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Uit de gedachte energieeonversie van bewegende elektronen 

naar een lopende elektromagnetische golf te doen plaatsvinden 

ia de lopendegoltbuis ale mikrogolvenversterker voortgekomen. 

Dece ener~ie-overdracht ie optimaal, indien de fasesnelheid 

der plt (ongeveer) gelijk is aan de snelheid, waarmede de 

elektronen -verenigd tot een bundel- zich in de richting 

vu de goltpropagatle voortplanten. Blljkbaar moet de fase

snelheid kleiner zijn_dan de voortplantingssnelheid van· vlakke 

elektroaagnetische golven in de vrlje ruimte. 

Dat de energi•-overdracht op deze wljze optimaal zal zljn volgt 

~it bet teit, dat de elektronen nu gedurende de gehele tijd 

T&a interaktie de invlo~d van een vrijwel konstante elektrische 

Teldaterkte van de golf ondervinden. 

Voor het genereren en het zich doen voortplanten van "langzame" 

golYen zijn Terschillende gol!geleiderstrukture~ beke~d, litt.3 . . 
en 4. Zij aijn veelal van ingewikkelde gedaante, tengevolge 

waarwan de eigenwaardenproblemen -bij a!wezigheid van een 

elektrone.nbundel- van evenzeer gekompliceerde aard zijn. 

Zodr.a tevens de aanwezigheid van een elektronenbundel in 

Nkening moet worden gebracht, is het probleem menselljkerwijze 

o~oploabaar geworden: de eigenwaardenvergelijkingen bezitten 

kOilplexe oploasingenr immers de vereiste versterking van de 

elektroaagnetische golf komt in het reele deel van de 

Yoor~plant1agsexP.onent tot uitdrukking. 

DientengeYolge is de zogeheten vereenvoudigd~ theorie voor de 

lopend~golfbuizen ontwikkeld, die in deze aantekeningen 

-uiteengeze~ zal worden. 

Hier.bij beperken wij ona tot de buizen van het type 0 (letter), 

waarin de elektronenbeweging tot axiale richting beperkt is 

door de invloed van een axiaal gericht magnetisch veld. 

Dit in tegenstelling tot de buizen van het type M, waarin 
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het magnetiech veld loodrecht op de elektronvoortplantinsa

richting etaat. 

De hierna volgende paragrafen zljn opgeateld aan de hand van 

informaties'uit.de boeken van Pierce (litt.l) en Butter 

(litt.2), benevene van die uit het College "Lopendegolfbuisen" 

van prof.dr.ir. J.P. Schouten (TH Delft, 1961-1962). 

2. PROBLEEMSTELLING· 

Wlj beschouwen de wisselwerking tuesen elektronen en elektro

magnetiache golven in een model, dat door de vo.lgende 

veronderstellingen geidealiseerd is: 

- de invloed van d' elektronenbundel op de velden, zoals 

die in de vertra.gingsatruktuur zonder bundel kunnen 

optreqen is verwaarloosbaar klein; de bun~el ia zeer dua; 

het signaalniveau is dusdanig laag, dat ruimtel.adinga

effekten in eerete .instantie verwaarloosd kunnen wordea, 

mede in verband met de. aerate veronderstelling; 

- de eigen demping van de vertragingsstruktuur voor de 

mogelfjKe vrlje .modi is verwaarloosbaar klein. 

De wisselwerking is nu tweeledig. Eensdeela he~ft een 

opgedrukt elektromagnetisch wisselveld zijn invloed op de 

elektronen, andersdeels exciteert de aldus ge~odu~eerde 

elektronenbundel elektromagnetieche golven, die zich in 

de struktuur kunnen voortplanten. 

Dit ia de basis van de vereenvoudigde theorie. 
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).1 I!J!tkeada ••roadaretelllngen 

·· · .. !MeliMie te koaea tot Mthematiach handelbare theorieen, 

«t• da realltait benaderen ia het noodaakelijk enige ••r

aaa-..114ipapa en veronderstellingen met betrekking tot 

de alektl'oaebundel ta uken. Deze zjjn 

•l" elntroaea bewegen onder.invloed van een oneindig 

. •t•rk cedaeat.axtaal ••gnetiach veld alechta in axiale 

rt.ol'ltiDC (a); 

b) 4• elektroaanelheid (v
8

) en de ljjnladingadichtheid (~) 

·sua ~nataat oYer de transversale dooranede van de bundel; 

~) 4e-baadelbeachrjjvende grootheden, .elektronsnelheid (v
8
), 

1Ui.apdt.clttheid {f} en atroomdichtheid (J) zijn aleehts 

f1ulktl•• Y&a de loncttudinale koordinaat z en de tljd t; 
.. 

4) •• tr•••••raale bundelomtrek ia zo klein, da~ de 

•l•ktl'o .. caetiache golven in de buie ten aanzien van hun 

. Yoortplaatinaeexponent (j~) slechte weinig veranderen 

door a. .. a~eatrheid van de bundel; (populair: d~ warae 

tA\t;a.kaa ale veretoring van de koucle buia worden opgevat); 
., 

e) A alektroneaellleid (v ) ia klein ten opzichte van de e 
. 90Drtplant1DI••••lheid van vlak~e elektromagneti&che golven 

ta de Yl'ija. ruiat• (c); 

f) de aaca~tiacae_ kracht (Fh), werkend op een elektron ia 

••,....rlooabaar klein te~ opzichte van de elektrieche (F
8
). 

De Yero-.eretelling f) ia een direkt gevolg van de veronder

-attll1acea.4) •• e) en ale Yolgt te bewijzen: 



waarin qe en • de grootte van lading en eaaea Y&n het e . 
elektron aan~ven, terwUl E de elektriache veldaterkte -en ! de magnetiache induktie ia. 

De magnetiache induktie ontataat ale gevolg van de 

verplaataingaatroo• en de konvaktieatrooa, welke laatate 

ten hoo«ste gelijk is aan.de aerate. 

Laat nu de cirkel C met atraal r de richtkro.ae van de 
• • 

elektronenb~ndel zijn, en Sc het door C begrenade oppervla•; 

wegeu veronderatelitng d) ia r & A en aogen B lange C e 
en E over S

0 
konatant genomen·worden. 

B~ beachouwing van de YerPlaateingsstroom ta -wegena de 

eerate wet van Maxwell blj haraoniach met de tUd .verandereade 

velden- in een atelael cylinderkoordinaten (r,.,a) s 

( 3.2) J1. rot J!l •!z dS • j '"'-~~.E. v; 
. ~ 

Anderszijds geldt wereae de iategraalwet van Stokea 

ffi rot !!) •lz dS .• B~21lr • • 
~ 

Aldus volgt. daar <..>E..fo • 2.1l(A c) ·l_ 

( 3.4) I v x B 1~:~: n! !I I I. -e - A c -

zodat 

r. - r • . "'--).. c 
!h 

waaraede, blijkena veroaderatelling d) en e) aangetooad ia 

dat de aasnetiaeh• kracht 'te verwaarlozen ia~tea op&ichte 

van de elektrlache. 
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Ia .... paracraaf zullen w~ het effekt van een opgedrukt 

elekttoaa,netiaeh wisselveld op de elektronenbundel bestuderen. 

Ia afweaigbeid van het wisselveld worden de elektronen 

oacleret.eld te bewegen met een snelheid v · ten gevolge· van een 
0 

axiaal elektriach veld E • In deze situatie geven z~ aanleiding 
0 

tot een l&ding&dicbtheid D , terwljl de stroomdichtheid J . ~ 0 

selijk ia aaa ~et produkt p
0

v
0 

• 

.,. ....U,d•latie 'f&n de elektronenbundel" houdt nu in de 

•eraaderiag ... P, en v door de invloed van een elektro-
. 0 0 

_..tiaell wt.aeelveld, dat een elektrische komponent in 

axial• rielltiac. •. , bezit. 

Al4•• ta het totale axiale elektriache veld 

{.}.6)· 

1\1 «• :tUII•t•ak•lt.1kheid van Ew enkel vo11dig haraonise·h volgena 

gp( ~· t) • Dan la 

().?) 

waap~ WU aaaaeaea dat 

().1) 

lu .U. ook·de aadere genoemde grootheden opgebouwd volgena 

() .. 6;).1) : 

~ . ~0 + ~1 
j(.t) t 

e • 

(}.9) ., . "'o + vl 
jcut 

e ' 

j(.Ot 
J • J + Jl e • 

0 
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Wegena de in par. 3.1 gemaakte veronderetellin~n &ija 11, 

~1 • v1 en J 1 elechta funktiee van de longitudinal• koordiaaat •· 

Voor de elektronen en de elektronenbundel ,elden in bet 

beachouwde ayeteera thane de wet van behoud van lading 

(3.10) ()J -=-az 

raet 

(3 .• 11) 

en. de wet van Lorentz 

(.'~.12) 

Door aubatitutie van (3.? ; 3.9) geven (3.1a 3.11 

aanleidin~ tot de vergerljkingen 

A) J .: ~ v ' 0 0 0 

B) Jl a: Po v'l + ~lvo ' 

(3.13) C) ~l 
d& = - jc.>E>1 • 

D) £fa II: -
.9.e E . 
lie 0 ' 

E) ( jc.> + 
dv· dvl - !le I ;;..;.o)y + v di II: dz 1 . o z •• 1 ' 

"" 
. B 

waarb~ in (3.13) de term ~1v1 ale tweede-orde eftekt ten 

opzichte van de teraen f>G v1 en p1.v o. verwaarlooed ie. 

~ zoeken nu naar de differentiaalvergelijking in J 1 , en 

gaan hierb~ uit van (3.13) aet de extra 'eft vereenvoudi,eade 

veronderatelling dat v konatant ia. ( Met hetaelfde recht 
0 

z~ de dif~erentiaalvergel~ingen in ~l ot v1 afleidbaar; 

b I J . 2 ) van praktis~h elang is echte~ de etroora 1 = 1 • nre • 
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l dJl 
• - .( - + 

flo dz 

· E dv0 tit l•nbatitueerd in (3.13) levert •met rz c 0 en 
~-1 •.• J-1-

0 0·0 

ot ••1 

y2 dJ . 
0 1 2--· 

J d& 
0 

j(a)V 
--2. J = 

J 1 
0 

m e 

waarta ceateld i• de e1ektron-voortp1antingaexponent ~e' 

ea te plaaaatrequentie ~ ala 
p 

Ci) • v ·~ p 0 p 

Ci.)2 
p 

Yerce~laa (3.14) geett ala oploasing de modulatie der 

•troo~lebtbeid in axiale riehtinc, resulterend uit de 

•PI•4~• elektriache veldaterkte. 
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3.3 De e1ektronverse1ijking 

Voor een geceven wiaae1ve1d E1 ia uit (3.14) de atrooadicbt

heidamodu1atie te bepalen. 

Zij 

(3.1?) r .... -1.z .. 1 • 1:.1 

waarin E konatant ia. 

Er &ijn op1oaa1ngen van (3.14) te verwachten van de vora 

(3.18) 

Met behulp van (3.17 ; 3.18) gaat (3.14) over in 

De energievergelijkinc Yoor de elektronen, die in een elektriacb 

veld aet potentiaalval 'o ••t anelbeid •o bewepn lut:dt 

(3.19). - q v = + • y2 t 
• 0 • 0 

waaraede 

j -~eJo 
J • ___ .;;....,;..._ .. 2!"""' I • 

· 2V ( t • j £!! ) 
0 e 

... 

Door integra.tie Yan de laatate uitdrukking over de 4wara

oppervlakte van de bundel ontetaat 

( 3.20) I = 
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De crootbeld 10 is de gelijkstroom. 

Ye• .. lUkiDI (}.20) ia de elektronvergelijking voor de voort

plaatt.apexpoaent ~•a elektromagnetische golven in de wa.rme 

lnlu • 

... pB YJRfRAGINGSS'l'RUKTUUR 

4.1 lxtj.tatie · 

aaut bet tfftkt ~an een {langza.me) elektromagnetische golf 

op ••. elektroaeabundel is de excitatie van elektromagnetiache 

IDlYea door dt «••o4uleerde bundel ~an belang. In het eerete 

sewa1 oaderateldea wij in rette een oneindig sterk veld E1 t 

ia de A te behaadslen situatie een aneindig sterke stroom-
' 

,. ..... liq Jl. 

le~ pro-le .. ia dva een verband te vinden tuesen.E1 en J 1 , 
..ar ••••• coltatruktuur uit gerekend. 

au •• oploaatac aouden ~ gebruik kunnen maken ;an een 

•aaaloos• traaaataaielijnmodel, dat door de aanwezigheid van 

de elektroaeabuadel aktief ia. De moeil~kheid is echter een 

.... 1 ta kiaaea, dat ten vertragingeatruktuur van willekeurige 

sectaaate ... rceett; het laatate is van belang met het oog op 

··~ so &lpaeen aocelijke toepa.sbaarhaid van de te ontwikkalen 

'beort.e. 
h _.1u.11&:haid is ta oazeilea. (en zeals z.al blijken:te verplaat

aea) 4oor laet acc,at te leggen op de zich in de struktuur 

~oortptaataade colt, waarvan de faseanelheid ongeveer gelijk 

t.a: ... ct·e elektronanelheid • 

.Voor c ... ~lt a•••n w1j een 

ala ~et ware pri•itieve 

ar-bolteertcc ala geachetat 

ia tipur 1. De "ce11en11 (t ;C ) 
0 0 

SUD Yia de verplaatsingastroom fig.l 
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aan de elektroneabunde1 gekoppe1d. De taae Y&a de aancelecde 

spanning en het ko~1ex stromen ••randert bij doorsanc door 

het laddercircutt, waarb~ ~ one moetea Yooratel1ea 4at de 

e1ektriache veldaterkte gerepreaenteerd ia door de capaoitelt 

en de magnetiache door de zeltinduktie. 

De lengte Y&n een "eel" zjj Az; de ze1find.ukt1e L
0 

en cle 

capactteit C z:fjn gegeye~ door 
,0 

{ 4.1) 
L

0 
:c L. 4 z , 

c 0 • c . .6& • 

waarin Len C de zeltinduktie en capaciteit per·lengte~eakeid 

betekenen. 

Beachouwen wjj twee celle~ 

tuaaea de knooppunten (a-1) • 

. (a) en (ri+l), figuur 2, met 

ladtnsen, apanningen en 

atromen ala aangegeYen: 

De tota1e lading op een ca_paci teit 

( 4.2) cQ 
n = q + 

ll 
E>

12
A z , . 

waarin qn bepaald is dOor 

( 4.}) In 1n+l 
dqn 

• Tt 

. 
onder luaooppunt (a}, Q •• 1• . 

.,.. 

en ~n de elektrondichtheid per le~gte-eenhei4 ia de 1n.nart na 
kllooppunt (n) ia. 

Eveneena geldt ·Yoor de total• lading 

(4.4) Q = c v • n o n 
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te~ -•t apaaningaYerachi1 over de zelfinduktie gegeven is 

4001' 

()! 
(Z..5) V V =t....! n-l - n o at 

(lt.6) _l.. (v - v - < v - v 1 >] r- n-1 n n n+ 
0 

De 1&41q qa kan uit ( ... 6) «•elimineerd worden met behulp van 

4•alt (4.2; 4.4) Yolgende relatie 

q • c v - P. .A£ • n o n n 

(4.1)• aanleidin« geeft tot 

'd2 

_l_ { ( v 1"' v ) - ( v - v 1)} = ---:~:( cv -t:"Z'i n+ n n. n- .• ()tc . n 

'•••1•4• tot ••n continuum te geraken beachouwen ·~ (4.7) in 

l1~et YOOr z ~o : de tweede gedeelde di!ferentie van V 
. n 

,..t.daa OYer in het tweede orde difterentiaa1quotient van 
} 

.. f
8 

.. ar a. B1erae4e geldt in ieder punt z : 

( ... 8) 

. . . 
Voot haraoaiacbe t~aathankel~Kheid wordt (4.8), met gebruik-

.. ~., .. a (3.l')C gereduceerd tot 

ct2V 2 
+ <:.) LC v1 = 

clz 

dJ 
jc:.>L 1 dz 

waarta v1 •• J1 ~Yenale in par.3 duiden op de z-athankel~ke 

wt .. •lsroot••••a. 
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Daar in het kontinuum steeds geldt 

(4.9) E1 • 
dV1 --
dz 

wordt tenalotte geYonden 

d2E d2J 
(4.10). 1 

- ZY E 
1 

dz
2 

:: .. z-, 
1 dz2 

waarin 
z = ~(o)L , 

y = jr.»C • 

Vergel~King (4.10) geeft ala oploaains de axiale koaponent 

van de e1ektriacbe.veldaterkte, reaulterend uit de opredrukte 

elektronenstroomdicbtheid. 

4.2 De circuitYergelJjktns· 

Voor een gepv_en wiaselkomponent. van d·e atrooacU.ehtheid (J1) 

ia uit. (4.10) de axiale elektriache komponent der ceexc1,••r4e'. 
elektroaagnetische golf te bepalen. 

ZU -ana1oog aan par. 3.3-

(4.11) 

en 1aten 

( 4.12) 

de Yoortplantingaexponent reapektieYelijk de karakteriatieke 

impedantie ••n de ltoude buia zljn (Yergeltjk (4.10) Yoor J1a 0 ). 

Dan z~ oploasin,en yan (4.10) te verwachten in d• Yora ••• 
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••--"tutie ••n (4.11 ; 4.12 ; 4.13) in (4.10) levert 
ulteiadelijk de circuitvergelijking voor de voortplantinge

expoaeat .aa CO}Yen in de W&rMe buis : 

E = .. 
J( 2 to of .. 

~- l~ I 
0 

'~ UM.'IIJ:JQP Vlt Di VIRUNVOUDI GDE THEORIE 

.· 5-1 Pt uondfattmexponenten van golven in de warae 'buie ( r> 
., 

·De pi'OCJuaea, reeulterend in de elektronvergelijking (3.20) 

ea·tle clrcuitYerce~nc (4.14) treden geltjktjjdig op. 
Aaa .. ide YeZ.,elJjtingen aoet derhalye eimultaan·· door ·"( 

"-l ....... 

Ald•• Yollt t ale oplossing van de Yierdegraadabetrekking 

= -1 • 

la ke~ al,..eea cUD l en K koaplex, zodat ook komplexe 
0 0 ....C•• waa t te ~erwachten zijn. Dit laatste is zeer gewenet; 

Wfil.•ta .. S..ere akkullulatieYe goltversehijneelen., waarYoor 

"" •'U ~1• aftaaakel\1)theid volgena exp( ·tz ) .. iaT n•gatief 

-clt..at.te &\1ft en in ieder geYal niet nul mag worden. 

let 'lUkt echter aogelijk te zljn de koude buie verregaand te 

ideallaerea door oacedemp~e gol!propagatie te onderstellen 

•• tock k-.plex• oplossingen voor t te verkrjjgen. 
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Uit tyeieche oYerwegingen kunnen ·~ Yoorts atellen, 4at een 

optimaal akkuaulerend verschijnsel slechte mogelijk is indiea 

de faaesnelheid van de langzaae elektromagnetiache gol••• 

(v
1 

• •/r-) oAgeYeer dan wel geheel gel@t .is aa.a de elekt.roa• 

anelheid ( Y e • r4ff..J. 
Derhalve proberen Wij oploseingen te vinden door aan te ••••• 

'dat 

."t'.llljA :j~ t 
'o 'o e 

hetgeen wil zeggen, dat wij de koude buie dua,danig ciiaeuai.oaerea 

dat de faseanelheid van de zich erin voortplantende elekt.ro

agnetieche golf gelijk ie .•an de elektronenelbeid, soala die 

in de warae buie zal kunnen optreden. 

Daar wij de warme buia a~s veretoring van de koude beechou .. n 

ie nu 

t & j ~. - h 

waarin h kc•plex kan sijn en zo klein is, dat /~<<p8 • 

Met deze. gegey~ne wordt voor ( 5 .l.) na eubeti t1lti• ge+oadea 

• l • 

3 2 2 . .. De teraen·~.h4en ~.h verwaarlozende ten opaicbte Y&n ~. 

en de tera b ten opzichte van 2h3 ~. ie in ••r•t•-:ord• · 
benadering 

lC I · h' ~ ... j( ~. 
1 4V 

0 

j.lgeaeen wordt nu de "vereterki,ngeparaaeter" C gedetiaiiercl : 

(5.6) 
' 

·. 
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waaraede 

S. ~ due 4rie van de vier mogelijke oploasingen van .(5.1) 

ia ~erde uitdrukking gevonden : 

11_- • {- iC.{j + j( 1 + !C)} ~e 

(5'.8) f2 == · {tc./3 + j(1 + tc>} ~. 

t, • j( 1-C) ~. 

De Yierde oploaeing ie verdwenen door de gemaakte verwaar

loalqea. ltel •om deae. ·te vinden- en met behoud van (5.2): 

. (,.9) t= (1 + p) ro-= j(l + p)F>e. 

Met (,.6) kuanen wij dan voor (5.1) noteren 

2 
2 c' < 1 • P '2 11: .. 1 • 

(2 + p) p' 

Bet Y&lt OJI• dat een belangrijke waarde van p in de buurt 

YaD (•2) lift. Stel ~ua 

p • -2 + q ' q (( 1 • 

Ia eer.te-orde benadering volgt 

(5.10) 
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Het ettlee1 (5.8) is due aan te vu11tn aet de op1oseing 

(5.11) ' 14 • - j ( 1 - -¢ c ) lb • • 

Onder de bijzondere, in de aanvang van deze para,raaf 

geetelde voorwaardt, ie·due inderdaad ••• expoaentieel 
veraterkte golf aocelijk : exp(-11z). ZijD taeeaaelheid 
is lapr dan de elekt.roner.aelbeid, daar C alttjcl poeititt 

ia •. De voortplantir.ag van de tweede colt ia expoatntittl 
gedempt, terwijl ook zijn faseenelheid kltiner ia daa de 

' 
elektronenelheid. Golf no.} plant zich.aet faeeenelheid · 

groter dan de elektror.aeatlheid ongedeapt door de buie voort. 

De vierde solf plant zich -in tegenettllinl tot de aadtre• 

in de negatitvt z-richting voort; indien geen bijaoadtrt 

voorzorgaaaatregelen genomen worden k&n dtzt golf 

aar.aleid~DC geven tot oecilleren van de buts. 

Tenelotte verwachten wij, dat de akkuaulerende go~t ook in 
een aindtr rigoureue ·pldealieeercle buie zal optredea. 

0. dit te oadtrzoeken kan.(5.1) opgeloet worden aet.bthalp 
. . 

van de eubetitutie 

t 0 • j ~. + . jb + a , 

f•jt?>.-h. 

waarin a en b reiel en h ~oaplex le. Dit vereiet ••• ,ratieche 
oploeeingeaethode. 

5.2 Geldigheid der oploesincen 

Door de detiaitie (5.6) is de paraaeter C ingevoerd,·di• 

een aaat is voor de veraterking en die blijkiae (5.6) tea 

grootheid van de koude buia is. 

In het licht van de veretoringetheorte zal de vereterld.ag 

per golfle~gtt•interaktie-atatand gering zija. Redea waaroa 
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de ••rwachting is dat C a1echte zeer klein zal kunnen zijn 

•oor •• s•r•••n oploaaingen. 

Dit ia oacle~ aeer na te gaan door oploasing (5.8) in (5.1) 

te BQbltitueren oa aldue te zien voor welke waarden van C 

aan cle ••rsel~ng wordt voldaan. 

Subtltitvtie ftn 

.., = j a - B Cd lin re \e n 

Cd .(2Cd - 3j) = 0 • n n 

-Daar C reiel ie en (voor bet belangrijkste geval) d1 komplex 

.Oet c ill cle se•onclen o.ploasing nul zijn. 

Dlt WS.l clue r.egsen dat de toegepaete benadering alechts voor 

tot aul aaclereade waarden van C zin hee!t en gerechtvaardigd 

ia. 

6. Dl V&RSTERIIRGSfAKTOR 

WU bepalea de veraterkingataktor (G) van de lopendegolfbuis 

bij aanweairheid van de heenlopende golven; (de teruglopende 

colt worclt geiliaine~rd door ref1ektievrije overgang van 

••rtrasial8atruktuur naar uitkoppelcircuit dan we1 door 

aiddal Y&n keerdeapingen). 

OYer een afatand (z1- z
0

) is de versterkingsfaktor per golf 

<rusptal n) 

(6.1) 

BlUkeaa (6.1) zijn nu de amplitudines der deelgolven ter 

plaatae ••a1 en z=z
0 

te bepa1en. 
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W~ le&gen de interaktielengte (z1 - z
0

) vaat in teraen 

van de goltlengte der aanwezige golYea, A '· 

z
1 

• N). , N poeitiet, gebeel; 

zo \11: o, 

ea onderatellea de atroommodulatie aan bet bertn •an de 

interaktie-atstand aul : 

(6 •. 2) 

Met (3.20) ia dan te achrijven 

3 • 

:L • 0 • 

z•o 

Ala !eYolg van (5.8) wo~dt aan de laatete betrekkiag 

Yoldaan door 
• 

(6.3). ::: 0 • 

Door substitutie van de gevon4en waarden yan d. blijkt (6.)) n 
bevredigd te worden door 

(6.lt-) 

.. 
Het ter plaatee· z=o aan het eyateem toegevoerde aiCD&&l I 

wordt due gelijkelijk over de drie golYen ••rdeeld: 

(6 .5) 



~ 0' 
6" 

/ 

.J / 
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/ 
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/ 
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to / 
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/ 
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<i 

hguur 3 

.. 
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Ter plaatae z-N~ is bet axiale elektriscbe Yeld Y&ll eea golf 
gage••• door 

waaraede de vereterking per gol! oYer het trajekt z•(OJBl) 
gelUk is aan 

(6.6) 0
(_ 1 ) lO 21CN.Rebn 
n • 20 log e dB, 

iDDIIera ~~ • 2R r&d • 

De veraterking van de S2!! daarentegen ia -wanneer alecbt• 
66n go1! in rekening wordt gebracht- : 

(6.7) 
. 10 1 

ZnCN .Re h
11 a

11 
• 20 log ~ e . 41 • 

oadat bet e1snaal ter piaatae z=o au I bedraaat. 

Tenalot.te brengen w1j a11e drie' de gol••n in rekenillg, ala 
. . 

gevolg waarYan de verate~kiag yan de bu1a over ~e inter•. 

aktielengte z=(O;NA) geachreven kan worden ala 

. i: i• I 
(6.8) o • 10101 ,.ro 01 if. I ' 

waarin 

(6.9) 

&sO 

.. 
i.!N,\ • ~ e .. 2'1\j( l-C)tf.[l +. 2~coah CBJj).• ·3•.tCI] · 

:5 

De !oraulea (6.6;6.7;6.9) zijn gratisch weergec•••n in ttcav 3. 
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C = K -0 4V 

0 

-22-

1e de arootheid C_i~gevoerd. die benodigd is voor de bepaling 

van de veraterktng (ct (6.?), (6.9)). 

De paftlleter C nu ie voor een gegeven "rustbundel'' (I ;V ) 
' 0 0 

uit de •••nzo ingevoerde interaktie-impedantie K
0 

bepaald. 

Mea '-rtkent I voor een gegeven vertragingsatruktuur uit 
0 

de.Yeldeetheoretieche beechouwingen door aan te nemen, dat 

de elektronenbundel een ·tweede-orde veratoringsef!ekt sorteert. 

Dtt wtl due zeggen, dat de vereterking in eerste orde nul ie: 

oace4eett• propagatie zonder koppeling. 

Db 1• 

. ~riD Jz de axiale komponent van de elektrische veldsterkte 

der in de etruktuur beschouwde elektromagnetische golf is 

Cw1 • •.> en P bet daor die golf in de z-richting getrana

pot'teerde (konetante) veraogen betekent. 

a.trekkiag (?.1) kan worden afgeleid uit de relatie,' waar P 

•cerekend in termen van de vereenvoudigde theorie- aan moet 

•olcl~a: 
2 v 

P=i--0 -

Uit nlke toriiUle, met 

patelde volrt. 

K 
0 

E =7N /az c ~tV '=' -j~ V • het z o o e o 



?.2 Langzame golven 
t 

Voor vruchtbare wisselwerking tussen elektr'omag.netieche 

golven en elektronen dient beider (fase)anelheid, v1 ; v
8

, 

gel~K te zijn en kleiner dan de snelheid van vlakke rolven 

in de v~e ruimte c: 

( 7 .2) 

De fasesnelheid v
1 

kan voldoende klein gemaakt worden door 

toepaasing Yaa golfgeleiciers met periodielte .struktuur ( l~tt.,) 

die -in open o! geeloten vorm• gekarakteriaeerd zijn door 

longitudinale inhtmogeniteiten van periodieke aard. 

Hiernaaat zijn de zuivere -open o! afgeacherade- oppervlakte• 

gol!geleiders te noemen, die gekenaerkt worden door longi

tudinale homogeniteit der media, en door een inhomogeniteit 

van dielektrica en magnetica in transversale richting (litt.~) 

Van groot belang zljn d~ d1speraiekrommen van de vrue aodi, 

propagerend lange genoemde strukturen: een lineair verband 

tuasen ~ en ~ over een zo groot mogelijk !rekwent~egebied 

geeft -ook in het verstoorde geval• een vereterkerbuia met 

maximale bandbreedte. 

Een bljzonder gunstig verlopende disperaiekromae treften wij 

aan blj de grondmodus o·p de bandspir&al (tape-heliX) aD. de 

gesloten epiraal (sheath-helix), (litt.3). Daze atruktureD 

geven de lopendegolfbuia een formidabele band12reedte, (bv. 

0,35 - 1,05 GHz !) 

Een tweede bela.ngrljk punt wordt ge'V'ormd door het 81n·cbroDiaae 

van elektronen en golven •. 

Normaal geeproken is v
1 

b~ een vast geko~en vertraginca

atruktuur volledig vastgelegd door de trekwentie. 

Synchroniame is dan te bereiken door verandering van de 

(middelbare) elektronsnelheid (cf (3.19)). 
"" 

B~ gebruik van ferrieten in oppervlaktegolf-geleideratruktvren 
'. 

wordt een variabele v
1 

binnen zekere grenzen mogelijk ge .. akt 

door veranderingen in de·sterkte van het magnetiserins•v•ld. 
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8. VERFIJNINGEN VAN DE VEREENVOUDIGDE TBEORIE" 

8.1 Ruimteladingseffekten 

De in paragraaf 3.2 gevolgde afleiding van de di!!erentiaal

vergelijking voor J 1 hield geen nadere specificatie van E• 
(3.6) in, andere dan als·afkomstig te zljn van een langza.e 

elektromagnetische golf. 

Dit is·ten dele waar. Algemeen bestaat E uit twee delen: 
w 

''n .deel van de synchroon met de elektronen lopende golf, 

het andere ala gevolg van de plaatselijke ruimtelading in een 

punt z van de bundel. Deze ruimtelading wordt gecreeerd 6oor 

alle modi, die in een vertragingsstruktuur aangestoten &ijn 

maar die een van de e1ektronsnelheid sterk afwijkende 

!asesne1heid bezitten. 

Aldus stellen wij 

( 8.1) 

(sg = synchrone golf, r1 = ruimte1ading), waarbti 

( 8.2) div D -w 
' rl = di v l e. E ) = o • -w \w 

Wegens de eindige dikte van de bundel en de aanwezigheid Yan 

een vertragingestruktuur is in (8.2) 

( 8. 3) 
(1.)2 

e• = e • --E. · , 
0 ~2 

q 

de effektieve dielektrische konstante, met de plasaatrekwentie, 

~p' door (3.16) gedefinieerd, en de effektieve plasmafrekwentie, 

6>q • door 

{ 8.4) C&)2 
q 

12 -1 
= v2 ~2 (1 + -2) 

o rp ~. 
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Uit (8.2) volst nu met de notatie van paragraaf 3: 

dErl 1 dJl 
-L.==-----· 

dz jc.:>t.' dz 

.. t d d t J C > Er1c ) b id 1 · · aoQa -aaaneaen e a w z=o en w z=o e e nu z~n-

door inte~atie over bet trajekt {o;z) geschreven kan 

worden 

(8.5) 
j (A)€,' . 

Met gebruikaaking van (8.1 ; 8.5) gaat (3.14) nu over in 

(8.6) d:Jl 2 2 
2j ~ - - { ~ .. ~ ) J 

e dz e q 1 

' 

= j~e 
J 

0 

2V 
0 

E
(sg) 
1 • 

li~r.ede 1• bet analogon van de elektronverge1ijking (3.20) . 
•oor'ket geval de ruimteladingseffekten in rekening worden 

cebracbt: 

(8.?) 

8.2 Raiateladinsaparameter Q 

Door invoering van de ruimteladingsparameter Q volgens 

(8.8) 

wordt uit (8.?) en (4.14) het analogon van (5.1) gevonden: 
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(8.9) + 

2J't::l 12 j a ! 
"" ~""'e o 
8e )( 2-) · 
C' ( (- j AT 2V l-e o 

BU IMaetunawiag van (8.9) zien wij in het rechterlid de gewjjzigde 

oircuttvergelijking ala eerste faktor verschijnen: 

(8.10) I • 

Dese. laatate vergelijking kan worden gebruikt om de koppel

i.,.daatie K
0

, en daarmede de versterkingsparameter C te 

~·~•keaea. (aethode van Fletcher, litt.5). 

be~e aetbode veronderstelt de aanwezigheid van een holle 

elektroaeabuadel van geringe wanddikte, ter plaatse waarvan 

plclt 

. 1 
H- buiten- H~ binnen =~I., 

e • 

ala r
8 

de geaiddelde straal van de holle bundel is. 

let .. raQAil ia oppervlakte-admittanties buiten en binnen 

eta buactel ia dan 

... 
1 i = ...-..-:r-

211r e E 

waar.it blijkt. Yergelijk (8.10), dat Y op de een of andere 
• ~ i t -l 1 5' Ma.-er eyenre~aiC • me K

0 
• Zie verder itt. • 
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