied, In dit frequentiegebied komen ook de verschillende 

wrijf- en sisklanken voor, die naar verwachting ook geprodu

ceerd kunnen worden met genoemde ritselgenerator. 
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De door de generator afgegeven ruis bestaat uit elektrische 

impulsen met een ti~dsduur. welke z6 gekozen is dat zij in n~~ 

beschouwde gebied als éénheidsimpulsen beschouwd kunnen worden. 

Bovendien kan de gemiddelde pulsafstand e ingesteld worden. 

Zoals bekend is het frequentiespectrum G(W) dan constant als 

functie van W. Luistert men naar deze impulsen, dan kunnen al 

naar gelang de waarde van egem. een drietal gebieden worden 

onderscheiden. Deze zijn: 

1. De ritsel wordt geïnterpreteerd als volkomen "glad". Dit ge

bied zal liggen bij kleine e. 

2. Bij toenemende e, dus minder pulsen per seconde, zal een 

interpretatie van de ritsel optreden, welke als "rauw" ge

kenmerkt kan worden. 

3. Bij nog grotere waarde van e zullen de afzonderlijke pulsen 

voor het oor navolgbaar beginnen te worden (ritsel). 

De overgangen tussen deze drie gebieden kunnen redelijk scherp 

waargenomen worden. De bij deze overgangen behorende waarden 

voor e konden zodoende worden bepaald. 

De proef kan gedaan worden met laagdoorlat(nde filters, 

waarbij in het doorlaatgebied de ruis, dus het aanzien van witte 

ruis, blijft behouden en met bandfilters, waarbi~ dus steeds 

een gedeelte van het ruisspectrum wordt doorgelaten. Deze laatste 

ruis heet gekleurde ruis. Gebruikt zijn zgn. oktaaffilters. 

Op bijlageN zijn de waarden van e, welke de overgangen tus-

sen de te onderscheiden gehieden karakteriseren, aangegeven als 

functie van het doorgelaten frequentiegebied. Zoals blijkt is 

de overgang van glad naar rauw niet scherp waar te nemen. De~e 

overgang is met een band aangegeven. 

De waarnemingen zijn gedaan met eeL vijftal personen. Er 

traden geen duidelijke verschillen op tussen de verschillende 

proefpersonen. 

Bij gebruik van laagdoorlatende filters is de overgang na

genoeg frequentie-onafhankelijk. Zij ligt bij een e van ongeveer 

0,001 seconde. 
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Het "ritseldiagram" zoals op bijlage IV aangegeven, doet 

vermoeden dat de overgang glad rauw voor lage frequenties 

verschoven wordt naar grotere 9. Waarschijnlijk is dit een 

artefact, daar we rekening moeten houden met de inslingertijd 

van het betreffende filter. 

Theoretisch geldt dat bij een filter met een bandbreedte fb, 

welke aangesloten wordt met een voldoende korte puls, de res

ponsie gegeven wordt door: 

. GJbt 
C sJ.n - 2-

Wb 
2 

• cos 

Hierin is GJb= ~~'terwijl GJ 1 , 2 de cirkelgrensfrequenties van 

het bandfilter zijn. 

Bij een laugdoorlatend filter geldt voor de responsie 

Hierin is W = 2 '7.fi~·, de grenscirkelfrequentie van het doorlaat-
{'; 

filter. ilet ~antal pulsen dat het filter nog redelijk geschei-

den do,J::::' ka;; E.:;even is van de groot te orde~ ~b 5 

De verscimi v :.ng van de overgang glad - rauw naar grotere 9gem. 

voor rie :are re frequenties kan ge he•' l uit boven beschreven ver-

schiJnse: v~rklaard worden. 

5.2 I:Jenacterir,.:r v.,;, w1·::.jf- en siskl:.nken door micic:el van de ritsel
r;er.::ra tor 

Het diagram, op bijlage V en aangeduid met klankbenaderings

diagram, is opgenomen door "witte ruis" met behulp van oktaaffil

te~s te maken tot gekleurde ruis. Deze gekleurde ruis blijkt vele 

fonetische· klanken te benaderen. De in het diagram aangegeven 

klinkers moeten uitgesproken worden op fluistertoon. Ook de com

binatie van twee of meer oct~ven blijkt nieuwe interpreteerbare 

klanke~ op te leveren. Dit is evenwel niet in het diagram uit

gezet. (Zie bijlage V). 
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De klanken zijn natunrlijk niet afhankelijk van de ~gem., 

daar de klankkleur alleen bepaald wordt door het gebruikte fil

ter; alleen de gladheid, rauwheid en navolgbaarbeid van de pul

sen wordt hierdoor bepaald. De geluideintensiteit wordt zeer 

sterk bepaald door het gemiddelde aantal pulsen, vooral in 

het gebied tot ca.gem. 2000~ In de ri tselgeneJ.'il tor :is dau.rom 

een afzonderlijke sterkte regeling ingebouwd. 

Ondergetekende is bijzonder veel dank verschuldigd aan Prof. 

Dr.J.F. Schouten, die hem in staat stelde het onderzoek aan het 

Instituut voor Perceptie Onderzdek te verrichten en hem bij de 

uitvoering van veel steun is gevreest. 

Aan Dr.R.J .IUtsma is het vooral. te danken dat het rapport in 

haar huidige vorm kon verschijnen • Tenslotte is ·de schrijver 

veel dank verschuldigd aan de heer U.J.H.Admiraal voor zijn hulp 

bij de conceptie van de besproken {;enerator. 

J.Dijk. 
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7. Appendix 

1. Bediening en afregeling d~~ ~itselgenerator 

In fig.o is het apparaat aangegeven. 

/ 
M ' 

' ./ 

0 0 
81 82 

0 0 

K,é) ~ 
0 0 

~ 53 

k;s 0 

Fig.o De ritselgenerator. 
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Op de voltmeter :Mis het ingestelde drempelniveau af te lezen. 

Klemmenpaar Functie 

B1 Ingang ruissignaal 

B2 Voedingsspanning (15 volt) 

B3 Uitgangsklemmen 

Regel elementen Functie 
. 

K1 Instelling drempelniveau 

K2 Verzwakker 

.J K3 "Aan - uit" schakelaar 

K4 Pulsbreedte regelaar 

Het blokschema in fig.p geeft de opstelling van de ritselgene

rator met bijbehorende apparatuur weer. 
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ruis- ritsalge octaaf- verst er-k generat l.I. nerator filters - ker. 
(laagd.) 

·-I 

voeding ' 
15 V 

:l!'ig.p Opste11inp· van de ritselgenera tor in de meetschakeling 

Het drempelniveau wordt op maximum waarde ingesteld. Dit be

draagt dan 15 volt. Vervolgens wordt de ruisspanning van de ruis

generator zover verzwakt dat nog slechts enkele pulsen per se

conde in de luidspreker gehoord worden. Bij deze instelling be

hoort de ijkgrafiek op bijlage VI. Hierop is aangegeven het aan

tal impulsen gemiddeld per seconde als. functie van de drempel

spanning. 

2. Mogelijkheden tot .verder onderzoek 

In de besproken ritselgenerator was het slechts mogelijk 

de drempelspanning te variëren van min 15 volt naar 0 volt. 

Dit legt een aantal beperkingen op aan de·verrichte metingen. 

Zo kunnen p en p(1-p) als functie van y slechts gemeten worden 

tot een waarde van p = 0,5. 

Om de volledige verdelingsfunctie van p en de functie p(1-p) te 

kunnen meten is het dus noodzakelijk de drempelspanning te kun

nen variëren van bijvoorbeeld -15 volt naar +15 volt, zodat als 

het ware het volledige ruissignaal afgetast kan worden en niet 

alleen de negatieve helft. Hiertoe zijn een paar proefontwerpen 

gemaakt van de ingangsschakeling. Deze zijn in de figuren q en 

r schematisch aangegeven. 
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Fig.q Drempelschakeling net 
diode. 

Fig.r Drempelschakeling met 
transistor. 

De nu volgende begrenzer schakeling dient evenwel nog ont

worpen te worden, waarna de rest van de ritselgenerator, vanaf 

de differentiator dus, volledig bruikbaar blijft. 
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Bijlage II: De kans p(y) op het optreden van een top boven y als functie 
van de drempelspanning y. 
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Bijlage III 
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t.wactie van p(y). 
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