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English Electric Valve Company Limited, Chelmsford, Essex, Groot-Brittann 

Multipactorontladingsinrichting 

De uitvinding heeft betrekking op multipactorontla-

dingsinrichtingen en in het bijzonder op dergelijke inrichtingen gebruikt 

voor het afstemmen van microgolforganen zoals magnetronoscillators en 

andere holteresonators. Het is uit het Britse octrooischrift 1.334.001 

van aanvrager bekdn om een afzonderlijke resonator te gebruiken, gekoppelc 

met een holte van een resonantieholte-orgaan (in dit geval een magnetro;i-

oscillator) waarbij een multipactorontladingsinrichting is aangebracht 

voor het beïnvloeden van de afzonderlijke resonator zodanig,, dat wanneer 

de raultipactorontladingsinrichting kan worden ontladen (gewoonlijk door 

het verwijderen van een voorspanning) de bedrijfsfrequentie van het reso-

nantieholte-orgaan verandert van een discrete waarde naar een andere waar-

de. Andere voorbeelden van het gebruik van multipactorontladingsinrien-

tingen voor het afstemmen vormen onderwerpen van de Nederlandse octrooi-

aanvragen 

voor gebruik als boven genoemd, in de praktijk uit twee of meer vlakke 

evenwijdige elektroden, waarvan tenminste een bestaat uit materiaal voor 

emissie van secundaire elektronen of zulk materiaal draagt op een opper-

vlak, gekeerd naar het oppervlak van een aangrenzende elektrode. Indien 

een voldoende hoge hoogfrequentspanning wordt aangelegd ovor twee multi-

pactorelektroden, treedt een ontlading op» De spanning nodig voor hen in-

leiden van w.n ontlading wordt Ijfc yul^/tern d.,»,/: i,et <„,jnaf,f )iMf 

van de resonantiefrequentie moet wordenbeïnvloed en organen zijn aange-

bracht voor het aanleggen van een voorspanning op een van de elektroden 

voor het verhinderen van ontlading wanneer deze niet wordt vereist. 

ladingsinrichting te vormen, geschikt voor het leveren van een verbeterd 

afstemeffect in een resonantie-orgaan, waarvan de bedrijfsfrequentie daar-

Tot nu toe bestonden multipactorontladingsinrichtingen 

De uitvinding tracht een verbeterde multipactoron 
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door moet worden geregeld. 

Volgens de uitvinding is een multip&ctorontlacLingsin-

richting aangebracht, voorzien van tenminste twee nmltipactoroatladings-

elektroden, welke een configuratie hebben zodanig dat in een cntladingö-

5 toestand een netto stroon vloeit van de ene elektrode naar een andere. 

Bij voorkeur hebben de multipactorontladingselelctrsdêr: 

de vorm van coaxiale cilinders. 

Bij een multipactorinrichting volgens de uitvinding 

loopt in tegenstelling tot bekende multipactorontladingsinrichtingen 

10 gebruik van evenwijdige vlakke elektroden, een netto stroom tussen de t̂ -aö 

elektroden gedurende een ontladingstoestand. Gebleken is, dat deze netto 

stroom» wanneer bijvoorbeeld de mul tipastorontladingsinri eliding wcrafc .ge-

bruikt voor het afstemmen van een resonantieholte-orgaan zoals SIS.QÏ-%^ 

tron in overeenstemming met het Britse octrooischrift lo334c0öï vt..n 

15 aanvrager, kan worden gebruikt voor het vorsen van een AUTOMATISCHE VCSJT-

spanning op een van de multipactorelektroden, hetgeen een invloed heeft 

op de bedrijfsfrequentie van het orgaan wanneer de multipacfcorontladir-g 

is ingeleid. 

De netto stroom kan worden gebruikt CÏCOÏ' het 

20 gen van een automatische voorspanningsweerstand in de baan voer de Recto 

stroom waardoor de netto stroom, passerende tussen de elektroden gedursncie 

multipactorontlading, en dus de bedrijfsfrequentie van het orgaan, z&L 

afhangen van de waarde van de automatische voorspanningsweescand. Dess 

automatische voorspanningsweerstand kan vast of variabel zijn» Het is ocfe 

25 mogelijk een weerstands-capaciteitsnetwerk aan te brengen in de baan van 

de netto stroom tussen de twee elektroden, waardoor de bedrijfsfreoncr.oJ c» 

van het orgaan zal veranderen over een gebied van frequenties wanneer «ic 

multipactorontlading plaats vindt» Normaal sullen weer organen zoals eer: 

omschakelbare diode worden aangebracht voor het ontladen van uit netwerk 

30 na een gewenst tijdinterval. 

DG ul.tylrKllwj is van t-joa^asainq oy iua/ji,afrr,nif,ria. -

. tingen zowel voer continuo golven als voor impulsen. 

De uitvinding zal aan de hand var» de tekening in het 

volgende nader worden toegelicht, 

35 Figuren la en 1b tonen schematisch een doorsnede en 

een perspectief van een multipactorontladingsinrichting volgens de uitvin-

7 



ding 

Figuren 2 en 3 tonen de multipactorontladingsinrich-

ting van figuren la en lb, voorzien van typerende automatische voorspannings' 

ketens, 

dingsinrichting uit twee coaxiale elektroden 1 en 2, welke allebei van 

materiaal voor emissie van secundiare elektronen zijn, bijvoorbeeld van 

beryllium-koper. Indien evenals bij bekend multipactorontladingsinrich-

tingen een geschikte hoogfrequentspanning wordt aangelegd over de elek-

troden 1 en 2, zal een multipactorontlading optreden. Gedurende de ontla-

ding is echter de netto stroom lopend tussen de twee elektroden niet ge-

lijk aan nul, aangezien do looptijd van de elektronen van hot npptu'vlnk 

van de binnenelektrode 2 naar het oppervlak van de bui Lï-.mU«kiru;lo 1 

kleiner is dan de looptijd in de tegengestelde richting en het resultaat 

is een netto stroom van elektronen lopende naar de buitenelektrode 1. 

inrichting worden beschouwd te zijn geplaatst voor het afsluiten van een 

resonantie-coaxiale transmissielijn gekoppeld met twee holten van een 

magnetronoscillator zoals aangegeven in de Nederlandse octrooiaanvrage 

- . Elektroden 1 en 2 bij de onderhavige octrooiaanvrage 

komen overeen met elektroden 11 en 10 respectievelijk van bedoelde Neder-

landse octrooiaanvrage . De elektroden 1 en 2, waarbij de 

elektrode 2 op gemeenschappelijke spanning is, zullen wanneer de magne-

tronoscillator in bedrijf is, continu worden onderworpen aan een hoogfre-

quent elektrisch veld, dat voldoende is voor het veroorzaken van een multi-

pactorontlading. De elektrode 1 is verbonden met de gemeenschappelijke 

spanning via een automatische voorspanningsweerstanc 3, welke variabel is 

getekend en welke ten gevolge van de bovengenoemde netto stroom lopende 

tussen de elektroden 1 en 2, een voorspanning veroorzaakt op de elektrode 

1, welke de bedrijfsfrequentie van de magnetronoscillator beïnvloed. Het 

variëren van de weerstand 3 zal deze bedrijfsfrequentie over een gebied 

variëren. 

In fig. 3 is de buitersLektrode 1 weer verbonden via 

een weerstand 4 met de gemeenschappelijke spanning. 

Buitendien is de weerstand 4 overbrugd door een con-

densator 5, zodat een weerstandscapaciteitsnetwerk is gevormd. In dit,geval 

Volgens figuren la en lb bestaat de multipactorontla-

Volgens figuren 2 en 3 kan de mu1tipactoron11ading; 
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zal de automatische voorspanning optredende op de elektrode i, toenemen 
tot de condensator 5 volledig is geladen. Dit veroorzaakt, rint: •'!«•« i.«3clrl 
frequentie van de magnetronoscillator overoonkowatig nutpmut.Inüian 1 v.n 
eren over een betreffend gebied. Zoals inon «iet, kan ovn t«n:5rhn?;',l»m. •-
diode 6 worden verbonden over de condensator 5 door middel waarvan tie 
densator kan worden ontladen en de cyclus kan worden herhaald» 

Wanneer het magnetron op impulswijze wordt bediend -an 
de omschakelbare diode 6 wordt weggelaten, is het bereikte effect„ dsx, (.. 
frequentie van elke impuls zal variëren gedurende die impuls er; da 
sator 5 zal trachten zich te ontladen tussen de impulsen via da weerstane* 
4 voor het leveren van een periodieke modulatie van de impulsen. 

Opgemerkt wordt, dat de frequentieregeling, varicrê wju 
volgens de uitvinding als boven beschreven, geen extra bron van regelspel 
ning vereist,, aangezien de voorspanning wordt gevormd door autaiaatischs 
voorspanning. 

C O N C L U S I E S 
1. Multipactorontladingsinrichting, met hetjceaaiggĥ  

dat tenminste twee multipactorontladingselektroden aanwezig sijn welke 
een zodanige configuratie hebben, dat in een ontladingstoestand een nettt. 
stroom loopt van de ene elektrode naar de andere elektrode, 

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het.keranerk? 
dat de multipactorontladingselektroden de vorm van coaxiale cilinders 
hebben. 

3. Resonantieholte-orgaan voorzien van een raulcipac-
torontladingsinrichting voor het afstemmen van het orgaan volgens conclu-
sie 1 of 2, met het kenmerk , dat organen zijn aangebracht voor het gebrui-
ken van de netto stroom voor het vormen van een automatische voorspanning 
op een van de multipactorelektroden hetge en een eiisct heeft op de bedrijfs— 
frequentie van het orgaan wanneer de multipactorontlading is ingeleid. 

4. Orgaan volgens conclusie 3, met het kenmerk, dac 
de organen bestaan uit een automatische voorspanningsweerstand gevormd in 
de baan voor de netto stroom waardoor de netto stroom lopende tussen deze 
elektroden tijdens multipactorontlading en dus de bedrijfsfrequentie var, 
het orgaan zal afhangen van de waarde van de automatische voorspannings-
weerstand. 

5. Orgaan volgens conclusie 4, met het kenmerk,, dat 



de weerstand een vaste waarde heeft. 
6. Orgaan volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat 

de weerstand een variabele waarde heeft. 
7. Orgaan volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat 

de organen bestaan uit een weerstandscapaciteitsnetwerk in de baan van de 
netto stroom tussen de twee elektroden waardoor de bedrijfsfrequentie van 
het orgaan zal verander® over een gebied van frequenties wanneer de mul-
tipactorontlading plaats vindt. 

organen zijn aangebracht voor het ontladen van het netwerk na een gewenst 
tijdinterval. 

met het kenmerk, dat het resonantieholte-orgaan een magnetron met continue 
golven of impulsen is. 

10. Inrichting in hoofdzaak zoals beschreven in de 
beschrijving en/of weergegeven in de tekening. 

8. Orgaan volgens conclusie 7, met het kenmerk,, dat 

9. Orgaan volgens een van de conclusies 3 tot 8 
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