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به دست   یک معادله ی از درجه پنجحاضر در مقاله ی  -یدهچک

آمده است که بهره ی سیگنال کوچک  المپ های مایکروویو موج 

یبا تمامی باند انتشار آهسته با ساختار  ، به ویژه متناوب را در تقر

، بسامدهای نزدیک به بسامد های قطع باال و پایین ساختار متناوب

که از این معادله، . به دست می آورد بدون برخورد با هرگونه تکینگی

یکه ی الکترونی و سه  یع پالسمایی در بار تزویج دو موج آهسته و سر

به ویژه برای کمی سازی حاصل شده است،  RFهارمونیک فضایی 

حفره های المپ موج رونده با در ساختارهایی مانند برهمکنش 

 .موجبر تا شده قابل استفاده استالمپ موج رونده با کوپل شده و 

المپ مایکروویو موج رونده، ساختار متناوب،  –یدیکلمات کل
 .سرعت گروه

 مقدمه -۱

، سامانه های ]۱[المپ های مایکروویو موج رونده ی موج آهسته

ننده ی امواج الکترومغناطیسی اند که از هم نسبتا پهن باند تقویت ک

آهسته شده در یک ساختار RF سرعت شدن باریکه ی الکترونی و موج  

المپ های موج رونده با حفره ی . آهسته کننده ی موج بهره می جویند

این سامانه ها هستند که توانایی تولید نوع ویژه ای از  ) ۱شکل ( کوپل شده

را دارا  Kو چند صد وات در باند  Xدر باند   بیش از صد کیلووات پالسی

این سامانه ها از کاواک های الکترومغناطیسی بهره می جویند . می باشند 

که از نظر الکترومغناطیسی به واسطه ی شیارهایی در قاعده ی خود با 

ساختار فوق، یک ساختار متناوب است که بسته . یکدیگر  کوپل شده اند

تبدیل به موجبر به هندسه، در نواحی ویژه ی فرکانسی موسوم به باند عبور، 

 .]۲[انتشار می دهد شده و به امواج الکترومغناطیسی اجازه ی

از بدو پیشنهاد این سامانه ها، و وابسته به توانمندی های محاسباتی، 

روش مدار . برای تحلیل آن ها پیشنهاد شده است روش های متفاوتی 

و  ]۴[شده ، روش رزوناتور های کوپل]۳,۱[، روش پیرس]۱[معادل

 .از این جمله اند ]۵[تار های پریودیکاده از رابطه ی تابش در ساخاستف

روش پیرس یک روش عام برای توصیف برهمکنش موج رونده ی 

RF در حالت متعارف این مدل، .  ]۶[و باریکه ی الکترونی است

کمی ) در مقیاس طول موج( برهمکنش باریکه و یک خط انتقال همگن 

روی ریکه و دو موج رفت و برگشت بر می شود، که  معادل برهمکنش با

 : دنخط انتقال است که تابعیت طولی زیر را دار

)۱(                ( ) exp( ( . . ))z A j t zD ) *E . )). 

یعنی امواج رفت و برگشت هم فرکانس در یک محیط و در نتیجه 

و نیز از حضور هرگونه هارمونیک فضایی  هستنددارای ثابت انتشار یکسان 

هارمونیک فضایی  که دارای ثابت انتشاری حتی با اندازه ی متفاوت با

این روش،  . موج رفت و برگشت است چشم پوشی شده است اصلی

پاسخ هایی دقیق برای المپ موج رونده ی هلیکس در اکثر باند انتشار 

ده ی حفره های درون باند رخ پدی بسامدها در آن البته که(موجبر می دهد 

 . )نداده  باشد

باریکه با کمیت موسوم به امپدانس پیرس  -شدت برهم کنش موج

می شود که کمیتی مستقل از دامنه ی میدان و  تابع  فرکانس کاری و بیان 

 : ]۶[نیز شکل هندسی و خواص الکترومغناطیسی مواد موجبر است

)۲                          (
2

peak
int 22 wg

E
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مجذور شدت میدان الکتریکی طولی اثر کننده صورت رابطه ی باال 

بر باریکه ی الکترونی و مخرج آن شامل مجذور ثابت انتشار ضربدر توان 

RF  گذرنده از سطح مقطع موجبر است که با چشم  پوشی از تلفات

حاصلضرب سرعت گروه در متوسط انرژی موجبر، برابر با 

 :استدر یک تناوب ساختار  الکترومغناطیسی 

)۳(                           wg gr
dP v U U
d
)
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در  مدل متعارف پیرس که از یک خط انتقال برای موج رفت و  

برگشت بهره می جوید، به عبارت دیگر، موج رفت و برگشت دارای ثابت 

انتشار با اندازه ی یکسان و عالمت مخالف یکدیگر هستند، نشان داده می 

این تنها برهم کنش  -در غیاب حرکت ژایرو مغناطیسی الکترون -شود که 

باریکه است که منجر به تغییر دامنه و در نتیجه تقویت  موج رفت با

بسیار کم را ثابت انتشار  سیگنال می شود  و  موج برگشت تنها یک تغییر

 .]۱[به می کند و دامنه ی آن ثابت می ماندتجر

برای ساختار های موج رونده با حفره های کوپل شده و موج بر تاشده 

است، اما با نزدیک شدن به لبه های در میانه ی باند نیز این مدل کافی 

باالیی و پایینی باند انتشار موجبر ، برهمکنش باریکه با هارمونیک های 

شکل (فضایی امواج برگشتی شدید و قابل مالحظه با موج رفت می شود

در این حالت، برای توصیف صحیح برهمکنش، می بایست برهم .  ) ۲

ثابت انتشار این . گرفته شودکنش با  این هارمونیک های فضایی در نظر 

هارمونیک های فضایی مربوط به موج برگشتی، عددی هم عالمت با ثابت 

. ر موج رفت، و امپدانس برهمکنش موثر آن ها، عددی منفی استشاتان

بنا بر این استفاده از یک خط انتقال همگن و همسانگرد برای درنظر گرفتن 

 .برگشت کامال نادرست استرفت و  RFبرهمکنش باریکه با تمام امواج 

که چه در مقاالت کالسیک المپ  و چه در مقاالت به روز  یک روش

در . این اشکال را مرتفع می کند، استفاده از تکنیک مدار معادل است تر

صورت استفاده از المان های مداری مناسب برای مدل سازی 

 کاواک برهمکنش، این روش تمامی هارمونیک های یالکترومغناطیس

فضایی درگیر را در نظر می گیرد و در هر دو ناحیه ی سیگنال کوچک  و 

در عین حال ، مدار معادل یک کاواک  .سیگنال بزرگ قابل استفاده است

المان . کوپل شده، یک مدل تقریبی است، و به همین دلیل  یکتا نیز نیست

. های مداری و مقادیر آنان، می توانند تا حدی دستخوش تغییر شوند

. زیت مهم مدل مداری، استفاده از آن در کاربردهای حوزه ی زمان استم

شبیه ادعای در این حالت و با مدلسازی مود های مزاحم نوسانی، حتی  

بررسی سازی این مود ها در حوزه ی زمان و بحث رقابت مودها قابل 

 -با این حال مدل سازی جاذب ها و نیز دهامه های ورودی.  است

 .دقت و تمهیدات ویژه ای می طلبد رهیافتدر این  خروجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باید توجه داشت که در صورتی که به طور مناسبی از  عدم وقوع  

نوسانات ناخواسته اطمینان حاصل شود، یک مدل حوزه ی فرکانس با 

لحاظ کردن بازتاب امواج از دهانه ها و نواحی موسوم به جاذب متمرکز 

 .می تواند کاندید مناسب و کامل طراحی و تحلیل المپ باشد

ی فرکانس برای قدم اول طراحی المپ  هدف ما یک کاربرد حوزه

برای ناحیه ی سیگنال کوچک، و به عنوان اولین قدم طراحی، می . است

هم موج رفت و هم توان معادله ی پیرس را به گونه ای اصالح نمود که 

 در روش ما،همان گونه که اشاره خواهد شد،. برگشت را در نظر بگیرد

در مقاالت . ج ریشه خواهد داشتمعادله از درجه ی پنج خواهد بود و پن

برنخورده ایم،  معادله ی درجه پنج مورد بررسی خود، تاکنون به این روش

و به نظر می رسد که روش مداری رهیافت غالب محاسبه ی امواج 

اصالح شده و  به هر حال، در این مقاله، از رهیافت پیرس. برگشتی است

 .استفاده خواهیم نمود در حوزه ی فرکانس

-staggeredساختار موج رونده با حفره های کوپل شده از نوع  -۱شکل 
slot 

یکه ی ) قرمز رنگ(منحنی پاشندگی ساختار متناوب   -۲شکل  و  سرعت بار

یع و آهسته ی امواج پالسمایی بر روی ). آبی رنگ(الکترونی  در این شکل مودهای سر

یکه نشان داده نشده اند با منحنی ) فرکانس کاری(مناطق بر خورد خظ سبزرنگ . بار

با نزدیک .  رهمکنش را نشان می دهدبدر قرمز رنگ، هارمونیک های فضایی اصلی درگیر 

شدن به لبه های باند، سرعت فاز یک هارمونیک فضایی برگشتی نزدیک به سرعت 

یکه ی الکترونی  می شود و  برهم کنش موج برگشتی قابل ) و یا امواج بار فضایی آن(بار

 .مقایسه با برهمکنش موج پیشرو می گردد
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 مساله بندی فرمول  -۲

 ی دامنه برای زیر رشد ی معادله ما، ی استفاده مورد اساسی ی معادله

 که ]۷[ است -SI دستگاه در شده نوشته -)۱ی معادله(یالکتریک میدان

 منطبق تقریبا نتایجی باریکه،-موج بودن سرعت هم به نزدیک حاالت در

 :دهد می پیرس ی معادله با

)۴(                        02 00
0 int

1
2

j zedA K I e
dz

*
)* � 

دامنه ی مختلط  (eI  مکان در طول المپ، و  zدر رابطه ی باال 

 .است  zجریان الکترونی در  مکان 

یشرو را در نظر می گیرد و بر طبق آن چه رابطه ی باال، تنها یک موج پ

که  ۱موج قبال گفته شد، متناسب با کاربرد ما است، اگر عالوه بر 

هارمونیک فضایی موج اصلی را نمایش می دهد، دو هارمونیک مربوط به 

موج بازگشتی، یکی در ناحیه ی اول بریلویین و دیگری در ناحیه ی دوم را 

 :منظور کنیم

)۵(                         12 11
1 int

1
2

j zedA K I e
dz

*
)* � 

)۶(                        22 22
2 int

1
2

j zedA K I e
dz

*
)* � 

مربوط به هارمونیک برگشتی در ناحیه ی اول بریلویین   )۵(معادله ی 

مربوط به هارمونیک فضایی برگشتی در ناحیه ی دوم ) ۶(و معادله ی 

 .بریلویین است که هرکدام امپدانس و ثابت انتشار مربوط به خود را دارند

محاسبه می شود، و ) ۲(امپدانس  بر همکنش هر هارمونیک از رابطه ی 

که دامنه ی میدان الکتریکی مربوط به هر هارمونیک  باید توجه نمود

 :به دست می آید)۴شکل ( پروفیل میدان فضایی، از تبدیل فوریه گرفتن از 

)۷(                 
( )

0,1,2
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هارمونیک  نکته ای که در این جا می بایست بدان اشاره شود، این است که

های فضایی یک مود،مثال موج رفت یا برگشت مستقل از هم نیستند، در 

که هارمونیک های موج برگشتی را ) ۶(و    )۵(حالی که در معادالت 

معادالت ، تر به عبارت دقیق. د، مستقل از هم رشد می کنندنشان می دهن

اما نشان داده خواهد شد .  شامل نوعی تقریب هستند )۶(و ) ۵(مستقل 

که این تقریب نتایجی درست را به دست می دهد، زیرا  در نقطه ای که 

چنان خارج از  ۲سنکرون با باریکه است، هارمونیک  ۱هارمونیک 

ت تاثیر قابل توجهی نخواهد نبود آن در محاسبا سنکرون است که بود و

نیز برقرار  ۲داشت و همین استدالل در هنگام سنکرون شدن هارمونیک 

در حالتی که باریکه در وضعیت بینابین قرار گیرد، برهمکنش اصلی . است

و برهمکنش با هردو هارمونیک ضعیف و قابل  با موج رفت خواهد بود

دست آوردن معادله ی جبری رشد، این  در هنگام به. چشم پوشی است

بنا بر این مستقل فرض کردن هارمونیک های . قضیه واضحتر خواهد بود

 .فضایی موج برگشتی صدمه ای به مدل وارد نخواهد کرد

تاثیر پذیری میدان از جریان الکترونی را نمایش ) ۶(تا ) ۴(معادالت 

معادله ی تاثیر پذیری معادله ای که مدل را تکمیل می کند، . می دهد

جریان از میدان است که در حالت سیگنال کوچک در یک مدل اویلری  

   :]۶[به شکل زیر به دست می آید
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یکه درپرو  -۴شکل  به  CCTWTساختار  فیل میدان اثر کننده بر بار

و تابعیت یک بعدی آن ) راستسمت ( CSTنرم افزار  دست آمده از

 ).چپسمت (

در  CCTWTبرش از نیمه ی یک کاواک ساختار  -۳شکل 

  CSTنرم افزار سه بعدی 
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*q ابت انتشار الکترونی، ث  *eدر معادله ی باال، ثابت انتشار  

 DCجریان  0Iمتناسب با فرکانس اصالح شده ی فرکانس پالسما، 

 .باریکه است DCولتاژ  0Vباریکه و 

)۹                            (, q
e q

e ev v
))* *      

یک دستگاه معادالت کوپل شده را تشکیل می ) ۸(تا ) ۴(معادالت 

دهند که در حالت سیگنال کوچک، با اعمال یک پاسخ به صورت مود 

jی موج رونده به صورت  کوپل شده ze با یک ثابت انتشار مجهول  �*

ا نشان تضعیف موج ر/ که قسمت موهومی آن، رشد ) ویژه مقدار مساله(

 :می توان مساله ی ویژه مقداری آن را به صورت زیر نوشت می دهد، 

)۱۰                                       (
0 1 2

0 1 2
2 2((1 ) a ) 0

� �
� � �

� � � 

u x u x u x

x

V V V
 

در عبارت باال  ، اولین جمله مربوط به موج رونده ی پیشرو، دومین 

جمله مربوط به هارمونیک اول برگشتی و سومین جمله مربوط به 

 :هارمونیک دوم برگشتی است و داریم

)۱۱(                 

i 20 i
i int

0 e
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اگر یکی از  . پی به بحث قبل برد) ۱۰(حال می توان از معادله ی 

سرعت ها به سرعت باریکه نزدیک شود، مخرج یکی از سه عبارت اول 

بقیه به صفر نزدیک خواهد شد، و حاصل آن کسر   بیش از) ۱۰(معادله ی 

از سه کسر دیگر به مراتب بزرگتر می شود، و کل مجموع سه جمله را می 

 :در این حالت، با توجه به رابطه ی زیر.توان به آن جمله تقریب زد

   )۱۱                              (1 0 2* * *W W 

هارمونیک های بازگشتی با یکدیگر هم جمله ی حاوی دو هیچگاه 

د شد، بلکه در حاالت ویژه ای ، ننخواه و هم وزن در نتیجه ی نهایی مرتبه

هم  ی برگشتییکی از هارمونیک ها تنها جمالت مربوط به موج رفت و

مرتبه می شوند، که همان برهمکنش هم زمان باریکه با موج رفت و 

 .خواهد بود هدف مدنظر مقاله است که!) تنها یک هارمونیک(برگشت 

هارمونیک های  حالت خاص، باید توجه کرد که با چشم پوشی ازدر 

 :برگشتی، معادله ی زیر به دست می آید

)۱۲                      ( 2 20

0

((1 ) a ) 0� � � 
�

x
u x
V

 

این معادله سه . که یک معادله ی پیرس گونه از درجه ی سوم است

دو موج آهسته و سریع الکترونی و یک ) کوپالژ(  ریشه دارد که از امتزاج

به خاطر حقیقی بودن ضرایب، این   .حاصل شده اند  RFموج پیشرو 

می تواند سه ریشه ی حقیقی و یا یک ریشه ی حقیقی و دو ریشه ی معادله 

د داد، ولی در هدر حالت اول، تقویتی رخ نخوا. مختلط داشته باشد

یانگر رشد و تقویت موج در طول المپ حالت دوم، یک ریشه ی مختلط ب

 .خواهد بود

 

 معادالت عددی حل نتایج  -۳

شکل  - CCTWT با توجه به هدف مقاله، برای یک ساختار نوعی 

رشد موج از قسمت موهومی  .حل شده اند) ۱۲(و ) ۱۰(معادالت  - )۳(

 .به دست آمده است xپارامتر 

توجه به ساختار عام معادالت به دست آمده، به نتیجه ی مقایسه، با 

ویژگی های کلی ناحیه  بهتنها ، به هیچ عنوان ) ۱۲(و ) ۱۰(ویژه معادالت 

سرد المپ که از اندازه های هندسی المپ ناشی می شود وابسته  RFی 

بهنجار شده  ، بلکه با توجه به بحث های قبل و شکل دو معادله ینیست

-سنکرون شدن موجی کلی تری مانند درصد پارامترهامذکور، به  ی

وابسته  ، و جریان باریکه) که در یک ولتاژ ثابت تابع فرکانس است( باریکه

 . است

انجام خواهد  ای جداگانه بنابراین در هرکدام از  این نواحی مقایسه

آمپر و شکل  ۲٫۵برای یک المپ با جریان ) ۷(و ) ۶(، )۵(اشکال  .شد

 . آمپر به دست آمده است ۰٫۲در جریان الکترونی برای همان المپ )  ۸(

موقعیتی را نشان می دهد که حداکثر برهمکنش باریکه ی ) ۵(شکل 

حل معادله ی . در حوالی میانه ی باند انتشار است RFالکترونی و موج 

این نتیجه ی . درجه سوم، نوعی از تکینگی را در ابتدای باند نشان می دهد

این معادله کامال قابل انتظار است، زیرا طبق روابط ناشی از  -غیر واقعی -

عدد موج پیشرو ، با نزدیک شدن به لبه ی باند، سرعت گروه ) ۳(و ) ۲(

کوچکی شده، امپدانس برهمکنش موج پیشرو عدد قابل توجهی می شود 

و چشم پوشی از موج بازگشتی، به خطای قابل توجهی از نوع تکینگی 

 در این حالت، اختالف نتایج در انتهای صه، به طور خال. گرددمنجر می 

���! "#$%&'() *! +, *- ./&01 23456 7+8#9)' .:)0&) ;0< 2=>5$? @9)0A5B CD?E= F "GD<

Â}¹

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باند به حداقل می رسد، در نیمه ی اول باند زیاد می شود و در ابتدای 

 .شود باند، نتیجه کامال غیر واقعی می

موقعیتی را نشان می دهد که با افزایش ولتاژ باریکه، ) ۶(شکل 

در این حالت نیز  در نظر نگرفتن . حداکثر بهره در ابتدای باند رخ می دهد

موج برگشتی باعث خطایی قابل توجه، منتها در یک بازه ی بسامدی 

در نظر  گرفتن موج برگشتی، از .  کوچک تر از حالت قبل خواهد شد

 .گی غیر فیزیکی بهره جلوگیری می کندتکین

. نتهای باند را نشان می دهداوضعیت حداکثر کوپالژ در ) ۷(شکل 

 .هم در میانه و هم در انتهای باند وجود دارددر این حالت عدم انطباق 

نتیجه ی جالب توجه این است که در یک سامانه با پهنای باند حدود 

حتی برای یافتن ده  درصد و بیشتر،  برای به دست آوردن طراحی صحیح، 

 .الزاما موج برگشتی می بایست مورد نظر قرار گیردفرکانس حداکثر بهره، 

ین شدن بسامد گرفتن موج رفت به تنهایی، باعث نامع در نظریعنی 

نیمه ی دوم % ۵هردو  مدل در  ،) ۵(در شکل . ر بهره می شودحداکث

پاسخهایی تقریبا یکسان  ۱٫۰۵تا  ۱فرکانسی، یعنی از بسامد نرمالیزه ی 

قسمتی از نیمه ی اول پهنای باند تقویت، یعنی حالی که در می دهند، در

. ، دارای اختالف قابل توجه می شوند۰٫۹۷تا  ۰٫۹۵از بسامد نرمالیزه ی  

 .خطا در حاالت دیگر بیشتر است این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۰٫۲شرایطی را نشان می دهد که در جریان باریکه ی ، ) ۸(شکل 

مقدار قبل است، با تنطیم ولتاژ باریکه، بهره در وسط باند به % ۸آمپر که 

سامانه هایی با این ویژگی ، یعنی جریان باریکه ی . حداکثر رسیده است

واضح ) ۸(از شکل . کم، نوعا برای مقاصد باند باریک به کار می روند

کاربرد باند باریک در میانه ی باند انتشار موجبر با پهنای است که برای 

، چشم پوشی از موج بازگشتی، خطای قابل توجهی را %۵باند کم تر از 

 .سبب نمی شود

 
و  -بدون موج برگشتی-آبی رنگ ) ۱۲(تفاوت حل معادله ی  -۵شکل 

یکه ی  -گ نقرمز ر ) ۱۰(معادله ی  یان بار با در نظر گرفتن موج برگشتی،  در جر

یکه حداکثر بهره در وسط باند رخ  داده است. آمپر ۲٫۵  .باتنظیم ولتاژ بار

 
نگ در قرمز ر )۱۰(و معادله ی   آبی رنگ) ۱۲(تفاوت حل معادله ی  -۶شکل 

یکه ی  یان بار یکه در مقداری بیش از ولتاژ شکل . آمپر ۲٫۵جر باتنظیم ولتاژ بار

 .، حداکثر بهره در ابتدای باند رخ  داده است)۵(

 

نگ در قرمز ر ) ۱۰(و معادله ی   آبی رنگ) ۱۲(تفاوت حل معادله ی  -۷شکل 

یکه ی  یان بار یکه در مقداری کم تر از ولتاژ شکل. آمپر ۲٫۵جر ، ) ۵(باتنظیم ولتاژ بار

 .حداکثر بهره در انتهای باند رخ  داده است

 
و  -بدون موج برگشتی-آبی رنگ ) ۱۲(تفاوت حل معادله ی  -۸شکل  

یکه ی  ،با در نظر گرفتن موج برگشتی -گ نقرمز ر ) ۱۰(معادله ی  یان بار در جر

یکه حداکثر بهره در وسط باند رخ  داده است. آمپر ۰٫۲  .باتنظیم ولتاژ بار

���! "#$%&'() *! +, *- ./&01 23456 7+8#9)' .:)0&) ;0< 2=>5$? @9)0A5B CD?E= F "GD<

Â}½

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

شرایط ابتدای باند را نشان می دهد که قضاوت ما کمابیش ) ۹(شکل 

 .همانند مورد با جریان باریکه ی باالتر است

 زیاد، حالتی است که باریکه ی مورد متفاوت  با حالت جریان  

در این حالت ، نتایج دو  ).۱۰شکل (داکثر کوپالژ در آخر باند رخ دهدح

در  ،نکته آن است که این حالت ،در عین حال. معادله تقریبا یکسان هستند

 کاربرد کمی نسبت به دوحالت میانسامانه های تقویت کننده موج رونده، 

مهم ترین دلیل این است که این ناحیه نزدیک به  . دارد باند و ابتدای باند

ساختار است و در ولتاژ تنظیم شده برای ایجاد  '2ناحیه ی بسامد 

برانگیخته شدن این مود نوسان نیز احتمال  در این ناحیه،  هحداکثر بهر

سنکرون شدن مود یاد شده و باریکه ی الکترونی، ولتاژ . افزایش می یابد

از  )چرنکوف/پورسل-اثر اسمیتمستعد ( بسیار نزدیک و کمی کم تر

 هم چنین.   در ناحیه ی فرکانس باالی ساختار استولتاژ تقویت 

 برایدر برخی طراحی ها  جاذب یا مواد قرارگرفتن دگمه های اتالف

ناحیه ی  در  ساختار شدیدباعث تلف  ،'2جلوگیری از نوسان در بسامد 

 .] ۸[می گرددفرکانس باال 

 

 گیری نتیجه  -۴

-پیرس گونه برای تحلیل برهمکنش موج معادله ی درجه پنجم از نوع

باریکه در ساختارهای متناوب موج رونده به دست آمد و در شرایط 

نشان دادیم که در تمام  .باریکه آزموده شد-متفاوت هم سرعتی موج

ر برگشتی درنظ شرایط، در حوالی ابتدای باند انتشار، می بایست موج

در میانه ی باند انتشار  ،با جریان باریکه ی کم در شرایط .گرفته شود

ساختار و نیز در نواحی انتهایی آن، چشم پوشی از موج بازگشتی خطای 

در شرایط با جریان باریکه و پهنای باند  .قابل توجهی را سبب نمی شود

ای بتدباال، الزاما می بایست موج برگشتی درنظر گرفته شود  و هرچه به ا

به دست . یت بیشتری می یابدباند نزدیک تر می شویم، موج برگشتی اهم

الزاما نیاز به  شرایطآوردن فرکانس حداکثر بهره ی سیگنال کوچک در این 

 . درنظر گرفتن موج برگشتی دارد
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قرمز )۱۰(و معادله ی   آبی رنگ) ۱۲(تفاوت حل معادله ی  -۹شکل

یکه ی ر  یان بار یکه در . آمپر ۰٫۲نگ در جر مقداری بیش از باتنظیم ولتاژ بار

 .، حداکثر بهره در ابتدای باند رخ  داده است)۸(ولتاژ شکل 

 
قرمز ) ۱۰(و معادله ی   آبی رنگ) ۱۲(تفاوت حل معادله ی  -۱۰شکل 

یکه ی ر  یان بار یکه در مقداری کم تر از . آمپر ۰٫۲نگ در جر باتنظیم ولتاژ بار

 .د رخ  داده است، حداکثر بهره در انتهای بان) ۸(ولتاژ شکل
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