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Inleiding 
Door attent gemaakt zijn door John PA7JB in een artikel geschreven  door  “A Low Cost Noise 
Source for VHF through 10 Ghz Based on Qualcomm Surplus Material  
K. Banke N6IZW 12/18/00 “.http://www.ham-radio.com/sbms/sd/nfsource.htm Wekte mijn belangstelling 
en heb deze als basis gebruikt voor het maken van de 24HGz ruisbron. De beschreven bron was een coaxiale 
uitvoering en de door mij hier beschreven is er een gemaakt in golfpijp. Omdat meestal dat 24GHz TRX 
aansluiting golfpijp is, was dit de reden voor golfpijp. In het verleden had ik al eens een proef gedaan met een 
diode uit een satelliet kop, maar deze kon ik niet laten zeneren. Immers als je een diode laat zeneren dan ontstaat 
er ten gevolge van het lawine effect een ruis stroom. Voor dit experiment had John een printje uit US voor mij.  
 
Realisatie 
Voor de golfpijp is als basis een gedeelte uit het duplex filter van  
de EndWave TRX gezaagd. Na uitzagen heb ik deze glad gefreesd.  
Een bijkomstigheid is dat een van de kanten waar een SMA plug 
op is gemonteerd, voldoende vlees heeft om schroefdraad in te  
tapen. De maten zijn weergegeven in figuur 1. deze netjes  
Dit duplex filter is verder niet te gebruiken voor 24GHz.  
De diode en de condensator heb ik van het print bordje gesoldeerd 
en schoon gemaakt voor hergebruik. De condensator is gesoldeerd  
op het uiteinde van het M2.5mm draad stangetje en vervolgens is 
de diode er aan vast gesoldeerd. Deze serie schakeling kan in zijn  
geheel van buitenaf naar binnen geschroefd worden.  
Het massa contact van de diode wordt met een draadstang M2mm  
met daarin een gaatje van 0.6mm gemaakt. Dit gaatje moet 1mm  
diep geboord worden.  
Om een stabiel contact te maken hen ik de voorkant iets tabs   
gemaakt en verguld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1: Diode voorop draadstang M2.5mm    Diode voorop draadstang 
M2mm 
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Via de SMA plug gaat de diode stroom via een  
serie weerstand en een heel dun draadje naar de  
diode. Dit draadje fungeert smoorspoel! De dikte  
is 0.13mm en is een draadje uit ANWG24.  
De grote van de serie weerstand wordt  
experimenteel bepaald. De stoom bepaald het  
reusvermogen.  
 
Resultaten 
Het voorlopig resultaat is dat er ongeveer 4dB ruis  
verandering  Ruisbron aan/uit. Gemeten op de ingang 
van de EndWave met de HP 855A SA beetje op het  
oog schatten!!!! De IF frequentie bedroeg 350MHz. 
Alles moet nog eens nauwkeuriger bemeten worden  
met echte ruis meter 
Ter vergelijking heb ik de Ruisbron van Catrines  
PE1AEO vergeleken welke een ENR waarde heeft          Montage Ruisdiode en ontkoppel condensator 
van 3dB, hierbij was had de eigenbouw meer reusverandering. Beide met ruisbron aan/uit. De ingestelde stroom 
waarde tijdens deze proef bedroeg 2mA. 
 
Gemeten reflectie demping S11 ruisbron aan  -18.5dB en ruisbron uit -18dB. Bij Fo= 24HGz 
 
Het is de bedoeling om ruismeter welke Harke gemaakt heeft na te bouwen. We hopen dan we dat ruisgetallen 
kunnen meten. 
 
De serie weerstand moet nog aangepast worden om compatibel te zij met de professionele ruisbronnen.  


