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I. Inleiding

Een dubbel-kathodebuis kunnen we opvatten als een diode, waar

van de anode vervangen is door een tweede kathode. Het onderzoek

naar de gedragingen van deze buis omvat voornamelijk twee facetten

n.l. dat van de thermionische stroomgenerator en dat van de ruis

bron.

De thermionische stroomgenerator [IJ ontstaat als beide kathodes

op dezelfde potent~aal staan, terwijl de temperatuur van beide

verschillend is. Het temperatuurverschil veroorzaakt een resulterende

elektronenstroom van de warmere naar de koudere kathode.

In dit verslag zullen we ons beperken tot een theoretisch onderzoek

naar het ruisgedrag van de dubbel-kathodebuis; in het bijzonder

tot een numerieke berekening van de impedantie en het ruisvermogen

als functie van de spanning over de kathodes. We doen dit bij een

frekwentie, waarbij de looptijden van de elektronen een niet meer

te verwaarlozen rol gaan spelen.

De methode, die hierbij wordt toegepast, ~s dezelfde als die door

Locherer [3J gebruikt werd om de hoogfrekwente ruis van een diode

te berekenen. Het door Pfeifer [6] genoemde bezwaar dat de numerieke

resultaten via de methode van Locherer pas na zeer uitvoerige bere

keningen verkregen kunnen worden, geldt ook voor de dubbel

kathodebuis. De rekenmachine EL X8 van het rekencentrum van de

T.R.Eindhoven heeft voor het berekenen van de genoemde ruisgroot

heden bij een discrete waarde van de spanning over de kathodes

ongeveer vijf uur rekentijd nodig gehad.

Naast de resultaten zijn in dit verslag aIleen de gebruikte analy

"tische en numerieke rekenmethodes gegeven. Een uitgebreide be

schrijving van het voor het numerieke rekenwerk geschreven reken

programma zal in een apart T.H.-rapport verschijnen.
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II. Probleemstelling

Tijdens het onderzoek dat op ,de Technische Rogeschool in de

groep van prof.dr. R. Groendijk'door ir. w. Versnel naar het

ruisgedrag van een dubbel-kathodebuis wordt gedaan, 1S gebleken,

dat de berekeningsmethode, die Locherer [3J toepast om de met

ruis samenhangende grootheden voor een diode te berekenen, ook

voor een dubbel-kathodebuis gebruikt kan worden. Mijn afstudeer

opdracht luidde nu:

I. Ret uitbreiden van de door ir. Versnel reeds gemaakte bereke

ningen voor een dubbel-kathodebuis, zodanig dat deze theorie

met een numerieke berekening kan worden aangevuld.

2. Ret met behulp van deze theorie bepalen van de numerieke

waarde van de impedantie, het ruisvermog~n en de equivalente

ruistemperatuur.

Voor het verkrijgen van numerieke resultaten langs deze weg moeten

we ons,uitgaande van het algemene fysische probleem, verschillende

keren tot een meer bijzondere situatie beperken.

In de theorie worden de volgende veronderstellingen gedaan:

1. De kathodes zijn vlak.

2. De invloed van de randen van de kathodes op het resultaat van

de oplossing is verwaarloosbaar.

3. Vectorgrootheden in die richtingen, die evenwijdig aan de

kathodes zijn, hebben geeninvloed op de ruisberekening, m.a.w.

het systeem is eendimensionaal.

4. De dubbel-kathodebuis werkt in het ruimteladingsgebied.

5. De temperaturen van beide kathodes zijn gelijk.

6. Er hebben geen botsingen ~uBsen elektronen plaats.

7. De waarschijnlijkheidsdichtheidfunctie van de uittreesnelheden

van de elektronen uit een kathode is die volgens de Maxwellse

verdeling.

8. De wisselende componenten van de fluctuerende systeemgrootheden

zijn t.o.v. hun stationaire gedeelten z0 klein, dat we het

probleem mogen lineariseren.

Bij de beschrijving van de theorie 1n V zullen de betekenis, de

oorzaken en de gevolgen van deze veronderstellingen nader worden

toegelicht.

Bij de numerieke berekeningen moeten alle grootheden een numerieke

waarde hebben. Dit heeft b.v. tot gevolg dat, als men de invloed
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van een ruisparameter op het ruisgedrag wil onderzoeken, men

slechts voor een eindig aantal discrete waarden van deze

parameter de ruis kan berekenen. Voor de numerieke waarde van de

ruisparameters worden zo mogelijk die waarden gekozen, die

overeenkomen met de waarden, die zij bij gemaakte experimenten

hadden of bij komende experimenten zullen krijgen. Op een na

zullen alle parameters tijdens de berekeningen een vaste

waarde krijgen. Dit zijn voor de frekwentie 3 GHz, voor de

temperatuur van de kathodes 12230 Kelvin, voor de afstand

tussen de kathodes 30 ~m en voor hun straal 1,5 mm. Alleen

het spanningsverschil over de kathodes zal in stappen van

0.1 Volt worden gevarieerd van 0 tot en met p.5 Volt.
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III. Ruis

III-I. Inleiding

Over de ruis bestaat reeds voldoende literatuur (zie b.v. [3J, [4J
en [5J). Er zijn echter twee redenen om aan dit verschijnsel toch een

hoofdstuk te wijden.

Ten eerste wordt hiermee getracht die lezer, die een onvoldoende kennis

over ruis bezit, met de elementaire ruisbepalende factoren bekend te maken er

hem zodoende enig inzicht te verschaffen in de gebruikte wijz~ van berekenen.

Ten tweede worden op deze manier enkele begrippen (in de literatuur al of

niet eenduidig bepaald) gedefineerd en beschreven, zodat er, bij gebruik

hiervan in dit verslag, geen misverstanden OVer kunnen bestaan.

111-2. Enige begrippen uit de algemene ruistheorie

Freeman [4] definieert ruis als elk stochastisch proces, wat voldoet

aan de volgende vier eigenschappen:

1) stationariteit, d.w.z. dat het statistisch of ensemble gemiddelde onaf

hankelijk is van het tijdstip van middelen. Wanneer het statistisch ge

middelde X(t I ) van de random variabele x op het tijdstip t I wordt gegeven

door

X(t I) = J x.Pl(x) dx
alle x

(waarin PI(x) de waarschijnlijkheidsdichtheidfunctie van x is)

dan wordt stationariteit gedefiniaerd als

X(t) = X(t + -c)

(1)

(2)

2) de volgorde van het nemen van het statistisch en het tijdsgemiddelde ~s

willekeurig, d.w.z.

(3)

Hierin is het gemiddelde van x over de tijd T gedefinieerd volgens

1<x(t) > =T T

T.
+

2
J x(t)dt

T
2"

(4)
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3) ergodiciteit, d.w.z. het tijdsgemiddelde over een oneindig grote tijd

is gelijk aan het statistisch gemiddelde. In een formule uitgedrukt

betekent dit

lim < x(t) >T ~ X(t)
T-+oo

(5)

4) twee ensembles van verschillende tijdstippen worden statistisch onaf

hankelijk als het tijdsverschil oneindig groot wordt, d.w.z. voor iedere

k en m geldt

lim k m k mX (t).X (t + ,) = X (t).X (t + ,) (6)

(7)x(t). x(t + ,)dt
T
'2

1
. 1
~m T

T4<Xl

Voor de bepaling van het ruisvermogen maken we gebruik van de autocorre

latie ~(,), die in de waarschijnlijkheidsrekening wordt gedefinieerd volgens
T

+ '2
J

Met bovenstaande ruisdefinitie krijgen we

x(t). x(t + ,) (8)

Ret vermogenspectrum P(f) is twee maal de Fouriergetransformeerde van $(,),

dus

+<Xl

P(f) 2 J $(,) e-j •2nf'd,
-<Xl

(9)

+<Xl •

$(,) ~ J P(f) eJ •
2nf

' df
-<Xl

Omdat $(,), en dus ook P(f), een even functie is, gaat het tweede deel van

vergelijking (9), met gebruikmaking van (8), bij , = 0 over in

co

x
2
(t) = J P(f) df,

o
(10)

zodat x2(t), zijnde de integraal over aIle frekwenties van het vermogen

spectrum, dus het vermogen van het ruissignaal x(t) voorstelt. Meestal zijn
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we echter aIleen geInteresseerd in het ruisvermogen ~n een bepaalde frekwentie

band 6f. Wanneer het vermogenspectrum in deze frekwentieband konstant kan worden

verondersteld, geldt

2x (t) = P(f). 6f ( 11)'

We gaan nu over naar elektrische verschijnselen en beschouwen de willekeu

rige bewegingen, die elektronen in een elektronisch element maken. De fluctu

erende stroom i(t), die als gevolg van deze bewegingen in het element, bij

kortsluiting daarvan, loopt, is dan onder bovenstaande definitie een ruissig

naal. De waarde i 2(t) zouden we dus volgens (11), het ruisvermogen kunnen noemen.

Afgezien van het feit, dat i 2 (t) niet de dimensie van een vermogen heeft, bestaat

er nog een ander bezwaar tegen deze benam~ng. De open-spanning e(t), die ten ge

volge van de elektronenbewegingen over het element staat, is immers ook een ruis- .

signaal en dus zou e2(t) ook het ruisvermogen zijn.

In het verdere verloop van dit verslag zullen we de benamingen "ruisstroom

vermogen" voor i 2(t) en "ruisspanningsvermogen" voor e 2(t) gebruiken. Men moet

hierbij echter dan weI steeds bedenken, dat zij geen elektrische vermogens voor

stellen.
2 2Opm. Bij berekeningen aan ruis worden in de literatuur zowel i (t) als e (t)

gebruikt. zij worden meestal aangeduid met "het gemiddelde over het kwa

draat van de .stroom- (resp. spannings-)fluctuaties ll
•

I .. ~2(t) Z-() . . .We z~Jn ~ en e teen maat voor het elektr~sch vermogen van een ru~sbron.

Voor het beschikbare vermogen P van een ruisbron n.l. geldt, als Z
a

(met Z = R + jX) de interne impedantie van de bron voorstelt [5]

P
.a

2
e (t)
4 R

(12)

of, uitgedrukt ~n het"ruisstroomvermogen"en de admittantie Y (met Y = I/Z en

Y = G + jB)

P
a

( 13)

Ret verband tussen het "ruisspannings- II en het "ruisstroomvermogen ll wordt gegeven

door

(14)
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Tenslotte definieren we nog de equi:valente ruistemperatuur T als, [5J,eq

T
eq

P
a

::

k.M
(15)

waarin k de konstante van Boltzmann is. De achtergrond van deze definitie

geeft een duidelijk inzicht in de keuze van de temperatuur als benaming

hiervoor. Uitgaande van het vermogenspectrum van i(t), zoals Freeman [~ dat

berekent voor een geleider met geleidbaarheid g,

P(f) :: 4 g kT (16)

vinden we met (11) de bekende formul~ voor het "ruisstroomvermogen" van de

geleider g

4 g kT M ( 17)

Hierin is T de temperatuur van de geleider, uitgedrukt in graden Kelvin.

Wanneer het "ruisstroomvermogen" van een willekeurige ruisbron gelijk is

aan het "ruisstroomvermogen" van een geleider bij een temperatuur T ,
eq

dan noemen we T de equivalente ruistemperatuur van de ruisbron. Uit (17)
eq

volgt dan

(18)

1nvullen van (13) hierin geeft dan de gegeven formule (IS) voor de equl

valente ruistemperatuur uitgedrukt -in het beschikbare vermogen.

111-3. Equivalente schakelingen voor ruisbronnen

Wanneer we alleen gernteresseerd zijn in uitwendige kenmerken van een

ruisbron, dan kunnen we deze ruisbron vervang~n door een tweepoortschake

ling, zodanig, dat de uitwendige kenmerken van de tweepoortschakeling de

zelfde zijn als die van de ruisbron zelf.

Voor een ruisbron, die uitsluitend uit pas sieve elementen bestaat, is

het thecrcmo. '.;au Nyquist eeLL vuur'ueelu l1it:LVdIl. u.i t theorema zegt: dat men,

vOQr wat betreft het beschikbare ruisvermogen, elk willekeurig circuit,

dat bestaat uit passieve netwerkelemen~en, kan vervangen door
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I. een stroombron ter waarde Vi2 parallel aan de inwendige weerstand R

van de schakeling (fig. la), of

2. een spanningsbron- ter waarde Ve
2

in serie met de inwendige weerstand R

(fig. Jb).

R

R
.fz +
Ve""lrv

fig. 1a

fig. I. Equivalente schakelingen volgens het theorema van Nyquist.

Z

Van der Ziel ~J geeft als uitbreiding hiervan een algemeen netwerk

theorema voor het karakteriseren van de ruis van een willekeurig circuit,

dat zowel uit passieve als uit actieve elementen mag bestaan.

Ret theorema luidt aldus:

de ruis van elk willekeurig uit weerstand, zelfindukties, condensatoren

en/of elektronenbuizen bestaand netwerk in een frekwentieband ~f is uit

wendig volledig bepaald, wanneer men de ruisstroombron Vi 2 parallel schakelt

aan de inwendige impedantie Z van het netwerk (fig. 2a ).

Analoog aan de ~wee mogelijkheden,

die bij het Nyquist-theorema be-

staan, kunnen we dit netwerk natuur- V'i2i
lijk ook vervangen door de schakeling

van fig. 2b , waarin' gebruik gemaakt

is van het "ruisspanningsvermogen"

e2 van de ruisbron in de frekwentie-

band ~f. Volgens het laatstgenoe~4e

theorema bestaan de ruisberekeningen

van een ruisbron dus uit het berekenen R +

van het "ruisspannings-" of het Ve 2
""

"ruisstroomvermogenll en van de interne

wisselstroomimpedantie van de bron. Bij

fig. 2. Equivalente schakelingen
voor de ruis van een
willekeurige tweepoort
met impedantie Z.

Z

de in dit rapport uit te voeren berekeningen EEn de d~bbcl-k~thodcb~ic ~s

dit dan ook het uitg~ngspunt.



- 9 -

III-4. Ret theorema van Schottky

In elektronenbuizen (diode, triode, dubbel-kathodebuis etc.) wordt

ruis bepaald d~or de fluctuaties in de stroom van de door de kathode

geemitteerde elektronen.

Er bestaat nu een verband tussen het fluctuerende deel en het sta

tionaire dee I van de stroom in de te beschouwen buis. Ret uitgangspunt

bij de berekening hiervan is een door Schottky gegeven theorema, wat

als voIgt samengevat kan worden.

We beschouwen de elektronen, die met een snelheid tussen v en v + dv uit

de kathode uittreden en noemen het stationaire 'deel van de hiermee samen

hangende stroom I • Als nu het fluctuerende gedeelte van deze emissie-
v

stroom i bedraagt, dan geldt volgens het theorema van Schottky tussen
v

~ en I de volgendc betrekking
v v

:2
~v 2 q I

v
(19)

Rierin is -q de lading van het elektron.

Wanneer de te onderzoeken buis in het ruimteladingsgebied wordt be

dreven, gee~t uitdrukking (19) aanleiding tot het invoeren van een z.g.

ruisonderdrukkingsfactor, waaraan verdere berekeningen gedaan kunnen

worden. Ook in dit rapport zal van deze vergelijking gebruik worden ge

maakt; in dit geval echter om via numm~rieke berekeningen de ru~s van

een dubbel~kathodepuis te bepalen (zie VI).
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IV. Stationaire grootheden bij een dubbel-kathodebuis

IV-I. Inleiding

In 1923 publiceerde Langmuir [1] een overzichtsartikel over de theorieen,

zoals die tot die tijd over de potentiaalverdeling en over de termionische

stroom van een diode waren verschenen.

In het geval van de dubbel-kathodebuis hebben we te maken met een vlakke

diode met twee kathodes en zal de potentiaalverdeling niet dezelfde zijn als

de door Langmuir gevonden uitdrukking.

Bij de beschrijving van de hoogfrekwente ruis worden enkele grootheden uit

de theorie van de staionaire situatie van de dubbel-kathodebuis gebruikt. Deze

grootheden (de potentiaalverdeling, de dichtheid van de elektronen en de uiter

ste waarde van de voorkomende snelheden van de elektronen) ~orden in dit hoofd

stuk bepaald.

IV-2. De fasedichtheid van de elektronen

Voor de bepaling van een uitdrukking voor de elektronendichtheid tussen de

kathodes kunnen we uitgaan van de door Lindsay [7} gegeven uitdrukking voor de

fasedichtheid van de elektronen in de faseruimte. De faseruimte is in het al

gemeen een zevendimensionale ruimte, met drie plaats-, drie snelheidscoordinaten

en een tijdscoordinaat.

Opm. In stationaire situaties wordt de tijd niet als een ruimte-coordinaat be-

schouwd. Men spreekt dan van de faseruimte als een zesdimensionale ruimte.

Wanneer we mogen veronderstellen, dat de richtingsafhankelijke grootheden in

het probleem aIleen afhangen van de richting, die loodrecht op de kathodeop

pervlakken staat, dan wordt de uitdrukking voor de fasedichtheid van de elek

tronen n~g slechts afhankelijk van de p~aats x, de snelheid v in de x-richting

en in niet-stationaire situaties, van de tijd t .

.De fasedichtheid n(x,v,t) is nu zo gedefinieerd, dat n(x,v,t)dx dv het aan

tal elektronen weergeeft, dat zich bevindt tussen x en x + dx en een snelheid

heeft, die tussen v en v + dv ligt. Bij een gegeven fasedichtheid kunnen we dan

de elektronendichtheid bepalen volgens

n(x,t) = J n(x,v,t)dv
aIle v

(20)

Uit de snelheidsverdeling van de elektronen binnen de kathode kan men nu
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een uitdrukking afleiden voor de over de tijd gemiddelde waarde van de fase

dichtheid juist buiten de kathode [~. Geven we de plaats van de kathode aan

met x = 0, dan krijg~n we

n (0, v)
3

= 2 (~)
h

e

_ E<j>
kT

m 2
- 2kT v (0)

e (21)

Hierin geeft het o-teken boven de grootheid n aan, dat het een stationaire

grootheid 1S.

Verder is m de massa van het elektron

h de ko~stante van Planck

k de konstante van Boltzmann

T de temperatuur van de kathode

E<j>: de minimale uittreeenergie van de

katbode (Eng.: Workfunction).

Noemen we ¢(x) de potentiaal ter plaatse x tussen de kathodes, dan kunnen we

m.b.v. de energiewet

q {¢(x) - ¢(o)} (22)

~T {¢(x) - ~(o)}
K e e

en met (22) voor de fasedichtheid schrijven
2mv (x)

2 kT (23)

Hierin is

3
_ E<j>

K = 2 (~) e kT
k

(24)

IV-3. De snelheidsruimte

De snelheidsverdeling van de elektronen aan het oppervlak van de kathode

is; 1n het geval, dat aIle geemitteerde elektronen naar de kathode terug

keren een Maxwellse verdeling (fig. 3a) [7].

Beschouwen we de verdeling van de uittreesnelheden afzonderlijk, of bekijken

we de snelheidsverdeling, die ontstaat als er tengevolge een bepaalde po

tentiaalverdeling geen elektronen naar de kathode terugkeren, dan zal deze

een z.g. half-}fu~lellse verdeling vormen (fig. 3b).
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n(o,v)' t
'.

a. De Maxwellse verdeling

__ v

n(o,v) i

b. De half-Maxwellse verdeling

Fig. 3

De verzameling van waarden, die de elektronensnelheid op een bepaalde

plaats x kan aannernen, noernen we de snelheidsruirnte ter plaatse x.

De dubbel-kathodebuis wordt bedreven in het ruirnteladingsgebied. Tussen

de twee kathodes is er dus een potentiaalrninimum. We bepalen nu op een wil

lekeurige plaats x de snelheidsruimte van die elektronen, die afkornstig zijn

van een van de twee kathodes.

Wanneer we de uittreesnelheid positief nemen, clanbestaat er een positieve

uittreesnelheid v , die zo groat is, dat de snelheid van het elektron in het
u

potentiaalminimum juist nul geworden is. Noemen we de kathodepotentiaal ~kl

en de potentiaal in het potentiaalminimum ~ , dan geldt hiervoor volgens de
m

energiewet (22)

Elektronen met een uittreesnelheid, die kleiner is dan v , zullen naar de
u

eerste kathode terugkeren en krijgen daarbij ter plaatse x een snelheid, die

tegengesteld gelijk is aan de snelheid op de heenweg. Bij de eerste kathode

(25)l mv 2 = q(~ - ~ )
u kl m

b.v. is er dan 'geen snelheid mogelijk, die kleiner lS dan -v • Evenzo zal op
u

x = 0 en het potentiaal

de tegengestelde waarde

een willekeurige plaats x tyssen de eerste kathode met

minimum x de Rnelheid v nooit kleiner kunnen zijn dan
m

van ~e snelheid, die het elektron met uittreesnelheid v ter plaatse x op de
u

heenweg heeft. Voor de minimale snelheid v (x) geldt dus
. extr
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Vextr(x) [ ]

1
2 () • 2

- mq
{~(x) - ~(o)}

(26)

als 0 < x < X
m

Beschouwen we de ruimte tussen het potentiaalminimum en de andere kathode,

dan wordt de kleinst mogelijke snelheid op een plaats x gegeven door de snel

heid van dat elektron, dat het potentiaalminimum juist heeft kunnen passeren.

Als d de afstand tussen beide kathodes voorstelt, geldt in dit geval dus

Fig. 4. De snelheidsruimte voor

elektronen afkomstig van

kathode 1.

(27)
< x < dals x

m

De snelheidsruimte van de eerste kathode

~s het gearceerde gebied van fig. 4.

Wanneer we dezelfde gedachtegang vol

gen voor elektronen afkomstig van de twee

de kathode, vinden we, dat de snelheids

ruimte hiervan juist het supplement is van

de eerstgevonden ruimte. Op een willekeurige

plaats tussen de kathodes zal de totale

snelheidsverdeling dus weer een Maxwellse

verdeling zijn.

 xd

Vextr (x)

VI-4. De potentiaalverdeling

Uit de vergelijking van Poisson voIgt, dat voor de stationaire potentiaal

~ als funktie van de plaats x (fig. 5) moet gelden

2· •ti = q n(x)

d 2 e:x 0

(28)

Door vergelijking (28)

tot x vinden we, omdat
o

(d¢)2=~ /
dx e: •

o ~m

te vermenigvuldigen
d~

( -) 0 = 0
dx x 'm

n(x) d~

d~. •met 2 --d en te ~ntegreren van xx m

(29)
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<P k2 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - - - ~-'='-~-"",-....,.---
1
I C'l
I

I~I
I ----I 0
I V

l~I

Fig. SI
1 ~

I
I

X d -;>0
m

X

De verdeling van de

potentiaal als funktie'

van de plaats

Hierin is ri(x)-de totale elektronendichthe[d~welke we kunnen bepalen volgens

formule (20). Om gebruik te kunnen maken van de onder (23) gevonden uitdruk

king voor de fasedichtheid, splitsen we de n(x,v) op in een gedeelte n\(x,v),

wat betrekking heeft op elektronen, die van de eerste kathode afkomstig zijn

en het gedeelte u
2

(x,v) , dat afkomstig is van kathode 2. Veronderstellen we,

dat de kathodes van hetzelfde materiaal zijn en dat ze op dezelfde tempera

tuur staan (d.w.z. de konstante K (24) is hetzelfde), dan geldt, gebruik

makend van de gevonden snelheidsruimten (26, 27), voor de elektronendichtheid

q~ml q<j>k 1 + 00 mv
2

q<j>k2 0 (x) mv
2 Jvextr -

ri(x) == K e kT e ----Py- f e 2kT dv + e- "'kT f e 2kT ttv (30)

Vextr(x) - 00

Op de gevonden uitdrukkingen worden nu, zoals in de literatuur gebruike

lijk is, twee transformaties van variabelen toegepast.

De eerste transformatie is het gevolg van het invoeren van een gereduceerde

potentiaal n volgens

n = L {¢ - ;p }
kT m

(31)

Voor de tweede, het invoeren van een gereduceerde plaats, verdelen we de ruimte

tussen de kathodes in de twee gebieden links en rechts van het potentiaalmini

mum. Het gebied met 0 < x < x zullen we voortaan het min-gebied noemen; de bij-
·m

behorende kathode \ wordt de min-kathode. Vanzelfspreke~d wordt dan het gebied

met x < x < d het plus-gebied en de kathode 2 de plus-kathode genoemd. De reden
m

van de aanduidingen "min" en "plus" voIgt direkt uit de definitie van de gere-
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+
duceerde plaatsen ~ en ~

~+ +" ! (x - () )
A xm '

met A
2 1 -nk -!

= {.i... K(~) 2 e }
E.: kTmo

(32)

waarin het min-teken betrekking heeft op het min-gebied en het plus-teken

op het plus-gebied. De ~+ is d~s altijd een positieve grootheid (zie fig. 6).

De konstant~ A heeft de in (32) aangegeven waarde om een eenvoudige betrek-
+king tussen n en ~ te krijgen.

De verdeling van de geredu

ceerde potentiaal.

i n

+-
v(O

l=: +
• .-1 nk
a
I
<ll

'"0
0

.r::: k
~I

~--- ~k. 0

Fig. 6. +
n = n(~ ).

Beschrijven we het probleem met behulp van deze nieuwe gereduceerde groot

heden, dan kunnen we, beginnende met de snelheidsruimten (voor elektronen

van kathode-min: het gearceerde gebied in fig. 7), voor de vergelijkingen

(26) en (27) schrijven

(33)

Fig. 7. De snelheidsruimte van

elektronen afkomstig van kathode-

min.

Verder gaat (30), na invoeren van u = vi 2~T v, hierdoor over in
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Invoeren van de Errorfunctie volgens

2-u
e

+
-Ilk

du + e
2-u

e (34)

erf(y)
2-x

e dx (35)

doet, omdat (erf + 00) =-erf(- 00)'= 1, formule (34) overgaan in

(36)

Opm. Eenvoudigheidshalve worden de plaatsbepalingen ~+ bij 11 voortaan wegge

laten. Dit mag, omdat er tussen ~- resp. ~+ en de bijbehorende 11 een een

duidig verband bestaat (fig. 6).
+Tenslotte gaat (29), als gevolg van het invoeren van 11 en ~ over in

2
=-

E:
o

(37)

Substitutie van (36) en (37) levert, na uitwerking van de integraal en na 1n

voeren van de door van der ziel [5] gedefinieerde funkties

dnde volgende uitdrukking voor +
d~

(39)

(40)

De potentiaalverdeling, zoals getekend in fig. 6, is door (40) volledig bepaa~d.

Zij wordt met numerieke methodes verder berekend (VI).
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V De vergelijkingen voor de berekening van de hoogfrekwente ruis

V-I. Inleiding

Buiten de buis wordt de ruis van een dubbel-kathodebuis, volgens het

~n 111-3 genoemde theorema van van der Ziel volledig gekarakteriseerd door

de impedantie en het "ruisspannings-" of het "ruisstroomvermogen" van'de

buis.

Een methode om deze twee ruisbepalende grootheden bij een frekwentie,

waarbij de looptijdeffekten niet meer verwaarloosbaar zijn, te berekenen,

~s via de in dit hoofdstuk te bepalen vergelijkingen.

De in IV-4 gedefinieerde gebieden "plus" en "min" geven elk een vergelijking,

waarin de veldsterkte als funk tie van de plaats als opbekende voorkomt en

waar~n de totale stroom door de buis als een parameter beschouwd kan worden.

De eveneens hierin voorkomende fluctuaties van de fasedichtheden aan de ka-

thodeoppervlakken kunnen afzonderlijk daarvan met behulp van het theorema

van Schottky (111-4) worden bepaald. Roe uit dit totaal van vergelijkingen

de ruis wordt berekend, wordt in VI beschreven. In dit hoofdstuk wordt aIleen

de theoretische'afleiding van deze vergelijkingen gegeven.

V-2. De algemene basisvergelijkingen

Ret uitgangspunt voor het,verkrijgen van de systeemvergelijkingen ~s de

uitdrukking, die we krijgen a~s we de totale stroomdichtheid door de buis

J uitschrijven in de verschuivingsstroomdichtheid J en de geleidingsstroom-
tot,x v

dichtheid J • Wanneer we de geleidingsstroomdichtheid splitsen in de gedeelten,
g

die betrekking hebben op elektronen afkomstig van de eerste kathode en die van

de tweede kathode (fig. 5), dan wordt deze uitdrukking

J (t) = J (x,t) + J (x,t) + J (x,t)
,tot,x v gl g2

(41)

Opm. De in dit rapport voorkomende vectorgrootheden zijn van slechts een richting

afhankelijk, zodat we het vectorkarakter in het voor een bepaalde vector ge

kozen symbool niet expliciet tot uitdrukking behoeven te brengen.

We definieren voortaan de vectoren positief in de richting, waarin de plaats

coordinaat toeneemt. Dcze definitie houdt in, dat de vectorgrootheden bij de

transformatie van x naar ~+, (32), in het min-gebied van teken omkeren.

Bij de totale stroomdichtheid, die onafhankelijk van de plaats x is, wordt

er om verwarring hierbij te voorkomen in de niet-gereduceerde situatie een x

in de index bijgeschreven.
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Voor de verschuivingsdichtheid geldt

J ( t) = _ 3E(x,t)
v x, Eo at

De geleidingsstroomdichtheden kunnen we schrijven als

00

J (x,t) = - q J n l (x,v,t)v dv
gl v t (x, t)ex r

en

v (x t)
extr '

J (x,t) - q J n2(x,v,t)y dv
g2 -00

(42)

(43)

(44)

Hierin is v (x,t) de randwaarde van de snelheidsruimten in de niet-stationaireextr
situatie. Deze wordt evenals in het stationaire geval (IV-3), met behulp van de

energiewet bepaald. Drukken we deze uit in de te bepalen veldsterkte E(x,t), dan

vinden we voor v t (x,t) de vergelijkingex r

2
! m v t (x,t) ==ex r

x(t)
- q J

x' (t )m m

(45)

In (43) en (44) staan verqer nog de onbekende 'fasedichtheden n l (x, v, t) en

n2(x,v,t). Wanneer we in staat zijn om oak deze uit te drukken in de veldsterk

te E(x,t), dan kunnen we, in principe door substitutie in (41), een vergelijking

afleiden, waarin de veldsterkte E(x,t) als enige onbekende voorkomt en die dus

oplosbaar is.

De fasedichtheid n(x,v,t) voldoet aan de z.g.·Ma~well-Boltzmann vergelijking
,

uit de statistische mechanica (zie [4]). In de veronderstelling, dat de bot-

'singsterm in deze formule mag worden verwaarloosd, krijgen we hieruit de ver

gelijking van Liouville

3n(x,v,t)
3t

+
3n(x,v,t)

3x
dx +
dt

3n(x,v,t)
av,

dv
dt = 0 (46)

dx dvDe hierin voorkomende faktor dt is gelijk aan de snelheid v en de versnelling .dt
kan worden bepaald uit de bekende wet van Newton: "kracht is massa maal ver-

snelling", zodat deze wordt gegeven door

dv q E(x, t)
dt: = - m (47)
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-co

fasedichtheden n1(x,v,t) en n
2
(x,v,t).

vextr(x,t)

f OE(x,t)
n2 (x,v,t)v dv + €o at= - q f nl(x,v,t)v dv - q

v t (x,t)ex r

Veronderstellen we de vergeIijking voor v (x,t) ais bekend, dan kunnen
extr

we nu een steisel van drie vergelijkingen opstellen, waarin drie onbekenden,

nl. E(x,t), nl(x,v,t) en n2(x,v,t), voorkomen. De eerste vergeIijking krijgen

we door substitutie van (42), (43) en (44) in (41). De andere twee zijn de

vergeIijkingen van Liouville voor de

anI (x,v,t) anI (x,v,t)
- ~ E(x t)

onl(x,v,t)
= 0 . (48)

at
+ v

ax m ' ov

on2(x,v,t) on2(x,v,t) .
;.. .9. E(x,t)

on2(x,v,t)
a+ v =at ax m ov

Dit stelsel is op de hierboven vermeide manier, d.w.z. berekening van nl(x,v,t)

en n2(x,v,t) uit het tweede en derde lid en substitutie daarvan in het eerste

gedeelte van het stelsel, tot nu toe niet direkt oplosbaar gebleken. De methode

om via het Iineariseren van de vergeIijkingen, zoals dat voor het eerst door

Paucksch ~] bij een diode toe~epast werd, tot een resultaat te komen, Ieidt

voor een dubbel-kathodebuis ook tot een gemakkeIijker op te lossen stelsel.

V-3. De gelirieariseerde basisvergeIijkingen

Om te kunnen lineariseren moeten we de systeemgrootheden, die tijdsaf

hankelijk zijn, uitschrijven in een in de tijd konstant deel (aangegeven met

een 0 boven het symbool) en een wisselend deel (aangegeven met een ~).

Omdat de grootte van de fluctuerende gedeelten, wanneer zij afkomstig

z~Jn van ruis, aItijd veel kleiner zijn dan de overeenkomstige konstante ter

men, mogen we een vergeIijking lineariseren; d.w.z. we mogen in de vergeIijking

de termen, die gevormd worden door produkten van wisselende faktoren, ten op

zichte van de andere termen, verwaariozen.

We defin:leren
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n
1
(x,v,t) U}(x,v) + n} (x,v,t)

n
2
(x,v,t) ll2(X,V) + n

2
(x,v,t)

v (x, t) = V t (x) + V (x, t) (49)
extr ex r extr

E(x,t) = E(x) + E(x,t)

Jtot,x(t)
. '"J + Jtot,x(t)tot,x

x = 0 + xx
m m m

en we substitueren deze in de vergelijkingen van het basisstelsel (48). Na

het uitvoeren van het lineariseren en na afscheiden van het gedeelte met uit

sluitend stationaire componenten (zie appendix I) krijgen we het stelsel

jtot x(t)
aE(x, t)

+ q {u}(x,v t )-n2(x,v t) o ( )" ( )= E: V X V x t +, 0 at ex r ex r extr extr'.

00 -00

- q 1 o} (x,v,t)v dv + q ! u2(x,v,t)v dv
v t (x) Vextr(X)ex r

(50)

an} (x,v,t)
+ v

an} (x,v,t)
- !l E(X)

an} (x,v,t)
- So E(x t)

au} (x,v)
= 0at ax m av m ' av

Ook dit stelsel van drie vergelijkingen bevat drie onbekenden, n.l.

E(x,t), nl(x,v,t) en nl(x,v,t). Immers, de hierin voorkomende stationaire

grootheden zijn, omdat E(x) gegeven wordt door

o

E(X) = - ~: (51)

reeds 1n IV bepaald. Daarnaast kan v t (x,t) op de in appendix 2 aangegevenex r
wijze weer uit de energiewet (45) worden bepaald. We vinden aldus, dat

V t (x,t)ex r
q

m v (x)
. extr

(52)

waarbij opgemerkt dient te worden, dat 1n de integraal van het rechterlid van

deze vergelijking niet meer expliciet is aangegeven, dat het hier om elektronen

gaat, die gekarakteriseerd worden door een snelheid nul in het potentiaalminimum.
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Ret stelsel (50) kan evenmin zonder meer worden opgelost. De partiele

differentiaalvergelijkingen zijn daarvoor te ingewikkeld. In appendix 3 is

afgeleid hoe men deze differentiaalvergelijkingen door de afgeleiden naar

t en v te elimineren kan omvormen tot lineaire differentiaalvergelijkingen.

Daarbij kunnen we de volgende drie fasen onderscheiden:

1. Ret invoeren van de gereduce~rde plaats ~+ (32) en de potentiaaln, (31).

De potentiaal n kan, mits het beschouwde gebied vaststaat, eveneens als

plaatsaanduiding dienen en wordt als zodanig dan ook regelmatig gebruikt.

2. De afgeleide naar v wordt door transforrnatie van v naar een gereduceerde

stationaire energie s volgens

2mv
s = n - ----2 kT

(53)

uit de differentiaalvergelijkingen geelimineerd. Als gevolg hiervan zullen,

bij de oplossing van de fasedichtheden uit de lineaire differentiaalverge

lijkingen, de elektronen met positieve en die met negatieve snelheden apart

moeten worden beschouwd. Tevens moeten we in de integraalvergelijking nog

onderscheid maken tussen elektronen met een zo grate snelheid, dat zij het

potentiaalminimum kunnen passeren of reeds gepasseerd zijn en elektronen

die niet zo'n grate snelheid hebben. Deze laatste moeten we dus nog onder

verdelen in elektronen, die op de heenweg z~Jn, en elektronen op de terug

weg. De definitie hiervan vlndt in (55) en (56) plaats.

3. De afgeleide naar de tijd verdwijnt met behulp Van het invoeren van de com

plexe rekenwijze. Deze notatie (54) zal bij verdere berekeningen aanleiding

geven tot het invoeren van de begrippen

looptijd (dit is de tijd, die een elektron nodig heeft am zich van de ene

plaats naar de andere te verplaatsen) en loophoek, welke gegeven wordt door

het produkt van de cirkelfrekwentie w en de looptijd.

Bovengenoemde fasen houden voor wat betreft de onbekende veldsterkte, de on

bekende fasedichtheden en de parameter totale stroomdichtheid de volgende no

tatiewijziging (aangegeven met ==» en definities in:
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- +' {N-(s+,s)ejwt}D. I (x,v,t) ==? n (s ,s,t) = Re

N+ ( +' ) + - .
D.2(x,v,t) ==> n s ,s,t = Re {N (s+,s)eJwt}

(54)

E(x, t)
_ N +'

+ {E(s+)ejwt}==> + E(s ,t) Re

Jtot,x(t) ==> +' .r:ot (t) = +' Re {J+ e jwt}
tot

Opm. De amplitudes van de ~n (54) genoemde grootheden worden in het algemeen

door ruis bepaald en zull~n dus in de tijd niet konstant zijn. In de

definitie van deze amIllitudes is deze tijdsafhankelijkheid echter niet

(55)

< v(s-) < 0)

< vextr(s-»

+'
> vextr(s »
heenweg (-v t (s-)ex r
terugweg (0 < v(s-)

weergegeven, omdat we onze ruisberekeningen toch aIleen maar uitvoeren

aan in de tijd gemiddelde waarden.

Verder definieren we nog:

1. Voor elektronen afkomstig van kathode-min
-+' -+' - - -

N (s ,s)_= Nd(~ ,s) + NtI(s ,s) + Nt2 (s ,s) _
- + +met Nd(s ,s): "doorgaande" elektronen (+' v(s )

N~l(s-,s): "terugkerende" elektronen op de

N~2(S-'s): "terugkerende" elektronen op de

2. Voor elektronen afkomstig van kathode-plus
++ ++ + + + +

N (s ,s) = Nd(s ,s) +N t1 (s ,s) + Nt2 (s ,s)_

met N;(s:j:~S): "doorgaande" elektronen (± v(s+)

N l(s ,s): "terugkerende" elektronen op de
$ + '

N
t2

(s ,s): "terugkerende" elektronen op de

+'
> vextr(s »

+heenweg (-v (s)
extr +

terugweg (0 < v(s )

(56)

+
< v(s ) < 0).

,+
< v t (s ».ex r

Ret stelsel (50)

komende snelheid

I/'

gaat zodoende (zie appendix 3) over in (57). Voor de hierin voor-
+v (s ) geldt volgens (53)

e

v (s-)
+

J2kT== ofe m (n - s)

en

J2~T+ +
v (s ) == of (n - s)

e

(58)

(59)

waarbij ~et min- of plusteke~ voor de vierkantswortel afhangt van de richting
+van v (s ) van de beschouwde groep van elektronen.

e

..
z~e volgende bladzijde
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2
+ (i=

E(t;+)ejw{t(t;i) t(t;:i\!s++ -n -n f+" J+ + q AK {e k k'
= JWE E(t; ) - e } +

tot 0 m 0 1

n qkT n -co - +qkT f N- - _ qkT f(t; ,s)ds + -f N (t; , s)ds Nd(t; ,s)ds +
m tI m t2 m

0 0 0

qkT f N+
n -co

+ :+ .+ qkT f . + qkT f+ (t; ,s)ds N
t2

(t; ,s)ds + Nd(t; ,s)ds.m tI m m
0 0 0

+ - +: + (57)
- :+ v (t; )

dn 'ON (t; ,s) q ve(t; ) + - +"ejwN (t; ,s) + dt;:j:+ + E(t; ) n (t; ,s) = 0A an kT

+" + '+ +"

jwN+(t;'+,s) +
v (t; ) q ve(t; ) '+ + "+e dn_+ 'ON (t; ,s) + E(t; ) n (t; ,s) 0A dt;+ an kT

Beide differentiaalvergelijkingen van het stelsel (57) z~Jn lineaire dif

ferentiaalvergelijkingen van de eerste orde. Omdat de partiele afgeleide naar

s hierin niet meer voorkomt, mogen we deze opvatten als gewone lineaire dif

ferentiaalvergelijkingen met s als parameter. De algemene oplossing daarvan is,

bij een gegeven randvoorwaarde, bekend, zodat met dit stelsel de uiteindelijke

systeemvergelijkingen bepaald kunnen worden.

Ret stelsel (57) heeft door het invoeren van de gereduceerde plaats t;+ een

bijzondere symmetrie gekregen. Wanneer we n.l. de vergelijkingen voor elk ge

bied afzonderlijk uitschrijven; dan zal elk van de vergelijkingen door ver

anderen van de + en - indices identiek worden aan de andere vergelijking;

m.a.w. het systeem wordt, op de plus- en de min-indices na, voor beide gebiede~

door dezelfde vergelijkingen bepaald.

We kunnen dus volstaan met het bepalen van de syst~emvergelijkingvoor b.v.

het plus-gebied. De andere vergelijking is dan symmetrisch.

V-4. De bepaling van de systeemvergelijking voor het "plus"-gebied

De systeemvergelijking voor het plus-gebied wordt bepaald door met behulp

van de differentiaalvergelijkingen van (57) de amplitude van het fluctuerende
, . ' -( +) +( +) + (+) + (+ ) .gedeelte van de fased~chthedenNd t; ,s , Nd t; ,s ,N t; ,s en N 2 t; ,s u~t. tit

te drukken in de randvoorwaarden en deze in de integraalvergelijking te sub-

stitueren.

De randvoorwaarden ~vorden gevormd door de complexe amplitudes van de fase

dichtheden bij de oppervlakken van de kathodes, waarvan de beschouwde elek

tronen afkomstig zijn. Deze amplitudes z~llen in V-5 uit het theorema van

Schottky worden bepaald, zodat we bij het oplossen van de differentiaalver-
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+ +
gelijkingen de randvoorwaarden N (~k's) aan de min-kathode en N (~k's) aan

de plus-kathode bekend mogen veronderstellen.

De differentiaalvergelijkingen voor de fasedichtheden zijn van de vorm

dy + P(x).y = Q(x)
dx

(60)

waarvoor onder de randvoorwaarde voor x=a y(x) = y(a) als algemene oplossing

geldt, [9] , x xl-! P(xj)dx, [ x f P(x2)dx2
dX1]

y(x) + f a
(61)= e y(a) Q(x

l
) e

a

Alvorens bij de bepaling van de fasedichtheden hiervan gebruik te maken,
+ +definieren we de loophoeken a (n,s) en S (n,s) voor het plus-gebied en

a-(n,s) en S (n,s) voor het min-gebied volgens

en

=+=
a (n,s) = wA

2kT
m

waarbij s < 0 en n > 0 ~s

(62).

=+=S (n,s) =
wA

2kT
m

n
f
s

met 0 < s < n

(63)

Hierin stelt a de loophoek voor van een doorgaand elektron, met een bepaalde

gereduceerde energie s, berekend vanaf het potentiaalminimum (n 1 = 0) to~ aan

een bepaalde gereduceerde potentiaal (n 1 = n); S is gedefinieerd voor een te

rugkerend elektron vanaf het.omkeerpunt (n l = s) tot n.
Opm. Dat deze definitie ook aan de in V-3 gegeven .omschrijving van de loop

hoek voldoet, zullen we voor een bijzonder elektron, n.l. datgene, wat

zich met een snelheid v (~+) (d.w.z. s = 0) voortbeweegt, afleiden.
extr

Voor zorn elektron komt in de integraalvergelijking van (57) n.l. de
+ +

loophoek w{t(~ ) - t(~l)} voor.

Uitgaande van
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t;+

J
t I

(64)

krijgen we m.b.v. (33) en de definitie van de loophoek (62) hiervoor

(65)

waarbij nag opgemerkt kan worden dat voor zorn elektron geldt, dat
+ +

a (n,o) = B (n,o).

Met behulp van de algemene oplossing (61) lassen we nu, gebruik makend

van (62) en (63), de genoemde fasedichtheden uit de differentiaalvergelijkingen

op.

Voor de berekening vande doorgaande elektronen a£komstig van kathode-min split

sen we de integratieweg op in het gedeelte vana£ kathode-min (n l = n k) tot het

potentiaalminimum (n
I

= 0) en het gedeelte van n
I

= 0 tot n
I

= n. We krijgen dan

,_ + -Ja (n~,s) - ja+(n,s)
W'

d
(t; , s) N- ( t;~ , s ) e

qAK s - nk
a E(t;I) -Ja (nl,s)- ja+(n,s)

- kT e J dn l
e dn l

(66)
n-k

dt;

E(t;;) . + ) ja+(n,s)s - n n Ja (n} ,s -qAK k J- kT e dn
I

e dn
Ia

dt;+

De doorgaande elektronen a£komstig van kathode-plus en de terugkerende elek

tronen op de heenweg bepalen we door integratie vana£ het kathodeoppervlak
+(n l = nk) tot n l = n. We vinden

+ + ja+(n,s) - ja+(n~,s)
= N (t;k,s)e

(67)

_ qAK
kT

(

j a+ en , s) - j a +(n
j
, s)

e dn I
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en

• +( ) . + +JB n,s - JB (nk,s)
e

(68)

+ +
jS+(n,s) - js+(n),s)qAK s-n n E(t,:) )k f-.-- e e dn)kT dn 1+nk --

dt

Voor de terugkerende elektronen op de heenweg, tenslotte, moeten we de inte
+gratieweg verdelen in het stuk vanaf de kathode (n) = n
k

) tot het omkeerpunt

(n 1 = s) en vanaf dit punt tot n1 =n. Op deze wijze vinden we dat

+- +- + -
i- + + + -jB (n,s) + js (nk,s)

~t2(t,:k's) N (t,:k's) e

+
E(t,:;) -js+(n1,s) - jS+(n,s)_ qAK s-n s

k f dn ) (69)
kT e

~
e

n+
k +

dt,:

+ +
js+(n),s) - jS+(n,s)_ qAK s-nk n E(t,:) )

kT e f dn)
e dn 1

s
+

dt,:

Deze grootheden kunnen we nu, samen met (65), in de integraalvergelijking van

(57) voor het plus-gebied substitueren. Wanneer we buiten beschouwing laten

dat de loophoeken a en S in feite ook integralen zijn, dan ontstaat hierdoor

een integraalvergelijking waarin z.g. geneste integralen voorkomen. De onbe

kende veldsterkte E zit daarbij in de integrand van de geneste integraal. Door

het verwisselen van de integratievolgorde van n en s (appendix 4) kunnen we E

buiten de binnenste lntegraal brengen. In deze vorm kan de vergelijking voor

numerieke berekeningen worden gebruikt.

Riermee is de systeernvergelijking voor het plus-gebied bepaald. In V-3 is

gegeven hoe de vergelijking VQor het min-gebied hieruit kan worden afgeleid.

Ret totaal van de op deze wijze verkregen vergelijkingen, die voor de numerieke

berekeningen, die hierop volgen, worden geb~uikt, is in V-6. gegeven.
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V-5. Fluctuaties in de fasedichtheid bij het kathodeoppervlak

Voor het bepalen van een uitdrukking voar de randvoorwaarden N-(s~,s) ~n
+ +N (sk's) van de integraalvergelijking gaan we uit van het theorema van Schottky

(19), waarin de index v, die de beschouwde elektronengroep aangaf, vervangen

wordt door de gereduceerde energie s van die groep

.2
~

s
2 q I M

s
(70)

Noemen we de oppervlakte van de kathode 0 dan kunnen we, als gevolg van de

definitie van de fasedichtheid, voor ~ schrijven
s

q k T 0 Re {N(Sk,s)e jurt} ds~ =
s m

Evenzo geldt voor I s

k T 0
s - 11

I
q

K e k ds
s m

(71 )

(72)

Omdat het reele en het imaginaire gedeelte van N(Sk's) ongecorreleerd zijn,

voIgt uit (70), na substitutie van (71) en (72) hierin, dat

24m K s - nk
{!N(sk's) Ids} = e ds • ~f

k r 0
(73)

Toevoegen van - resp. + indices bij sk' nk en N levert ons de formules, waar

mee de amplitudes van de fasedichtheden, die in de systeemvergelijkingen

voorkomen, bij de numerieke berekeningen worden bepaald.

V-6. De systeemvergelijkingen

Door het plus- en het min-gebied afzonderlijk te beschouwen hebben we op

de in V-4 beschreven wijze twee integraalvergelijkingen gekregen. Deze verge

lijkingen zijn, samen met de andere formules die bij de numerieke berekeningen

elementair zijn, hieronder gegeven.

Bij de integraalvergelijkingen zijn de kernen K, die de geneste integralen be

vatten, en de functies f, die de ruistermen bevatten, gedefinieerd.
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Voor het "plus ll-gebied geldt:

J+ + + +
= JW £ E(~ ) + f (~ ) +

tot 0

+
~ + + + + ++ J+ E(~I ) · K

1 (~ "~l) d~l +
~k (74)

r E(~~)
+ + + + + + +

+ · {K
2 (~ ~ ~ I) + K (~ '~I)} d~l +

0
3

~~ + + -+ J E(~ I) • K4 (~ '~I) d~1 .
0

met . + +

f+(~+) . q kT In- +.+ ) . + -- -J(3 (nk,s)
'" = 2J ---m- N Chk,s sJ.n (3 (n,s)e ds +

o
-co .

+~Jm
o

+
2j q2AK e-nk /

m
o

sin

2
AK

+ . + ) . + )
+ + + -n -n

k Jet (nl,o - Jet (n,ok
~3(~ '~I) = -q- {e - e } e

m

2AK -n
k

-00 s - jet+(n,s) - Jet (nl,s)+ + - JK4(~ '~I) = -q- e e ds
m

0

+ + + q2AK
-n+ n 1

+ s
K2 (~ '~I) = 2j e k J sin (3 (nl,s)e

m
0

2AK -n
k

-00 s - jc/(n,s) +
- -q- e J e

m
0

met 0 < n < n
l

ds

met 0 < n
l

< n

met 0 < n
l

< n
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+

+

"

C
E(F,~)

- -
,F,~)dF,~ +I_ . K) (F,

(75)
F,i<

F,-
I E(F,~) .{K2 (F, , F,~) + K

3 (F, - , F,~)} dF, ~+
a

met

-00

- qkT I
m '

a

2
AK

-11
k

-00

+ -q- e I
m

a

a

s + ja-(11,S) - ja (11),S)
e ds

met 0 < 11 < 111
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De vergelijking voor de potentiaal als functie van de plaats

n - n+
+- k k + !

h Cn) + e . h-Cn)}2

Verder ~s

+ I n I
met h-Cn) = en - 1 ± 2 C.!!.) 2 +" e erfCn 2

).rr
1

21 2 n2
en erf Cn 2) J -u

du- e
Irr 0

K
m.J tsa

q kT
A K(~)kTm

21 -nk _1
e } 2

+ wA n I
a. Cn,s)

V2~T
J

\In 1-s dn~
dn 1

0

ds+

wA n I+
J dnB Cn ,s)
f0d

n 1
V2~T s n1- s ~

ds

met s < 0 en h > 0

met 0 < s < n.
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VI. Numerieke berekeningen

VI-I. Inleiding

De numerieke berekeningen, zoals die in dit hoofdstuk zullen

worden beschreven, zijn uitgevoerd op de digitale rekenmachine

EL X8 .van het rekencentrum van de Technische Hogeschool Eindhoven.

Het programma hiervoor is geschreven in de taal ALGOL 60 THE.

Omdat dit programma vanwege de gebruikte programmeerta"al

(die b.v. het gebruik van een magneetbandgeheugen mogelijk maakt) .

aIleen op bovengenoemde'machine gedraaid kan worden, z~llen de

programma-~isting en een uitvoerige beschrijving daarvan samen

met de meer uitgebreide numerieke resultaten in een afzonderlijk

T.H.-rapport worden gegeven.

In dit verslag worden de gebruikte theorieen en numerieke

methoden (met vermelding van de eventueel hierbij ondervonden

moeilijkheden)behandeld en de belangrijkste resultaten en

tussenresultaten gegeven.

Bij de numerieke berekeningen wordt uitgegaan van de volgende

situatie:

I. £ (frekwentie) = 3 GHz

2. T (temperatuur van de kathodesl = 1223° Kelvin

3. d (de afstand tussen de kathodesl 30 ~m

4. r (de straal van de kathodes) = 1,5 mm

5. J (de verzadigingsstroomdichtheid) = 20 mA/mm2
sat

6. V (de verschilspanning tussen de kathodes) = 0,0.1,0.2,0.3,

0.4, 0.5 Volt

7. N (het aantal tussenpunten) = 9

Opm. Vooruitlopend op de theorie over het oplossen van de

integraalvergelijking (VI-2) zij vermeld, dat er in elk

gebied een aantal punten op even grote afstand van elkaar

worden gekozen. Met inbegrip van de grenzen (potent~aal

minimum en kathodeoppervlak) zijn er per definitie N+2 punten.

VI-2. De oplossingsmethode van de systeemvergelijkingen

De systeemvergelijkingen, (74) en (75), vormen safen een

stelsel van twee simultane lineaire integraalvergelijkingen.

Het oplossen daarvan (VI-6) verloopt op een analoge wijze als

de oplossingsmethode die Fox [1 OJ geeft voor het uitrekenen van

een z.g. Fredholm-vergelijking van de tweede soort
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b
fJ k(x,y) .f(y)dy ~ g(x) + f(x)

a
(76)

Deze methode kan in het kort op de volgende w~Jze worden be- ,

schreven.

Bij een bepaalde punt x ~ x. tussen a en b kunnen we de
~

integraal door de bek~nde trapeziumformule benaderen, d.w.z.

b

Jk(xi,y)·f(y)dy ~ h [~k(Xi'Xo)f(Xo) + k(xi'xl)·f(x l )+········

a

........ +

waarbij x
o

k(x.,x 1),f(x 1) + ~k(x.,x ).f(x )]
~ n- n- ~ n n

.x - x
n 0

a, x
n

= b .en h = --~-
n

(77)

Kiezen we nu voor xi resp. xo' xl' x2 etc. tot en met x~, dan

ontstaan door invullen van (77) in (76) n+l vergelijkingen met

n+l onbekenden, n.l. de onbekende functiewaarden f tot en met
. . . 0

f in de bijbehorende punten X tot en met x • De andere in denon
vergelijkingen voorkomende grootheden worden, tenminste in de

genoemde punten, bekend verondersteld.

Deze n+l vergelijkingen kunnen we nu representeren door de

volgende matrixvergelijking

(K - I)i. =..[ (78)

Rierin wordt de i-de rij van K gevormd door de elementen

~hk. ,hk. l'
~,o ~,

............., hk. l' ~hk .
~,n- ~,n

Verder is I de eenheidsmatrix (met aIle elementen gelijk aan 0,

behalve het i,i-de element, dat 1 is) en stellen ! en ~ de

onbekende resp. bekende vector, met als i-de element f(x.) en
~

g(x.),voor.
~

Ret oplossen van de Fredholm-vergelijking komt dus neer op het .

uitrekenen van ~en matrixvergelijking.

Mits ~ f ° en mits de matrix-determinant f °heeft deze methode

altijd een eenduidige oplossing.

llet toepassen van deze methode op de systeemvergelijkingen
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zal pas in VI-6 worden beschreven. Immers om de onbekende

veldsterkte te kunnen uitrekenen, moeten eerst de potentiaal

verdeling, de loophoeken en de keLnen bekend zijn. Voor het__

b I d · d . Z h ".. " 2epa en van e ~mpe ant~e en et ru~sspann~ngsvermogen e

uit de systeemvergelijkingen zal een matrixvergelijking, zoals

(78), voor verschillende waarden van de bekende vector moeten

worden opgelost (V-7). In V-7 zal tevens blijken hoe we uit de

op deze wijze verkregen waarden v~n. de veldsterkte de impedantie

en het "ruisspanningsvermogen", c.q. de equivalente ruistempe

ratuur, kunnen berekenen.

VI-3. De potentiaal als functie van de plaats

De vergelijking (40) voor n= n(~~) ~s van het type

dy - f(y)dx -

en kan met de bekende Runge-Kutta methode (zie b.v.

(79)

[10 J) worden

opgelost.

Bij het op deze wijze bepalen van de potentiaalverdeling tussen

de kathodes doen zich twee moeilijkheden voor.
. • dn .

De eerste komt voort uit het feit, dat de afgele~de d~~n~et gegeven

is als functievan ~+ en tevens voor n=O gelijk aan 0 is. Ret

gevolg hiervan is n.l. dat de Runge-Kutta methode uit zichzelf

niet verder komt dan de berekening van de nul-waarde van de

potentiaal in het poterttiaalminimum. Van Bokhoven [IIJ heeft als

oplossing hiervoor een"predictor-corrector" methode van Adams

[13] gebruikt om door middel van een iteratief proces een

nieuwe startwaarde voor het Runge-Kutta proces te bepalen.

De tweede moeilijkheid is om bij een gegeven verschilspanning

over de kathodes en een gegeven afstand tussen de kathodes de

waarde van n~, zoals die in de constante A (32) voorkomt, te

bepalen. Immers om de potentiaalverdeling tussen de kathodes te

kunnen bepalen zou de gereduceerde totale afstand tussen de

kathodes gegeven moeten zijn; deze afstand is echter pas bekend

als de potentiaal bij de min -kathode gegeven is. Roewel men

een analytische uitd·rukking voor n~ vinden kan, [IIJ en deze

v~a een iteratief proces zou kunnen oplossen (wat overigens

niet ~s geprobeerd), is bij de gemaakte numerieke berekeningen

toch een andere berekeningswijze gekozen.
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Bij deze methode berekenen we voor beide gebieden de potentiaal

vprdp.ling met ne Runee-Kutta methode. In de hie~bij gevonden

verdeling voar het min-gebied bepalcn we dan een potentiaal n~,

die aan de volgende voorwaarde voldoet: de met deze potentiaal
- +berekende gereduceerde totale afstand ~k + ~k geeft in het punt

+ . +
~k een potent~aal nk' waarvoo~ geldt, dat het gereduceerde po-

tentiaalverschil n~ - n~, overeenkomt met het gegeven spannings

verschil. De berekeni~g van n~ via deze methode heeft altijd een

eenduidige oplossing.

De resultaten van de algorithmische realisatie van deze methode

zijn weergegeven in appe~dix 5.

Tegelijk met de bepaling van nk is de potentiaalverdeling bekend.

De hierbij gevonden waarden komen overeen met de waarden die

Lindsay en Parker [12J geven.

De waarden van de potentiaal op die plaatsen, die bij verdere

berekeningen rtodig zijn, zijn voor V = 0.5 Volt in appendix 6

getekend.

VI-4. De loophoeken

De loophoeken, (62) en (63), worden gegeven door singuliere

integralen, waarin n als integratievariabele en s als parameter

voorkomen. In de kernen van de systeemvergelijkingen worden de

loophoeken gevraagd als functie van s bij een bepaalde waarde

van n. offidat er, vanwege de gebruikte oplossingsmethode van de

systeemvergelijkingen eVI-2), per gebied N+2 n-waarden zijn,

kan men verwachten, dat bij het uitrekenen van de kernen het

bepalen van de daarin voorkomende loophoeken een aanzienlijke

hoeveelheid van de rekentijd zal gaan vergen.

Om deze tijd te verkorten is hiervoor in het rekenprogramma per

n-waarde een reeks van bij elkaar horende loophoeken en s-waarden

berekend, waaruit de bij een bepaalde s-waarde gevraagde loophoek

door interpolatie kan worden bepaald. De reeks van s-waarden, die

daarbij gekozen moet worden om bij de interpolatie een bepaalde

maximale fout te maken, is experimenteel vastgesteld.

De invloed van de bij de interpolatie gemaakte fout op de bere

kening van de kernen wordt in VI-5 besproken.

De numerieke berekening van de loophoeken bij een bepaalde waarde

van n en s geeft, vanwege de singulariteit in de integraal aan de
,

ondergrens, moeilijkheden.
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Deze singulariteit kan worden geelimineerd door de vergelijking

voor de loophoek a te schrijven als

dn

da+ wA

+
h-(n) (80)

welke weer met de Runge-Kutta methode kan worden berekend. Als

beginwaarde hiervoor geldt, indien s # 0, dat a=O bij n=O.

Evenzo kunnen we voor de loophoek ~ schrijven

dn
=

dS+ wA

+nk - nk+ e (81)

waarbij als beginwaarde voor de Kunge-Kutta methode (eveneens

s=O uitgezonderd) geldt dat (3=0 bij n=O.

Enkele van de op deze wijze berekende loophoeken zijn getekend

in de appendices 7 tot en met 10.

Opm. Een andere methode om de singulariteit te elimineren is via

het invoeren van een nieuwe integratievariabele, zoals dat

door Isaacson en Keller [14] wordt aangeg~ven. Met deze

methode, die overigens niet .is uitgevoerd, kan men misschien

sneller tot een resultaat komen.

In het geval s=O ~s de loophoek in principe altijd oneindig

groot. Een elektron met s=O heeft n.L in het potentiaalminimum

een snelheid v=O en bevindt zich daar in evenwicht. In de prak

tijk zal zo'n elektron door fluctuaties in de veldsterkte in het

stationaire potentiaalminimum echter uit dit labiele evenwicht

worden gebracht en zal het op weg gaan naar een van de twee

kathodes.

Voor de numerieke berekeningen brengt dit een moeilijkheid met

zich mee. In kern 3 komen n.l. twee van zulke onbepaalde loop

hoeken met s=o voor. Omdat er in feite het verschil van twee

loophoeken, a(n,O) en a(nl'O), staat, wordt er eigenlijk de

loophoek tussen n l en n gevraagd. Deze loophoek is weI eindig

en kan via de gegeven procedure,met als beginwaarde a=O bij

n=n l , worden bepaald. AIleen in het geval dat nl=O blijft de

moeilijkheid bestaan.
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De Runge-Kutta methode met de gegeven startprocedure (VI-3)

is zo gemaakt dat hij bij een beginwaarde van a=O bij n=O

voor s=O toch een loophoek als functie v~n de potentiaal

berekent. De genoemde verschilloophoeken kunnen hiermee

worden bepaald, omdat de beginwaarde door het aftrekken

van de loophoeken wordt geelimineerd. De invloe~ van de

onbepaalde fout, die gemaakt wordt als nl=O, wordt bij het

foutafschatten in VI-5 besproken.

VI-5. De kernen.

Afgezien van de kernen 3 (74, 75) worden de kernen be

paald door integralen met een complexe integrand. Deze

complexe integralen kunnen gemakkelijk worden uitgeschreven

in een reeel en een imaginair gedeelte, zodat het berekenen

van deze kernen via de normale numerieke integratie-methoden

kan gebeuren.

In de meeste gevallen zullen de integratiegrenzen daarbij aan

gepast moeten worden.

I. De loophoeken bij s = 0 zijn onbepaald. De ondergrens 8=0

kan echter bij een bepaalde gegeven maximale fout ~fl

ongestraft veranderd worden in s=e als we voor E e~sen dat

(82}

Als E negatief is kunnen ,.,e stellen dat_ E kleiner dan M 1

moet zijn. Als E positief is, dan is deze benadering welis

waar niet correct, maar bij een voldoend kleine ~fl toch

in bijna alle gavllen aanvaardbaar, omdat bij het opstellen

van (82) reeds een concessie aan het berekenen van de

foutgrootte is gedaan.

2. De bovengrens s= -00 kan bij een hierbij toegestane maximale

fout ~f2 worden vervangen door s=M, indien voor M geldt dat

-H
e < M

2
(83)

Behalve de twee reeds genoemde fouten in de integraalberekening

z~Jn er nog twee factoren, die de onnauwkeurigheid van de bere

kening beInvloeden. Ten eerste zal de integratie-methode een

eindige nauwkeurigheid hebben. Wanneer deze nauwkeurigheid door

het opgeven van kleine toleranties kan worden verhoogd, gaat
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dit ten koste van een grotere rekentijd (de rekentijd varieert

ongeveer omgekeerd evenredig met de tolerantie). Ten tweede

worden t zoals reeds is vermeld t de.in de integrand voorkomende

loophoek~n door interpolatie uit een reeks van reeds berekende

waarden van de loophoek als functie van s bepaald. De hierbij

gemaakte fout is afhankelijk van de gekozen s-waarden en van

de gekozen interpolatieformule. Men kan deze fout uitrekenen

door de geInterpoleerde waarde van de loophoek te vergelijken

met de direct uit (80) ·of (8\) bepaalde waarde. De invloed van

de hierbij gemaakte fout in de kernberekening is gemakkelijk af

te schatten.Zo geldt b.v.

-0:>

fout [J eScos (c/(rh s ) - C/(ll\t S)}

o

-00

dS] <f e
S

oa.(llts)ds

o
(84)

als Oa.(lltS) d? fout in de bepaling van {a.+(lltS)-a.+(lltS)}

voorstelt. Omdat Oa.(lltS) meestal pas na uitvoerige berekeningen

bekend iS t is de werkelijke berekening van de grootte van de

fout in de integraal minder eenvoudig.

Zoals ~n VI-3 reeds is vermeld geeft de berekening van kern 3

moeilijkheden als ll}=Ot o~dat dan de in kern 3 voorkomende loop

hoek {a.(lltS) - a.(ll\~S)} onbepaald wordt. Fysisch kunnen we dit

ons voors):ellen als de loophoek van een elektron dat zich vanuit

het stationaire potentiaalminimum door random fluctuaties in de

veldsterkte op een hepaald moment naar een kathode gaat bewegen.

Door op een zelfde wijze als bij bovenstaande kernberekening (84)

een foutafschatting te maken bij de berekening van de betrokken

integraal in de integraalvergelijking, kunnen we afleiden dat de

onbepaalde beginwaarde van de loophoek aanleiding zal geven tot

een fout 6f3 volgens

< (85)

welke t daar E(o) eindig iS t van de orde 0(£) is (£~O). De numerieke

berekening van deze ~oophoek via Runge-Kutta en dus ook die

van de betrokken integraal uit de systeemvergelijking, is slechts

een benadering van de manier van berekenen t zoals hierboven is

geschetst. Ret gebruik van de predictor-corrector startprocedure

met als beginwaarde a.=0 voor n=O geeft echter weinig mogelijk-
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heden tot een gedegen onderzoek naar de invloed van de hierbij

gemaakte fout. In eerste instan'tie is bij het opstellen van het

programma deze fout niet beschouwd~ na een foutafschatting achter

af, d.w.z. na het berekenen van de veldsterkte tussen de kathodes,

is gebleken dat deze fout verwaarloosbaar geacht mag worden.

Opm. Zoals is gebleken is de theoretische foutendiscussie tot nu

toe een relatief eenvoudige zaak. Ret numeriek berekenen van

de fout daarentegen is minder eenvoudig en, wat belangrijker

is, een tijdrovende procedure. Ret gebrek aan tijd heeft tot

nu toe een nam.7keurige foutenbepaling onmogelijk. gemaakt. Hel l.S

er tijdens de opbouw van het programma aandacht besteed aan een

grof afgeschatte fout. Omdat bij de nog komende berekeningen de

fout voornamelijk door trapeziumbenaderingen van integralen zal

worden bepaald, is de grootte van de eerstgenoemde fout zodanig

gehouden dat deze bij de komende berekeningen t.o.v. de laatst

genoemde ondergeschikt mag worden geacht.

VI-6. De matrixvergelijking.

Bij het opstellen van de ma~rixvergelijking zullen we er nu

van uitgaan, dat naast de nu bekende kernfuncties ook de ruis-
- - + +

functies f (s ) en f (s ) uit (74) en (75) bekend zijn. De werke-

lijke bepaling hiervan wordt in VI-7 besproken.

Beschouwen we de syteemvergelijking voor het plus-gebied in de
+ + + +

punten S = sO' sO' ••••.•• , sN+I' dan kunnen we deze, analoog aan

de oplossingsmethode voor de Fredholmvergelijking (VI-Z), met d~

definitie van

en

+
sk(N+I)

h = S~ (N+l)

+ + + +
KZ(s.,s,) + K3 (s.,s.)

l. J l. J

(86)

benaderen door de matrixvergelijking

(87)
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Hierin geldt
+I. voor het i-de element van ~

2. Voor het i-de element van E+ resp. E

+ + -E. = E(E,.) , E. = E(E,.)
~ ~ ~ ~

+3. Voor de i-de rij van M

4. voor de i-de r~J van N+

Voor de systeemvergelijking van het min-gebied krijgen we op

dezelfde wijze

Definieren we verder

dan kunnen we (87) en (88) samenvoegen tot

.J. = H.!l
L.)

(88)

(89)
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Om deze complexe matrixvergelijking via een reele matrixverge

lijking op te kunnen lossen schrijven we de componenten uit in

hun reele en imagina:i.re delen. De :r:eele en imaginaire termen,

die hierdoor in vergelijking (89) ontstaan, moeten onafhankelijk

van elkaar aan de vergelijking voldoen, zodat (89) overgaat in

(
re H
im H

-im H) . (:e li)
re H ~m li (90)

In deze vorm kunnen de systeemvergelijkingen met de in de nume

rieke wiskunde gebruikelijke methodes worden opgelost. We vinden

daarbij als oplossing de reele en imaginaire delen van de veld

sterkte in de gekozen punten tussen de kathodes.

De trapeziumbenaderingen van de integralen uit de systeem

vergelijkingen introduceren een bepaalde fout in de resultaten

van deze oplossingsmethode. De grootte van deze fout is moeilijk

te bepalen. WeI bestaat er een correctiemethode voor deze manier

van oplossen. Voor de beschrijving van deze zgn. "deferred correction"

[10], definieren we'

fj,y. = y y
~ i+1 - i

(91)

'Vy. = y. - y. I
~ ~ ~.,...

en schrijven we de zgn ..Gregory-formule met verschiltermcorrectie

als

x
nI ydx

x
n (92)

1 1 2 19 3
12 'V- 24 'V - 720 'V - )y +

n
1 1 2 19 3

(IT fj,- 24 f::, + 720 fj, -

- ........ )yr ]

De tweede term in het rechterlid van (92) is een correctieterm op

de trapeziumbenadering. Om deze correctie toe te passen op de

integralen uit de systeemvergelijkingen, moeten de integranden,

c.q. de veldsterktes, bekend zijn. De correctieterm kan dus pas
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3chtcruf en ~et €2U ""- .: ... .: ......... -u ......J U.J..':' Lot; oplossing benaderd worden.

De deferred correction worut daarom uitgevoerd via een iteratief

proces, d.w.z. de benadering van de correctieterm wordt bij de

bekende vector 1 opgeteld, waarna hiermee opnieuw een oplossing

wordt bepaald. Ret verschil tussen twee opeenvolgende oplossingen

is bepalend voor het feit of er nog een nieuwe correctie nodig

is.

VI-7. Bepaling van de impedantie en het "ruisspanningsvermogenlt uit

de matrixvergelijking. _

Door de matrixvergelijking (90) voor verschillende waarden

van de bekende vector J op te lossen, kunnen we hieruit de

impedantie Z en het "ruisspanningsvermogen" ;;Z berekenen.

De impedantie Z is te bepalen als de stroom t door en de

bijbehorende spanning e over de kathodes bekend zijn. De stroom

t door de buis kunnen we opdrukken door de totale stroomdichtheid

J + in de bekende vector (87, 88) een bepaalde waarde te geven
tot-

en f+ (~) nul te maken. Met de hierbij als oplossing verkregen
=1=

veldsterkte E(~ ) bepalen we Z volgens

Z (93)

Omdat de veldsterkte aIleen in de bij de oplossingsmethode

beschouwde punten wordt berekend, benaderen we de integralen

in (95) weer met de trapeziu~formule.

De berekende waarden van de impedantie Z en de admittantie Y

zijn weergegeven in de appendices 13, 14 en 16.

Bet "ruisspanningsvermogen" e 2 is het gemiddelde van het

kwadraat van de open-spanning, die ten gevolge van fluctaties

in de elektronenstroom over de kathodes komt te staan. De

totale·stroomdichtheid door de buis is nu nul, zodat de bekende

vector J aIleen door de ruistermen f+ (~) bepaald wordt.

Deze ruistermen kunnen echter niet via de analytische uit

drukkingen in (74) en (75) bepaald worden, omdat de onderlinge

faseverschillen tussen de hierin voorkomende fasedichtheden

N(~k's) en N(~k,s+ds) onbekend zijn. De ruis afkomstig van

verschillende groepen van elektronen 1S ongecorreleerd.
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We mogen ons daarom bedienen van de volgende rekenwijze.

We beschouwen een bepaalde groep van elektronen, die afkomstig

zijn van een van de twee kathodes en die een bepaalde energie

s hebben, en bepalen de ruisfunctie hiervoor per eenheid van ds

en per eenheid van ~f door voor de fasedichtheid de vierkants

wortel uit het gemiddelde van het kwadraat van de amplitude (73)

te nemen. Voor elektronen afkomstig van kathode-plus vinden we dan

voor de ruisfunctie

+ . +( ). +( + )
+ + kT K

(s-nk) 12 Ja n,S -Ja nk,s
f (I; )= -2q -m-O e . e

als s < 0 (94)

+ . -( ). +( + )
- kT K (s-nk ) I~ -Ja n,s -Ja nk,s

f (I; )= +2q roO e .e

( . +) 1 . + (+ )
kT K s-nk 2 . + -JS nk,s
-m-"O e .s1nB (n,s).e

+als O<s<n
k

f (t; )= O.

Opm. Voor elektronen a~komstig van kathode-min gelden weer.

"symmetrische" uitdrukkingen.

Berekenen we met behulp van deze uitdrukkingen voor elke eletro

nengroep afzonderlijk de veldsterkteverdeling tussen de kathodes

en daaruit de open-spanning es dan geldt

plus-elektronen

>min-elektronen
J .1 i\ 1

2
ds

aIle s

. (95)

Ret "ruisspanningsvermogen" per eenheid van bandbreedte wordt nu

gegeven door

2"
e = ! ~2

2 e (96)
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De equivalente ruistemperatuur (18), tenslotte, volgt dan uit

T
eq =

2
e

4kR
(97)

Ret berekende "ruisspanningsvermogen" en de equivalente ruis

temperatuur zijn in de appendices IS en 16.

gegeven.
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VII Nabeschouwing

Van de resultaten van de numerieke berekeningen, zoals die gegeven

zijn in de appendices 5 tot en met 16 kunnen we er slechts enkele direkt

vergelijken met gegevens uit de literatuur. Als eerste komt daarvoor in

aanmerking de verdeling van de stationaire potentiaal (zie VI-3). Verder

kunnen we de berekening van de loophoeken enigszins controleren door via

een kleine wijziging in het ~ekenprogramma de waarden van de loophoeken,

die Paucksch [15] gepubliceerd heeft, na te rekenen (voor kleine waarden

van de potentiaal kan dit via de door Paucksch gegeven reeksontwikkeling).

In beide gevallen is gebleken dat de berekende waarden binnen de door de

auteurs opgegeven nauwkeurigheden liggen.

Uit de thermodynamica is bekend dat, als het spanningsverschil over de'

kathodes nul is, de equivalente ruistemperatuur gelijk is aan de kathode

temperatuur, De berekende waarde wijkt hier bijna 2% van af. Daarbij moeten

echter twee opmerkingen geplaatst worden. Ten eerste is de in VI-6 genoemde

"deferred correction"-methode hierbij nog niet toegepast. Ten tweede is het

aantal s-waarden, die bij de berekening van het "ruisspanningsvermo'gen"

genoemd moe ten worden, misschien te klein om een nog kleinere fout te

kunnen eisen. Dit laatste geeft, samen met onder meer de vorm van de ge

vonden veldsterkte als funktie van de plaats en het ruisvermogen als funktie

van de gereduceerde energie, mogelijkheden om het onderzoek aan de dubbel~

kathodebuis voort te zetten.
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Appendix 1.

Voor het eerste lid van het stelsel (48) krijgen we na substitutie van de in
(49) gedefinieerde grootheden

~

ju,'lG + ~t<:t~xlt) = - cr f l!fi, (",/rr) + M/'t.l1J;t)] ArcW- +

'1itiJr(~) 4- .v:c,.(~c)

-/'10

-f- q J {'Yl2 {'l.)!VJ -t·:i:z(71)-1J,6J} o/'t»r -t- &0 :t {~(~ + E{1ciJ)
~eIc&-(~ f-;;~t:r{"V.,1:)

We beschouwen eerst de eerste term van het rechterlid hiervan. Hiervoor kunnen
we schrijven

~&1~) ~

- 'I j (Hz .("-, 'IT) + M.,{t, ,f}, oj -v-d<r - q j H(?<, 'IT) + M.,{'S-u; t)}""cUr

N~~) T- -V-lNCr{iG/) 1futr-{?G) (]-2)

De eerste term hiervan ~s gelijk aan

o

- 'I J f.:i,("', <N .J-.../r) • ,,;., (1(, AI"+ ~o- ,t) j{ -V-+ ,,}"'/ri d<r ( 1-3)

;;.e¥q.C"'/;J
Uitschrijven hiervan levert ~)

~6t-C·Jti) j'IJuGr {-r,t

q J ~,L1c:" N"7AJ~6rJN-d1r .,. q A,{1£.. -1i"-t J.~b-) ~ev6t-- dt.r +
o 0

ilr ('l:i) ;;~6r- belt) ( ]-4)

"t- qJ~,(1Jc,J -V-+~&- .Ji)ArcMl-' + q f~, ('lC) AI"'" ~&r-) 6) ~6r oW--
o 0

Na verwaarlozen van die termen, die bestaan uit producten van wisselende groot
heden, blijft alleen de tweede term van (1-4) over, zodat (]-3) gelijk aan·

(1-5)

De tweede term van (1-2) bestaat uit een konstante en uit een wisselende term,
wat door linearisering niet verandert. Voor (1-2) vinden we dus

00 . t:Q

qA,{1C) N-e¥b-) .1t6t-(:~:-) ~e«6r (~/) - qJ4,{7C}~).voW - 1f ~lll(}IV,6) ArM-

,v~trC:9 ,v.ut,L~J (1-6)
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Op dezelfde w~Jze vinden we voor de tweede term van het rechterlid van (I-I)

-~ -~

q f :'~{~J-V-)Nd.A.r +- qJ;[,L1<. J-V-/)AI"dfr (1-7)

-Ve,,6r(1C) V~ C"1

"

We kunnen nu (I-I) met behulp van de in (1-6) en (1-7) verkregen uitdrukkingen
uitschrijven. De tijdsafhankelijke terrnen en de tijdsonafhankelijke termen
hiervan moeten onafhankelijk van elkaar aan deze vergelijking voldoen. Schrijven
we alleen de in de tijd wisselende termen uit, dan gaat deze vergelijking over
in het eerste lid van stelsel (50).
Ret tweede en derde lid van (48) zijn op de indices I en Z van de fasedicht
heden n

l
(x,v,t) en nZ (x,v,t) na identiek. We kunnen dus volstaan met

het uitschrijven van het tweede lid met behulp van (49)

oM.~~J 4I'j t) + N .~1(. f~,l't/v) + ;[1 ('?:) .v,C) - 1(E{i<-) +E{Jl/)} ~ftJl1(.J v-) + M.,{1!J 1lj t)j =0

( 1-8)

Ret wisselende gedeelte hiervan ~s het tweede lid van stelsel (50).
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Appendix 2.

H~!_i1~~!~~E~~~~_g~~~~!!~_~~~_~~_E~~~~~~E~~_~~g_~~_~~~!~~!~~E~!~!~~_~!~_g~~~!g
van het lineariseren.

Substitueren van de in (49) gedefinieerde grootheden in (45) geeft

1:

~ ;Wt. (~U4-(~) ~ ~ZJt)t= -1 J(E(~) r E{'1jJt,)} tU,
o ...

"C'"+'t...

Ret gedeelte links van het gelijk-teken gaat na lineariseren ove~ in

Ret gedeelte rechts van het gelijk-teken wordt
..

't.~ 7(:

- q j ~ {,=(~/) r E(1." t,)}cUt, -1 [ {E(')(,) r ,=(~j) '6;) j cU,

~+~M ~

(2-1 )

(2-2)

(2-3)

De eerste term van (2-3) is te verwaarlozen; het eerste gedeelte hiervan, omdat
de stationaire veldsterkte op kleine afstand van het potentiaalminimum zeer
klein is en dit gedeelte dus uit een product van twee zeer kleine factoren

_bestaat; het tweede gedeelte valt weg door lineariseren.
De tweede term van (2-3) blijft over, zodat (2-1) overgaat in

Ret tijdsafhankelijke gedeelte van deze vergelijking leve~ (52)
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Appendix 3.

~~~~E~igg_~~g_~~_g~!ig~~Ei~~~E~~_~~Eg~!ii~igg~g~

Door de transformatie van x naar S':i= met bijbehorende ~ (IV-4) en de trans
forma tie van v naar s (53) ontstaan voor de in het stelsel (50) voorkomende
bekende grootheden de volgende uitdrukkingen. Uit (23) volgt

(3-1 )

en

uit (52) kan worden afgeleid dat

AI _ qA
/It"~br (~~) t) = -"""Z--N:-~-(-g:;:-)

g+

JEW, 6,) d£,;
o

(3-2)

(3-3)

We definieren verder (analoog aan (55) en (56)

1i-(s~),g)t) ~ ~;(g~Ji) + Mil (g-)-f)c) + lii2(g: 1/)·
en (3-4)

ii~{g~1);) ~ -n;{f,+-J-8)1:) +- ';'~{f~-!)t) + M~{g~~Jty

waarbij de index d op "doorgaande" elektronen, de index tl op "terugkerende"
elektronen op de heenweg en t2 op "terugkerende" elektronen op de terugweg
be trekking heeft. Door substitutie van (3-1) tot en met (3-4) in het getrans
formeerde eerste lid van (50) krijgen we

+- ~ {tJ ~ - q~K 'e-'Ii_e-'it] !+15{~,., tJd~; "'~. ~ ~~"; t) ~ (3-5)

~ 0 -h

q~T J~6;{€~!)~dJ_ q-e:. f J~6-'{~~~J~dJ _ Cjl'jki.l{FJ/:;'d.J+
Mt Mr tf7 .;w> 'S J 'j

o ( 0

;.. '1-tr !,,:,:. (f,: ~i) aU ~ q:'r.;.~{~:d,t)oIJ ~ q~r/~,;{g;4/)dJ
M1 0 f I)

Voeren we nu de complexe grootheden in, zoals die ~n (54), (55) en (56) zijn
gedefinieerd, dan ontstaat hieruit het eerste lid van (57).
Voor de bewerking van de differentiaalvergelijkingen met de genoemde trans
formaties gebruiken we dat

en dat

(3-6)

(3-7)

Verder moeten we, vanwege de definitie van s, onderscheid maken tussen
elektronengroepen met een positieve en met een negatieve snelheid. Uit de
definit~e van s (53) volgt, dat~ als we elektronen met een,positieve snel
heid v beschouwen, deze v voldoet aan

(3-8)
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Voor een negatieve snelheid v geldt

(3-9)

Omdat volgens (51)

De differentiaalver&elijking van nl(x,v,t) gaat op deze wijze over in

o ( :t=) ~T d,,?(::; 5 = ~ 'It:!. ris+
gaat deze na invoeren van de complexe rekengrootheden over in de overeen
komstige vergelijking in stelsel (57). Voor de differentiaalvergelijking
voor c.rf-{€.rJ~) in (57) geldt een analoge afleiding.
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Appendix 4.

Om de integratievolgorde van de herhaalde integralen, die door substituie van
de fasedichtheden, (66) tim (69), in de integraalvergelijking van (57) ont
staan, te verwisselen beschouwen we van iedere herhaalde integraal afzonder
lijk, het gebied in het "s-~"-vlak (fig. 5.1), waarover de integraal zich
uitstrekt.

~:::~{~o).----- - ---.--;.r--.......,

11~

I
I

fig. 5.1. Intergratiegebieden

(4-2)

We berekenen eerst de term met de doorgaande elektronen afkomstig van
kathode-min. Door invullen van (66) in (57) ontstaan twee herhaalde inte
gralen. De eerste bestrijkt de ge~ieden G4 en G

5
, de tweede G

4
. Voor de

term met c;A'Jd- (f :-!) krijgen we h~erdoor

f-~/J-([;+ ) J-«J,/r/~- . -i~-{piJJ) -/tJ(+{~J:J)
enfA :s ,{ dJ ::::: CIV l ~{ .v e dJ t-

o 0 J (4-1)
o -00

qllk -~e.-J e(~;) f. -1 -/~1'P.,)-J) -/c("("'2J~)
- ~T e _ ~ e d.J rMz,1-

'7~ d~- 0

_ 'fA k e -ti'j~ E(g,1-) f-«> -! +- i r(+{'I(,}) -iO(+{114)
,tr ~ e d.J cItz, .

o dg~ 0

Ret integratiegebied van de term ~~[g~!) wordt gegeven door G
5

. Voor
deze term kunnen we dus schrijven

-00 -ao

JA/J""{E+ ) j JIJ"'(E.+ ) irf.+{~)J) -io(+{"11J J)
(/1 01 ;') -:l tid .:: (If - ":J~ )..& e cU +

a 0
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De term met ~~(f':.f) heeft een integratiegebied, dat zich uitstrekt
over het gcbicd GZ' Na het vcrwissclcn van d~ integratievolgorde kunnen
we de term met of'~;(g+)!) dU~ weergeven door

1

f ~;(g~ d) ctJ ~
o

/vf"'{5~~ J) e- JP'("l,J) -/p{,?lA dJ •
o

(4-3)

(4-4)

Tenslotte bepalen we de term met de terugkerende elektronen op de terugweg
o.rb:L~~~) ,De eerste herhaalde integraal, die door substitutie van (69)
in (57) ontstaat, omvat de gebieden GZ en G

3
• Bij het verwisselen van de

integratievolgorde moeten we deze integraal in twee termen, die elk een van
de gebieden GZ of G3 omvat, opsplitsen. De tweede integraal wordt gegeven
door G3 . In totaal Rrijgen we hierdoor

':t. ? 'A.l-(~) 'J...+ft1; IIJ~:(~~-:f)oU:: JrAfJ+{gi)J) e. -Jt-' L~) -Jf w

(jt) Jdl+
o ()

CJf}k -1{J1~{~,+) jf !-/f3+{~.)Q) -jf3t4'j}J)
o e. ~' e dJ d~, +

--re,T + d. r
~ D .

Door substitutie van de hier g~geven vergelijkingen in (57) krijgen we de
systeemvergelijking voor het plus-gebied.
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V(Volt)

0 O. 1 0.2 0.3 0.4 0.5

R(Ohm) 22.81 22.70 22.47 21.87 20.67 19.41

Z=R+jX

X(Ohm) -8.28 -9.35 -10.58 -10.77 -10.71 -to.76

G(Ohm- 1) 0.03872 0.03766 0.03642 0.03680 0.03814 0.03940

Y=G+jB

B.(Ohm-
1) 0.01406 0.01551 0.01715 0.01813 0.01976 0.02185

e2/6f(x10- 18 V2s) 1. 567 1. 589 1.525 1. 316 1.080 0.926

T (oKelvin) 1244 1268 1229 1090 947 864eq
-

1.69586Ilk 3.17064 2.73973 2.39015 2.10949 1. 88267

-
t:k 1.92963 2.03347 2.04935 2.01802 1.96778 1.91210

+
3.17064 3.68774 4.28617 4.95353 5.67472 6.43593Ilk

+
1.92963 2.75364 3.65210 4.54236 5.38045 6.15554t:k
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