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Korte aanduiding: "Magnetron»" 

De uitvinding heeft toetrekking op magnetrons en meer 

in het 'bijzonder op coaxiale magnetrons» Het doel van de uitvinding is 

het verschaffen vaa verbeterde en betrekkelijk eenvoudig® coaxiale mag-

netrons, warvan de afsteamag c^eliseh ea snel over eaa vereist gebied 

kan worden gevarieerd» Deae eis ontstaat in een aantal gevallen» in 

het bijzonder in magnetrons voor aogenaam&e "frequentie-behendigheids"-

radars. Aan deze eis is moeilijk te voldoen op economische en mechani-

sche betrouwbare wijze, in het bijzonder, vaaneer hoogfrequente afstem-

mingsverhoudingen vereist zijn. De uitvinding probeert deze moeilijk-

heid te overwinnen. 

De uitvinding sal sm aan de hand van de tekening en 

de beschrijving in het volgende nader worden toegelicht. 

Fig. 1 en 2, valke dienen voor een voorlopige uiteen-
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setting, zijn schematische onderling loodrechte aanzichten van een bekend 
coaxiaal magnetron (in deze figuren zijn geen organen getoond voor het 
variëren van de centrumfreaueatie of het verschaffen van een snelle fre-
quentievariatie ) , en toont de richtingen van het magnetische veld, elek-
trische veld en de stroom in het magnetron. 

Fig, 3 en k zijn schematische onderling loodrechte aan-
zichten van een uitvoeringsvorm van de uitvinding, 

Fig, 5 en 6 zijn schematische onderling loodrechte aan-
zichten van een andere uitvoeringsvorm van de. uitvinding. 

Dezelfde verwij zingscij fers duiden dezelfde delen aan 
in alle figuren. 

In een coaxiaal magnetron, vorden, zoals bekend is, 
afwisselende holten in de interactie-ruimte van het magnetron gekoppeld 
met de hoofdholte (welke in de gebruikelijke constructie de interactie-
ruimte omgeeft) op een zodanige wijze, dat ze veroorzaken, dat de hoofd-
holte wordt bekrachtigd als een coaxiale resonator. Een van de belang-
rijkste praktische voordelen van het coaxiale magnetron* ie dat de inwen-
dige ruimte van de -hoofdholte (dat wil zeggen in een coaxiaal magnetron 
met de hoofdholte buiten de interactie-ruimte, waarbij de ruimte tussen 
de buitenste cilindrische wand van de holte en de inwendige anode-cilin-
der de interactie-ruimte omgeeft} buiten het geëvacueerde omhulsel kan 
zijn, en soms is. Bij-voorbeeld wordt in een bekende en goede construc-
tie van deze aardde inwendige anode omhul din een keramische cilinder, 
welke een deelf vormt van het vacuumomhulsel van het magnetron, zodat 
alle afstemopstellingen voor de hoofdholte en organen voor het koppe--
len van de hoofdholte met een uitwendige belasting buiten het racuum zijn» 

Fig, 1 en 2 geven schematisch een typerend bekend co-
axiaal magnetron weer. Omdat het doel van deze figuren louter en alleen 
is het tonen van de richtingen van het magnetische veld, elektrische 
veld en stroom, zijn geen afstem- of belastingskoppelorganen getoond. 

4 

Met venijzing naar deze figuren geeft het verwij zingscij fer 1 een axiale 
kathode weer, 2-is een inwendige anode, welke de interactie-ruimte om-
geeft, de verwijzingscijfers 3 zijn radiale schoepen, die naar binnen • 
uitsteken naar de kathode vanaf de anode 2 en i is de buitenwand van de 
omgevende coaxiaal resonerende hoofdholte. De richting van het elektri-
sche veld vardt weergegeven door de gsstpaapto pijllijn I in fig. 1$ de 



richting van het magnetische veld wordt aangegeven door de gestreepte 

pijllijnen B ia fig, 2S en die vsa da stromen in de eno&e 2 en in de 

huitenwand h van de hoofdholte door ö<s gebroken pijl ï. Het elektrische 

veld heeft een maximale intensiteit ongeveer midden tussen de anode 2 

en de buitenwand Zoals mert aal zien, hebben notöjhet elektrische veld 

noch de stroomlijnen een axiale component. 

Kortweg aija er twee bekende manieren om de centrum-

frequentie te variëren of om te voorzien in een snelle frequentie-varia-

tie van een magnetrons seals weergegeven in fig, 1 en 2 om te veroorza-

ken, dat de opgewekte frequentie cyclisch wordt veranderd, bijvoorbeeld 

om het magnetron gesch&b te maken voor een "frequentie-behendigheids"-

radar. Een werkwijze is om een eindwand van de hoofdholte heen en weer 

te bewegen in een richtingB parallel aan de as van het magnetron om de 

holte-afstemming te variëren, Bijvoorbeeld kan de eindwand een diafragma-

constructie hebben en kan heen en weer -Borden bewogen op de vereiste wij-

ze door een geschikte aandrijfopstelling. Dit kan worden gedaan zonder 

in aanzienlijk© mate het elektrische veld of de stroomlijnen te versto-

ren, omdat in wezen geen stroom vloeit radiaal over de juncties tussen 

de eindwand en de binnen- en buitencilindera 2 en Deae werkwijze voor 

het variëren van de afstemming is echter mechanisch onbevredigend, in-

dien de vereiste variatie-frequentie meer dan 200 maal per seconde is. 

Het" is duidelijk, dat het omkeren van de eindwand bij een frequentie 

van deze grootte-orde zeer hoge acceleraties inhoudt, wat resulteert in 

spanningen in de bewegende delen, of &© delen, waaraan ze zijn bevestigd, 

die zo hoog zijn, dat ze onpraktisch of bijna onpraktisch zijn. 

In de tweede werkwijze voor afstemmingsvariatie, wordt 

het magnetron voorzien van verscheidene schoepen van dielektrisch materi-

aal, welke zich bevinden binnen de hoofdholte, die elk zo zijn gemonteerd 

dat ze kunnen worden gedoteerd rond een a@9 parallel aan de as van het 

magnetron. In de gebruikelijke opstelling van deze aard zijn de assen 

vaA de dielektrische schoepen parallel aan de magnetron-ass of gelijke 

afstanden langs, een denkbeeldige eirkel midden tussen de buitenste holte-

wand ^ en de inwendige anode 2» Geschikte aandrijf organen, zijn asnge-* 

bracht voor het roteren van de dielektrische schoepen samen op hun assen, 

zodat de schoepen passeren toor posities„ waarin ze liggen langs de lij-

nen van hat elektrischs veld in de hoofdholte . en posities, waarin ze 
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met rechte hoeken daarop liggen, Xa da eerste posities reduceren de 

schoepen de frequentie ven de holte ia wezenlijke mate (vergeleken met 

een gelijke holte zonder dielektrische schoepen); in de laatste posities 

vordt de frequentie gereduceerd tot .een veel kleinere mate. Derhalve 

vordt bij rotatie van de schoepen de holte-fïeqtientie cyclisch gevariëerd, 

vaarhij een maximale frequentie-variatie vordt verkregen» indien alle 

schoepen synchroon worden geroteerd. 

Deze tweede verkvijse van afstemaingsvariatie heeft het 

nadeel, dat deze mechanisch complex en duur; is vast het is klaarblijke-

lijk moeilijk om mechanisch een aanzienlijk, aantal schoepen synchroon 

te roteren, bijvoorbeeld 6 of 8» Bovendien kan, te wijten aan speelruimte-» 
2» 

verliezen, het vermogen, dat veeist is om de schoepen te roteren bij de 

vereiste hoge snelheid, aanzienlijk zijn» ia het bijzonder, indien, zo-

als vaak het geval is set magnetrons met hoog vermogen, het noodzakelijk 

is om het inwendige van de hoofdholte onder druk te zetten. 

Volgens de uitvinding vordt de coaxiaal resonerende 

hoofdholte van een coaxiaal magnetron zodanig gevormd of- geconstrueerd, 

dat deze in zijn inwendige 'ruimte op afstand geplaatste gebieden heeft 

van in vezen verschillende elektrische veldsterkte en een cyclische af-

stemmingsvariatie vordt tot stand gebracht door een roterend onderdeel, 

dat tenminste een dielektrisch onderdeel draagt, dat, bij rotatie van 

het roterend onderdeel, men laat bewegen opeenvolgend door de op afstand 

geplaatste gebieden. 

Bij voorkeur heeft het roterend onderdeel een symmetri-

sche constructie, velke een even aantal van dielektrische onderdelen 

draagt. 

• Het roterend onderdeel kan een dielektrische constructie 

zijn waarbij het dielektrische onderdeel of de onderdelen gevormd worden 

door delen, die vervaardigd zijn van materiaal met een in vezen hogere 

dielektrische constante dan de rest van het roterend onderdeel. 

De op afstand geplaatste gebieden van verschillende elek-

trische veldsterkte kannen vorden voortgebracht door het reduceren over 

een of meer booghoeken, van de radiale dwarsdoorsnede van de holte, die * 

vordt veergegeven aan de elektrische veldlijnen. Dit kan op geschikte 

wijze vorden gedaan door het voorzien in een of meer geleidende vooruit-

gtëksa&ê asleft, sl« siefe elk uitstrete®» mn rm t® mem h§p§MM 
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boog .hoek, op een van de cirkelvormige wanden van de holte (bij voorkeur , 
op de buitenwand) en die sich uitstrekken naar de andere cirkelvormige 
wa<nd en de dielektrische onderdelen kunnen worden gevormd door een of 
meer gebogen dielektrische onderdelen, die zodanig zijn gemonteerd op het 
roterend onderdeel, dat bij rotatie ervan elk eindgewijs passeert door de 
ruimte tussen de getrapt® hoLtewand en de andere wand van de hoofdholte. 
Bij een dergelijke constructie is een "bevredigende vorm voor het roterend 
onderdeel die van een cilinder met op gelijke wijze op afstand geplaat-
ste gebogen delen van een materiaal van in wezen hogere dielektrische 
constante dan de rest van de cilinder, 

In een andere uitvoeringsvorm worden de reeds genoemde 
op afstand geplaatste gebieden met verschillende elektrische veldsterkte 
voortgebracht door het reduceren over een of meer booghoeken van de radia-
le dwarsdoorsnede van de hoofdholte, die wordt weergegeven aan de elek-
trische veldlijnen, waarbij de vereiste reductie of reducties van de 
dwarsdoorsnede worden verkregen door het aanbrengen van een of meer ge-
bogen vooruitstekende delen op een van de cirkelvormige wanden (bij voor-
keur wederom de buitenwand) van da hoofdholte, waarbij elk vooruitstekend 
deel voorzien is van een sleuf met een sleuf in een vlak, loodrecht op 
de magnetron-as en waarbij er tenminste een dielektrisch onderdeel is 
in de vorm van een sectorvormig of afgeknot-sectorvormig dielektrisch 
lichaam, dat wordt gedragen door het roterend onderdeel en zodanig daar-
op is gemonteerd, dat bij rotatie ervan dit passeert door de sleuf of de 
sleuven. Bij een dergelijke constructie is een bevredigende vorm voor 
het roterend onderdeel die van een flens of schijf met op gelijke afstan-
den geplaatste sectorvormge of afgeknotte-sectorvormige delen van ma-
teriaal met in wezen hogere dielektrische constante dan de rest van de 
flens of de schijf, 

Fig» 3 en U tonen op een wijze, gelijk aan fig. t en 
2, een uitvoeringsvorm van de uitvinding, In fig, 3 en ̂  wordt de buiten-
wand U van de hoofdholte voorzien van een paar gelijke, tegengesteld 
aangebrachte, inwaartse vooruitstekende delen (welke gearceerd getoond 
zijn in fig. U), zodat het binnenoppervlak van de effectieve wand U naar 
binnen getrapt is, waar deze optreden, wat derhalve de radiale dwarsdoor-
snede reduceert, welke wordt weergegeven aan de elektrische veldlijnen 
en derhalve in wezen de elektrische veldsterkte op deze gebieden doet 
toenemen» Het roterend ea&eap&eel is een cilinder 5 van dielektrisch mate-
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teriaal, gemonteerd op of een deelvomende van een eindschijf 51» De di-
elektrische onderdelen (ook gearceerd getoond in fig. U) worden gevormd 
door tegengesteld aangebrachte delen 52 van de cilinder en "boog, vervaar-
digd van materiaal met in wezen hogere dielektrische constante dan van 
de rest van de cilinder. Indien gewenst, kunnen de dielektrische onder-
delen 52 separate onderdelen zijn, dat wil zeggen de andere delen van 
de cilinder 5 kunnen worden weggelaten. Indien deze constructie wordt 
aangenomen, zijn dé voorste en achterste randen van de onderdelen 52 bij 
voorkeur gepunt of hebben een andere contour om de luchtweerstand voor 
beweging te reduceren. Wanneer de onderdelen 52 in de posities zijn, ge-
toond in fig, b, zijn ze in gebieden van de geringste elektrische veld-
sterkte en reduceren derhalve de frequentie van de holte tot de geringste 
mate, Wanneer ze met rechte hoeken staan op de posities, getoond in fig. 
4, dat wil zeggen, wanneer het roterend onderdeel over 90° is geroteerd 
vanuit de positie, getoond in fig. k, zullen de onderdelen 52 zich bevin-
den in de gebieden vaa maximale elektrische veldsterkte en derhalve zul-
len ze de holte-frequentie reduceren tot de maximale mate. 

In fig. 3 en U zijn slechts twee inwaartse vooruitste-
kende delen Ut en slechts twee dielektrische onderdelen getoond. Het aan-
tal vooruitstekende delen en/of dielektrische onderdelen kan echter toe-
nemen met een dienovereenkomstige toename'-in het aantal cyclische afstem-
mingsvariaties in een omwenteling van het; drageronderdeel, hoewel een 
toename in het aantal vooruitstekende delen Vergezeld zal gaan met een 
afname in de gebxedsfrequentievariatie vanwege de begeleidende reductie 
van de toename in elektrische veldsterkte, welke door elk daarvan wordt -
veroorzaakt. 

In de modificatie, die getoond is in fig, U en 5» 
wordt de buitenwand van de hoofdholte wederom voorzien van inwaartse 
vooruitstekende delen Ut, maar deze zijn radiaal van sleuven voorzien 
met gleuven U2. Zoals getoond, heeft het roterende onderdeel de vorm van 
een flens 6» met afgeknotte sectorvoraige, tegengesteld aangebrachte de-
len 6l, welke een in wezen hogere dielektrische constante hebben dan de 
rest van de flens en de dielektrische onderdelen vormen, waarbij de flens 
is gemonteerd op of gevormd is met een steuncilinder 62 op een eindschijf 
63. De delen van de flens echter tussen de dielektrische onderdelen 61 
kunnen worden weggelaten, Wanneer de dielektrische onderdelen 61 in de 
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sleuven k2 aija, hebben zij bet geringste effect op de resonantiefrequen-
tie van de hoofdholte (waarbij ae dan in de sleuven zijn) , maar, vanneer 
het roterende onderdeel over 90 ia geroteerd vanaf de positie, getoond 
in fig. 6, zijn ze in gebieden vaa het elektrische veld en hebben een 
maximaal effect op de resonantiefrequeiitie» Zoals in het geval van de 
uitvoeringsvorm van fig, 3 ea k kunnen steer dan twee vooruitstekende de-
len en/of dielektrische onderdelen wrden aangebracht. Voor een werking 
met hoge snelheid kan elk geschikt orgaan, bijvoorbeeld versterkingsrin-
gen, zijn. aangebracht, indien noodzakelijk, om een buitenwaartse bewe-
ging van de dielektrische onderdelen te voorkomen onder invloed van de 
centrifugale kracht9 indien de onderdelen separaat van elkaar zijn. 

r C O N C L U S I E S 
1. Coaxiaal magnetron, met het kenmerk, dat de coaxiale 

resonerende hoofdholte zodanig is gevormd of geconstrueerd, dat deze in 
zijn inwendige ruimte op afstand geplaatste gebieden heeft met in wezen 
verschillende elektrische veldsterkte en waarin men een cydische afstem-
mingsvariatie tot stand brengt &oor een roterend onderdeel, dat tenmin-
ste een dielektrisch onderdeel draagt, dat, bij rotatie van het roteren-
de onderdeel, men laat bewegen opeenvolgend door de op afstand geplaatste 
gebieden. 

2. Coaxiaal magnetron volgens conclusie 1, met het ken-
merk, dat het roterend onderdeel een symmetrische constructie is, welke 
een even aantal dielektrische onderdelen draagt, 

3. Coaxiaal magnetron volgens conclusies 1 of 2, met 
het kenmerk, dat het roterend® onderdeel een dielektrische constructie ' 
is» waarbij het dielektrische ónderdeel of de onderdelen zijn gevormd 
door de delen, die vervaardigd zijn van materiaal met in vezen hogere di-
elektrische constante dan Me rest van het roterend onderdeel. 

H» Coaxiaal magnetron volgens een der voorgaande con-
clusies, met het kenmerk3 dat de op afstand geplaatste gebieden met ver-
schillende elektrische veldsterkte zijn voortgebracht door het reduceren 
over een of meer booghoeken van de radiale dwarsdoorsnede van de holte, 
die wordt weergegeven aan de elektricche veldlijnen. 

5. Coaxiaal magnetron volgens conclusie U„ met het ken-
merk, dat men de reductie van de radiale dwarsdoorsnede tot stand brengt 
door het (imi^rmgm va» sea of ®«tr gal&i&eafle vooruit stakende â ien,. 
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die zich elk uitstrekken over een ran tevoren "bepaalde bovenhoek, op een 
van de cirkelvormige wanden van de holte/Sie zich uitstrek ken naar de 
andere cirkelvormige wand en dat de dielektrische onderdelen zijn gevormd 
door een of meer gebogen dielektrische onderdelen, die zodanig zijn ge-
monteerd op het roterend onderdeel, dats bij rotatie ervan, elk eindge-
vijs passeert door de tussenruimte tussen de getrapte holtevand en de an-
dere vand van de hoofdholte. 

6. Coaxiaal magnetron volgens conclusie 5, met het 
kenmerk, dat het roterend onderdeel de vorm heeft van een cilinder met 
op gelijke wijze op afstand geplaatste gebogen delen van materiaal met 
in wezen hogere dielektrische constante dan de rest van de cilinder. 

7» Coasaal magnetron volgens een der conclusies 1 tot 
3, met het kenmerk, dat de gebieden van verschillende elektrische veld- • 
sterkte zijn voortgebracht door het reduceren over een of meer booghoeken 
van de radiale dwarsdoorsnede van de hoofdholte, die wordt weergegeven 
aan de elektrische veldlijnen door het aanbrengen van een of meer gebo-
gen vooruitstekende delen op een van de cirkelvormige wanden van de hoofd-
holte, waarbij elk vooruitstekend deel van sleuven is voorzien met een 
sleuf in een vlak, loodrecht op de magnetron-as, en waarbij er tenminste 
een dielektriseh onderdeel is in de vorm van een sectorvormig of 
afgeknotte sectorvormig dielektriseh lichaam, dat vordt gedragen, door het 
roterend onderdeel en zodanig daarop is gemonteerd, dat, bij rotatie er-
van, dit paseert door de sleuf of de sleuven. 

8. Coaxiaal magnetron volgens conclusie 7» met&et ken-
merk, dat de vorm van het roterend onderdeel dat van een flens of schijf 
is met op gelijke wijze op afstand geplaatste seetorvormige of afgeknotte 
sectorvormige delen van een materiaal met in vezen hogere dielektrische 
constante dan de»rest van Se flens of de schijf, 

<?. Coaxiaal magnetron, in hoofdzaak zoals beschreven 
in de beschrijving en/of veergegeven in de tekeningen, 
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