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NAT.LA •

EEN

EL BIJ 4100 MHz

Inleiding

De versterking van iedere versterker wordt naar boven
be ren d door de eigen ruis an deze versterker. Bij micro
golffrekwenties en weI speciaal in Ion itudina1e bundel
versterkerbujzen zoals klystrons en lopendegolf buizen, is
deze ru1s hoofdzake1ijk afkomsti van de missieru1s Tan de
kathode.

De electronen, gee~itteerd door een 10e1 nde kathode,
he ben een vrij e1 1 xwe1lse snelheidsverdeli • De lIe
keuri e fluctuaties d1e optreden in de e·· i tteerde electro
nenstroom worden veroorzaakt door het feit dat de e issie
van ieder electron volkomen onafhanke11jk geschiedt van de
e iss~e van 1ader and r electron. ieruit ken men conclude
ren 1) dat de fluctuat1es van de el ctronenstroo aan h t
kathodeoppervlak 1n twee soorten te T rdelen z1jn:
1. De fluctuatie in de mo entane waarde T de ge 1 delde

cony ctiestroom. Deze ordt gegeven door de bek nde uit-
drukk1ng voor de h elruis: .

( 1)

.emant e waarde Tan de ge 1ddelde
H1erToor 1s door Rack 3) de uitdruk-

tteerde stroom en ~f de bandbreedte
staat bekend als het theere 8 T

waarin Ie de ee
i •• Vergelijkin
Schottky 2).

2. De fluctuatie 1n de
e1ectronensnelheid,
ki sf ele1d:

( 2):: ~kl';..e.. ,-Tr)b"f
I'rW Ie. "

wasrin Tc de athodete era r i . De fluctuaties
q (t) n 1(t) lijken on ecorre1eerd te zijn 1).
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Voor de thode beT1ndt zich een rui.teladi 8wolk,
waarin de potentiaal 1 er i8 dan op de kathode. De pI ts
met de laa te potentiaa1 noeat men het potenti alaini •
Hierdoor keert een edeelte Tan de gel tteerde lectronen
Tan richti oa en g at te n de katho e. omt nu op
een be»aald 0 ent en relatiet ter aantal leetronen. it
de kathode, dan wordt het potenti almin dieper en er ~l-

len .eer electronen teruekeren. or4t et a t el tteerde
electronen daarentegen 1 er en ~et potenti ni dU8 ain-
der diep, dan keren er ~nder electronen oa. Met andere woor-
de , Tanu1t het potent1aalmini zullen atr n a lopen
die een compen.erende werki uitoefenen op de .troomd1c id
tluctuatie. uit de kathode. Dit geldt Toor 1 re frekwenties.
Uit berakeni en Tan Tien en 08b -an 4) voIgt ec ter dat bij
mikrogolftrekwenties de boven noe.de co~ensatiestro.en ten
gaTol e Tan loopt1jdetfekten in tase kanne eraken met de
8troomd1chtheidsfluctuat1 8 e daze due zelfs kunnen Terster-5)
ken. TeTens kan Tolgen. Si ,atkin8 en Hsung-Che Hsieh
correlat1e ontstaan ssen troo en snelheidsfluctuaties zo
1 de the 1sche snelheid spreiding Tan de bund.lel ctronen
ve~ elijkbaar is met de e ddelde bundelsnelhe1d. it is at

ev in het ebied tussen kathode en een epaald ref rentieT
vlak Zo even Toorbij het potentiaa1m1~imum.

De interactie verschijnselen in bOTen enoe de ruimteIa
din awolk vertonen een dermate geco pliceerd beeld, dat een
exacte beschrijv1nc niet goed mo eIijk lijkt. 1 is duidelijk
dat er verband bestaat tussen de fluctuatieversc ijnselen a
het kathodeoppervlak enerzijde en de fluctuatiep ko en uit
noemd referentieTlak zo anderzijdsA Door H.~a 6) werd nUt i
aansluitine op eerder door Pierce I), Bloo en Peter 8) Ter
riohte onderzoekingen, een theor1e ontwikkeld t waarbij de in
trinsieke ruis van een electronen del beschreTen wordt op
basis van 'de snelheids- en· stroomfluctuaties die uit dit r
ferentieTlak kome • Waar Pierce, Bloom en Peter reeds, onder
de aanname van ongecorreleerde stroom- en en lheidsfluctu ties
voorbij het referentievlak ZOt amen tot een invariante ruis
parameter S, onderstelt HAGa weI correlatie en beschrijft de
ruis met een tweetal inTariante parametere, n lijk de ree
genoead S en de 11 , die het r Ie edeel eeft Tan de krui s
correlatiefunctie van stroo. en snelheidsfl~ctuatie.

In verband met de weDS te kunnen beschikken OTer icro
golfYersterkerbuizen met steeds 1 er ruisgetal, doet zich e
behoefte gevoelen de oor dit rui £etal bep ende p ameters
S en TT betrouw aar te kunnen m ten. In dit Tersl worden
enige methoden hiervoor chreTen, te jl teTens de gemeten
waarden voor een electronenkanoD worden e eTen.
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Theorie van de rui ersch1jnselen b1j een
electronenbundel.

1.1. Inle1dinc

Bij aicro olffrekwent1es is Yoortplant1ng Tan 1 aal- en
ru1smodulat1e langs een electronenbundel mogel1jk. Het principe
van alle microgolfYersterkerbuizen berust op de wisselwerking
tussen een ~emoduleerde electranen undel en een hoogfrekwent
electr1scA veld. Een exacte bereke ing van deze wisselwerk1
is n1et oed mo el1jk. Pas na het 1DYoeren yan een aantal verT
eenvoud1g1neen wordt het probleem mathemat1 CR toegankel1jk.
We nemen aanl
1. de klein 81 sal theorie, d1t wil zeg en dat de modulat1e

wordt beachouwd als een kle1ne verstor1 van de e ddelde
toestand van de electronenbundel. Deze benaderi voldoet
oyeral behalve in het geb1ed tussen kathode en het refe
rent1evlak Zoe

2. een un1forme electronensnelhe1d in 1edere dwarsdoorsnede
van de bundel, de bundelsnel e1d is dus enkel van z en t
afhsnkel1jk (dit is de zogenaaade "sin&le velocity" t 0
r1e).

3. een 'endimens1onale Toortplanti langs de bundel, dit w1l
zeggen dat de electronen enkel bewe ingen u1tToeren in de
Toortplant1 srichti~ van de bundel (z-r1chti ).

Alvorena tot de ruisverachijnselen oyer te gaan is het
gewenst enigszins bekend te z1jn met het mec s van de
a1gnaalvoortplant1ne langs een electronenbundel.

1.2. Ru1atelad1ngsgolven b1j een electronenbundel

Een electronenbundel beataat u1t een zeer groot aantal
electronen, die zich in evenw1jd1ge banen et vrijwel ge
lijke snelheden voortbewegen.

Doorloopt deze bundel twee op korte afstand van elka r
eplaatste roosters, waartussen een klein hoogfrekwent s1 

naal met frek entie w is aangele d, dan kr1jgen de undelelec
tronen nog een extra versnelling of vertrag1n b1j hun constan
te snelheid, afhsnkel1jk yan het moment waarop ze de roosters
passeren. De aldus versnelde electronen gaan de vertraagde
langzamarhand inhalen, zodat in de bundel verdichting n
(bunches) en verdunnin en ontstaan. De electronenbun el heeft
dus een odulat1e gekregen.

Het d1chter worden van de bunches b11jft niet onbeperkt
doorgaan. Door de versch1llen in dichtheid treden electrische
krachten 0 die het inhaaleffect te&enwerken. Hierdoor worden
de versnelde electronen afgeread en de vertra de electronen
veraneld. De bunches zullen uit elkaar gaan lopen en op zeker
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moment zijn de electronen weer in hun evenwic t toest d,
zodat wederom een toestand met gelij t1 e d1c t e1 1s
Terkr gen. De oorspronkelijk versnelde electr nen lopen nu
echter het langzaaast, en de oorspronkel1jk ertra de 10-
pen het snelat. Dit heeft tot evol dat de electronen door
hun evenwicht.toestand eenschieten en daar waar oorspronk
lijk een Terdunni ontstond, ontataat nu een Terdicht •
Ook nu treden weer te enwerkende electrische kr cht n op en
het hele verschijnsel z z1ch gaan r ale. e zi n dUB
dat de electron.n teng8Vol e an de bernTloed1 door de
roostera een trill1ne OD hun eTenwichtstoeatand gaan uitToeren.

Voor de evenwic tatoestand Tan een lectron dat op de
tijd t • to de rooetera ter plaatse Z =0 pasaeert kan men
schrijven:

'X.. • ,- t" J

wsarin ~ de del e1heid ia. De electronen trillen om
evenwichtstoest d. oe en we de amplitude Tan deze trilling
A, dan kan men voor de plaats an een electron schrijTen:

Hi.rin i8 wI' de frekwentie aarmee de electronen ga trillen.
en no mt p r kwentie en deze zal ai1lankelijk zijn

Tan de rootte T n d 1 c rische kracht die de lectronen
naar hun plaats terugdrijft, dus Tan de bundeldichthe1d Po •

De l1tude zal evenredi zijn met de spanning tussen
de roosters op het moment dat het electron deze roosters pas
eert. Het is immers deze spanning die het electron versnelt

of vertra t. De spanning tu sen de roosters wordt eTen
door:

( 5)

waarin W de s1 aalfrekwentie i.. Het beschouw e electron
passeert op t = to de rooster , dus:

( 6)

Voor de plaats z vinden we dan uit (4) en (6):
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en voor de snelheid:

of:

Hierin is Been evenredigheidsconstante. We zijn voornamelijk
e!ntereeserd in de z-af'hankelijkheid van N- • Substitueer

daarom (3) in (9):

waarin

1r.. f' ~( i- ~4)b1 C:;).. =

P ,&-j { w f. - ;1~. /J.,)..b:J .,.. f'l,
(10)

"0 Dorh~'. e~ I ( 11)

Om de dichtheid
we een kort stukje

I

•
~

:fi • 1.

van de bundel te berekenen beschouwen
van de bundel ter' lengte .A z (zie fig.1).

Als alle electronen zich in
de evenwichtstoe tand bevin
den zal de electronendicht-
eid PI) zi jn.

Ten evol e van het trillen om de evenwichtstoestand zullen
op zeker moment de electronen ter plaatse z over een a:fstand

~ verschoven zijn naar rechts. De electronen ter plaatse
z + z ondergaan eveneens een verplaatsi , die echter in
grootte niet geli jk zal zi jn aan ~. oem di t ~.,.

Voor de dichtheid p is dan te schrijven:

Po'---
1+

~

\' 'V\-_):a +a 0
( 12)



e moeten hierin differentieren naar z, aarbij t constant
wordt ehouden. Daartoe drukken e ~ uit in z en t t (3)
en (7):

c- 
~

( 12a1

Voor de stroomdichtheid ~ geldt in dit ~'nd nsionale
eval:

en dus met:

N

( 13)

•
Substitueer nu (10), (12) en (12a) in (13):

Voeren we nu in lasts van de snelheidsmodulatie ..... de kine_
tische potentiaal V 11) in volgens:

(15)

dan krij en :

w arin:

-Q . l l- - & )

( 16)

Q =
(17)
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v N

U hebben we V en 'it eechreven als de som van twee olven.
De fasesnelheden volgen uit:

~-
l..O

4+ .0 -+ It'" :::s 0

,
~We- r.. r- 2. ::r " h =- 11'"0
-+-

( 19)

(20)

In microgolfbuizen geldt meestal ~ .. <. ; V1 phase zal. dUB
iets groter zijn dan vo, men noemt dit de snelle golf, en
en T2 phase zal. iete kleiner zijn d~vo en wordt due langzame
olf enoemd. Gaan we op de bekende wijze over op de complexe

rekenwijze, dan vinden we voor (18):

V = ~ (..ei~l'4. + ~-b "~) ~I:. t-~,a..

q:::or ~ (6 _12. j f' a..) d i; - ~ It

(21 )J

Door de speciale wijze van oduleren ontstonden twee golven
op de bundel, de langzame en de enelle golf, met elijke
plituden. Het is echter heel goed mogelijk et andere odula
tiemethoden golven op te wekken met verBchillende amplituden.
In dat eval wordt (20):

'" ~~I;) =~ -/ i f'~ +- V; ~'1~) J t-t1 a..)

c == ~ q,.R.. '&,. _ D ~jll,,) '(wt- e)

Uit de ver elijk1n en (17) en (20) voIgt dat voor iedere golf
apart geldt:

o

T
f'.:t2. '

w I ( 22)

hierin is V

en I
de tijds emiddelde kin1tische potenti al v.d.

bundelde tijdsge ddelde stroom v. • undel.

v.
o noemt men de karakteristieke bundelimpedantie Zo •

~et vergelijking (21) voIgt dan:

mI:' ::r I~ fJ ( 23)

Om de constanten Yo1, 'Yo2, Qo1 en Q02 te bepalen vullen we
randToor aarden in. In het vlak z=o geldt volgens (19)

j /;
( 24)
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en door combinatie van vergelijkineen (23) en (24) voIgt dan:

o
( 25)

Subetitueer nu (25) in (21):

.
¥ "1:) [ 1"1_ 40\ "'.1 • ,,-J

.::II v LV"," .;. SPcv"t). , ...,

.... ....
-~ Co

q,(:''') G) :: V( If:). A'fb ~ q.(o~t. ~

of andere geschreven:

} ( 26)

( 27)met 2na.
>-p

et vgl. (26) orden de snelheids-en stroo odulatie in een
llekeurige doorsnede z2 met ehulp v lin sire betrekki en

uit edrukt in de enelheide- en stroommodulatie in een vroegere
doorsnede z1.

,
en kan deze resultaten ook Ian s exact wi kundi we

afleiden 9) en vindt dan dat bovenstaande formules gelden voor
een bundel met oneind1g grote dwar afmeti en. Voor de pIa
ire entie vol t in dit gev :

( 28)

waarin 0 de gemiddelde ruimteladingsdichtheid in de undel is.
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De gevonden resultaten blijken eveneens te gelden voor het
normale geval van een cylindrische bundel in een cylindrische
tunnel ~ men voor wp een correctiefactor F laatst 9).
Deze P'noemt men de plasmareductiefactor; hij i athankelijk
Van b'undel en tunneldiameter en heeft een waarde tussen ° en 1 •

1.3. De transmissielijnanalogie

Het 11 t voor de hand na (26) een vergel1jking te maken
tussen een electronenbundel en een transmissielijn 10). Voor
een transmissielijn kan men 1~ers schrijTen:

v: = 1 -#- I,

r e 10 -I- T ,
} ( 29)

waarmee men stroom en ~anning in een llekeur1 vlak uitdrukt
in stroom en ~anning in een Troe ere doorsnede. Aan de bekende
voorwaarde:.

( 30)

•

wordt ook in het eTal Tan T 1. (26) voldaan.
De afleiding van vgl. (26) geldt voor e n driftrui t ; dit
is een ruimte met een constante potentia 1, dus m t constante
bundelsnelheid. e zijn g lnteresseerd in net edrag van ir
en i in het gehele gebied tussen het referentievlak SO en
de collector. In dit gebied bevind n zich een aantal versnel
Ii sanodes en enkele driftruimten met diTer e potentialen.
Dit is dus geen ruimte met een constante potentiaal, maar en
ken deze ruimte weI opdelen in een aanta! stukjes z, et
ieder voor zich een bij benaderi constante potentiaal
Noemen we het aantal stukjes n, dan geldtl

"). (v..,.".j.s.. ) =
- J Iii

" ~ _I • e.

-n '"", ..

-n 1.

t)-, fn-,) .._... (At .3,).
n-' (!"n
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Bovenstaande is geldig dank zij het feit dat bij een potenti
aalspron de k1netische potentiaal V en de stroo q onver-
anderd blijven. ,

Volgens een regel uit de matrixalgebra geldt voor vier
kante matrices:
de determinant van:het product = het product van de afzonderlijk
determinanten. .

De afzonderlijke determinanten zijn lIen ~~n , vol en
(26), dus geldt weer voor het ebied,tussen het vlak Zo en
collector:

( 32)

...

1.4. Invloed van een afgesa:emde trilholte op de electronenbundel.

5B
I I
I I

V; V.'--- ---0" ~:

.
Als een electron de spleet van een trilholte passeert, zal in
de trilholte een beeldstroom worden einduceerd. Passeert nu
een met frekwentie w emoduleerde electronenbundel de tril
holtespleet, 'dan passeert dus een wisselend aantal electronen
en zal een daarmee evenredig wisselende beeldstroom met fre
kwentie W in de trilholte gaan ·lopen Voeren we een evenred1g
heidsconstante M in, dan kunnen we ~eggen:

waarin: i c = tr11holtestroom
q = stroomd1chtheidsmodulatie van de bundel
M = koppelfactor.

De evenredigh91dsconstante M noemt men de koppelfactor.
Als de trilholte afgestemd is op de frekwentie W , dan z1et de
stroom 1c dus een 1mpedantie:

z=--- I ( 34)
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waarin ~ en '" respectievel1jk de tr1lholte - en de ela
ti sadmittantie z1jn. De stroom 1c zal dan een spanning Vcover de spleet veroorzaken.

. 1'1.
• {.,Jt. :I -. ~

1 ~fj-
( 35)

De tril olteparallelconductemt1e zal tevens op kamertemperatuur
ruisen. Dit geeft eveneens een ruisspanning over de trilholte:

Yi .J; ~~r,; O!
~~ +fJL

( 36)

waarin: Tk = kamerternperatuur
f = beschouwde bandbreedte.

Een spanning over de trilholtespleet geeft weer een extra ver
snelling of vertraging aan de undel, dus een snelheids oduT
lat1e; de kinet1sche potent1aal is dan:

( 37)

De evenredighe1dsconstante is weer de koppelfactor r".
Het effect van een afgestemde trilholte op de undel is dus
als voIgt samen te vatten:

Gegeven dat ju1st voor de tr1lholtespleet de bundel een
snelheids- en stroommodulatie V1 en q1 eeft, dan blijft,
daar er geen stroom van de bundel naar de tr~lholte loop, de
stroommodulat1e onge ijzigd, terwijl er een extra k1netische
potentiaal Va bijkomt; dus:

( 38)

1.5. Defin1t1e en eigenschappen van enkele bundelru1sgrootheden.

De bundelru1s wordt bepaald door stroo en snelheids
fluctuat1es, aarvan we aannemen dat dit stationaire statis
t1sche processen z1jn. ~en stat1st1sch proces kan men enkel
met em1ddelde waarden beschrijv n.

6) definieert nu vier ruisgrootheden, w armee men
de undelruis onder aanname van de in 1.1 genoemde vereenvou
d1gingen kan beschr1jven. Deze ruisgrootheden zijn:

de vermo ensspectra van de kinetische potent1aal V en
de stroommodulatie ~:

v. V*)
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en de correlatie van V en q wordt egeven doors

( 42)

w~er de bescnouwde bandbreedte, terwijl een
sterretje de complex geconjugeerde aangeeft.

De bundel~~is wordt veroorzaakt door de emissieruis van
de kathode en interactieverschijnselen tuss n de electronen
onderling in het gebied tussen kathode en het reeds genoemde
referentievlak z • Dit vlak werd zo gekozen dat hierna de
un1formesnelheid2theorie geld1 is. Bepalend voor de undel
ruis is dus de waarde van bovengenoemde ruis rootheden in het
vlak Zoe We gaan dUB na hoe deze grootheden etransformeerd
worden van het vlak z naar een willekeurig vlak z , waarin
we meten. Voor deze t~an8formatie gelden de formul~s (31) en
(32). Substitueer hier1n de Ygl. (39), (40), (41) en (42) dan
vol t:

( 45)

tt.,)w) ==

e zien uit de v 1. (45) dat de grootheid {;f invariant is.
Defini!ren we nu nog een vijfde ruisgrootheid:

( 47)

dan volgt met invullen van (43), (44) en (46) in (47):

( 48)



-13-

Ook S is due invariant.

Door meting van de grootheden S en 17 in elk willekeur1g
vlak tussen ZD en collector kent nen due de aarde van
en~1n het vlaK Zoe Dit is ooral daarom van elan b1j
delru1smetingen, omdat het mogelijk is zowel het inimum
ruisgetal van de klystronversterkerbuie, als dat van de 10
pende golf buis uit te drukken in deze twee~~ar1ante groot
heden S en 1T •

1.6. Het minimum ruisgetal van een klystronversterker uie.

edefinieerd x).

besch1kbaar

Het ruisgetal F van een versterker is als voIgt

beschikbaarF =:

We willen nu het ruisge
tal u1trekenen voor een
klystronver terker is
met twee trilholten (zie
ig. 2).

fig. 2.

Daartoe berekenen we eerst het beschik are ruisvermogen in
de belaetingsconductant1e ~ ~ als de ehele versterker ruist.

= 1~). T e rekenen met aangepaste trilholten bij
resonantie; dan geldt voor de paralleladmittantie:

( 49)

In het vlak z1 bij de ingl~

de bundel een ruissnelheide
Met vgl. (38) voIgt dan voor
trilholte:

van de trilholtespleet 1 heeft
en dichtheidsmodulatie V1 en q1.
de modulatie ju1st voorbij de

v: 1 V _ M
1:S I ~ I

I
~I = ~I

• '}. - M V., }

( 38)

Tussen de twee trilholten evindt zich een ruimte met
potentiaal, een driftru te dus. et v 1. (26) vinden
voor de snelheide- en stroommodulatie ter plaatse van
trilholte:

constante
edan

de tweede
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V.I. I -i 4.~:l.
__ ..It e , + \ <l' I"'"J )"

~tJ 0 """"""'" I - } (26)

~e stellen de potent1aal v de driftru1mte zo i , dat
& ::s ~n juist IT/ll wordt, 0 el £12 ~ L )p d :

( 50)

I 
o~, ~Yj. = '

V,
I _.~~2.

~ .~~ I •

en met vgl. (33) voIgt dan voor de stroom in tri1holte twee:

x) (51)

Bij aanp ssin loopt de helft van i c2 in de elasting On uo
tantie ~L~ • Voor het ruisvermo en in 1~£ v1nden e dan:,

( 52),.,' /- ~- - 11 11, - I ~
I 2.,.., YI ~

De ruisspannin 'Vi' wordt h1erin ee;even door:

/ "fi,a-I.!/. =- " r. F{ (53)
:l1c.1

Vol ens de definitie van ruis etal moeten we het ruisve ogen
uit vgl. (41) delen door het ruisvermogen in 9 als nk 1 "de
ing gsconductantie 9" ru1st. Hiervoor vinden we 0 analo e
wijze met de gln. (~6), (37), (50),

( 54)
5j lot,

hi rin is de 6'
e even door:

/ tI" let =:

JL7;.. ( ( 55)
r~1

it de v In. (52), (53), ( 54) n (55) vinden we dan voor het
ruisgetal:

( 56)

x). I verband met de
tr1lholte w r
( '?-,.A,-.........~...........:I:..'LY..l.- ----:..::.....:::.:.~~:.=..:::=:..!.....
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(58)

( 57)

e bedenken dat V1 en q1 u1t de kathode ko en en gedeeltel1jk
gee rreleerd zijn, maar 0 ecorreleer zijn met de the sche
ruis uit de tr11holten "",- en ,b •

N
J

/~r + / V; - iF ~I

- t1 u. i"l
Su stitueer (53) en (55) in (57):

r 2 + ~c". / y; - If; 'f,/ ~
f11 b T:c t

e wensen F uit te drukken in de waarden van V en q in het
vlak ~o b1j het potenti alm1ni • Vgl. (31) eeft het ver
band ~s en Y1 en q1 in het vl Tan de eerst tri olte z1
en Vo en qo in het vlak ZOe ',/e vi den dan met (31):

~)

( 39), (40), (41) en (42) in (61):

Vul (61) in (59) in:

-L -I
r-Jl. == --- .--.

ttt.),. T". r1
Subst1tueer nu v In.

t=-:l. ::s
rj", . ~i V +i it) .=

t11T;. r(

~/
( 59)

met:

Z =-

( 60)

U1t (60) volgt nog: (61)

F-' - /,
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e wensen et inimum ruis etal te k nn n. D artoe kan
men v 1. (63) differentieren naar de variabelen 1 J n
~ ~ en de afgeleiden nul stellen. . e yinden d de waar

den van Z waarvoor het ruis etal minima wordt. Piech
betekent variatie van Z het arieren van de electri8che 1 te
van het ebied tussen Zo en z1. en atelt et b ul Tan de
electrode-en driftruimtepotenti en deze 1 tri che Ie t
zo in, dat het ruisgetal mini wordt. in n:

'-IT) of'wel

Het minimum ruis etal is dus uit ed in de invari te
groot eden S en ". • Voor het nirnu.m ruisgetal van de lopende
olfbuis vindt men juist de helit.
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HOOFDSTUK II

Theoretische beschouwin omtrent het meten van de ruisgroot
heden S en 7T •

2.1. Inleiding

Zoals i het voorgaande hoofdstuk werd aan etoond, kan
men de ruiseigenschappen van een electronenbundel in een
klystronversterkbuis beschrijven met twee invariante ruis
grootheden S en r.r. In dit hoofstuk willen we dieper ingaan
op de meetmethoden S en Jr.

2.2.De eting van de ruis rootheid S.

Volgens v 1. (47) is S gedefinieerd als:

( 47)

en uit v 1. (48) vol t dat men voor de meting van S kan vol
staan met een meti in een willeke rig vlak tussen zo,en
collector, daar S invariant is. te iezen ons meetvlak z~ in
een driftruimte. Stel dat de bundel aan de ingang van deze
driftrui te een snelheid en stroommodulatie V1 en q1 heeft.
Hiermee zijn dus de vier ruis rootheden aan de ingang, Jf1,
9'"1 , TT1 en .A.1 bepaald. ¥e zullen n trachten af te leiden het

verband tussen de waarde van deze vier ruis rootheden op sen
willekeurige plaats Z2 in de driftruimte, en de waarde aan de
ingang.
Door substitutie van (26) in (39), (40), (41)' en (42) v1nden we:

(65)

( 66)

~ s -rr; (67)

en di t is met de hulp van
o te vp en tot:

kende trigonometrische relaties

( 69)
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(70)

(71)

waarin: (72)

Deze a, b en , zijn dus constanten, a1 thana wat de ~afhan

kelijk eid be~re~t. e kunnen nu als functie van z de waarden
,r , Tbr, 7T: en...La. ui tzetten:
:P.l. r... ~

Ve krijgen dan
het staande
golfpatroon zoals
in fig. 3 geschetst
is.

•
~

b

,,
'. 41.,-"Yo J,

~. '10 ~

~:...
b

-4-

~
T

fi • 3.

GL

O........t---\---f-----1'--+---.l....----
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Uit de v In. (69), (70) en (71) voIgt verder:

Het blijkt dUB mo elijk te zijn bij bekende 0 de S te be
palen ui t de meti van Tp'max en"'" n. Di t 1 stete is mo-
elijk door met een trilholte lange e del te sc iven.

De trilholte koppelt immers de stroommodulatie Quit, en het
uitgangsvermogen zal evenred1g z1jn me~ ~ , due met ~.

2.3. De meting van 7r •

Hiervoor zullen we drie methoden beepreken.

2.3.1. Meting van ~uit het mini m ruisgetal.

Volgens ver • (64) geldt voor het minimum ru1s etal van
een klyetronvereterkerbuie:

( 64)

Dit biedt de rnogelijkheid om door metin van F on bij reeds
bekende S de 7i te epalen. Het rote bezwaar voor ze eet
methode is, dat men nooit et zekerheid weet dat het ge eten
ruisgetal het werkelijke ini is. en heeft daarom ge~ocht

naar meer directe en onafhankelijke meetmethoden.

2.3.2. eting van Ii ui t de verandering v~ 1/r ale de bundel
een afgestemde trilhol~e p seert ).

In hoofdatuk I ie aan etoond dat 11 invariant is. Di t
geldt echter niet meer, zodra op een of andere man1er elec
tromagnetische energie aan de undel wordt toe evoerd of ont
trokken. Passeert de bundel een atgeetemde trilholte, dan
zal hierdoor energie aan de bundel worden onttrokke , en zal

11 een veranderi onder a • Het Ii t voor de hand it daze
variatie van 1T t~)trachten iete te weten te ko en omtrent de
grootte van ir. 12 •

'Ve stellen het lystron zo in, dat zich een maxiIm.l van
~ ij de eerste trilholte bevindt. D n geldt met (69 , (70 ,

(71),:

=
( 76)
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Op afstand t ~p bev1ndt z1ch een t eede tr1lholte. We be
palen nu de verander1ng in het u1t an ermo en u1t deze
tweede trilholte als de eerate trilholte 1 of n1 t an ezig
is en uit de verhoud1ng van deze vermogena kan en 7r ere en,TI.

8tel dat op de plaats van de i van tri ho tespleet
de ru1sspanning en stroommodulatie V1 n q1 : • Dan zal

b1j afWezigheid van trilholte % het u1t an svermogen uit
tr1lholte 2 z1jn X):

( 77)'PA = \(.1 ~i~: :::&~. '(oJ. VI. V; ,

h1er1n is Keen constante = r;.. J'!i
'in.

In het geval van aanwez1 he1d van trilholte .z: vel t met
(38) veor het u1tgangsvermogen u1t trilholte 2 X):

vgl.

( 78)

en dus

~ ::0 1. + -~(\'.~: +v."'}.) + Iii~f + f1J~
p"" VI VI'

(79)

( 80)

Substitueer h1erin vgln. (36), (39), (40) en (41) dan vol t:

Mit M~ (~ A TIC \
74p' t",LI; - F I, - J1r J

i
Subst1tueer (76) in (80):

( 82)T' ==

?a M"y•. "+,,,,,,,,- _ ~ ..zY;, .Irr _ kT... ) (1)
'fA s I + 't~C4~ ~.. il.-'jC4 1.(,. "-. I .t n

We definieren nu de staande olfverhoud1ng van rp b1j afwe
zigheid van trilhelten:

z;trm~

X). In verband et de meetmethode behoeft de ru1s van de tril
holte waaraan ge eten werdt niet meegerekend te orden (zie
hoefdstuk III).
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.&
Deze P wordt in verband met de S eting toc reeds ge eten•
.et (75) en ( 2) voIgt dan:

~ ~

'(;s
r

en met (81), ( 82) en (83) :

~ / + z/rJ._ ~ 'z, T' f k7; )
:::.

6~fA

( 83)

( 84)

waarin:
y.,H l

, -
2jc.,

en voor II, volgt ui t (84)

( 85)

( 86)

Door metin van FB en FA' dus door meting v het uit e-
ve ogen van tr~l olte twee ij het al of niet aanwezi zijn
van trilholte ~~n, kan en 1T bepalen bij bek nde S en ]T •
Op de pr tische uitvoerin hiervan, alsmede op de methode
om de constante Z1 te bepalen, wordt in hoofdstuk III nader
ingegaan.

(87)

I"nQ ~ 'f, (88)

~""
waarin Yfj de olfpi jpad
mi ttantie is.

e gaan uit van een elec
tronenbundel met twee af-

e temde en aangepaste
trilholten op afstand Jp/4,
met d artussen een
driftruimte (fi • 4).
De transfo atoren m1 en 2
stellen de aanpassecties
tuss n trilholte en golf
pijpsystee voor. Deze
transfo eren de trilholte
impedantie naar de golf-
1jpi ped tie. Dus eldt:

behulp van een micro olfrichtin

"

eting van 71 met
koppeli • 13).

V
T .1-i" ~ <j.';..._------''----...._...

II

I I
I I

-ffJ- .
C

--".I'.-"~L-

_:r't-- r,

I')n/

Fig.4.
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We gaan nu berekenen de stromen 11 en 12, respectievelijk
komend u1t de trilholten 1 en 2. Deze stro en 11 en 12 wor
den dan via verzwakkers en fasedraaiers toegevoerd aan een
m 1c Tee, wsams zal blijken dat men uit meting van de som
van deze stromen iets kan zeggen omtrent de grootte van 1/ •

De stroom It u1 t trilholte 'i. bevat twee componenten:

a. een stroom 11a ten evolge van de bundelruis,
• een stroom I1b tengevolge v de thermische ruis van

de trilholteparallelconductantie 2 'C1.
Noemen we de ruissnelhe1da- en stroommodulatie die bij tril
holte 1 aankomt weer V1 en Q1' dan kunnen we voor 11 schrij
ven:

( 89)

van de eerste
trilholte.

van de tweede
trilholte.

waarin Vg1 de rulsspann1ng oTer9c1 tengevolge van de thermi-
sche ruls i • •
De stroom 1 2 bevat drle componenten:

a. een stroom 1 2a t.g.v. de bundelruis
b. een stroom 1 2b t.g.v. de thermische ruls

c. een stroom 1 2c t ••v. de thermische ruis

Met lnvullen van (26) en (38) kunnen we schrljven:

I /1 t'I~ -i ,.~
1. = . 'r. v,- - -~, - rfty, J.e

... 910" '.I
( 90)

e voeren 11 en 1 2 via verzwakkers en fasedraaiers toe aan een
m lc Tee, zodat geldt:

,
I~ 6. :=

-<I I,r; .R.. .,. L ~ of, omdat we de fase

toch slechts relatief meten:

met

~ob, - , r, (91 )

( 92)
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•

Zoals we reeds in hoofdstuk I gezien hebbe , kunnen we de
snelheide- en stroommodulatie V en q 00 sc r1jven als de
som van een langzame en een snelle-golf:

} (93)

waarin ~ en a2 respect1e el1jk de lituden van de snelle
en de langzame golf voorstellen. VerKelijken we (93) met (19)
en (26) dan voIgt:

a, = 1f~1 +g. 11; )

rJ? iT. (94)
a • T -Cf, -l ~~. '

S stitueren we nu de vel. ( 5), ( 9), (90) en (93) in (91)
dan voIgt:

( 96)waarin: f....;, 11 Yo
4",2-

!iJ fjt.:J

Uit (95) blijkt, dat het et een speciale instelling van de
verz akkers L en L2 en de faaedra 11 f moge ijk moet zijn
om of enkel d~ enelIe, of enkel de I zame golf u1t te kopp
len We gaan nu twee gevallen onderscheiden:

a. koppel enkel de Ian zame golf met amplitude a2 uit, dan
moeten we instellen:
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b. koppel enkel de snelle olf met amplitude a1 uit, dan
instellen:

( 98)

Voor de totaalstromen Ita en I tb vinden we dan:

j

/ ~

Deze stromen Ita en I tb zijn fluctuerende ruisstromen. ''Ie rek 
nen dus met de absolute waarde gemiddeld in het k adraat:

(101 )

( 102)

Verder geldt volgens(41) voor de rootheid~:

Substitueer (93) in (41) dan voIgt:

Voor de ru18~anningen u1t (1 1) en (102) kan n schr1jven:

( 104)

(105)



-25-

en et 1nvullen van (101),(102), (104) en (105) in (103)
voIgt dan na en1g om erken:

( 106)

Door meting van de stromen II ta l2 en II tb/ 2 k men bij
bekende aarden van L2a en L2b de 71 berekene • Op de prao
tiache uitvoer1ng aan we in het vol ende hoofdstuk dieper in.

,f.
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HOOFDSTUK III

De meet ethode

1~1~__~~~1~!~ ~

In dit hoofdstuk wordt allereerst de gebruikte meetschake
ling besproken. Daarna wordt ingegaan ·op de praktisch uitvoe-'
ring der meti~gen en worden de meetresultaten gegeven. Gemeten
werden de S en de ~ volgens e methoden 2.3.1 en 2.3.2. De
meetmethode 2.3.3 werd wegens defekt raken van het klystron niet
toe epast. ,leI wordt een ogeli °ke ijkmethode hiervoor aangegeven.

1 , 5

fi • 5.

De meetopstelling is op~p. lllwn I ~t een vijft 1 afzonder
lijke eenheden, zoals hierboven in ten blokschema is aarrgegeven.
Deze ee eden zijn: .
1. Het klystron met voedingsapparatuur en electromagneet. De

drie lijnen stellen de uitgangen der tril 0 ten voor.
2. een golfpijpschakelaar,
3. een gasontladingsbuis,
4. een precisie verzwakker,
5. de ontvanger met meetinstrument.

We zullen deze onderdelen nu achtereenvolgens beknopt
bespreken.
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1~~~1~_~~~_!1IE~!~~

Het klystron is een zogenaamd drie-trilholten klystron.
~en tekening ordt in bijlage 1 gegeven. Het elektronenkanon
wordt gevolgd door een tweetal driftruimten. De drie trilhol
ten zijn uitgefreesd in een massief blok koper. Door middel van
een pen, die via een schroefinstelling met membraan verschoven
kan worden, kan men de afstemfrekwentie van deze trilholten
van buitenaf in een beperkt gebied instellen. De uitkoppelinge
van de trilholten worden via coaxiale leidingen naar buiten ge
voerd.

In de voeding van het klystron wordt voorzien door een
aantal in serie geschakelde batterijen tot een totale spanning
van 1000 Volt. AIle elektroden van het klystron worden via
spanningsdelers en potentiometers uit deze batterij ,gevoed.
In iedere tak zijn een Amp~re en een Voltmeter opgenomen. ier

_ mee kan men nauwkeurig de spanningen en stromen van iede~e

elektrode apart instellen en controleren.
Het klystron bevindt zich in een electromagneet, die een

sterk magneetveld geeft, evenwijdig met de as van het klystron.
Dit magneetveld'voorkomt dat de elektronenbundel zich gaat
spreiden als gevolg van de elkaar afstotende krachten tussen
de elektronen. Dank zij dit sterke magneetveld mogen we onder
stellen dat de elektronen enkel bewegingen in de z richting,
de voortplantingsrichting, uitvoeren.

l~~~~~_~~_~~~~~~!~~~~~EE~~E
m een ruisvermogen te meten vergelijkt men dit met het

ruisvermogen van een ruisgenerator. Ale ruisgenerator gebrui-
ken we hier de positieve zuil van een gasontlading, waarin de
ele~tronentemperatuur constant is. Het voordeel van een gasont
lading als ruisgenerator is, dat de electronentemperatuur slechts
weinig afhankelijk is van de stroom door de gasbuis. De gas is
levert in aangepaste toestand een ruisvermogen:

If

P bui' =.1. r:.. fgas s

waarin Tg de bekende electronentemperatuur i •

(101)

3.2.3. AIs,precisieverzwakker gebruiken we een niet fase- raai
ende rotatieverzwakker. Deze is in graden gei~kt en de
verzwakking voIgt uit:

.,1 '/" , .....

waarin r de draai!ngshoek i •

(108)

. f .;
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3.2.4. De Ontvanger.
------------------~---

roo"~

Fig. 6.

Het principe van de ontvanger voIgt uit het blokschema van fig.6.

Vanaf de ingang omt het ruissignaal via een uniline op de
ferrietmodulator. Dit is eveneens een uni ine, met inplaats van
de permanente rna eet een electromagneet. Door deze electromag
neet met een wisselstroom van voldoende sterkte te bekrachtigen
zal de ferrietmodulator afwisselend in de doorlaat- en sper
richting staan. Het signaal wordt hierdoor dus in amplitude ge
moduleerd.

Via een tweede uniline ereikt het signaal daama een mengT
kristal, tesamen met een oscillatorsi aal met een frekwentie
van 100 kHz lager. Het verschilsignaal wordt in een selectieve
100 MHz versterker versterkt en voor de tweede maal emengd
met een oscillatorsi aal v 103 ~lliz. Hierna wordt weer het
verschilsignaal versterkt in een 3 MHz selectieve versterker.
Deze versterker heeft een bandbreedte van 180 kHz, en dit is
dUB tevens de bandbreedte van de hele ontvanger. Dit versterkte
3 MHz signaal wordt nu naar een synchroondetector gevoerd. Deze
synchroondetector is een fase evoelig~ detector. Enkel een sig
naal met gelijke fase, en dus gelijke frekwentie, als het tri~

gersignaal geeft een output. Door nu de S.D. te triggeren met
hetzelfde signa als waarmee de ferrietmodulator bedreven
wordt, zal het faseverschil tussen de laagfrekwent modulatie
van het ruissignaal en het tr1ggersignaal dus constant lijven.
Het uitgangssignaal van de S.D. w rdt naar een meetinstrument
met 1nstelbare gevoeligheid en traagheid gevoerd.

Door de meetmethode met een ferrietmodulator wordt bereikt,
dat men in de detector kan onderscheiden welk deel van de ruis
van de ingang afkomstig is, en welk deel later in de versterker
en mengtrappen wordt bijgemaakt (fi • 1).
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ferrietmod.

Fig. 7.

- I

I

ingang S.D.

De ingangsgevoeligheid van de ontvang r is ongeveer 90 dB
beneden 1 m. att, met een ruisget van 13.

" I.
3.3. De praktische itvoering der met'ngen.

Gemeteh werden de S en e 11 volgens de methoden van
2.3.1 en 2.~.2. De meting van S en de meting van 17 volgens
2.3.2 kan tegelijk geschieden. ,,':e gaan als voIgt tewerk:

•

o

,.

I 1

fig. 8.

!

Stel het klystron zo in dat
zich een maximum. van tp bi j
de eerate trilholte bevindt
en een mi~~mum bij de tweede
trilholte.
We meten nu het uHgangsvermogen
uit een trilholte:

TI /'1' H' ( 109)
~"'t • ",... fi,tj" .. ,,"rf "'" . [p-
en vergelijken dit uitgangs
vermogen met het uitgangsver
mogen uit een gasontlading
buis met bekende ruistempera
tuur T • Ui t."een aange~aste

gasontladi sbuis komt een
ruisvermo en:

( 107)
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Als we met behulp van de precisieverzwakker de ontvanger
ui tslag voor het geval dat de ga buis op de ontvanger is aan e
sloten gelljk-maken aan de uitslag met aangesloten trilholte,
dan geldt:

ofweI:

(110)

(111)

Uit vergelijking van het uitgangsvermogen uit de eerste tril
holte tegen de gasbuis vinden we dus de verzwakking ~ en
hierui t is r.p- max te berekenen.

VI; .... .4Ti. f:. ~"'f1 = 2,. R.rl;"
mQ.~. 7T' 1'1'

C1 is een constante factor.

Uit het uitgangsvermogen uit de tweede trilholte zouden we
~. kunnen berekenen als de eerste trilholte niet aanwezig

was. n Immers bij afstemming van tr11holte 1 en 2 op dezelfde
frekwent1e zal trilholte 1 de bundel beinvloeden en ~ wijzigen.
Om toch de aanwez1gheid van de' eerste trilholte te mo en negeren,
verstemmen we de tweede trilholte ten opz1chte van de eerste.
Als we. deze verstemming klein houden, bijvoor eeld 10 MHz, mogen
Vie· weI onderstellen dat het ruisspectrum over dit gebied constant
blijft. Met de aldus enigszins verstemde tweede trilholte meten
we TJr : .

r min

( 112)

Vol ens (75), (111) en (112) geldt dan voor S:

( 113)

Hiermee is S bepaald op een constante factor n • Deze constante
factor is te bepalen u1t de vermogens versterking van het
klystron met aangepaste 1n- en uitgang. Hiervoor is af te leiden:

( 114)
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Deze vermogensversterking bIijkt bij stromen tot 300 /uA
kleiner te zijn dan ~~n. Uit vergeIijking van in- en
uitgangsvermogen vinden we weer een verzwakking:

...

Substitueer nu (114), (115) in (113);

I = //'.:'j. / b":5 If,. .e,n~)~
!t 11" ( - ,/tu1

en dit wordt met:

('115)

(116)

) ( 117)

(118)

Hierin is If 1 bepalend voor T.JI" max, l.f2 voor 'tp"min en lfvoor
de vermogensversterking. De aldus gemeten waarden voor S zijn
in tabel 1 gegeven.

Voor de meting van 7T stemmen we triIholte 2 wee af op
de frekwentie van triIholte 1 en meten nogmaals het uitg 9
vermogen van triIholte 2 tegen de gasbuis. Dit geeft een verzwak
king <f 3. Voor de vermogensverhouding "pa/p" vinden we:

Q
--: ( 119)

en met (82) voIgt voor r •.
." .)., ~ .... 'I ( 120)

. f· ..

Substitueer nu (119) en (120) in (86):

71 k Tic + 'Z I (b1 Cf,).t -I- I ./"eg-j tfJ).t. /_ ,&-1 It )
- = .911S .i. ~ ~ ..f2., (~ , Lv:1" ~~

( 121)
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Hi r1n komt voor Z1. Uit de vermogensverster ng vol t
het produkt Z1. Z2. it mati van de k 1teitsf ctor van
de tr1lholten Q 0' en de ver. temmi A 0 d1 optreedt Is
we het bund 19at met een1(,flonprop vullen, is het mo el1jk
g 1'" 2 . te berekenen • Ken en e 01 en gc2 d voIgt
w~er meto \114) de waarde voor Z1. I

De emeten waarden zijn:

Trilholte 1:

Tr1lholte 2:

Q c 2616
~wo= - 2 rr • 99 MHz

g01 = 3,70.10-6 mho •.

Qo= 3022

() 0 = - 2 rr • 100, 5 MHz
-6gc2 = 3,14.10 mho

( 122)

en voor Z1 vinden we dan met (114):

Z _ 1'11.'fo _ j • (f) 0
, - ;l,., . j;- = ,e.n T' .# J

Z1 is dus evenals de vermogensverste 1 een fUnct1e van de
stroom. De vol ens (121) gemeten waarden van 1(/,1 staan even
eens in tabel 1.
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TABEL 1

Ie Vp 'P, tfs ct. S 11/5 7J'/s
uitFmin.

oV 62,D· 'r,2° StI,1° r, 1. ID-·' - 0,701 - 0, DI1

! .. 62,0 ~",r 'D,t S." . .. ·0, tit 3

~ " '"f ~1.2 s"r S,It. t - 0. htS ,
, O0Jt. A. (,

"
, 5.S' ~J,' r',7 r,t. · - 0, "7'

8 .. ".0 .U,} r,.o 6,0. ., - 0, J &It

If. SO.~· If) .. 5'6·1 "'{ H,D 9. 1. · ·0,86,
/2 • sS,t S"D SI,I, /1. f. · - 0,860

0 " $1·1 S1,1 U,p 1,~ . " - 0,"'\ "0," '
I .. $.,1 n,Cj .",0 1,1. • - 0.··1
! .. $'•• ( SIr,! h." '.If. .. _ D,ll'

3 .. st,' S).CJ ."0 "q. · -0.~11

~ • r5',o $S,s h.' ',3. · -0,"0
! • ~S.' SS.! "~" ",. · -0,0.'

3'OOj&.A. 6 .. S&.l ""1 ".,1 ~" . - -D,U-

1 .. S#'.' Sit., H.• '.0. oo III,OJI

If. Ib,'1° a • S"''t 52,1 ""., ',r. - - ('J,IIr

q • s&,o 51.' ").1 '.1. · -0,7+
/0 • n,l 0." ".1 7·". .. -0,-'0
It • S~I s2.' ~/.' 1·9. .' - 0,09'
12. • ~t·l fl.2 ~/.D 8". ... - 0,0'..
0 .. h'7 tr,f II,. If II, I. to - o,t,
t

"
h,I H.lt ,',2 II. , ... - 0. \It

~ • h." '-',1 '7.8 ID" .• - 0, '1
SOOjA.Jt , It ·1, " Itt,? ._.3 11,1 .. - 0, ')

~ .. ta,! h,ft 'S.D I{)," . ., - 0)"

If" -Ju· /0 .. tr.a h.,. ".1 II.' .. -o,t,
/1 • "1.3 h." n.! 10,7· • - 0,1'
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S en ~ .worden' hier gegeven s functie van de spannin
van de eers~e electrode, de Pierce spanning Vp ' met de stroom
als parameter. De Piercespanning bepaalt de bundeldichtheid, hoe
lager V , hoe·massiever de bundel wordt.

In de laatste kolom staan enig waarden voor ~ egeven zoals
die uit het 'nimum ruisgetal be~aald ~erden.

Deze meetresultaten staan in r~fiek I uitgezet.

( 123)v: _1"1 -r
I· • ~I

.2~...

l.~Jkmeth()~';' X-9.0r de .!! meting volgen 2.3.3.

Bij deze meetmethode moet men de fasedraaiers en verzwakkers
een speci e instelling geven om enkel de snelle of enkel de lang
zame golf uit te kop elen. Uen zou deze instelling kunnen be~e

kenen, maar dit is oeilijk omdat men dan nauwkeurig de verlie
zen en fasedraai1ngen in de uitkoppelleidingen der trilh~iten
moet kennen. Beter en eenvoudiger is om de verzwakkers en fase
dra ers in te.'stellen aan de hand van een ijkmethode. Een moge
lijke ijkmethode ordt hier kort beschreven.

'Ve maken ge ruik van een klystron met drie op dezelfde fre
kwentie w 0 afge stemde trilholten op onderlinge afstand 1 .Ap.

"4
I J 3 De ui tgangen van de tril-

~~~~~~~§§~'~'~~~ holten 2 en 3 voeren we
= via verzwakkers en fase-

draaiers aan een magic Tee
toe. (zie fig. 9). Aan tril
holte 1 voeren we een root
si aal met frekwentie VQ

toe. oemen we dit signaal
It d 'geeft dit een kine
tische potentiaal aan de
bundel: .

Fig. 9. Voor de ui tgangsstroom ui t '
de tweede trilholte vinden
we dan:

( 124)

en voor de stroom uit de derde trilholte:

( 125)

Voor de. totaalstroom uit de magic Tee voIgt dan:
I
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stellen we nu de fasedraaiing f
dan voIgt:

zo in dat I tot minimaal wordt,

( 127)

Dit is dus juist b. Voor het geval ~ nemen we in de
leiding van tr1lholte 2 een stuk golfpijp ter Iengte ~ ~g Ope
De fase wordt dan over -rr gedraaid en ff = 'fa.
Met (127) in (126) voIgt:

I~ot. -
T,,.- ( 128)

( 129)

stel nuL2 en L3 zo in dat I tot nul wordt, dan geldt:

L.2 = '4,2. ~...,

In gev a moesten we insteIIen volgens (97):

l~

L ~
( 130)

en dit is dus bij bekende gc2 en gc3 met (129) mogelijk. Voor
geval b wordt dit:

( 131)

Opmerk1ng:

Het zal waarschijnl1jk noodzakelijk zijn in de le1dingen
naar de trilholten 2 en 3 unil1nes op te nemen. Bij de bereke
n1ng onder 2.3.3 hebben we nameIijk verondersteld dat er geen
correlatie was tussen de therm1sche ru1s van gL2 en gL3 •
Zonder deze uniI1nes is deze ruis echter voor een gedeelte
afkomstig van de ontvanger en dus weI gecorreleerd. '

•
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