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Verslag van het afstudeeronderzoek. verricht in de groep Fysica van Oppervlakken en
Grenslagen van de vakgroep Vaste Stof o.l.v. ir. H. Ottevanger.

Samenvatting

In de groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen wordt (ten behoeve van het
EARISS-project) een ionenverstrooiingsapparaat ontwikkeld. EARISS staat voor Energy
and Angle Resolved Ion Scattering Spectroscopy. Met dit apparaat is het mogelijk de allerbuitenste atoomlagen van een vaste stof te bestuderen. Informatie over de samenstelling
en struktuur van een preparaat volgen uit de energie- en hoekverdeling van door het
oppervlak teruggestrooide ionen.
Om de toekomstige meetresultaten van EARISS te kunnen interpreteren is een
computer-programma gewenst. Tijdens het afstudeer-onderzoek is een simulatieprogramma in Fortran 77 geschreven. waarmee oppervlak en apparaat kunnen worden
nagebootst. In het algemeen vereisen dergelijke programma's zeer veel rekentijd. Het berekenen van een ion-baan na afloop van een ion-atoom botsing is zeer bewerkelijk. Verder
komt het merendeel van de ionen niet in de te simuleren detector. Tijdens het onderzoek is
er een drastische reductie van de rekentijd bereikt. Dit door gebruik te maken van splineinterpolatie bij de berekening van de ionen-banen. Verdere winst in rekentijd is geboekt
door vooraf de gebieden op het oppervlak te bepalen die signaal in de detector leveren.
De eerste tests van het simulatie-programma zijn uitgevoerd aan het (2X 1)0-Ag(llO)
oppervlak. Dit oppervlak is te beschouwen als een model-systeem voor de in de petrochemische industrie gebruikte zilver-katalysator bij de epoxidatie van etheen. Het programma blijkt de te verwachten energie-verdeling voor de teruggestrooide ionen te genereren. Ook de gegenereerde hoek-verdeling blijkt acceptabel. Verder onderzoek (m.b.t. neutralisatie en middeling over verschillende kristal-oppervlakken) is nodig om tot een
simulatie-programma voor ionenverstrooiing aan katalysatoren in het algemeen te komen.
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-11. Inleiding en Probleemstelling

In de groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen van de vakgroep Vaste Stof van
de TH Eindhoven wordt onderzoek verricht naar de samenstelling en struktuur van de
allerbuitenste atoomlagen van een vaste stof. De eigenschappen van oppervlakken respectievelijk grenslagen verschillen in het algemeen van die van de bulk. Dit is in te zien door
uit te gaan van een oppervlak gemaakt door een stuk bulkmateriaallangs een bepaald vlak
van atomen te klieven. Het pas gemaakte oppervlak zal in het algemeen een relatief hoge
oppervlakte-energie bezitten. De volgende twee processen zullen proberen die hoge
oppervlakte-energie te verkleinen, en een nieuwe evenwichtssituatie laten ontstaan:
( 1)

Atomen met een relatief lage oppervlakte-energie zullen naar het oppervlak
diffunderen. terwijl atomen met een hoge oppervlakte-energie de bulk in diffunderen.
Dit proces wordt segregatie genoemd en kan ervoor zorgen dat de samenstelling van
het oppervlak totaal anders wordt dan die van de bulk.

(2)

De afstand van de allerbuitenste atoomlaag tot de tweede laag zal in het algemeen een
andere waarde aannemen dan de afstand tussen atoomlagen in de bulk. Dit effect,
relaxatie genaamd. kan ook optreden voor diepere lagen. Verder kan er ook reconstructie van het oppervlak optreden, dat wil zeggen de atomen kunnen zich herrangschikken.

De eigenschappen van het oppervlak worden steeds belangrijker naarmate men kleinere
eenheden van de vaste stof beschouwt. Dit is onder andere het geval bij de produktie van
geïntegreerde schakelingen, en ook in de katalyse. Met name in de katalyse is het van groot
belang de samenstelling. en vooral de precieze struktuur, van de reaktieve gedeelten te kennen. Dit om meer inzicht te krijgen in de processen die de aktiviteit, selectiviteit en stabiliteit van een katalysator bepalen.
In de industrie zijn verreweg de meeste katalytische processen heterogeen, dat wil
zeggen katalysator en reaktanten bevinden zich in verschillende fasen, en zijn dus eenvoudig te scheiden. Een nadeel van de heterogene katalyse is dat alleen die katalysatoratomen die bereikbaar zijn voor de reaktanten, kunnen meedoen aan de katalyse. Omdat de
meeste katalysatoren vaste stoffen zijn waarvan men geen stabiel poreus materiaal kan
maken. maakt men vaak gebruik van inerte dragers (bijv. Si02 of Al 2 0 3 ) met een zo groot
mogelijk oppervlak.
Dit grote oppervlak wordt verkregen door uit te gaan van een inerte stof in poedervorm. Zo'n poederdeeltje bestaat uit agglomeraten van kleine kristallen (zie figuur (1.1)).
Binnen zo'n agglomeraat zijn in het algemeen kleine poriën (micro-poriën) aanwezig met
een diameter kleiner dan 20 A. Tussen de agglomeraten vindt men de meso-poriën die een
diameter hebben van 20 tot 500 A. Vervolgens worden deze poederdeeltjes samengeperst
tot pillen. waarbij de vorm van de pillen afhangt van het reaktortype en de omstandigheden waarin de katalysator gebruikt gaat worden. Tussen de poederdeeltjes blijven
z.g. macro-poriën (met een diameter groter dan 500 À) bestaan. De katalytisch aktieve stof
wordt nu op de porie-wanden aangebracht. Hierbij probeert men tot zo groot mogelijke
beladingen te komen van de nauwe poriën. terwijl de wijde poriën moeten zorgen voor een
snelle aan- en afvoer van reaktanten.
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agglomeraat van kleine kristallen
grootte poederdeeltje ca 1-5 JJ.m
grooUe kristal ca 5-50 nm
ruimten tussen de kristallen
vormen de mesa-poriën
ruimten tussen de agglomeraten
vormen de macro-poriën

figuur ( 1.1) : struktuur van een katalysator.

Zoals al is vermeld, is kennis van de samenstelling en struktuur (met name de korte
afstand ordening) van de buitenste laag van de katalytisch aktieve stof een vereiste. Dit
om inzicht te verkrijgen in de verbanden die bestaan tussen de bereiding en werking van
een katalysator. Om informatie over die laag te verkrijgen. staat ons eigenlijk maar één
techniek ter beschikking: de ionenverstrooiing. Omdat de intree- en uittree-diepten van
ionen kleiner zijn dan voor elk ander soort deeltje (elektron, foton), is ionenverstrooiing in
wezen de enige spektroskopische techniek die aan oppervlakken meet. Echter juist vanwege
de kleine vrije weglengte kan men niet rechtstreeks meten aan katalysatoren op drager. De
meeste studies worden daarom verricht aan model-systemen, bijvoorbeeld metaaléénkristallen. Een andere mogelijkheid om een preparaat te verkrijgen, is een katalysatorpil te vergruizelen en de restanten vervolgens in een zacht metaal te drukken.
In de groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen is een ionenverstrooiingsapparaat
(EARISS genaamd) in ontwikkeling. EARISS staat voor Energy and Angle Resolved Ion
Scattering Spectroscopy. Met behulp van deze opstelling kan het aantal door een oppervlak
verstrooide ionen als functie van de energie gemeten worden. Dit voor een groot aantal
azimuth-boeken tegelijkertijd. Het een en ander is geillustreerd in figuur (1.2). Tijdens het
afstudeeronderzoek zijn computer-programma's in FORTRAN77 geschreven om de met
EARISS te verkrijgen spektra te kunnen vergelijken met modellen voor oppervlaktestrukturen.
In het bijzonder is de situatie toegespitst op het oppervlak Ag(llO) waaraan 0atomen geadsorbeerd zijn. Dit oppervlak is een model-systeem voor de industrieel zeer
belangrijke Ag-katalysator. die onder andere in de petro-chemische industrie gebruikt
wordt bij de epoxidatie-reaktie van etheen:
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De Ag-katalysator stimuleert deze reaktie ten koste van de totale verbranding van etheen
tot C02 en H 20. wat een ongewenste maar thermodynamisch gunstigere neven-reaktie is. '
De katalytische werking van Ag is het gevolg van de vorming van Ag-0-complexen aan het
Ag-oppervlak. Het is bekend dat 0 2 op meerdere manieren aan het Ag(llO) oppervlak kan
adsorberen. Welk adsorptie-proces precies voor de katalytische werking van Ag verantwoordelijk is. is echter nog onbekend. We hopen in de nabije toekomst met EARISS een
bijdrage te kunnen leveren tot de oplossing van dit probleem.
We zullen nu in hoofdstuk 2 de theorie over de interactie van ionen met een
oppervlak behandelen. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 struktuur-onderzoek met EARISS
aan de orde komen. In hoofdstuk 4 lichten we een aantal numerieke technieken toe, die
gebruikt zijn in de simulatie-programma's. Tenslotte zullen in hoofdstuk 5 de resultaten
en conclusies van dit afstudeeronderzoek gegeven worden.

3

I

figuur ( 1.2) : het principe van de EARlSS-opstelling ( 1 = ionenbron I, 2 = ionenbron IJ, 3 =preparaat, 4 =diafragma, 5 =energie-analysator, 6 = channelplates,
7 = detector, aangesloten op snelle electrmika met Multi-channel-Analyzer. De
EARlSS-opstelling is rotatie-syTTUTU!trisch.
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De botsing tussen een ion uit de bundel en het oppervlak zal in principe quanturnmechanisch beschreven moeten worden. Dit quanturn-mechanische model zal i.h.a. verschijnselen zoals collectieve interactie van het ion met meerdere atomen tegelijkertijd. thermische vibratie. inelastische verliezen en neutralisatie moeten bevatten. Vanwege conceptuele problemen. en omdat een bovengenoemd model met een computer niet binnen een
redelijke rekentijd is uit te voeren. zullen we uitgaan van de volgende aannamen:
(1)

de botsing tussen een ion uit de bundel en het oppervlak kan beschreven worden met
de klassieke mechanica, en kan worden opgevat als een opeenvolging van één of meer
twee-deeltjes-botsingen.

(2)

de baan van een ion bij een botsing met een atoom uit het oppervlak wordt verondersteld beschreven te kunnen worden door twee rechte lijnen (asymptoten).

(3)

thermische vibraties van de atomen in het oppervlak worden verwaarloosd. d.w.z. we
beschouwen een oppervlak bijT= 0 K.

(4)

inelastische processen en neutralisatie kunnen achteraf. en onafhankelijk van elkaar.
in rekening worden gebracht.

Uitgaande van deze veronderstellingen zullen we in de paragrafen 2.1 en 2.2 de botsing tussen een ion en een atoom in het relatieve coördinaten-systeem respectievelijk in het
laboratorium-stelsel klassiek beschrijven. In paragraaf 2.3 geven we vervolgens enkele suggesties voor de keuze van een in een klassieke beschrijving benodigde interatomaire
wisselwerkingspotentiaal. Vervolgens zullen we in paragraaf 2.4 aannemelijk maken dat de
botsing tussen een ion en een oppervlak inderdaad te beschrijven is met de klassieke
mechanica. en is op te vatten als een reeks twee-deeltjes-botsingen. Tenslotte worden in de
paragrafen 2.5 en 2.6 inelastische effecten en neutralisatie behandeld.

2.1. De botsing in het relatieve stelsel
We beschouwen de situatie waarin een ion een stilstaand atoom uit het oppervlak
nadert (Lehmann 1977. Mashkova e.a. 1985). De Langrangiaan in het relatieve
coördinatensysteem (het stelsel met het atoom als oorsprong) wordt dan gegeven door:

(2.1)

Hierin stelt p. de gereduceerde massa voor en zijn de coördinaten (r.t.z) gegeven in figuur
(2.1). Uit vergelijking (2.1) volgt dat bij de botsing impuls. impulsmoment en energie
behouden grootheden zijn:
z

= constant = 0

(2.2)
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(2.4)

De grootheid

A
1+A E ion , voor , in

lab

(2.5)

is de relatieve energie voor zeer grote interatomaire afstand r waar de interactie-potentiaal
naar nul gaat.
De relatieve beweging volgt nu uit de vergelijkingen (2.3) en (2.4). Eliminatie van
geeft de interatomaire afstand als functie van de tijd:

dr

=

±

Vrel

1- V(r)
Ere!

_!!_
r 2

t

1/2

dt

(2.6)

Het min-teken geldt voor het bereiken van het punt van dichtste nadering. en het plusteken daarna. De afstand van dichtste nadering (apsis). waar de radiale component van
de snelheid verdwijnt. wordt gegeven door:

r

s2
V(rapsis)
1----'-- - - 0
2
Erel
rapsis

(2.7)

en is dus een functie van de initiële relatieve energie en van de impact-parameter s. De
tijdafhankelijke afstand r (t) is bepaald door vergelijking (2.6). Voor de baan van het ion
~ = ~ (r ) volgt dan:

(2.8)

waarin voor het bereiken van de apsis het positieve teken genomen dient te worden. en het
negatieve na het bereiken van de apsis. De baan van het ion blijkt symmetrisch te zijn om
de lijn door de oorsprong en het punt van dichtste nadering.
Uit vergelijking (2.8) volgt dat de totale afbuighoek van het ion in het relatieve
coördinaten-stelsel gegeven wordt door:

(2.9)
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Voor een gegeven interactie-potentiaal V(r) hangt 6rel zowel af van de impact-parameters
als van de relatieve energie Erel· We benadrukken dat de integraal (2.9) in het algemeen
niet analytisch oplosbaar is.

figuur (2.1): de botsing in het relatieve coördinaten-systeem

Uitdrukking (2.9) blijkt ook de strooihoeken in het massamiddelpunt-stelsel te
geven. Uitgaande van de interatomaire afstand r worden de plaatsen van ion en atoom
t.o.v. het massamiddelpunt namelijk gegeven door:

...rion in mmp =

ratoom in mmp

matoom

----~~---

r
mion +matoom

=

A

= 1+A ...r

mion

...

-------r
mion

+matoom

1 ...
= - -1+A
--r

(2.10)

(2.11)

Met behulp van uitdrukking (2.8) kunnen we dan schrijven:

(2.12)

en

(2.13)

waarin '(r) volgt uit vergelijking (2.8). Uit vergelijking (2.12) volgt dat de afbuig-hoeken
6 ion in mmp en 6 atoom in mmp beide gelijk zijn aan de strooihoek 6 rel (gegeven door vergelijking
(2.9)) in het relatieve coördinaten-systeem:
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(J ion in mmp

=

lim

rion in mmp ~

00

~(rion

A

= rl~~ ~

in mmp)

1+A

r

= (Jrel

(2.14)

en

(J atoom

in mmp

= ratoom inlimmmp-

00

~Cr aroom

in mmp)

= rlimoo ~

1

- l+A

-+

r

=

(2.15)

Vanaf nu zullen we alleen de baan en energie van het ion na de botsing beschouwen.
Verder zullen we terwille van het schrijfgemak de hoeken 6 ion in lab en 6ion in mmp afkorten
tot 6 lab respectievelijk 6mmp.

2.2. De botsing in het laboratorium-stelsel
2.2.1. De strooihoek van het ion
De strooihoek van het ion in het laboratorium-stelsel als functie van de strooihoek in
het massamiddelpunt-stelsel wordt gegeven door (Atam 1968):

tan( 6lab

met

f

)

sin(Ommp)

=

(2.16)

= 1 voor een elastische botsing en
1/2

f

=

1-_Q_

(2.17)

Erel

voor een inelastische botsing met energie-verlies Q. Dit is in te zien door uit te gaan van het
snelheidsdiagram in figuur (2.2). Uit figuur (2.2) volgt:
~

Vion,na,in lab

=

~

Vmmpin lab

+~

Vion,na,in mmp

(2.18)

Ontbinden in componenten geeft:

V ion , na , in lab COS( (J lab )

V ion , na , in lab

sin( (J lab

)

=

V mmp in lab +Vion , na , in mmp COS( (J mmp )

= V ion , na , in mmp

sin( (J mmp )

(2.19)

(2.20)

Interactie van ionen met een oppervlak

-8-

zodat:

tan(Oiab)

=

sin(O mmp)
tab +vion ,na. in mmp cos(O mmp)

V ion ,na' in mmp
vmmpin

(2.21)

ofwel

tan(Olab)

= ~------s_i_n_(O_m_m~p~)_______ =
Vmmpin lab

sin(Ommp)

y+cos(Ommp)

(2.22)

+cos(Ommp)

V ion, na, in mmp

figuur (2.2) : transformatie van de snelheidsvector in het massamiddelpunt-stelsel
naar het laboratorium-systeem.

De factor y kan (via E = mv 2 /2 ) geschreven worden als:
1/2

y=

mion

Emmp in lab

x----~.:.;_

mion +matoom

___

(2.23)

Eion , na , in mmp

Gebruiken we nu de uitdrukkingen (zie Appendix A):

Emmp in lab

=

Eion , voor , in lab

1+A

(2.24)

en

Ewn.na.inmmp

=

A
1+A

(2.25)
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zodat:

in

Emmp

lab

Eion , na , in mmp

Eion, voor, in lab

=
A

A
1 +A Eion , voor , in

(2.26)
lab -

Q

In bovenstaande uitdrukkingen is A weer de massa-verhouding

y=

Eion , voor , in

1
1+A

macoom

/mion . Dan volgt:

112
lab

(2.27)

--X--r--~,;...:._~.:..:.._----,...

A

1

A
+A Eion,voor,in

lab-Q

Substitutie van (2.5) geeft nu:
112

)' =

1

= Af

(2.28)

Merk op dat wanneer y > 1. dan is tan(9 1ab) een twee-waardige functie van 9mmp. hetgeen
geillustreerd is in de onderstaande figuur.

~

1Ell

_,

Q)

~

-i

160
140

..=

~

8

.b

120
100

(I)

9J

60
40
20
0
0

20

40

60

100

120

Strooihoek in

140

UiO

1111

~~~~p-SySt.ee.

figuur (2.3): de strooihoek in het laboratorium-stelsel als functie van de strooihoek
in het massamiddelpunt-stelsel.
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2.2.2. De energie van het ion na de botsing

Uit het snelheidsdiagram van de vorige paragraaf kan men ook de energie van het ion
na de botsing afleiden:

Eion ,na, in lab

= Eion, voor, in lab- T -Q

(2.29)

met

T =

4Erel
+A

1

1(

2

f sin ( 6 mmp 12 )+ 4

1- f

2

)

(2.30)

Er geldt namelijk (toepassen van de cosinus-regel):

vi;n 'na' in lab

= V ,;mp in lab +v ;;n

,TUl

'in mmp

+2vmmp in lab V ian

'TUl

'in mmp cos(6 mmp )

(2.31)

Herschrijven (via E =mv 2 /2) geeft:
mion

Eion , n__a , in lab

----Emmp
= -mion
+matoom

in lab +Eian

,TUl,

in mmp

+

(2.32)

1/2
2Emmp in lab
mion

X 2Eion , TUl , in mmp

+matoom

cos(6mmp)

mion

ofwel

Eion , na . in lab

=

Emmp in lab +E·
.
+A
10n,M,m mmp
1

+

(2.33)

1/2

2

Emmp in lab Eion , TUl , in mmp
+A

1

1

cos

(

6 mmp

)

Substitutie van de uitdrukkingen (2.5). (2.24) en (2.25) in (2.33) levert op:

Eion,M,inlab

= Eian,voor,inlab

1-

( 1 ~~)2

-Q

1-1:A

+

(2.34)

Interactie van ionen met een oppervlak

-11-

Combinatie van (2.29) en (2.34) geeft nu:

T

=

2A
( 1 +A

)2

E ion , voor

m lab -

Q
2 (
1+A - COS

e )
mmp

1
1+A

(2.35)

Substitutie van (2.5) en (2.17) in (2.35) en overgang op de halve hoek levert vervolgens
vergelijking (2.30) op.
Het twee-waardig zijn van vergelijking (2.16) voor ')' > 1 impliceert dat ook de energie
van het ion na de botsing bij een bepaalde strooihoek in het laboratorium-systeem tweewaardig is (zie figuur (2.4) ).

figuur (2.4) : de energie van het ion na een elastische botsing als functie van de
strooihoek in het laboratorium-stelsel (Mashkova e.a. 1985).

2.2.3. Het snijpunt tussen deinvals-en uittree-asymptoot
Voor de eenvoud beschouwen we eerst de situatie dat de interatomaire wisselwerkingspotentiaal V(r) afgekapt wordt op de afstand r=r 0 tussen ion en atoom. Dat wil
zeggen nul voor r ~ r 0 . Daarna laten we r 0 naderen tot oneindig. De positie van het ion
kan geschreven worden als:
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rion in

lab

= ....rmmpintab+

A 1+Ar

-12(2.36)

waarbij de positie van het massamiddelpunt gegeven wordt door:

rmmp in lab

-(rJ -s2)112

1

=

s

1+A

1

vrelt

+ 1+A

0

(2.37)

en de positie in het relatieve coördinatenstelsel volgt uit:
cos(cf> 0 )

(2.38)

sin(cf> 0 )

De positie van het ion (x 1 .y 1 ) bij het voor de tweede keer bereiken van de interatomaire
afstand r 0 (zie figuur (2.5)) volgt uit integratie van de bewegingsvergelijkingen (2.3) en
(2.4):

x1

1

( 2

= -1+A ro-s

2)112

1
A
(A. )
+ 1+A Vrefte+ 1+A rocos 'l"e

(2.39a)

(2.39b)

met (zie figuur (2.6))
-1/2

r 0

cf>e

J -;.

= cf>o-2

rapsis

1- VE(r)- s:

r

rel

dr

(2.40)

r

en

te

=

ro

2

J

V r el rapsis

1- V (r ) Ere!

~2

-112

dr

r

Uit figuur (2.6) is (tesamen met vergelijking (2.14)) af te leiden:

(2.41)
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ofwel:

(2.42a)

(2.42b)
Substitutie van (2.42a) en (2.42b) in

(2.43)

geeft voor het snijpunt van de asymptoten de uitdrukking:

(2.44)

I

-( 1+A ):an(Blab) (1 +A )-A sin(9 mmp )-A cos(6 mmp )-11

Vergelijking (2.44) geldt voor een elastische botsing. Wanneer er sprake is van een inelastische botsing tussen een ion uit de bundel en een atoom uit het oppervlak. dan is (2.44)
over te voeren in:
1 1(1+/)
Asin(Bmmp)
x = -v re1 t e +(r 02 - s 2112
)
A cos( Bmmp )(
)
1 +A
tan 6 Lab
f

(2.45)

Hierbij is gebruikt dat de relatieve snelheid na de botsing een factor f maal kleiner is dan
voor de botsing (hetgeen volgt uit (A.9)): verder is aangenomen dat f dicht bij 1 ligt en dat
de interatomaire wisselwerkingspotentiaal voor elastische en inelastische verstrooiing
hetzelfde is. zodat de integralen ~e en te niet gewijzigd worden.
Substitutie van (2.20) en (2.26) in (2.45). omschrijven van de tijdintegraal (2.41) en
het nemen van de limiet r 0 -+ oo levert dan uiteindelijk op (zie Lehmann 1977 en Robinson
e.a. 1974):

x=

-(Af -1)stan(6mmp12)-(1+ f )7
(A

+l)J

(2.46)
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met

emmp

=

Tr-2 ,. J ~r [1- V(r)s~ l-112dr
E,.e,
r

(2.47)

apSiS

en

T

= r

J

l

( )
21-112 -1 dr
· - = [ [ 1-~-~
apszs
.
E,.e,
r2

(2.48)

r apszs

In de literatuur (zie onder andere Robinson 1974 en Mashkova 1985) rekent men
vaak met de afstand I x I gegeven door:

lx I

=

(Af -1)stan(Gmmp12)+(1+ f )T
(A +1)f

(2.48a)

en waarbij x negatief verondersteld wordt (zie figuur (2.5)). Dit is echter slechts correct
wanneer geldt dat Af > 1 en T > 0 is. Vergelijking (2.48a) gaat niet op bij hogere bundelenergieën waarT negatief wordt (zie Robinson 1970).

x -OI:)

figuur (2.5) :de botsing in het laboratorium-stelsel
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figuur (2.6) : de botsing in het relatieve coördinaten-systeem

2.3. De interatomaire wisselwerkingspotentiaal
2.3.1. Het Thomas-Fermi model van een atoom
In het statistische atoom-model van Thomas en Fermi (zie Torrens 1972) wordt de
elektronenwolk in een atoom beschreven als een volledig ontaard electronen-gas bij het
absolute nulpunt T = 0 K. De elektronenwolk wordt verondersteld bolsymmetrisch te zijn.
Verder neemt men aan dat de ladingsdichtheid zo groot is (zware atomen) dat het Fermigas behandeld kan worden als een continue ladingsverdeling die aan de vergelijking van
Poisson voldoet. Men kan dan afleiden dat de elektronendichtheid als functie van de
afstand r van de kern gegeven wordt door:

p(r) =

87T

3h 3

(2me

)3/21 V (r )-V o 13/2

(2.49)

Hierin is V (r ) de elektrostatische potentiaal van het atoom ten opzichte van een geschikt
gekozen nulpunt V 0 . Om V (r) te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de vergelijking van
Poisson:

~2V(r)

= _ (-e)p(r)
Eo

Eliminatie van p(r) uit (2.49) en (2.50) geeft dan:

(2.50)
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'V 2(V (r )-V 0 ) = p.(V (r )-V 0 ) 312

(2.51)

(2me

(2.52)

waarin:

p.=

81Te

3eoh 3

)3/2

Overgang naar een dimensieloze vorm. via de uitdrukkingen:

f

=

Ze
41TEo

(2.53)

en

V(r )- V 0 = Lx.(r la)

(2.54)

r

geeft

(2.55)

Substitueren we r

X."(x )

= ax

= a 3/2 p. f

Wanneer we nu a 312 p.f

dan:
3/2(

112

112

X

x

)

x1/2

(2.56)

gelijk stellen aan 1. dan vinden we:

(2.57)

waarin

aBohr

(2.58)

=

De differentiaal-vergelijking

=

X.312(x)
x 1/2

(2.59)
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wordt de vergelijking van Thomas en Fermi genoemd.
Het feit dat de potentiaal zich in het extreme geval dat r naar nul gaat. moet gedragen
als een zuivere Coulomb-interactie (zie vergelijkingen (2.53) en (2.54)) geeft de volgende
randvoorwaarde voor de Thomas-Fermi-vergelijking:

xCO)

=1

(2.60)

Omdat we met een geïsoleerd atoom te maken hebben. moet gelden:
x(oo)=O

(2.61)

Voor een ongeladen atoom geldt bovendien:
X'(oo)=O

(2.62)

2.3.2. De oplossing van de Thomas-Fermi vergelijking voor een geïsoleerd atoom

De differentiaal-vergelijking van Thomas-Fermi is analytisch niet oplosbaar; dit
vanwege de niet-lineariteit en vanwege de twee-punts randvoorwaarden. De oplossing van
(2.59) zal dus numeriek moeten gebeuren. Hoewel dit door velen is gedaan (o.a. Kobayashi
1955). zullen wij volstaan met het geven van een aantal analytische benaderingen (zie
Torrens 1972).
Voor kleine waarden van x kan xCx ) beschreven worden met de reeksontwikkeling
van Baker:
00

xCx ) =

r, ak x k 12

(2.63)

k=l

en voor grote waarden van x met de reeksontwikkeling van Coulson en March:

(2.64)

De reeksontwikkeling van Baker convergeert voor x kleiner dan 0.44. maar te traag voor
praktisch gebruik. Zo convergeert ook de reeksontwikkeling van Coulson en March voor x
groter dan 4.75. maar is pas praktisch bruikbaar voor x groter dan 10. Voor de
coëfficiënten ak uit (2.63) en (ck .F .X) uit (2.64) verwijzen we naar Rijnierse 1968.
Rijnierse heeft beide bovengenoemde reeksen gemodificeerd met het doel een snellere
convergentie te verkrijgen. De reeksontwikkeling van Baker wordt vervangen door een
(12.14) Padé-benadering:
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(2.65)

Voor de benadering van Coulson-March komt in de plaats:

(2.66)
waarin:

u

=

(2.67)

De coëfficiënten (p; .q;) en ( ')' k .(3 .F .À) zijn gegeven in de tabellen 2.1 en 2.2. De Pade'approximant geeft x(x ) in 12 of meer cijfers nauwkeurig voor x ~ 1 en op zijn minst 9
cijfers voor x ~2 . De gemodificeerde Coulson-March benadering geeft x(x) in 12 cijfers
nauwkeurig voor x~ 1 en in 6 of meer cijfers voor x ~0.6 . Wanneer beide benaderingen
bij x= 1 worden samengevoegd. kan x(x) voor elke x ~0 tot op 12 cijfers nauwkeurig
berekend worden.
De (vanwege de eenvoud) meest gebruikte benadering voor de oplossing van de
Tbomas-Fermi vergelijking is ongetwijfeld de benadering van Molière 1947. Deze wordt
gegeven door:
xCx) = o.35e- 0 ·3 x +0.55e- 1 ·2 x +0.10e-6x

(2.68)

Deze vergelijking benadert de Thomas-Fermi afschermfunctie goed voor x~ 10 (zie ook
figuur (2. 7)). De absolute fout van deze benadering blijft voor O~x ~6 kleiner dan 0.002.
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i

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pi
O.lOOOOOOOOOOOX to+Ol
0.5918 7846192 7X 10+0l
o.t40238736359x to+ 02
0.167922510200X 10+ 02
o.t0397934t597x to+ 02
0.286751478789X to+Ol
0.119036061050X to+OO
-0.166864011182x to- 01
0.171357475948X 10-0l
-0.447489604142X 10-02
-0.215689510t66x to- 03
0.534159211608X 10-03
-O.t85529744748x to- 03
o.32444463558ox to- 04
-0.252855166543x to- 05
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i

qi

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

O.lOOOOOOOOOOOx to+ot
0.591878461927x to+ 01
o.t56119446585x to+ 02
0.2485836802 95x 10+02
0.272990982527x 10+02
0.221636709224X 10+02
o.t37538990370x to+ 02
0.661813762569x 10+01
o.246651750606x to+ 01
o.697990734232x to+oo
0.143906950187x 10+00
O.l95223041317x to- 01
o.t36899271638x to- 02

Tabel 2.1: Coëfficiënten ak in de door Rijnierse gemodificeerde reeksontwikkeling van Baker
van xCx ) voor kleine waarden van x.

k

'>'k

k

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0.1 oooooooooooooox 10+0l
-0.398 783902560817x to+ot
0.596254074289271x to+ot
-0.396141458214374x 10+01
0.986680663825830x to+oo
0.862058263143250x to- 05
0.591640202813 nox to- 05
0.416991735142858x 10- 05
0.300756004562153x to- 05
0.221347401708370X 10- 05
0.165837776970438X 10- 05
0.126237241361949X 10-05
0.974691072436120x 10- 06
Q76227t871914467xto- 06
o.603t0253811969tx to- 06
0.482232976330658x to- 06

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

{3

0.2507623787165016X 10+ 00

F

'>'k
0.38932483262 7409x to- 06
o.3t7110611067095x to- 06
o.2604043058t706tx to- 06
o.215453933806986x to- 06
o.t795t0353574526x to- 06
0.150535470594452X 10- 06
o.t270018t9993084x to- 06
o.t07753007570439x to- 06
0.919052812715845x to- 07
0.787772814448378x to- 07
o.678393432826t37x to- 07
0.586765276974948X 10- 07
0.509613992461448X 10-07
0.444337969t929t5x to- 07
0.388856713126629X 10- 07
t3.270973848x to+oo

Tabel 2.2: COëfficiënten ')' k in de door Rijnierse gemodificeerde reeksontwikkeltng van Coulson en March van xCx ) voor grote waarden van x.
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figuur (2.7) : vergelijking van de Tlwmo.s-Fermi afschermfunctie (vOlgens de vergelijkingen (2.65) en (2.66)) met de Molière-benadering (2.68).

Interactie van ionen met een oppervlak

-21-

2.3.3. Mogelijke interatomaire wisselwerkingspotentialen
Uitgaande van het Thomas-Fermi model voor een enkel atoom heeft Firsov 1958 een
benaderende uitdrukking afgeleid voor de wisselwerkings-potentiaal in een systeem van
twee atomen:

(2.69)

met

ap

=

aBohr

zef f

(2.70)

1/3

en
(2.71)
Het is dus mogelijk met behulp van één universele vergelijking de interatomaire wisselwerkingspotentiaal voor de ongeveer 104 atoom-atoom-combinaties te beschrijven. Dit gaat
echter niet meer op wanneer we gebruik maken van meer ingewikkelde atoom-modellen
dan het Thomas-Fermi model.
Een voorbeeld van een ingewikkeld atoom-model is het Hartree-Fock model zoals
genoemd in Ziegier e.a. 1985 (waarin. in tegenstelling tot het hierboven genoemde model
van Thomas en Fermi ook effecten van de schillen-structuur zijn meegenomen). Met dit
model berekenen Ziegier e.a. voor 261 atoom-atoom- combinaties de afschermfunctie. Vervolgens wordt elke afschermfunctie gefit met een som van drie exponenten. Uiteindelijk
blijken al die 261 afschermfuncties benaderd te kunnen worden door een universele
afschermfunctie bestaande uit vier exponenten. Een alternatief voor (2.69) t/m (2.71)
wordt dan:

(2.72)

met
l/J(x)

= 0.1818e- 3·2x +0.5099e- 0·9423x +0.2802e- 0·4029x +0.02817e- 0·2016 x

(2.73)

en

az =

aBohr

( z.1on o.23+zatoom o.23)

(2.74)
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Het kiezen van de juiste interatomaire wisselwerkingspotentiaal is nog altijd een
omstreden aangelegenheid. Meestal gaat men uit van de wisselwerkingspotentiaal gegeven
door Thomas-Fermi in de benadering van Molière en neemt men voor de afschermlengte de
waarde gegeven door Firsov vermenigvuldigd met een factor tussen 0.7 en 1.0 (zie bijv.
Verheij 1976 en Pauster e.a. 1986). Dit betekent dat men in de praktijk te maken heeft met
een interatomaire wisselwerking die zwakker is dan door Thomas-Fermi en Firsov berekend.

2.4. Geldigheidscriteria voor het gebruik van de klassieke mechanica en het model
van twee-deelt jes-botsingen
In de quanturnmechanica correspondeert met een deeltje een golfpakket met een
groepssnelheid die gelijk is aan de snelheid van het deeltje. De breedte As van dit golfpakket en de spreiding in de impuls Ap (beide in dezelfde richting genomen) hangen met
elkaar samen volgens:
(2.75)
waarin h de constante van Planck is. Figuur (2.8) geeft schematisch aan hoe een golfpakket in het relatieve coördinaten-systeem verstrooid wordt. Voor een klassieke beschrijving
in termen van een projectiel met gegeven impact-parameter s en gegeven impuls p op een
goed gedefinieerde baan. is het nodig dat aan twee voorwaarden wordt voldaan:
(1)

De breedte As (loodrecht op de lijn van inval) van het golfpakket van het projectiel
moet klein zijn ten opzichte van de afstand van dichtste nadering rapsis wat een
karakteristieke lengte is voor het strooicentrum:
(2.76)
Combinatie van (2. 75) en (2. 76) geeft:

Ap

(2)

>>

h
rapsis (s · Erel)

(2.77)

De hoekspreiding A9 van het golfpakket van het projectiel moet klein zijn vergeleken
met de strooihoek 9rel (zie vergelijking (2.9)):

(2.78)
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figuur (2.8): verstrooiing van een golfpakket aan een vast strooicentrum.

De eisen (2.77) en (2.78) leiden samen tot de uitdrukking:
h
rapsis (s . Erel )

---~---:P

<<

of via de invoering van de de-Broglie golflengte À
À

--"'7""---:-

rapsis

(s • Erel )

<<

(2.79)

6 rel

= hIp

in het relatieve systeem tot:

(2.80)

6 rel

Vergelijking (2. 79) is het criterium voor de toepasbaarheid van de klassieke mechanica in
het relatieve coördinaten-systeem. Het equivalent van (2.79) in het laboratorium-stelsel
JI.Vrel en 6rel te vervangen door p
mion vion,voor,in lab en 6ion,in lab
verkrijgen we door p
(zie vergelijking (2.16)).

=

=

Het criterium (2.79) beperkt de strooihoek 6rel tot waar de klassieke beschrijving kan
worden toegepast. Voor kleine waarden van 6 rel (corresponderend met grote impactparameter s) is de klassieke beschrijving niet geldig (aangenomen dat de limiet Breirapsis
eindig blijft voor s--+ oo wat afhankelijk is van de specifieke interatomaire wisselwerkingspotentiaal). Als de klassieke totale botsingsdoorsnede divergeert. is een quanturnmechanische behandeling vereist.
In het voorafgaande is stilzwijgend verondersteld dat de botsing van een ion met het
oppervlak een twee-deeltjes-botsing is. namelijk een botsing van een ion uit de bundel met
een bepaald atoom uit het oppervlak. Interaktie van een ion met één of meer fononen
wordt uitgesloten. Dit is correct wanneer:

Eprim

>>

1+A

~ Ebiruling

1

(2.81)
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Een schatting voor de bindingsenergie van een atoom is te berekenen met behulp van verdampingswarmten. In tabel 2.3 zijn voor enkele metalen de bindingsenergieën per atoom
gegeven. Meestal geldt Ebind ing < 10 eV.

Element

V erdam pingswarm te

Bindingsenergie

Na
Cs
Pb
Sn
Cu
Fe
Pt

107
78
220
301
336
413
564
848

1.114
0.813
2.292
3.135
3.500
4.302
5.875
8.833

w

Tabel 2.3: Verdam.pingswarmten (in kJ /mol) en bindingsenergieën (in eV per atoom) voor
enkele metalen.

Uit het voorafgaande kunnen we concluderen dat voor lage energie (0.1 keV - 10
keV) ionen-verstrooiing aan oppervlakken de botsing tussen een ion en het oppervlak kan
worden opgevat als één (of meer) klassieke twee-deeltjes botsing(en).

2.S. Inelastische verstrooiing
Bij voldoend hoge energie van het ion treden er tijdens de botsing inelastische effecten
op. zoals:
( 1)

Directe overdracht van kinetische energie aan de elektronen van het preparaat via
elektron-elektron botsingen.

(2)

Excitatie en/of ionisatie van de atomen in het oppervlak. d.w.z. energie-overdracht
aan sterk gebonden elektronen.

(3)

Excitatie van elektronen uit de geleidingsband. dat wil zeggen energie-overdracht aan
zwak gebonden (dus niet gelocaliseerde) elektronen.

(4)

Excitatie. ionisatie of elektron-invangst van het ion zelf.

De grote massa van de kernen vergeleken met de massa van een elektron maakt het
mogelijk de beweging van de kernen en de beweging van de elektronen (dus elastische en
inelastische effecten) afzonderlijk te behandelen. Verder kan om dezelfde reden de beweging van de kernen klassiek beschreven worden. maar vereist de beschrijving van het
gedrag van de elektronen een quanturn-mechanische aanpak. Dit leidt tot het bekende
impact-parameter-formalisme. Wanneer het ion het atoom nadert. penetreren de
elektronen-schillen in elkaar. Afhankelijk van de afstand van dichtste nadering tussen de
kernen kunnen beide kernen één of meerdere elektronen gemeenschappelijk hebben: er
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wordt dus een "quasi-molecuul" gevormd. waarin de elektronen snel en zonder veel inelastisch verlies van energie-niveau kunnen veranderen. Dit collectief mechanisme dient
duidelijk te worden onderscheiden van directe excitatie bij hogere energieën door een botsing tussen de ion-kern en een elektron van een atoom.
Het inelastische verlies Q hangt samen met de stopping power dE/dx (het inelastische
energie-verlies per eenheid van weglengte) en de elektronische stopping cross section Se (E)
volgens:
00

dE

= n Se(E) = n jQ(s .E)27Tsds

dx

(2.82)

0

Hierin stelt n het aantal atomen per volume-eenheid voor. Wanneer we uitgaan van de
Bohrse snelheid:

VBohr

=

(2.83)

dan kan men stellen (Lehmann 1977) dat de stopping power bij hoge ion-snelheden (d.w.z.
2
vion >> Zion vBohr) evenredig is met (1/vion ) . In de limiet van lage ion-snelheden (d.w.z.
V ion << Zion VBohr) is de stopping power evenredig met V ion.

De voorwaarde

vion

<< Zion vBohr voor ionen met lage snelheid blijkt men te kunnen

herschrijven tot:
Eion

(keV)

<<

24.91

2

ZionAion

(2.84)

Aan deze voorwaarde blijkt voldaan te zijn bij lage energie ionen-verstrooiing (He-. Ne-.
Na-ionen met een energie tussen 0.1 keVen 10 keV).
Oen e.a. 1976 hebben voor het inelastische energie-verlies Q bij lichte ionen (H. T. He)
de uitdrukking

Q(s .E)

=

0.045Se (E)
'TT aF

2

exp(-0.3rapsislaF)

(2.85)

geponeerd. Voor de stopping cross section Se (E) gebruiken zij de theorie van Lindhard e.a.
1963, die is afgeleid uitgaande van het Thomas-Fermi atoom-model:

S (E)
e

= s*(E)~
e
Et

s; (E) is een geschaalde stopping cross section:

(2.86)
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met

k

=

(2.88)

(2.89)
De gereduceerde lengte p 1 en de gereduceerde energie e 1 zijn:

(2.90)

respectievelijk
47T€o'lL

(2.91)

Verder wordt de afschermlengte van Lindhard gegeven door:

977' 2
128

1/3

aBohr

1

cz.wn 2/3+zatoom 213)112

(2.92)

In paragraaf 4.3 zullen we nagaan of het hierboven genoemde model in overeenstemming is met experimentele gegevens. Verder zullen we de formule van Oen e.a. (2.85) ook
toetsten met waarden voor Se (E) die niet afkomstig zijn van Lindhard·s theorie. In plaats
daarvan gebruiken we waarden gegeven door Ziegier e.a. 1985.

2.6. Neutralisatie
Wanneer een ion botst met een oppervlak dan kan het ion een elektron invangen.
ofwel het ion wordt geneutraliseerd. Hierbij dienen net als bij de inelastische verstrooiing
twee processen te worden beschouwd: het invangen van een zwak gebonden en dus niet
gelocaliseerd elektron. en het invangen van een sterk aan een botsingspartoer gebonden
elektron. Merk op dat neutralisatie en inelastische effecten in principe aan elkaar gekoppelde processen zijn.
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Voor neutralisatie door geleidingselektrenen heeft Hagstrum /9~'-1
een model
opgesteld. Hierin wordt neutralisatie gezien als een Auger-proces waarin een elektron van
het oppervlak het ion neutraliseert en waarbij de hierbij vrijgekomen energie wordt
opgenomen door een tweede elektron. Dit tweede elektron verlaat vervolgens weer het
oppervlak. De kans dat een ion geneutraliseerd blijft. hangt af van de verblijftijd van dat
ion aan het oppervlak. en wordt gegeven door:

P

= exp -2A
aV1_

(2.93)

Hierin is V 1_ de component van de snelheid van het ion loodrecht op het oppervlak. en zijn
a en A constanten die in verband staan met een karakteristieke snelheid voor Augerneutralisatie.
Een belangrijk aspect van het bovengenoemde model is dat de overlevingskans van
een ion alleen afhankelijk is van de snelheidscomponent loodrecht op het oppervlak en niet
van een snelheidscomponent langs het oppervlak. Godfrey e.a. 1981 menen echter experimenteel te kunnen aantonen dat er wel degelijk een afhankelijkheid tussen de overlevingskans van een ion in een botsing en een snelheidscomponent langs het oppervlak
bestaat. Om hun experimentele resultaten beter te kunnen verklaren. modificeren ze uitdrukking (2. 93) tot (zie figuur (2. 9) ):

P

= exp

-A
V

c1

J exrj-a
-oo

(X)

(x

2

+s[ )

112

Jdx + Jexp [-a (x 2+si )112 Jdx

(2.94)

c2

V is hierin nu niet de snelheidscomponent loodrecht op het oppervlak, maar de totale
snelheid van het ion voor de botsing in het laboratorium-systeem.
We willen dit hoofdstuk besluiten met de opmerking dat voor het berekenen van de
overlevingskans van een ion bij een ion-atoom botsing. en ook voor het bepalen van het
eventuele inelastische energie-verlies. een groot aantal modellen in de literatuur aanwezig
zijn. Deze modellen stemmen allen slechts in beperkte mate overeen met de praktijk.
Nauwkeurige voorspellingen zijn pas mogelijk wanneer de quanturnmechanica een exacte
beschrijving voor beide processen als één geheel heeft gevonden. en men de beschikking
heeft over voldoend grote computers.
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c,
figuur (2.9) : baan van het ion en definities van parameters gebruikt in het rrwdel
van Godfrey e.a. voor neutralisatie.

-293. Struktuur-onderzoek

In dit hoofdstuk zullen we eerst in het kort de EARlSS-opstelling bespreken. die in de
groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen aanwezig is. Het principe van de EARlSSopstelling is gegeven in figuur (1.2). Vervolgens zullen we nader ingaan op de vraag hoe de
inhoud van de Multi-Channel-Analyzer geïnterpreteerd zal moeten worden. De nadruk zal
hierbij komen te liggen op een analyse van de struktuur van het beschoten oppervlak.

3.1. De EARlSS-opstelling
Op het oppervlak van een vaste stof worden ionen geschoten met een energie tussen
0.5 en 5.0 keV. Als ionen kunnen zowel edelgas-ionen (He+. Në) als alkali-ionen
(Na+. K+) gebruikt worden. Alkali-ionen gebruikt men om het probleem van de niet goed
begrepen neutralisatie te vermijden. De ionenbron levert een bundel ionen met een
energie-spreiding van enkele eV en een hoek-spreiding die kleiner is dan 1°. De EARlSSopstelling beschikt over twee ionenbronnen: een bron om scherend over het oppervlak te
kunnen schieten. en een bron om grotere strooihoeken te verkrijgen.
Alvorens de door het oppervlak teruggestrooide ionen de energie-analysator binnen
kunnen gaan. zullen ze eerst een diafragma moeten passeren. Dit diafragma (met een totale
openingshoek van 1° ) laat alleen die ionen passeren. die over 145° (ionenbron I) respectievelijk 7Y tot 14Y (ionenbron 11) verstrooid zijn (zie ook figuur (1.2)). Na het diafragma
te hebben doorlopen. komen de ionen in de energie-analysator. Het elektrisch veld in de
analysator zal de langzamere ionen meer afbuigen dan de snellere. Het gevolg is dat de
snelle ionen dichter bij de symmetrie-as op de eerste channel-plate komen dan de langzame
ionen. In de analysator wordt bovendien ervoor gezorgd dat eventueel spiraliserende ionen
de eerste channel-plate niet kunnen bereiken.
De eerste channel-plate zet elk ion om in een ladingswolkje van 1<P elektronen. Met
behulp van een tweede channel-plate. die ook een factor 103 versterkt. wordt zo een versterking van 106 bereikt. De door de tweede channel-plate afgegeven ladingswolkjes
komen terecht op een detector (zie figuur (3.1)). De lading die op de sikkelvormige elektroden terecht komt. is een maat voor de azimuth-hoek en bevat informatie over de struktuur
van het beschoten oppervlak. De lading verzameld door de ringvormige elektroden is een
maat voor de energie van het ion dat het ladingswolkje heeft veroorzaakt: deze bevat dus
de informatie over de samenstelling van het preparaat.
Met behulp van snelle elektronica worden de ladingspulsjes op de uitgangen van de
detector omgezet in door Analoog-Digitaal-Converters te verwerken spanningspulsjes.Door
een snelle. digitale deler wordt hieruit het centrum van een ladingswolkje op de detector
bepaald. waarna de inhoud van een overeenkomstig (14 bits) adres in een dual parameter
Multi-Channel-Analyzer (MCA) wordt opgehoogd. Op deze manier kan een resolutie van
beter dan 1% in de energie en in de azimuth-hoek gehaald worden bij een countrate van
maximaal 105 counts per seconde.
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Low Energy Ion Spectroscopy (LEIS) zoals toegepast in EARISS is in principe een destructieve techniek. Deze eigenschap van LEIS houdt in dat het buitenste laag van het
preparaat tijdens een meting "kapot" geschoten kan worden. Dit kan voorkomen worden
door de stroomdichtheid van de ionenbundel klein te houden (ongeveer 10- 8 A/cm 2 ) en een
korte meettijd (enkele minuten) te nemen. Het destructieve karakter van LEIS kan echter
ook gebruikt worden: bijvoorbeeld om schone oppervlakken te verkrijgen. Ondanks dat
men in ultra hoog vacuüm werkt bij drukken van ongeveer 10- 10 torr. kunnen toch nog
restgassen aan het oppervlak adsorberen. De snelheid waarmee dit gebeurt. is ruwweg 1
monolaag per uur (voor 0 2 bij een druk van 10- 10 torr ). Schone oppervlakken verkrijgt
men meestal door te sputteren in combinatie met verhitting. Door het sputteren
verdwijnen de verontreinigingen van het oppervlak, terwijl verhitting van het preparaat
ervoor zorgt dat de kristalstruktuur zich weer opnieuw kan instellen.
Voor een uitvoerigere beschrijving van de EARlSS-opstelling verwijzen we naar Hellings 1986 en Schat 1986.

figuur (3.1) : Schematische weergave van de EARJSS-detector. Het gedeelte van
een ladingswolkje dat op de sikkelvormige elektroden A terecht komt, is een maat
voor de azimuth-hoek. Het gedeelte dat op de ringvormige elektroden B terecht
komt, is een maat voor de afstand in radiële richting.

3.2. Struktuur-onderzoek met EARISS

De MCA is in feite niets anders dan een groot geheugen bestaande uit 128 X 128
geheugenplaatsen. De MCA bevat voor 128 azimuth-boeken de intensiteit van de teruggestrooide ionen als functie van de energie. Wanneer we over alle azimuth-boeken sommeren.
verkrijgen we de totale intensiteit als functie van de energie (zie figuur 3.2)). Men kan dan.
via de relatie
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(3.1)

de massa-verhouding A bepalen waaruit de samenstelling van het beschoten oppervlak
volgt. In (3.1) is Eprim de primaire energie van de ionenbundeL Het plus-teken geldt voor
de situatie dat A groter is dan 1. terwijl het min-teken geldt voor A~ 1. Vergelijking (3.1)
is af te leiden uit de uitdrukkingen (2.16). (2.29) en (2.30) voor het geval van enkelvoudige elastische botsingen. Afhankelijk van de gekozen ionenbron zal voor 9Lab in vergelijking (3.1) de waarde 14SO of iets tussen 75° en 14SO ingevuld moeten worden.
Men kan natuurlijk ook de intensiteit van de teruggestrooide ionen over alle energieën
sommeren. Men verkrijgt dan de totale intensiteit als functie van de azimuth-hoek. Deze is
van belang bij het vergelijken van gesimuleerde en gemeten MCA-inhouden. Tussen een
gesimuleerde en een gemeten MCA-inhoud zal in het algemeen een verschuiving in de
azimuth-hoek bestaan. Dit komt omdat we in het experiment meestal niet de oriëntatie
van het preparaat ten opzichte van de detector kennen. Bij een simulatie gaat men daar
echter wel van uit.

12.8

2

I

2

l I I
figuur (3.2)
Analyzer.

12.8

I I

Schematische weergave van de kanalen in de Multi-channel-

Wanneer een atoom met een homogene parallelle bundel ionen beschoten wordt. zal er
slechts van een smalle ring signaal op de detector komen. Achter dat atoom zal een schaduwkegel ontstaan (zie figuur (3.3)). In deze kegel kunnen geen ionen doordringen. Andere
atomen van het oppervlak kunnen zodoende geheel of gedeeltelijk afgeschermd worden.
Verder ontstaat er aan de rand van zo'n schaduwkegel een sterke intensiteitsverhoging.
Gaat men uit van de Thomas-Fermi wisselwerkingspotentiaal (2.69) in de benadering van
Molière. dan wordt de afmeting van de schaduwkegel gegeven door (Oen 1983):

Struktuur-onderzoek

=

r

-rcoulomb

-32-

2

11.0-0.12a-O.Ola
0.924-0.182ln(a )+0.0008a

(3.2)

De bovenste vergelijking geldt voor het geval 0 ~a~ 4.5 terwijl de tweede vergelijking
geldt voor 4.5 ~a~ 100. Verder is:
2

rcoulomb

=2

Zion Zaroom e l

1/2

(3.3)

4rreoEprim

en

a=

rcoulomb

(3.4)

In deze uitdrukking is rcoutomb de afmeting van de schaduwkegel wanneer de Coulombpotentiaal als wisselwerkingspotentiaal tussen een ion en een atoom zou zijn genomen; aF
is de afschermlengte (2.70). Verder kan worden opgemerkt dat uitdrukking (3.2) alleen
geldig is voor kleine afbuighoeken.

r

,.,
'

~---------------~

' ' '""

figuur (3.3) : Het ontstaan van een schaduwkegel voor ionen met variërende
impact-parameter.

Enkelvoudige botsingen bevatten in principe geen struktuur-informatie. Dit vanwege
de radiële symmetrie van de aangenomen wisselwerkingspotentiaal. Om toch informatie
over de struktuur van een oppervlak te verkrijgen. zullen we meervoudige botsingen moeten beschouwen. In het bijzonder zullen we moeten kijken naar de intensiteit van de teruggestrooide ionen als functie van de azimuth-hoek; dit bij een (van meervoudige botsingen
afkomstige) piek in het energie-spektrum. Wanneer we met edelgas-ionen schieten. is het
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voldoende om alleen dubbele botsingen in de beschouwing op te nemen. Edelgas-ionen hebben namelijk een zeer grote kans om bij een botsing geneutraliseerd te worden. en geneutraliseerde ionen worden niet door EARISS gedetecteerd. Schieten we met alkali-ionen. dan
kunnen we (vanwege de kleine neutralisatie-kans) niet meer volstaan met alleen dubbele
botsingen te beschouwen. Drie- en meervoudige botsingen zullen dan deel uit maken van de
gemeten spektra.
Meervoudige botsingen zullen het energie-spektrum gecompliceerder maken. Dit is
zeker het geval wanneer de botsingen uit een reeks zich in verschillende vlakken kunnen
afspelen. Voor een reeks bestaande uit k botsingen. kan men dan alleen maar stellen dat:
k

Eprim-

L (T; +Q; )

~

Eion. na , in lab

~

Eprim

(3.5)

i=l

De EARlSS-analysator zal echter lang niet alle meervoudig verstrooide ionen accepteren.
Aangezien spiraliserende ionen worden af gevangen. zullen alleen die ionen de detector
bereiken waarvoor geldt: analysator-as en baan van het ion na afloop van een botsingsreeks
liggen in één vlak.
Een speciaal geval verkrijgen we wanneer we schieten met ionenbron I (zie figuur
(1.2)) dan is de as van de analysator gelijk aan de baan van het ion voor de botsingsreeks.
In het geval van dubbele botsingen spelen beide botsingen zich in één vlak af. De som van
de strooihoeken 6 1a 6 . 1 en 61ab, 2 moet nu gelijk zijn aan 145°, wil er sprake zijn van detectie.
Met behulp van vergelijking (3.1) is dan voor elastische botsingen in te zien dat de energie
van het ion. na afloop van een dubbele botsing. groter is dan de energie van een enkelvoudig (aan het lichtste van beide botsingspartners) verstrooid ion.
Bij de redenering van de vorige alinea is aangenomen dat de wisselwerkingspotentiaal
een oneindige dracht heeft. In de praktijk is dit echter niet reëel (zie figuur (2.7)). Voor
afstanden (tussen een ion en een atoom) groter dan ongeveer 1.5 A kan de wisselwerkingspotentiaal gelijk aan nul gesteld worden; afbuiging van het ion treedt dan niet meer
op. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een aantal van de oorspronkelijk drievoudige botsingen nu tweevoudig worden (zie figuur ( 3.4) ). In tegenstelling tot de vorige alinea geldt
nu: 61a 6 . 1 +6 1a 6 , 2 = 180°± 35°. De energie van een tweevoudig verstrooid ion hoeft nu niet
meer hoger te zijn dan de energie van een enkelvoudig (aan de lichtste botsingspartner)
verstrooid ion.
Naast een eindige dracht van de wisselwerkingspotentiaal. neemt men bij een simulatie (ter beperking van geheugenruimte en rekentijd) ook maar een beperkt gedeelte van het
oppervlak mee. In het geval van een kristallijne stof zal dit een eenheidscel zijn. De intensiteitsverdeling hiervan is namelijk representatief voor het gehele oppervlak. Zo nemen we
bijvoorbeeld voor het (2x 1)0 op Ag(llO) oppervlak. het oppervlak zoals gegeven door
Heiland e.a. 1975 (zie figuur (3.5)).
Uit het voorafgaande (en zeker ook uit hoofdstuk 2) zal de lezer duidelijk zijn geworden dat interpretatie van de meetgegevens van EARISS met een computer zal moeten
gebeuren. Tijdens het afstudeeronderzoek is hiervoor een simulatie-programma geschreven.
In het volgende hoofdstuk zullen we daar dan ook dieper op ingaan.

Struktuur-onderzoek

-34-

figuur (3.4) : Verstrooiing van een ion over meer dan 180°, bij een afgekapte
wisselwerkings potentiaal.
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figuur (3.5) : Het Ag(110) oppervlak (zonder relaxatie/reconstructie) met een
geadsorbeerd 0-atoom. De punten 1,2,3,7,8,9 stellen Ag-atomen voor in de bovenste
laag van het oppervlak. De punten 4 en 6 stellen Ag-atomen voor uit de tweede
laag op een diepte van 1.45 A. Het 0-atoom 5 bevindt zich op een dieptevan 0.96

A'.

-35-

4. Een simulatie-programma voor EARISS

Voor het simuleren van de inhoud van de Multi-Channel-Analyzer (met behulp van
een PCS Cadmus 9200 computer. operating system Unix) is een programma in Fortran 77
geschreven. In dit hoofdstuk zullen we de structuur van dat programma bespreken, zonder
al te veel op de details in te gaan: we zullen ons voornamelijk beperken tot het geven van
een uiteenzetting over de benodigde subroutines. Er kan worden opgemerkt dat de subroutines behorende bij het simulatie-programma in 6 categorieën te verdelen zijn:
(1)

Subroutines voor numerieke integratie: Uitgaande van een keuze voor de interatomaire
wisselwerkingspotentiaal. zullen de apsis (2. 7) en de botsingsintegralen (2.47) en
(2.48) bepaald moeten worden. Het bepalen van de apsis gebeurt met een nulpuntroutine gegeven door Bus e.a. 1975: de botsingsintegralen worden berekend met subroutines uit het integratie-pakket Quadpack (Piessens e.a. 1983).

(2)

Subroutines voor numerieke interpolatie: Aangezien het berekenen van de apsis en de
botsingsintegralen met behulp van de bovengenoemde routines voor onze doeleinden
te traag verloopt. maken we gebruik van tweedimensionale stuksgewijze polynomen
(de Boor 1978). Deze methode is een speciale vorm van een benadering met splines.
We berekenen de apsis en de botsingsintegralen slechts voor een beperkt aantal punten (s. Ere!) op de onder (1) beschreven wijze. Via interpolatie worden de apsis en
botsingsintegralen voor een willekeurig punt bepaald.

(3)

Subroutines voor inelastische effecten: Vooral bij hogere bundel-energieën kunnen ook
inelastische effecten optreden. Het hiermee gepaard gaande energie-verlies kan worden
berekend met uitdrukking (2.85): voor het berekenen van de elektronische stopping
cross section kan gebruik gemaakt worden van de theorie van Lindhard e.a. 1963 of
van subroutines gegeven door Ziegier e.a. 1985.

(4)

Subroutines die de botsing in het laboratorium-stelsel beschrijven: Nu de apsis en de
botsingsintegralen in principe bekend zijn. kan de baan en energie na afloop van een
botsingsreeks met behulp van de uitdrukkingen (2.16), (2.17). (2.29). (2.30) en
(2.46) berekend worden: dit is echter pas uitvoerbaar wanneer er ook een procedure
aanwezig is die uitgaande van een ion-baan en een verdeling van atomen een nieuwe
botsingspartn er bepaalt.

(5)

Subroutines die de Multi-Channel-Analyzer nabootsen: Aan het einde van een botsingsreeks dient te worden nagegaan of het ion gedetecteerd kan worden. Wanneer
dit het geval is. zal een kanaalnummer in de MCA bepaald moeten worden, om vervolgens de inhoud van dat kanaal op te hogen.

(6)

Subroutines voor sectoren: Om een goede statistiek te verkri:gen voor de inhoud van
de MCA bij het random schieten op een oppervlak. is het wenselijk enige honderdduizenden van het oppervlak terugkomende ionen te detecteren. Aangezien de
gebieden op het oppervlak die signaal in de MCA leveren erg klein zijn, is het (ter
beperking van de rekentijd) nodig deze gebieden (sectoren genaamd) vooraf te
bepalen.
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4.1. Numerieke integratie
Voordat we de botsingsintegralen (2.47) en (2.48) kunnen bepalen, zullen we eerst de
interatomaire wisselwerkingspotentiaal nader moeten specificeren, om vervolgens de apsis
uit (2.7) te berekenen. De interatomaire wisselwerkingspotentiaal wordt berekend door de
procedure "v.f". Deze procedure berekent de wisselwerkingspotentiaal voor de (met de
afschermlengte) geschaalde interatomaire afstand "x". Men kan. middels de interne parameter "choise". kiezen uit drie mogelijkheden: "choise" = 1 geeft de Firsov-potentiaal ((2.69)
t/m (2.71)) met als afschermfunctie de functie van Thomas-Fermi in de benadering van
Molière (2.68), "choise" = 2 geeft de Firsov-potentiaal met de exacte Thomas-Fermi
afschermfunctie (vergelijkingen (2.65) t/m (2.67)) terwijl "choise" = 3 de interatomaire
wisselwerkingspotentiaal volgens Ziegier ((2.72) en (2.74)) geeft.
Nu de interatomaire wisselwerkingspotentiaal in principe bekend is, kan de apsis
bepaald worden. Hiertoe wordt (2. 7) omgeschreven tot:
V (x apsis)
1----'------'-Erel . geschaald

Sgeschaald
X apsis

2

2

=0

(4.1)

waarin

S geschaald

=

s
lengteschaal

(4.2)

en

Er el

Erel , geschaald

= Erel
= -----energieschaal

4'7TE 0

lengteschaal

Zion Zatoom

e

2

(4.3)

In (4.2) en (4.3) stelt "lengteschaal" de afschermlengte bij de gekozen interatomaire
wisselwerkingspotentiaal voor. De met de afschermlengte geschaalde apsis Xapsis wordt
vervolgens berekend met de subroutine "apsis.f". die de procedures "f.f". en "dzero.f" aanroept. De procedure "dzero.f" is een fortran 77 versie van een Algol 60 routine gegeven door
Bus e.a. 1975 (het algorithme "M"). "dzero.f" berekent een benadering voor het nulpunt van
een door de gebruiker meegegeven functie (hier "f.f"). Verder wordt een schatting voor de
gemaakte fout gegeven en een foutenvlag gezet.
Ook de botsingsintegralen (2.47) en (2.48) worden niet in de oorspronkelijke vorm
gebruikt; zij worden omgeschreven tot (zie Appendix B):
1

6 mmp

= 1T-4sgeschaald JF(u • Erel,geschaald • Sgeschaald • Xapsis )du
0

en

(4.4)
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1
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=
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,Erel,geschaald ,Sgeschaald ,Xapsis

)du

(4.5)

0

De integralen (4.4) en (4.5) kunnen berekend worden met behulp van de subroutines
"angle.f" en "fl.f" respectievelijk "timint.f" en "f2.f". De procedures "angle.f" en "timint.f"
maken gebruik van de double-precision-versie van de subroutines "qags.f", "qk2l.f",
"qsort.f", "qext.f" en van het data-bloek "qmaco" uit het integratie-pakket Quadpack
(Piessens e.a. 1983). De subroutines uit dit pakket leveren naast een waarde voor een
opgegeven integraal ook een schatting voor de modulus van de absolute fout in die
benadering. De routines beeindigen de evaluatie van een integraal wanneer het resultaat de
door de gebruiker geeiste absolute en/of relatieve nauwkeurigheid heeft bereikt. In het
geval dat de gebruiker zowel een absolute als een relatieve nauwkeurigheid heeft
opgegeven, wordt de integratie beeindigd bij de minst strenge voorwaarde. Verder wordt
een foutenvlag gezet, die aangeeft of de integratie betrouwbaar is beeindigd.
In de uitdrukkingen (4.1), (4.4) en (4.5) wordt gebruik gemaakt van geschaalde
grootheden. Het voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld voor de potentiaal gegeven door
(2.68) en (2.69) de resultaten van de routines "apsis.f", "angle.f" en "timint.f" vergeleken
kunnen worden met getabeleerde waarden (zie Robinson 1970 ). De resultaten van Robinson (8 cijfers) kunnen met behulp van de bovengenoemde procedures "apsis.f". "angle.f" en
"timint.f" worden gereproduceerd.
Verder kunnen we nog opmerken dat de schalingsfactoren slechts één maal berekend
hoeven te worden. Dit gebeurt met de subroutine "scales.f". "scales.f" berekent voor elk
atoom de afschermlengte (=lengte-schaalfactor) in A, de bijbehorende energie-schaalfactor
in keV, de massa-verhouding en verder een parameter voor inelastische energie-verliezen
(zie ook paragraaf 2.5). Met behulp van de interne variabele "choise" is weer te kiezen uit
verschillende afschermlengten: "choise" = 1 voor de afschermlengte van Firsov ((2.70) en
(2. 71 )), "choise" = 2 voor de afschermlengte van Lindhard e.a. (2.92), en "choise" == 3 voor
de afschermlengte volgens Ziegier (2.74).

4.2. Numerieke Interpolatie
In de inleiding van dit hoofdstuk is al vermeld dat het voor een goede statistiek nodig
is enige honderdduizenden ionen te detecteren. Veronderstellen we nu dat elk in een
simulatie-programma geschoten ion in de detector komt, dan geeft berekening van ionenbanen met Quadpack aanleiding tot gigantische rekentijden. Per uur kunnen namelijk (bij
een absolute/relatieve nauwkeurigheid van 10-6 ) maar ongeveer 4000 integralen berekend
worden. Hierbij komt nog de baanberekening zelf. en het feit dat het merendeel van de
ionen de detector nooit zal bereiken. In te zien is dat een simulatie-programma voor ionenverstrooiing met Quadpack in de praktijk onuitvoerbaar zal zijn. Om dit probleem op te
lossen, staan ons twee wegen open. Bij het berekenen van de botsingsintegralen kunnen we
gebruik maken van analytische benaderingen. of we berekenen de integralen slechts op een
klein aantal punten en maken gebruik van interpolatie-technieken.
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Een in de literatuur zeer bekende analytische benadering is de impulsbenadering. Deze
benadering dankt zijn naam aan de aanname dat de grootte van de impuls van het ion voor
en na de botsing gelijk blijft. In het laboratorium-systeem betekent dit dat men botsingen
beschouwt waarbij het ion slechts over kleine hoeken wordt afgebogen. Uit Lehmann e.a.
1963 volgt echter dat hiermee het probleem van een grote rekentijd niet kan worden
opgelost. Het benaderen van de afbuighoek in het laboratorium-systeem komt neer op het
berekenen van gemodificeerde Hankelfuncties: ook dit is tijdrovend.
Interpolatie-technieken zijn veel algemener toepasbaar: niet alleen de hoek-integraal
kan benaderd worden maar ook de tijdintegraal en de apsis. Deze laatste wordt gebruikt bij
de berekening van het inelastische energieverlies met behulp van vergelijking (2.85). Een
veel gebruikte interpolatie-techniek is interpolatie met behulp van stuksgewijze polynomen. Hiermee blijkt het mogelijk ongeveer 100000 volledige ionenbanen (voornamelijk
enkelvoudige botsingen) per uur te berekenen. bij een redelijke nauwkeurigheid. De praktische uitvoerbaarheid van een simulatie-programma voor ionenverstrooiing is nu gewaarborgd.
de Boor 1978 geeft subroutines voor het leggen van ééndimensionale stuksgewijze
polynomen (pp-functies van piecewise polynomials). Wij hebben echter tweedimensionale
pp-functies nodig aangezien de apsis en de botsingsintegralen afhangen van de impactparameter en de relatieve energie. Voor het leggen van deze tweedimensionale benaderingen zijn een tweetal programma's geschreven. Alvorens deze programma's te bespreken.
zullen we echter eerst de theorie over stuksgewijze polynomen sumier behandelen.
Veronderstel dat ~ = (~; )f~l een strikt stijgende rij van punten is, en laat k een
positief geheel getal zijn. Wanneer P 1 •..• •P1 een reeks van l polynomen is. elk van de orde
k (dat wil zeggen van de graad kleiner dan k ). dan definiëren we de bijbehorende
stuksgewijs polynoom van de orde k via:
s (x ) = P; (x )

als

~i <x <~i+ 1

voor i = 1. ... .l

(4.6)

De punten ~i worden de breekpunten van s (x ) genoemd. Op de (interne) bree~punten
~ 2 , . . . , ~ 1 is de pp-functie hierdoor nog niet gedefinieerd: in deze punten kan s (x) twee
waarden aannemen. Het linker stuk polynoom geeft s (~ ;-) = Pi_ 1 (~ i) terwijl uit het
rechter stuk volgt dat s (Ç t)
Pi(~ i). Om een eenduidige functie te verkri_Een. kiest de
Boor (blz 85) voor het via de rechterkant continu maken van s. Dat wil zeggen:

=

s (~i)

=

s (~

n

voor

i= 2 .... .l

(4.7)

Onder de j -de afgeleide Dj s van s verstaan we de stuksgewijs polynoom van de
orde k-j met dezelfde reeks breekpunten als s. en opgebouwd uit de j -de afgeleiden van
de stukken polynoom waaruit s is samengesteld. Of de j -de afgeleide van s nog steeds
continu is in een willekeurig breekpunt ~i • hangt af van het aantal in dat breekpunt
gestelde continuiteits-eisen v i. Zo betekent v i = 1 bijvoorbeeld dat de 1e en hogere
afgeleiden vans in ~i discontinu zijn: wanneer V; = 0 is de pp-functie s(x) zelf discontinu. Het spreekt voor zich dat het aantal continuiteits-eisen in een breekpunt van een ppfunctie van de orde k hoogstens gelijk kan zijn aan k -1.
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Een andere schrijfwijze voor de pp-functie s (x) is de volgende (de Boor blz 103):

s(x)=

l

k-l

i=l

j=vi

L L

(4.8)

ex;jf/>ij(x)

met

f/> ij (x )

=

(x -Çl)j Ij!

· .

l(x -Ç; Hl J.1 voor

. _

l-

(4.9)

2 .... ,1

en waarbij de truncated power functie gegeven wordt door:
(4.10)
Het benaderen van een willekeurige eendimensionale functie f (x) (gegeven in een aantal
punten x;- , r = 1 ,2, .. .) komt nu neer op het oplossen van de coëfficiënten ex ij uit een
matrix-vergelijking. De basisfuncties f/> ij kunnen echter bijna lineair afhankelijk worden
wanneer men niet-uniforme breekpunten Ç neemt. Dit betekent dat kleine veranderingen
in de coëfficiënten ex ij grote invloed kunnen hebben voor de te berekenen pp-benadering.
Verder kan evaluatie van s in een punt x met behulp van (4.8) t/m (4.10) aanzienlijk
meer dan k coëfficiënten eisen als l "groot" is.
Vanwege de hierboven genoemde slechte conditionering gaat de Boor over op een
beschrijving met B-splines. Dit zijn lineaire combinaties van pp-functies die ongelijk nul
zijn op k aangrenzende (knooppunt- )intervallen. Ze worden gegeven door de recursierelatie (de Boor blz 131):
x-T;

B;,x(x)=

(4.11)

met

B·

(x)
'· 1

=

1 als T; ~x <T;+l

10

(4.12)

anders

De hierin benodigde knooppunten T 1 , . . . ,TN+K hangen samen met de breekpunten Ç uit
de vorige alinea, hetgeen geillustreerd is in de onderstaande figuur. Hieruit blijkt dat het
aantal interne knooppunten N gegeven wordt door N = kl- ,Lv i • Het analogon van veri

gelijking (4.8) wordt dan (de Boor blz 120):
N+K

s (x )

=

L ')'; B;. x (x )

i=l

(4.13)
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en wordt een spline-functie genoemd. Voor het benaderen van een willekeurige functie
f (x) wordt de matrix-vergelijking uiteindelijk:
N+K

L

y;B;,x(x,)

=f

(x,)

voor r

= 1.2 .....N + K

(4.14)

i= 1

Aangezien een behandeling van het tweedimensionale geval niet wezenlijk anders verloopt dan het eendimensionale geval. beperken we ons tot het geven van de uitdrukkingen
die in de plaats komen van (4.13) en (4.14):
NX+KX Nl'+KY

L

L,

i=l

j=l

s(x.y)=

(4.15)

)';,jB;,xx(x)Bj.KY(y)

NX+KX NY+KY

L

L

i=l

j=l

l'i,jBi,KX(Xr)Bj,KY(yr)

voor r

= f (xr•Yr)

= 1.2 .....(NX+KX)(NY+KY)

f,;l

f,;2

f,;3

f,;t

f,;t+l

\) =0
1

\12

\)3

\)t

\)t+l=Ö

k-\ll=k

k-\12

k-\lt

k-\1 t+l =k

tl

tk+l

tk

t 2k-v

k-\13

tn+l

t2k-v +1
2

2

t 3k-v -v
2 3

tn

(4.16)

breekpunten
aantal continuiteits-eisen
corresponderende multipliciteit
van de knooppunten
resulterende knooppunten

tn+k

figuur (4.1) :Het omzetten van breekpunten en continuiteits-eisen naar krwoppunten van de goede multipliciteit (de Boor blz 119 ).

Voor het leggen van tweedimensionale stuksgewijze polynomen zijn er twee
computerprogramma's geschreven: "splidata.f" en "spline.f". In "splidata.f" wordt een
rechthoekig gebied in de (s. Erel )-ruimte aangenomen dat begrensd wordt door de punten
(s min• E min). (s min• E max). (s max• E min) en (s max• E max)· Dit gebied wordt vervolgens
getransformeerd naar geschaalde grootheden waarvan men de logarithme neemt (zie
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Scanion e.a.). Op dit nieuwe gebied wordt een equidistant raster van 32 X 32 punten
gelegd. Op deze punten worden de waarden van de apsis (4.1) en de botsingsintegralen
(4.4) en (4.5) berekend met de in§ 4.1 genoemde subroutines. Hierbij wordt voor de botsingsintegralen een absolute/relatieve nauwkeurigheid van 10- 10 geeist; dit houdt in dat de
apsis dan nauwkeuriger bepaald dient te worden. Teneinde een indruk te krijgen van de
absolute afwijking tussen de apsis en de botsingsintegralen berekend met
"dzero.f"/Quadpack en de nog te leggen benaderingen. worden ook op een raster van 31 X
31 punten (s. EreJ) de waarden van de apsis en de botsingsintegralen via numerieke
integratie berekend. Dit tweede raster bestaat evenals het eerste raster uit equidistante
lijnen in de logarithmische ruimte maar is over de halve afstand verschoven.
Het programma "spline.f" legt met behulp van de data berekend door "splidata.f". en
knooppunten gekozen volgens:

TXxx+i

= (xi-KX+1 +

... + X;-1)/(KX -1) voor i=KX+l.. ...NX

= X1
= XNX

TX;
TXNX+i
1YKJ'+i

= (yi-K1'+1 +

(4.17)

voor i= l.. .. .KX
voor i= 1 .....KX

... + Y; -1)/(KY -1) voor i=KY+l.. ..•NY

= Y1
= YNY

1Y;
JYNY+i

voor i= l.. ...KY
voor i= l.. ...KY

de spline-benaderingen (4.16) voor de apsis en de botsingsintegralen. Dit gebeurt via de
aanroep van de subroutine "bspl2d.f" die op zijn beurt de routine "spli2d.f• van de Boor
aanroept. Aangezien het evalueren van een spline meer computertijd kost dan het evalueren
van een pp-functie. worden de spline-benaderingen omgevormd tot pp-benaderingen (zie
ook de Boor blz 149). Dit kan met behulp van de subroutine "pp2d.~ die de routine
"bspp2d.f" van de Boor aanroept. Uiteindelijk worden dan deze stuksgewijze polynomen op
disk opgeslagen.
Via de routine "intpol.f". die een samenvoeging is van de subroutines "ppvalu.f" en
"interv.f" van de Boor. kunnen vervolgens interpolaties worden gemaakt. Wanneer we in
een bepaald punt (s. Ere/ ) willen interpoleren. dan wordt in de subroutine "intpol.f" het
interval van het 32 x 32 raster bepaald waarin dit speciale punt gelegen is. Aangezien we
meer dan één grootheid via pp-functies willen benaderen. kunnen we computertijd
besparen door voor elke grootheid uit te gaan van hetzelfde raster; het zoeken van een
interval hoeft dan maar één keer te gebeuren.
Het programma "spline.f" levert verder voor elk van de drie pp-benaderingen de absolute afwijkingen (in aparte files) tussen deze benaderingen en de resultaten van
"dzero.f" /Quadpack op het 31 x 31 raster. Deze afwijkingen. en ook de door stuksgewijze
polynomen te benaderen functies. kunnen grafisch zichtbaar gemaakt worden met behulp
van het programma "plot3d.c". Hierbeneden volgen als voorbeeld de afwijkingen tussen de
met "dzero.~ /Quadpack respectievelijk stuksgewijze polynomen berekende apsis en botsingsintegralen voor het in hoofdstuk 3 genoemde Ag-û oppervlak.
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figuur (4.2) : Absolute afwijkingen tussen met "dzero.f' respectievelijk
stuksgewijze polynomen (met NX = NY = 31 en KX = KY = 4) berekende waarden
voor de geschaalde afstand van dichtste nadering, hoek-integraal en tijdintegraal.

4.3. Inelastische effecten

Voor de berekening van het inelastische energie-verlies Q volgens (2.85) hebben we de
beschikking over een tweetal procedures: "qinell.f" en "qinelz.f". De procedure "qinell.f"
gebruikt voor de berekening van de elektronische stopping cross section Se de theorie van
Lindhard e.a 1963. terwijl de procedure "qinelz.f" hiervoor gebruik maakt van de door
Ziegier e.a. 1985 gegeven subroutines "pstop.f". "hestop.f" en "histop.f". De subroutine
"pstop.f" berekent waarden van Se voor H-ionen; "hestop.f" en "histop.f" doen hetzelfde als
"pstop.f" maar dan voor He-ionen respectievelijk voor zware ionen. Ziegier e.a. gaan uit van
experimentele stopping powers voor protonen en He-ionen. De stopping powers voor
zwaardere ionen worden vervolgens berekend door een schalingsmechanisme in te voeren.
Op de aan deze schaling ten grondslag liggende theorieën zullen we niet nader ingaan. In
deze paragraaf zullen we ons beperken tot het vergelijken van beide bovengenoemde
modellen aan de hand van metingen verricht door Verheij 1976 en Mul1977.
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Verheij 1976 beschouwt het systeem He+ op Cu. en bepaalt het inelastische energieverlies (zowel experimenteel als met de theorie van Lindhard e.a.) voor He+ -ionen die 30°
aan een Cu-atoom zijn verstrooid. Bij de berekeningen wordt de Thomas-Fermi-potentiaal
in de benadering van Molière gebruikt. Voor de afschermlengte wordt 0.875 maal de
waarde uit vergelijking (2.70) genomen. De resultaten van Verheij zijn in de onderstaande
tabel samengevat. We vergelijken de resultaten van de berekeningen van Verheij met de
uitkomsten van onze berekeningen. Dit om een conclusie te kunnen trekken omtrent de
juistheid van de implementatie van het model van Lindhard in onze subroutines.

Energie
in keV
10
8
6
4

Qgemeten

Qberekend

Qberekend

in eV
Verheij

in eV
Verheij

in eV
wij

22
23
22
23

87
73
64
47

± 20
± 18
± 15

± 12

± 4
± 7
± 7
± 9

88.45
76.36
60.70
44.98

strooihoek
in o
wij
30.11
31.70
28.49
29.66

Tabel 4.1: Een vergelijking van de resultaten van Verheij 1976 en de uitkomsten van onze
subroutines. Verheij vermeldt verder dat bij JO KeV volgens de Lindhard-theorie voor Se section de waarde 108 eV.A 2 gevonden wordt; wij vinden 107.89 eVA 2 .

Uit tabel 4.1 mogen we concluderen dat de implementatie van het Lindhard-model
juist is verlopen. Over de juistheid van de implementatie van de subroutines van Ziegier
e.a. 1985 kunnen we het volgende meedelen: Ziegier e.a. leveren bij hun subroutines ook
een testprogramma en de daarbij behorende resultaten. Uit het feit dat die waarden door
ons gereproduceerd kunnen worden. concluderen we dat ook deze implementatie correct is
verlopen. In hoeverre beide modellen overeenstemmen met de metingen van Mul 1977 (die
veel preciezer zijn dan die van Verheij 1976) zal duidelijk worden uit de figuren (4.3) t/m
(4.5).
Mul 1977 beschiet een Au-preparaat met He+- respectievelijk Në -ionen. en bepaalt
de plaats van de enkelvoudige botsingspiek in het gemeten energie-spektrum. Dit als functie van de strooihoek in het laboratorium-systeem. De ligging van de enkelvoudige botsingspiek wordt ook berekend voor het geval van een elastische botsing. Het inelastisch
energie-verlies volgt nu (volgens Mul) uit het verschil tussen de gemeten en de berekende
energie-waarde voor de ligging van de piek. Gemeten en berekende waarden worden bij
dezelfde strooihoek in het laboratorium-systeem genomen. Deze redenering is correct
wanneer de massa van het ion veel groter is dan de massa van een atoom. zoals bijvoorbeeld in het geval He+ op Au. Voor Ne+ op Au gaat de door Mul gemaakte veronderstelling echter niet meer op. zoals blijkt uit tabel 4.2. Uit deze tabel volgt dat Mul te kleine
waarden voor het inelastisch energie-verlies vindt.
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Tabel 4.2: Q 1 is het inelastisch energie-verlies (in eV) voor 2.0 keV He+ op Au (boven) en 2.7
keV Ne+ op Au (beneden) bepaald met de theorie van Lindhard (zie ook figuur (4.3)). Q 2 is
de waarde die Mul gevonden zou hebben als in het experiment Q 1 zou zijn opgetreden.
In eerste instantie zijn we ervan uitgegaan dat de veronderstelling van Mul correct
zou zijn. In dat licht hebben we (analoog aan Verheij) de correcti~factor 0.875 voor de
afschermlengte ingevoerd. Voor het experiment Ne+ op Au levert dit een verbetering op
zoals uit een vergelijking van de figuren (4.3) en (4.4) volgt. In de situatie van He+ op Au
wordt echter een verslechtering waargenomen. In hoeverre het laten vallen van de aanname
van Mul van invloed is op deze verbetering/verslechtering zal in de toekomst onderzocht
moeten worden.
Dat de theorie van Lindhard e.a. voor He het inelastisch energie-verlies niet kan
kwantificeren, komt doordat bij de afleiding ervan uitgegaan is van het Thomas-Fermi
atoom-modeL In het geval van He kan men niet spreken van een elektronen-gas. Zoals al
in de inleiding is vermeld. is dit afstudeeronderzoek toegespitst op het Ag-0 oppervlak.
Om dit oppervlak met ionenverstrooiing te onderzoeken is He eigenlijk de enige
mogelijkheid. Om toch het eventuele inelastische energie-verlies (in toekomstige metingen
met EARISS aan Ag-0) te kunnen kwantificeren. is gekozen voor de meest recente oplossing: de subroutines van Ziegier e.a. 1985. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur
(4.5). Vergelijking van deze figuur met de figuren (4.5) en (4.6) leert dat dit het beste
model is om het inelastisch energie-verlies van He te kwantificeren. Volledige overeenstemming met de meetresultaten van Mul wordt echter toch niet verkregen. Een mogelijke suggestie voor de toekomst zou kunnen zijn de Molière-potentiaal te vervangen door de potentiaal voorgesteld door Ziegier e.a. (vergelijkingen (2.72) t/m (2.74)).
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figuur (4.3) :Het inelastisch energie-verlies voor He+ en Ne+ op Au als functie
van de strooihoek in het laboratorium-systeem. De meetresultaten van Mul zijn
aangegeven met een stippellijn. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens het model
van Lindhard (vergelijkingen (2.85) t/m (2.92)). De botsingsintegralen zijn
bepaald met Quadpack (absolute/relatieve nauwkeurigheid 10- 10 ) voor de
Thomas-Fermi potentiaal in de benadering (2.68); verder is de afschermlengtè volgens Firsov genomen.
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figuur (4.4) :Het inelastisch energie-verUes voor He+ en Ne+ op Au als functie
van de strooihoek in het laboratorium-systeem. Het enige verschil tussen deze
figuur en figuur (4.3) is dat hier 0.875 maal de afschermlengte van Firsav (zie
Verheij) is gebruikt.
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figuur (4.5) :Het inelastisch energie-verlies voor He+ en Ne+ op Au als functie
van de strooihoek in het laboratorium-systeem. De meetresultaten van Mul zijn
aangegeven met een stippellijn. De berekeningen van het inelastisch energieverlies zijn uitgevoerd met de subroutines van Ziegier e.a. (1985). De botsingsintegralen zijn bepaald met Quadpack (absolute/relatieve nauwkeurigheid 10-lo)
voor de Thomas-Fermi potentiaal in de benadering (2.68); verder is de afschermlengte volgens Firsov genomen.

4.4. De botsing tussen een ionenbundel en een oppervlak
Om de EARlSS-experimenten te kunnen simuleren zal men random op een oppervlak
willen schieten: dit omdat we geen interferentie willen tussen een gekozen mesh en de te
berekenen intensiteitsverdeling in de Multi-Channel-Analyzer (zie Monte Carlo methoden
in het algemeen. bijv. James 1980). Random schieten kan met behulp van de procedure
"random.f". Deze procedure roept. na vooraf geïnitialiseerd te zijn met een seed via bijv.
"srand( 1)". de random-generator "rand" aan. De random-generator geeft random integer
getallen tussen 0 en 2 15 -1 met een uniforme verdeling. en heeft een periode van 2 32 . Bij
het werken met random getallen dient men erop bedacht te zijn dat de verdelingsfunctie
wijzigt wanneer men van coördinatenstelsel verandert. Een nadeel van het gebruik van een
random-generator is dat deze in het algemeen computer-afhankelijk is. Verder is de convergentie nogal traag. Een betere convergentie is te verkrijgen door met Quasi Monte Carlo
methoden te werken (zie Halton 1960). Dan kan ook de afhankelijkheid van het gebruikte
computer-systeem vermeden worden. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in
Severijns 1987.
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Voordat we de botsing tussen een ion en een atoom uit het oppervlak kunnen
beschrijven. zullen we eerst een ion-baan moeten generen. Dit gebeurt met behulp van de
procedure "iongun.f". Daarbij wordt een bundel-richting (negatieve z-richting) loodrecht op
het oppervlak aangenomen: wil men niet loodrecht op het oppervlak schieten, dan kan men
eerst het oppervlak roteren. Dit komt neer op een matrixvermenigvuldiging van de
oorspronkelijke posities van de atomen met een matrix M. die te berekenen is met de subroutine "matrix.f" (zie figuur ( 4.6) ). De rotatie-volgorde die hierbij aangehouden is. is de
volgende: eerst roteren we over hoek l/1 z om de z-as: daarna over hoek 1/J y om de y-as en
tenslotte eventueel over hoek l/1 x om de x-as.
De procedure "iongun.f" berekent de initiële baan van een ion dat op de sector (rmin.
rmax. psimin, psimax) behorende bij een te kiezen atoom geschoten wordt. Door middel
van de factoren FR en FPSI (die tussen 0 en 1 liggen) kan elke plaats op dat ring-segment
bereikt worden. Wanneer het ion binnen de convex hull (huil. nhull) geschoten wordt.
wordt aan "iongun" de waarde "true" meegegeven: in het andere geval wordt "iongun" gelijk
gemaakt aan "false" (dit ter beperking van de rekentijd in het simulatie-programma, zie ook
§ 4.6).
Nu de initiële baan van het ion en de posities van de atomen in het oppervlak bekend
zijn. zal er een botsingspartner bepaald moeten worden. Dit gebeurt met de subroutine
"newpar.f~. In deze subroutine wordt een cylinder met een straal "impmax" A om de
initiële baan gelegd. Elk atoom dat zich binnen die cylinder bevindt. wordt opgevat als een
mogelijke botsingspartner. Als botsingspartner wordt nu het atoom genomen dat het meest
dichtbij (gemeten langs de initiële baan) ligt. Wanneer er meer atomen met dezelfde
afstand zouden zijn. nemen we als botsingspartner het atoom met de sterkste potentiaal.
Het één en ander is geïllustreerd in figuur (4.7). Wanneer met behulp van "newpar.f" een
botsingspartner is gevonden. kan met de subroutine "collis.f" de baan en energie van het ion
na afloop van de botsing bepaald worden. Hierbij wordt uitgegaan van de vergelijkingen
(2.16). (2.17). (2.29). (2.30) en (2.46). Zie ook Appendix C.

figuur (4.6): de uitgangssituatie voor de subroutine "iongun.r.
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figuur (4.7) : schematische weergave van de bepaling van de botsingspartner met
behulp van "newpar.f. De botsingspartners van het ion zullen achtereenvolgnes
zijn: atoom 2, atoom 3 en atoom 6.

4.5. De Multi-channel-Analyzer
In deze paragraaf willen we nagaan aan welke voorwaarden de baan van een ion moet
voldoen om gedetecteerd te kunnen worden (subroutine "inmca.f"). Als het ion te detecteren is, willen we bovendien het kanaalnummer in de Multi-Channel-Analyzer weten
(subroutine "fi.lmca.f").
Wil een ion gedetecteerd kunnen worden. dan zal er aan een drie-tal voorwaarden
voldaan moeten zijn (zie ook Appendix D voor een uitvoerigere beschrijving):
(1)

De energie van het ion. na afloop van een botsingsreeks. moet liggen tussen de minimale en de maximale detectie-energie.

(2)

De hoek (in graden) tussen de richtingsvector van de ion-baan en de as van de detector zal een waarde moeten hebben tussen 35-0.5 opnmca en 35+0.5 opnmca: hierin is
"opnmca" de totale openingshoek van de analysator (in graden).

(3)

De hoek (in graden) tussen de richtingsvector van de ion-baan en de normaalvector
op het vlak door de detector-as en de steunvector van de ion-baan zal moeten liggen
tussen 89° en 91 o; dit om het spiraliseren van ionen in de detector tegen te gaan.

Om te weten in welk (hoek-)kanaal van de MCA een te detecteren ion terecht komt.
bepalen we de afbeelding die nodig is om het assenstelsel "x". "y". "z" uit de vorige
paragraaf af te beelden op een stelsel "xdetct". "ydetct". "zdetct" op de detector. Deze
afbeelding wordt weer gegeven door een matrix. Vervolgens drukken we de richtingsvector van de baan van het ion. na afloop van een botsingsreeks, uit in de nieuwe basis. Uit de
nieuwe x- en y -coördinaten op de detector kan nu de hoek op de detector (en dus ook het
kanaalnummer in de MCA) bepaald worden.
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Naast de bovenstaande subroutines zijn er ook subroutines nodig om het array
MCA(128.128) snel op te kunnen slaan, en weer uit te lezen. Het opslaan van het array
MCA gebeurt met de subroutine "store2.f". terwijl het uitlezen van de MCA gebeurt met
het programma "readmca.f". Het programma "readmca.f" maakt daarbij gebruik van de subroutine "take2.f" die het array MCA weer van disk in het geheugen haalt. Van de outputfile(s) geleverd door het programma "readmca.f" kunnen grafieken geplot worden (op een
grafische terminal. en op papier). Dit laatste gebeurt met het programma "plotmca.c".

4.6. Sectoren
Om de rekentijd drastisch te beperken. is het nodig de gebieden op het oppervlak te
bepalen die signaal in de MCA leveren. Deze gebieden kunnen worden bepaald door (voor
een bepaald atoom) op een raster (in poolcoördinaten) te schieten: alleen de grenzen van die
gebieden hoeven te worden opgeslagen. Vervolgens proberen we zo'n gebied te vangen in
een ring-segment (sector). Omdat zo'n sector in het algemeen groter is dan het gebied dat
signaal in de MCA geeft. wordt er gebruik gemaakt van convex hulls (Preparata e.a. 1985 ).
Hiermee is het mogelijk snel na te gaan of een ion opbrengst in de MCA zal leveren, zonder
de botsingsreeks door te moeten rekenen via de relatief trage interpolatie met stuksgewijze
polynomen. Meer informatie hierover alsmede over het benodigde programma "sec.f" met
de bijbehorende subroutines "sector.f". "graham.f" en "inhull.f" kan men vinden in Severijns
1987.
Tijdens het afstudeeronderzoek zijn voor het Ag-0 oppervlak (zoals gegeven in figuur
(3.5)) de sectoren bepaald. Hierbij is loodrecht op het Ag-0 oppervlak geschoten respectievelijk gedetecteerd. Met een voorloper van het programma "sec.f" zijn sectoren bepaald
bij een totale openingshoek van 30° van de analysator. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 4.3. Verder zijn (met behulp van het programma "sec.f" van Severijns) de
sectoren ook bepaald bij een totale openingshoek van 1° van de analysator. In dit laatste
geval is de interpretatie van een berekende MCA-inhoud (met betrekking tot de azimuthhoek) veel eenvoudiger. De sectoren berekend met "sec.f" zijn vermeld in tabel 4.4.
Alvorens we tot een vergelijking van de tabellen 4.3 en 4.4 overgaan, merken we op nog
dat voorwaarde 3) van paragraaf 4.5 bij de berekening van tabel 4.3 niet is meegenomen.
Uit de met tabel 4.3 gesimuleerde spektra (zie hoofdstuk 5) blijkt dat deze voorwaarde
echter wel noodzakelijk is.
Vergelijking van de onderstaande tabellen leert dat (zoals we verwachten) voor de
atomen 1.2.3.7.8 en 9 de ring ten gevolge van enkelvoudige botsingen bij 1° openingshoek
binnen die bij 30° openingshoek ligt. Verder blijkt uit tabel 4.4 dat "sec.f" voor voor deze
atomen de gebieden corresponderend met dubbele botsingen niet gevonden heeft. Ook voor
de atomen 4 en 6 blijken met "sec.f" geen gebieden gevonden te zijn die signaal in de MCA
opleveren. Voor atoom 5 blijkt de 1e sector uit tabel 4.3 uiteen te vallen in 8 sectoren in
tabel 4.4.
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1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
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rmin

rmax

1/J min

1/J max

0.1900X 10- 01
0. 9400X 10- 01
0.1900X 10- 01
0. 9400X 10- 01
0.1900X 10- 01
0.9400X 10- 01
0.1700X 10- 01
0.1400x 10+ 01
0.6000X 10- 02
0.1400X 10+01
0.1400X 10+ 01
0.1700X 10- 01
0.1400X 10+01
0.1900X 10-01
0.9400X 10- 01
0.1900X 10- 01
0. 9400X 10- 01
0.1900X 10- 01
0. 9400X 10-01

0.4800x 1o-oi
0.9900x 10- 01
0.4800x 10- 01
o. 9900x 10- 01
0.4800x 10- 01
0.9900x 10- 01
0.4600x 10- 01
0.1500x 10+ 01
0.4100X 10- 01
0.1500x 10+ 01
0.1500x 10+ 01
0.4600x 10- 01
O.l500x 10+ 01
0.4800x 10- 01
0. 9900X 10- 01
0.4800X 10-01
0.9900X 10- 01
0.4800x 10- 01

o.oooox to+oo
o.oooox 10+00
0.2700x 10+ 03
0.2700x 10+ 03
o.2100x 10+ 03
0.2700x 10+ 03
o.oooox 10+ 00
0.8 700X 10+ 02
o.oooox 10+ 00
0.8700x 10+ 02
0.2670X 10+ 03
o.oooox 10+ 00
0.2670x 10+ 03
0.9000x 10+ 02
0.9000X 10+ 02
0.9000X 10+ 02
o.9ooox 10+ 02
0.1800X 10+ 03
0.1800X 10+ 03

0. 9000X 10+ 02
o. 9ooox 1o+ 02
0.4500X 10+03
0.45oox 10+03
o.36oox to+ 03
0.3600x 10+03
0.3600X 10+03
0.9300X 10+02
0.3600X 10+03
o.93oox to+ 02
o.2730x to+ 03
0.3600x 10+ 03
o.2730x to+ 03
o.18oox to+ 03
0.1800X 10+03
0.2700X 10+03
0.2 700X 10+03
0.2 700X 10+03
o.21oox to+ 03

0.9900X 10-0l

Tabel 4.3: Sectoren voor het Ag-D oppervlak bij een openingshoek van 30° van de analysator.
Gesclwten is op cirkels met een straal van 1.5 Angström (300 punten in de straal en 360 punten in de hoek).

atoom
1
2
3
5
5
5
5
5
5
5
5
7
8
9

rmin

rmax

0.3234X 10- 01
o.3234x 1o- 01

0.3344X 10- 01

0.3234X 10-0l
0.1094X 10- 01
0.1438X 10-01
o.9844x to- 02
0.1094X 10- 01
0.1438x 10- 01
o.9844x to- 02
0.1094X 10- 01
0.1438X 10-01
0.3234X 10-01
0.3234X 10-01
0.3234X 10- 01

0.3344X 10-0l
0.3344X 10-0l
0.1203x 10- 01
o.t5oox to- 01
0.1063x 10- 01
0.1203x 10- 01
O.l500x 10- 01
0.1063x 10- 01
0.1203X 10- 01
o.t500x 10- 01
0.3344x to- 01
0.3344X 10-01
o.3344x to- 01

1/1 max

1/1 min

10+ 00

o.oooox
0.2700X 10+ 03
0.2700X 10+ 03
O.OOOOX 10+ 00
o.oooox to+oo
o.3399x to+ 02
0.1726x 10+ 03
0.1786x 10+ 03
0.2140X 10+ 03
0.3526x to+ 03
0.3586x 10+ 03
o.9ooox to+ 02
o.9000x to+ 02
0.1800X 10+ 03

0.9000X 10+02
0.4500X 10+03
o.36oox to+ 03
0.7375X 10+ 01
0.1375X 10+01
0.1460X 10+03
0.1874X 10+03
o.t8t4x to+ 03
0.3260X 10+03
0.3600X 10+03
o.36oox to+ 03
0.1800X 10+03
o.21oox to+ 03
0.2 700X 10+03

r

Tabel 4.4: Sectoren voor het Ag-D oppervlak bij een openingshoek van
van de analysator.
Gesclwten is op cirkels met een straal van 1.0 Angström (200 punten in de straal en 360 punten in de hoek).
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4. 7. Het simulatie-programma
De simulatie van een meting met EARISS begint met het leggen van de juiste
stuksgewijze polynomen. Hiertoe dienen de volgende grootheden bekend te zijn: lading en
massa van het ion. de energie van het ion, de lading en massa van de atomen in het
oppervlak. de minimale en maximale detectie-energie. en verder nog een minimale en maximale waarde voor de impact-parameter. Voor deze laatste grootheden is 0.01 mA en 1.5 A
meestal een goede keuze. De programma's "splidata.f" en "spline.f" kunnen nu uitgevoerd
worden. Het programma "splidata.f" neemt ongeveer 130 kByte geheugen in beslag en
duurt ongeveer een half uur. Voor "spline.f" zijn deze waarden 250 kByte en 5 minuten.
Vervolgens worden met "sec.f" de sectoren bepaald die signaal in de MCA geven.
Hiertoe zullen de posities van de atomen. de orientatie van de ionenbundel en de detector
ten opzichte van het gegeven oppervlak. en verder ook de openingshoek van de analysator
bekend moeten zijn. Achtereenvolgens wordt op elk atoom van het oppervlak een ionenbundeltje gericht. Er wordt geschoten op een raster in poolcoördinaten. In de beginfase is
de openingshoek van de analysator 32 maal vergroot. De grenzen van de gebieden die signaal in de MCA opleveren. worden opgeslagen. Vervolgens wordt de openingshoek van de
analysator gehalveerd. en worden deze gebieden opnieuw beschoten. Wanneer de opgegeven
openingshoek bereikt is. worden de gebiedjes benaderd door cirkelsegmenten (sectoren). De
rekentijd van dit programma is afhankelijk van de geeiste nauwkeurigheid. Het bepalen
van de sectoren kost toch al gauw een uur per atoom (300 punten in de straal en 360 punten in de hoek). Beschouwt men een oppervlak van ten hoogste 50 atomen en laat men
maximaal 50 sectoren per atoom toe. dan neemt "sec.f" ongeveer 725 kByte geheugen in
beslag.
Het simulatie-programma voor EARISS heet "col.f". Net zoals in "sec.f" wordt ook hier
elk atoom van het oppervlak met een ionenbundeltje afgetast: nu met random/quasirandom gegeneerde ionen. Hierbij wordt het totaal aantal te verschieten ionen eerlijk over
alle sectoren verdeeld. Dit betekent: aantal ionen op sector = totaal aantal te verschieten
ionen x (oppervlakte sector/totaal oppervlak van alle sectoren). De botsing tussen een ion
en een atoom wordt beschreven met de routine "collis.f". In het merendeel van de gevallen
zal deze. voor de bepaling van de botsingsintegralen. de pp-benaderingen nemen. Wanneer
de energie en/of impact-parameter van een ion buiten het gebied komt waarop de ppbenaderingen geldig zijn. worden de botsingsintegralen berekend met Quadpack. Via de
variabele "info". waarmee tussenresultaten kunnen worden opgeslagen, kan hierover
uitsluitsel verkregen worden.
Het programma kan zowel elastische als inelastische botsingen aan. Dit is te regelen
met de logica! "elastc". Via "info" kan men informatie verkrijgen over het inelastische energieverlies tijdens een individuele botsing. Het energie-verlies wordt berekend met behulp
van de theorie van Lindhard (vergelijkingen (2.85) t/m (2.92)). Om in de toekomst ook
onderzoek te kunnen doen aan neutralisatie, is verder in de mogelijkheid voorzien banen en
energieën van gedetecteerde ionen ongeformateerd op disk op te slaan (variabele "neutrl").
Het programma "col.f'' neemt ongeveer 560 kByte in beslag. bij een oppervlak van ten
hoogste 50 atomen en maximaal 5 botsingen per botsingsreeks. De rekentijd is evenredig
met het aantal te verschieten ionen. Afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de sectoren bepaald zijn. varieert de rekentijd van enkele uren tot enkele tientallen uren bij een
totaal van 300000 gedetecteerde ionen in de MCA. De voortgang van het programma kan
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5. Gesimuleerde resultaten

In dit hoofdstuk zullen we de twee MCA-inhouden bespreken die corresponderen met
de in paragraaf 4.6 bepaalde sectoren. Deze sectoren geven signaal in de MCA bij loodrechte
invalideteetie van He+-ionen aan het Ag-0 oppervlak uit figuur (3.5). Verder zullen we in
paragraaf 5.2 de conclusies van dit afstudeeronderzoek vermelden.

5.1. Gesimuleerde EARlSS-spektra
Alvorens we de bovengenoemde MCA-inhouden bespreken, geven we de (simulatie)condities waaronder deze spektra verkregen zijn. Voor het gemak geven we de simulaties
de namen 0 en N (van Oud en Nieuw). De condities bij simulatie 0 zijn de volgende
geweest:
( 1)

Op elk atoom wordt een ionenbundel met een straal van 1.5 A gericht. De bundel
bestaat uit random gegenereerde ionenbanen. Er is geen rekening gehouden met een
correctie, die nodig is om random getallen in een cartesisch stelsel om te vormen tot
random getallen in poolcoördinaten. Dit betekent dat er vaker bij kleine radiële
afstanden wordt geschoten dan bij grote. Enkelvoudige botsingen worden dus
bevoordeeld boven dubbele botsingen.

(2)

Geschoten is op de sectoren uit tabel 4.3. Deze zijn (zoals al in paragraaf 4.6 vermeld)
bepaald door de analysator te simuleren met slechts de voorwaarden 1) en 2) uit
paragraaf 4.5. Voor de totale openingshoek van de analysator is 30° genomen.

(3)

In totaal zijn 3 x 106 ionen verschoten (rekentijd circa 45 uur). Het totaal aantal
gedetecteerde ionen in de MCA bedraagt ongeveer 635000. Het rendement is dus iets
meer dan 20%.

In de simulatie N zijn een aantal van de bovenstaande onvolkomenheden opgelost. De condities voor deze simulatie waren:
(1)

Op elk atoom wordt een He+ -ionenbundel met een straal van 1.0 A gericht. De bundel bestaat uit quasi-random gegenereerde ionenbanen. Verder is er nu wel rekening
gehouden met het feit dat de verdelingsfunctie van deze getallen wijzigt wanneer men
van coördinatenstelsel verandert.

(2)

Geschoten is op de sectoren uit tabel 4.4. De analysator is nu gesimuleerd met de drie
in paragraaf 4.6 genoemde voorwaarden. De totale openingshoek is (overeenkomstig
met de EARISS-opstelling) gelijk aan 1o genomen.

(3)

In totaal zijn slechts 500000 ionen verschoten (rekentijd circa 6 uur). Het totaal aantal gedetecteerde ionen bedraagt ongeveer 420000, waaruit een rendement volgt van
84%.

Van beide simulaties zijn in de figuren (5.1) en (5.2) de totale intensiteit als functie van de
energie/azimuth-hoek gegeven. Wanneer we de energie-spektra met elkaar vergelijken, valt
direct op dat de piek bij kanaal 43 in simulatie 0 veel breder is (kanalen 39 t/m 52) dan
die in simulatie N (kanalen 42 t/m 44). In simulatie N liggen er trouwens twee pieken
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dicht naast elkaar (kanaalnummers 42 t/m 44 en 47 t/m 48). Verder kan men bij simulatie 0 een piek (bij de kanaalnummers 77 t/m 78) waarnemen. die afwezig is in simulatie N.
Aan de lage energie-kant van de piek bij kanaalnummer 110 is voorts een ondergrond
aanwezig bij simulatie 0. Deze ondergrond strekt zich uit tot aan kanaal 102. In simulatie
0 zien we tenslotte nog een piek bij kanaal 114. die afwezig is in simulatie N. Vergelijken
we verder de totale intensiteit als functie van de azimuth-hoek bij beide simulaties. dan
komen we tot de conclusie dat deze niet met elkaar overeenstemmen.
De ligging van de pieken in de energie-spektra is te verklaren met behulp van vergelijking (3.1). Uit deze formule volgen de kanaalnummers in de MCA voor enkelvoudige
verstrooiing van He-ionen over 14SO ± 15° aan zilver respectievelijk zuurstof. Men vindt
voor simulatie 0 de kanaalnummers 109 t/m 112 respectievelijk 39 t/m 48. De pieken zullen dan optreden bij de kanaalnummers 110 en 43. Voor simulatie N vindt men 110
respectievelijk 42 t/m 43. In dit laatste geval treedt de piek op bij kanaal 43.
Over de andere pieken in het energie-spektrum van figuur (5.1) kan men het volgende
opmerken: verstrooiing van een He-ion aan zilver over 90° en vervolgens over 55° ± 15°
geeft als kanaalnummers 112 t/m 116 met de piek bij 114. De verbreding van de enkelvoudige botsingspiek bij kanaal 43 (van zuurstof) aan de hoge energie-kant is het gevolg
van dubbele botsingen waarbij een ion zowel aan zilver verstrooid wordt als aan zuurstof
(bijvoorbeeld 122.9° aan atoom 5 en 26.0° aan atoom 8). Ook de piek bij de kanaalnummers 77 t/m 78 is het gevolg van een dubbele botsing aan zowel zilver als zuurstof. Een
voorbeeld is 76.8° aan atoom 5 en 67.0° aan atoom 6. In het energie-spektrum van simulatie 0 is het niet meenemen van voorwaarde 3) uit paragraaf 4.5 terug te vinden in een zich
verbreden ván de dubbele botsingspiek bij kanaal 114 naar de lage energie-kant. De verbreding correspondeert met dubbele botsingen (aan bijvoorbeeld de atomen 1 en 7) die zich
niet in één vlak afspelen.
Dat de totale intensiteit als functie van de azimuth-hoek bij beide simulaties niet met
elkaar overeenstemmen. is het gevolg van het gebruik van verschillende sectoren. Interpretatie van het azimuth-spektrum van figuur (5.1) is ingewikkeld. Dit omdat een grote openingshoek voor de analysator is gebruikt. Piekverbreding kan hiervan het gevolg zijn.
Verder is de simulatie van de analysator niet correct gebeurd doordat een essentiële
voorwaarde is weggelaten (zoals al hierboven is gebleken bij de interpretatie van het
energie-spektrum). Een verklaring voor de pieken in dit spektrum is tot nu toe nog niet
gevonden. De waarden voor de bij de pieken behorende kanaalnummers (te weten 11. 55.
75 en 119) zijn niet terug te vinden in tabel 5.1. In deze tabel zijn alle kanaalnummersin
de azimuth-hoek gegeven. waar men in principe signaal zou kunnen verwachten.
Wanneer men het azimuth-spektrum van simulatie N beschouwt. ziet men een
rechthoekige struktuur met daarop gesuperponeerd een aantal pieken. De kanaalnummers
waarbij deze pieken voorkomen. zijn achtereenvolgens 14. 19. 45. 50. 64. 78, 83. 109. 114
en 128. Deze waarden komen nagenoeg overeen met die uit tabel 5.1. Verder kunnen we
over de rechthoekige struktuur opmerken dat deze het gevolg is van een segmentering van
de enkelvoudige botsingsring. In de richtingen waar dubbele botsingen kunnen voorkomen.
wordt de enkelvoudige botsingsring afgekapt. Verder onderzoek zal noodzakelijk zijn om te
achterhalen welke botsingsprocessen met elke sector corresponderen.
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figuur (5.1) : De totale intensiteit in de MCA als functie van de energie (boven J
respectievelijk azimuth-hoek (beneden) voor simulatie 0.
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kanaalnummer
13
19
23
32
41
45
51
64
77

83
87
96
105
109
115
128
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botsingsreeks
1-4' 1-8,2-6 ,2-9,4-8,6-9
1-5,1-9,5-9
1-6,4-9
1-2,1-3,2-3,4-5,4-6,5-6,7-8,7-9,8-9
4-3,7-6
5-3,7-3,7-5
4-2,6-3,7-2,7-4,8-3,8-6
5-2,7-1.8-2,8-5,9-3
4-1,6-2,8-1,8-4,9-2,9-6
5-1,9-1.9-5
6-1.9-4
2-1,3-1,3-2,5-4,6-4.6-5.8-7,9-7,9-8
3-4,6-7
3-5,3-7,5-7
2-4,2-7,3-6 ,3-8,4-7.6-8
1-7,2-5,2-8,3-9,5-8

Tabel 5.1: Kanaalnummers in de MCA, met betrekking tot de azimuth-hoek, waarbij men in
principe signaal kan verwachten in geval van dubbele botsingen.

5.2. Conclusies
In deze paragraaf zullen we een overzicht geven van wat tijdens het afstudeeronderzoek is bereikt. Verder zullen we trachten aan te geven wat er zoal nog dient te gebeuren
om het uiteindelijke doel. ionenverstrooiing aan katalysatoren. in de toekomst te verwezenlijken.
Bereikt is:
(1)

De al bij het begin van het onderzoek in de groep Fysica van Oppervlakken en
Grenslagen aanwezige subroutines voor het berekenen van de apsis en de botsingsintegralen, zijn geperfectioneerd. Met name traden er voor bepaalde waarden van (s.
Erel ) numerieke instabiliteiten op in de routines voor de botsingsintegralen. die de
procedures uit Quadpack aanroepen. Deze zijn geëlimineerd. De subroutines kunnen de
resultaten van Robinson 1970 reproduceren, en geven (in tegenstelling tot Robinson)
bovendien een schatting van de gemaakte absolute fouten.

(2)

Om rekentijd te besparen. is het procedure-pakket van de Boor 1978 geïmplementeerd. Hiermee kunnen de in paragraaf 4.2 genoemde spline-benaderingen worden
bepaald. De aanzet die de Boor geeft om tot twee-dimensionale benaderingen te
komen, is verder uitgewerkt. Opgemerkt kan worden dat dit procedure-pakket
behalve op ons computer-systeem ook werkt op de Ultrix-Vax van het rekencentrum.
De afwijkingen tussen de gemaakte benaderingen en de echte functies blijken binnen
redelijke grenzen te blijven. Dit is niet alleen het geval voor het te simuleren experiment 2.5 keV He+ op Ag-0 maar ook bijvoorbeeld bij het door Severijns gesimuleerde
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experiment 0.35 keV Ne+ op Ga-As.
( 3)

Inelastische effecten zijn in de literatuur nog niet goed begrepen. Het is dan ook niet
zo verwonderlijk dat de metingen van Mul 1977 niet geheel kunnen worden gesimuleerd. Inelastische effecten zijn met de huidige theorieën ruwweg tot op een factor
twee te voorspellen.

(4)

Er is een simulatie-programma voor de EARlSS-opstelling geschreven. Hiermee kunnen ionenverstrooiingsexperimenten aan in principe elk oppervlak (dus ook niet kristallijne oppervlakken) nagebootst worden. Dit programma bevindt zich nog in de
ontwikkelings- en testfase. Uit de vorige paragraaf volgt dat de voor het Ag-0
oppervlak door dit programma (simulatie N) geleverde energie/azimuth-spektra met
onze verwachtingen overeenstemmen.

Nog te verrichten is:
( 1)

In het vooraf gaande is alleen gesproken over de ligging van pieken, niet over
piekhoogten. Naast de botsingsdoorsnede is ook neutralisatie verantwoordelijk voor
de hoogte van een piek. Aangezien de neutralisatie-kans van een ion afhankelijk is
van de energie en de impact-parameter, zit ook in de overlevingskans van een ion (bij
meervoudige botsingen) struktuur-informatie verscholen. Hiermee zou het aantal
mogelijke hypothesen voor de samenstelling en struktuur van een preparaat verder
gereduceerd kunnen worden.

(2)

Bij katalysatoren heeft men in het algemeen te maken met meer dan één kristaloppervlak. Om een ionenverstrooiingsexperiment aan een echte katalysator te kunnen
geven is het zaak middelingsprocedures te ontwerpen.
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Appendix A Afleiding van (2.24) en (2.25)

Bij een botsing tussen een ion uit de bundel en een stilstaand atoom uit het oppervlak
wordt de snelheid van het massamiddelpunt gegeven door:

Vmmpin lab

=

Vion 'voor' in

mion

lab

(A.l)

Dan volgt vergelijking (2.24):

Emmp in lab

= ~ (mion +matoom )v ,;mp in lab =

Eion , voor , in lab

(2.24)

1+A

Bij de afleiding van vergelijking (2.25) gaan we uit van de situatie in het massamiddelpunt-stelsel voor de botsing. Er geldt dan:

Eion . voor . in mmp

~ mum (V ion . voor . in lab - Vmmp in lab ) 2

=

(A.2)

Dit is te schrijven als:

Eion, voor. in mmp

=

A
1+A

2

(A.3)

Eion , voor , in lab

Evenzo is

Earoom , voor . in mmp

=

~ matoom (Vatoom , voor , in lab - Vmmp in lab ) 2

=

(

(AA)

te schrijven als:

E atoom . voor . in

mmp

A )2 E zon
l +A

(A.5)

voor in lab

Dus:

Etataal , voor . in mmp

= Eion . voor , in mmp +Batoom . voor . in mmp =

A

1+A Eitm . voor • in tab

(A.6)
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Na de botsing geldt in het massamiddelpunt-stelsel (via de wet van behoud van impuls):

mion V ion , na , in rnmp

= matoom V atoom , na • in mmp

(A.7)

zodat:
1+A

Erataal . na . in mmp

= Eian , na , in mmp +Eatoom , na , in mmp = ~Eian,na,in mmp

(A.8)

Behoud van energie (voor en na de botsing) geeft:

Erataal , voor , in mmp

= Erataal , na , in mmp +Q

(A.9)

Substitutie van (A.6) en (A.8) in (A.9) levert dan uiteindelijk vergelijking (2.25) op:

A
1+A

1+A

Eian , voor , in lab

= ~Eion,na,in

mmp

+Q

(A.10)

ofwel

A

A
Eion ,na ,in mmp

1+A

+A Eion, voor. in lab

1

-Q

(2.25)
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Appendix B Afleiding van (4.4) en (4.5)

De strooihoek in het massamiddelpunt-stelsel wordt gegeven door uitdrukking (2.47):

J~

(X)

ommp

= TT- 2

r apsl~

1- V (r ) -

r2

Ere/

~

-1/2

dr

(2.47)

r2

We gaan nu over van de variabeler op de nieuwe variabele u via de transformatie:

r

=

rapsis
(1-u 2)

(8.1)

zodat:
2rapsis U
du
(1-u2)2

dr

=

u

=0
=1

(8.2)

en

u

--

r
r

= rapsis
=

(8.3)

00

Dan:

ommp

is

= TT-2 o

(1-u
r a~sis

2)' (1- V(r."..l(l-u')) s '( 1-u ')' r,"
2
Erel

(8.4)

rapsis

2rapsis U
1-u 2 )2 du

(

ofwel:

ommp

i(

= TT-4s 0

r,J,,,,

- -2- -

r0~,,, V(r.,.,J(1-u 2 ))

U

2

U Ere/

s2(1-u2)2
u2

rV2du

(8.5)

zodat:

ommp

=

TT-4s

i ( ,J,,.-s')
(r

o

u2

r.;,. V(r""'" /(1-u
2
U Ere/

2)) 2( ') r 112d
+s 2 -u
u

(8.6)
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Appendix B Afleiding van (4.4) en (4.5)
Wanneer we nu gebruik maken van vergelijking (2.7). dan volgt:
1

Bmmp

= 7T-4s J

-112

2

2

2

s (2-u )+

0

rapsis

E,.eJ u 2

[v(rapsis)-V(rapsisl(1-u

2

))1

du

(B.7)

1

dus:
1

9 mmp

= 7T-4s J

(B.8)

F(u .Erel. s. rapsis )du

0

Vervolgens kunnen we op geschaalde grootheden overgaan door te stellen:
1

(J mmp

= 7T-4sgeschaald J F(u. Erel,geschaald . sgeschaald. Xapsis )du

(4.4)

0

We gaan uit van de tijd-integraal gegeven door (2.48). Substitutie van (B.l) t/m (B.3)
levert op:

s 2 (1-u 2 }2 ~-1!
2
rapsis

2

2rapsisu
(
2)2 du
1-u

-1

(B.9)

Hieruit volgt:
1

T

s 2( 1-u 2)21-

= rapsis -2ra~sis J

112

(B.lO)

u2

0

u

du

rapsis

(1-u 2 ) 2

ofwel:
1

T

= rapsis -2ra~sis JC1-u 2 )- 2

(B.ll)

0

ra~sis V(rapsisf(1-u 2 ))
)~(
---'-----''------+ s 2 2-u 2
2

u Erel

112

u

--rapsis

]du
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Gebruiken we nu (2. 7) waaruit volgt:
V (r apsis) ra~sis

(B.12)

Ere/

dan:
1

" =

rapsis

-2ra~sis JC1-u 2 )- 2

(B.l3)

0

-112
2
rapsis

Eret u2

V

( rapsis ) -V (

(

rapsis

1-u

)

2)

_ _u_ du
rapsis

dus:
1

T

=

rapsis

-2ra~sis JC1-u 2 )- 2G (u )du

(B.l4)

0

Overgang op .geschaalde grootheden geeft vervolgens:
1

T

= Xapsis -2xa~sis j(l-u 2 )- 2G (u .Ere/ ,geschaald ,Sgeschaald ,Xapsis )du
0

(4.5)
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Bij de berekening van de baan van het ion na afloop van de botsing gaan we uit van de vergelijkingen (2.16), (2.17). (2.29). (2.30) en (2.48a).
Het vlak door de botsingspartner. en dat loodrecht staat op de baan van het ion voor
de botsing. wordt gegeven door de uitdrukking:

+ TRACK(S)xY + TRACK(6)XZ + =
(C.1)
TRACK(4)xCATOM(1) + TRACK(S)xCATOM(l) + TRACK(6)XCATOM(1)
TRACK(4)XX

De impact-vector IMPcT volgt dan uit:

+ ÀTRACK(4) +
TRACK(S) TRACK(2) + ÀTRACK(S) +
TRACK(6) TRACK(3) + ÀTRACK(6) =
TRACK(4)CATOM(1) + TRACK(5)CATOM(2) + TRACK(6)CATOM(3)
TRACK(4) TRACK(l)

(C.2)

ofwel:

À

= TRACK(4)

CATOM(l)-TRACK(l)

TRACK(S) CATOM(2)-TRACK(2)

+
+

(C.3)

TRACK(6) CATOM(3)-TRACK(3)

zodat:
IMPCT(1)
IMPCT(2)
IMPCT(3)

=

TRACK(l)
TRACK(2)
TRACK(3)

+À

TRACK(4)
TRACK(S)
TRACK(6)

(C.4)

Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij de omschrijving van (C.3) naar (C.4) gebruikt is
dat de richtingsvector van de baan genormeerd is op 1. De impact-parameter IMPACf is
vervolgens gelijk aan:
IMPACT = I IMPcT-CATaM I

(C.5)

Met behulp van deze impact-parameter en de energie voor de botsing kan de afstand ll
(2.48a) en de strooihoek 9 ion in Lab berekend worden. Als nieuwe steunvector voor de baan
van het ion na de botsing nemen we nu:
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TRACK(l)
TRACK(2)
TRACK(3)

=
na

IMPCT(l)
TRACK(4)
IMPCT(2) - ti TRACK (5)
IMPCT(3)
TRACK (6)

(C.6)
voor

Het snijpunt van de baan van het ion na de botsing en de lijn door de punten IMPcT en
CAToM is:

._.
JMPCT

+ ti tan(9 ion in lab)

(IMPcT -CATOM)
-+
-+
I IMPCT-CA TOM I

(C.7)

waarmee de richtingsvector van de baan van het ion na de botsing volgt uit (de op 1 genormaliseerde vorm van):

ABS( ti) tan(9 ion in

als 9ion in

lab

lab)

(IMPcT -CATOM)
._.
._.
I IMPCT-CA TOM I

TRACK(4)
ABS(ti) TRACK(5)
TRACK(6)

(C.8)
voor

< 90 oen door het tegengestelde van (C.8) als 9ion in lab tussen 90 oen 180 °·
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Wil een ion gedetecteerd kunnen worden. dan zal er voldaan moeten zijn aan:
(1)

De energie van het ion. na afloop van een botsings-reeks. moet liggen tussen de minimale en de maximale detectie-energie. Anders gezegd:
EMIN ~ ENERGY ~ EMAX

(2)

(D.l)

De hoek (in graden) tussen de richtingsvector van de ion-baan en de as van de detector zal een waarde moeten hebben tussen 35-0.5 OPNMCA en 35+0.5 OPNMCA:
hierin is OPNMCA de totale openingshoek van de detector. Herschrijven van deze
voorwaarde levert op:

TANMIN ~

TRACK(4)
ZDETCT(l)
TRACK(5) x ZDETCT(2)
ZDETCT(3)
TRACK(6)

~

TANMAX

(D.2)

en
TRACK(4)
TRACK(5)
TRACK(6)

ZDETCT(l)
ZDEI'CT(2)
ZDETCT(3)

>0

(D.3)

waarbij verondersteld is dat de richtingsvector TRACK en de vector TRACK genormeerd zijn op 1. Verder is aangenomen dat T ANMIN en T ANMAX gegeven worden
door:

= tan(35-0.50PNMCA)

(D.4a)

TANMAX = tan(35+0.5 OPNMCA)

(D.4b)

TANMIN

(3)

De hoek (in graden) tussen de richtingsvector van de ion-baan en de normaalvector
op het vlak door de detector-as en de steunvector van de ion-baan zal moeten liggen
tussen 89° en 91 o: dit om het spiraliseren van ionen in de detector tegen te gaan. De
normaalvector op het vlak door de detector-as en de steunvector van de ion-baan is:

N(l)
N(2)
N(3)

=

TRACK(l)
TRACK(2)
TRACK(3)

x

ZDEI'CT(l)
ZDEI'CT(2)
ZDEI'CT(3)

(D.5)
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Er moet dus gelden:

N(l)
cos(91) ~

N(2)
N(3)

TRACK(4)
TRACK(S)
TRACK(6)

~

cos(89)

Ook hier is weer aangenomen dat de vectoren

(D.6)

N en TRÄCK

genormeerd zijn op 1.

Om te weten in welk (hoek-)kanaal van de MCA een te detecteren ion terecht komt.
bepalen we de afbeelding die nodig is om het assenstelsel X.Y.Z af te beelden op een stelsel
XDETCT.YDETCT.ZDETCT op de detector. Deze afbeelding wordt weergegeven door een
matrix M. Er geldt nu dus:

XDErCT = M

1
0
0

0

YDErCT

=M

1

ZDErCT

0

=M

0
0
1

(D.7)

Vervolgens drukken we de richtingsvector van de baan van het ion na afloop van een
botsings-reeks uit in de nieuwe basis XDETCT.YDETCT.ZDETCf:

TRACK(4)
TRACK (5)
TRACK(6)

= xdetect XDErCT +Ydetect YDËJ'CT + zdetect ZDËI'CT

(D.8)

Hieruit volgt:

=

det(TRÄCK .YDËI'CT .ZDËI'CT)
det( XDËI'CT .YDËI'CT .ZDErCT)

(D.9a)

=

det(XDErCT .TRÄCK .ZDËI'CT)
det(XDËTCT .YDËI'CT .ZDËrcT)

(D.9b)

en

Ydetect

Uit de coördinaten xdetect en Ydetecz kan nu de hoek op de detector (en dus ook het kanaalnummer A in de MCA) bepaald worden.
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Subroutines voor numerieke integratie
( 1)

DOUBLE PRECISION FUNCTION V(X)
INTEGER CHOISE
DOUBLE PRECISION X
V berekent de interatomaire wisselwerkingspotentiaal als functie van de met de
afschermlengte geschaalde interatomaire afstand. M.b.v. de interne parameter CHOISE
kunnen verschillende interatomaire potentialen worden gekozen.

(2)

DOUBLE PRECISION FUNCTION APSIS(ENERGY. IMPACT.EPSABS.EPSREL.
ABSERR.NEVAL .IER)
EXTERNALF
DOUBLE PRECISION ENERGY.IMPACT.EPSABS. EPSREL.ABSERR.
EREL.S.S2.R.R2.VR. EPMACH.UFLOW .OFLOW .F
INTEGER NEVAL.IER
COMMON /BLCK1/EREL.S.S2.R.R2.VR
COMMON /MACO/EPMACH.UFLOW .OFLOW
APSIS berekent de met de afschermlengte geschaalde waarde voor de afstand van
dichtste nadering.

( 3)

DOUBLE PRECISION FUNCTION F(X)
EXTERNAL V
DOUBLE PRECISION V.X.EREL.S.S2.R.R2.VR
COMMON /BLCK1/EREL.S.S2.R.R2.VR
F berekent de functie (4.1).

( 4)

SUBROUTINE DZERO(F .A .B.EPSABS.EPSREL.RESULT .ABSERR.NEVAL.IER)
EXTERNALF
DOUBLE PRECISION A.ABSERR.B.EPSABS.EPSREL.F .RESULT
INTEGER IER.NEVAL
DZERO berekent het nulpunt van de functieFop het interval [A.B].

(5)

DOUBLE PRECISION FUNCTION ANGLE(ENERGY. IMPACT.RO.EPSABS.EPSREL.
ABSERR.NEVAL.IER)
EXTERNAL F1.V
DOUBLE PRECISION ENERGY.IMPACT.RO. EPSABS.EPSREL.ABSERR.EREL.
S.S2.R.R2.VR.Fl.V
INTEGER NEVAL .IER
COMMON /BLCK1/EREL.S.S2.R.R2.VR
ANGLE berekent de hoek-integraal (4.4).

(6)

DOUBLE PRECISION FUNCTION Fl(U)
DOUBLE PRECISION V .VR.U .U2.EPMACH.UFLOW .OFLOW .EREL.S.S2.R.R2
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COMMON /MACO/EPMACH,UFLOW.OFLOW
COMMON /BLCK1/EREL.S.S2.R.R2.VR
Fl berekent de integrand van de hoek-integraal (4.4).
(7)

DOUBLE PRECISION FUNCTION TIMINT(ENERGY. IMPACT.RO.EPSABS.EPSREL.
ABSERR.NEV AL.IER)
EXTERNAL F2.V
DOUBLE PRECISION ENERGY.IMPACT.RO, EPSABS.EPSREL.ABSERR.EREL.S.
S2.R.R2.VR.F2.V
INTEGER NEVAL .IER
COMMON /BLCK1/EREL.S.S2.R.R2.VR
TIMINT berekent de tijd-integraal (4.5).

(8)

DOUBLE PRECISION FUNCTION F2(U)
EXTERNAL V
DOUBLE PRECISION V.VR.U,U2.EREL.S.S2.R.R2,EPMACH.UFLOW.OFLOW
COMMON /MACO/EPMACH.UFLOW.OFLOW
COMMON /BLCK1/EREL.S.S2.R.R2.VR
F2 berekent de integrand van de tijd-integraal (4.5).

( 9)

SUBROUTINE SCALES(NMATMS.ZION .ZATOM. AION .AATOM.LSCALE.ESCALE.
MRATIO.KINEL)
INTEGER NMATMS.ZION,ZATOM.AIONAATOM.CHOISE
DOUBLE PRECISION LSCALE.ESCALE.MRATIO.KINEL
OlMENSION ZA TOM(NMA TMS).AATOM(NMATMS). LSCALE(NMATMS).
ESCALE(NMATMS).MRATIO(NMATMS).KINEL(NMATMS)
SCALES berekent de afschermlengten. energie-schaalfactoren. de massaverhoudingen
en parameters voor inelastisch energieverlies.

ENERGY
IMPACT
RO
EPSABS
EPSREL
ABSERR

=
=
=
=
=
=

NEVAL
IER
EP MACH
UFLOW
OFLOW
EREL

=
=
=
=
=
=
=
=

s
R

geschaalde relatieve energie (zie vergelijking (4.3)).
geschaalde impact-parameter (zie vergelijking (4.2)).
geschaalde afstand van dichtste nadering.
geeiste absolute nauwkeurigheid van het nulpunt.
geeiste relatieve nauwkeurigheid van het nulpunt.
schatting van de absolute fout in de berekende waarde voor het
nulpunt.
aantal evaluaties in de berekening van het nulpunt.
foutenvlag.
het kleinste verschil tussen twee getallen (machine-afhankelijk).
het kleinste positieve getal (machine-afhankelijk).
het grootste positieve getal (machine-afhankelijk).
hulpvariabele die de waarde van ENERGY bevat.
hulpvariabele die de waarde van IMPACT bevat.
hulpvariabele die de waarde van RO bevat.
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S2
R2
VR
F
A
B
RESULT
NMATMS
ZION
ZA TOM
AION
AA TOM
LSCALE
ESCALE
MRATIO
KI NEL

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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het kwadraat vanS.
het kwadraat van R.
de waarde V(geschaalde apsis).
functie waarvan een nulpunt bepaald dient te worden.
ondergrens van het interval waarop het nulpunt van F bepaald wordt.
bovengrens van het interval waarop het nulpunt van F bepaald wordt.
berekende benadering voor het nulpunt.
aantal atomen waarvoor de schalingsfactoren bepaald moeten worden.
aantal protonen in de kern van het ion.
aantal protonen in de kern van een atoom.
totaal aantal nucleonen in de kern van het ion.
totaal aantal nucleonen in de kern van een atoom.
lengte-schaalfactor in Angström
energie-schaalf actor in ke V.
massaverhouding matoom /mion.
parameter voor inelastische effecten. zie vergelijking (2.88).

Subroutines voor twee-dimensionale splines
(1)

SUBROUTINE PP2D(NX.NY.KX.KY. TX.TY.BCOEF.LX.LY.BREAKX. BREAKY.
COEF.WORK1.WORK2.WORK3)
INTEGER NX.KX.LX.NY .KY .LY
DOUBLE PRECISION TX.TY.BREAKX. BREAKY.BCOEF.COEF.WORK1.WORK2.
WORK3
DIMENSION TX(NX+KX).TY(NY+KY). BREAKX(NX-KX+2).
BREAKY(NY-KY+2).BCOEF(NX.NY).
COEF(KX.NX-KX+l.KY.NY-KY+l).WORKl(KX.KX.NY).
WORK2(NY .KX.NX- KX + 1 ).WORK3(KY .KY .NX- KX + l.KX)
PP2D berekent een twee-dimensionale Piecewise-Polynomial-benadering uitgaande
van een twee-dimensionale B-spline-benadering.

(2)

SUBROUTINE BSPL2D(NX.NY.KX. KY.TAUX.TAUY.TX.TY.
BCOEF.GTAU.WORK1.WORK2A.WORK2B. WORK3A.
WORK3B)
INTEGER NX.KX.NY.KY
DOUBLE PRECISION TAUX.TAUY.TX. TY.BCOEF.GTAU.WORKl.
WORK2A.WORK2B.WORK3A.WORK3B
DIMENSION TAUX(NX).TAUY(NY).TX(NX+KX). TY(NY+KY).
BCOEF(NX.NY).GTAU(NX.NY).WORK l(NX.NY). WORK2A(NX).
WORK2B(NY).WORK3A((2*KX-l)*NX). WORK3B((2*KY-l)*NY)
BSPL2D berekent de B-spline coëfficiënten voor een twee-dimensionale functie GTAU
die op een raster van NX X NY punten bekend is.

(3) SUBROUTINE STORE4(ARRAY.Nl.N2.N3.N4.UNIT.NAME.RECO)
INTEGER Nt.N2.N3.N4.UNIT.RECO

Appendix E De ontwikkelde software

-76-

DOUBLE PRECISION ARRAY
CHARACTER *(*) NAME
OlMENSION ARRAY(Nl.N2.N3.N4)
STORE4 slaat een vier-dimensionaal array "ARRAY(Nl.N2.N3.N4)" van doubles
ongeformateerd op (in de file "NAME") op disk. N.B: het aantal bytes voor een double
(hier 8) is machine-afhankelijk.
(4)

SUBROUTINE TAKE4(ARRAY.Nl.N2.N3.N4.UNIT.NAME.RECO)
INTEGER Nl.N2.N3.N4.UNIT.RECO
DOUBLE PRECISION ARRAY
CHARACTER *(*)NAME
OlMENSION ARRAY(Nl.N2.N3.N4)
T AKE4 haalt een vier-dimensionaal array "ARRA Y(Nl.N2 .N3 .N4 )" van doubles
ongeformateerd op (uit de file "NAME") van disk. N.B: het aantal bytes voor een double (hier 8) is machine-afhankelijk.

(5)

DOUBLE PRECISION FUNCTION INTPOL(SEARCH.NX. NY.KX.KY.LX.LY.
T AUXX.T AUYY .BREAKX.BREAKY.COEF)
INTEGER NX.NY .KX.KY .LX.LY
DOUBLE PRECISION TAUXX.TAUYY.BREAKX.BREAKY.COEF
LOOICAL SEARCH
OlMENSION BREAKX(NX-KX+2).BREAKY(NY-KY+2). WORK(20).
COEF(KX.NX-KX+l.KY.NY-KY+1)
INTPOL berekent een waarde van de Piecewise-Polynomial-benadering gegeven door
de arrays BREAK en COEF.

NX
NY
TAUX
TAUY
GTAU
TX
TY
KX
KY
BCOEF
LX

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

LY

=

BREAK X
BREAKY
COEF

=
=
=

SEARCH

=

aantal datapunten in de X-richting.
aantal datapunten in de Y-richting.
datapunten in de X-richting.
datapunten in deY-richting.
functie waarvan de Piecewise-Polynomial bepaald dient te worden.
array van knooppunten in de X-richting.
array van knooppunten in de Y-richting.
de orde van de B-splines in de X-richting.
de orde van de B-splines in de Y-richting.
de ontwikkelingscoëfficiënten van de functie GT AU in B-splines.
het aantal stukken polynoom van de graad KX-1 waaruit een
Piecewise-Polynomial-benadering is opgebouwd.
het aantal stukken polynoom van de graad KY-1 waaruit een
Piecewise-Polynomial-benadering is opgebouwd.
array van breekpunten in de X-richting.
array van breekpunten in de Y-richting.
de ontwikkelingscoëfficiënten van de functie GTAU in stukken
polynoom.
als SEARCH= TRUE. dan wordt in INTPOL het interval bepaald
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(twee-dimensionaal) waarin het punt van interpolatie ligt.

Subroutines voor inelastische effecten
(1)

DOUBLE PRECISION FUNCTION QINELL(KINEL.LSCALE.SCAPPR.ENERGY)
DOUBLE PRECISION KINEL.LSCALE.SCAPPR.ENERGY
QINELL berekent het inelastische energie-verlies (volgens de theorie van Lindhard
e.a.) in keV.

(2)

DOUBLE PRECISION FUNCTION QINELZ(Zl.Ml.Z2.M2.EE.LSCALE.SCAPPR)
INTEGER Z l.Z2
REAL M l.M2 .EE.LSCALE.SCAPPR.PCOEF .LFCTR.VFERMI
OlMENSION PCOEF(8)
QINELZ berekent het inelastische energie-verlies (volgens de theorie van Ziegier e.a.)
in keV.

KINEL

=

LSCALE
SCAPPR
ENERGY

=
=
=

Zl
Ml
Z2
M2
EE

=
=
=
=
=

PCOEF

=

LFCTR

=

VFERMI

=

parameter (gegeven door uitdrukking (2.88)) uit de Lindhard theorie
voor inelastische energie-verliezen.
afschermlengte in Angström.
de met de afschermlengte geschaalde afstand van dichtste nadering.
de energie (in keV) van het ion voor de botsing in het laboratoriumsysteem.
aantal protonen in de kern van het ion.
atoom-gewicht van het ion (in atomie mass units).
aantal protonen in de kern van het atoom.
atoom-gewicht van het atoom (in atomie mass units).
de energie (in keV) van het ion voor de botsing in het laboratoriumsysteem.
stopping coëfficiënten voor protonen (zie de file SCOEF gegeven
door Ziegier ).
factor die de afschermlengte voor het ion bepaalt (zie de file SCOEF
gegeven door Ziegier ).
Fermi-snelheid voor het atoom in eenheden van de Bohr-snelheid (2.83)
(zie de file SCOEF gegeven door Ziegier ).

Subroutines voor de botsing in het laboratorium-stelsel

(1)

SUBROUTINE MATRIX(ROTX.ROTY.ROTZ.M)
DOUBLE PRECISION ROTX.ROTY .ROTZ.M
OlMENSION M(3.3)
MATRIX berekent de rotatie-matrix voor een rotatie om de z-as over rotz radialen
gevolgd door een rotatie om the y-as over roty radialen en een rotatie om the x-as
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over rotx radialen.
(2)

LOOICAL FUNCTION IONGUN(RMIN.RMAX. PSIMIN .PSIMAX.FR.FPSI.HULL.
NHULL.TRACK)
EXTERNALINHULL
INTEGER NHULL
DOUBLE PRECISION RMIN .RMAX.PSIMIN .PSIMAX.FR.FPSI.HULL.TRACK
LOOICAL INHULL
OlMENSION HULL(1:2.0:NHULL).TRACK(6)
IONGUN berekent de initiële baan van een ion dat op een sector van een bepaald
atoom geschoten wordt. Wanneer het ion binnen de convex hull in die sector geschoten wordt, wordt aan IONGUN de waarde TRUE meegegeven.

(3)

INTEGER FUNCTION NEWPAR(NMATMS.IMPMAX.OLDPAR.TRACK)
EXTERNAL V
INTEGER NMATMS.MXATMS.OLDPAR
DOUBLE PRECISION TRACK.IMPMAX. CATOM.LSCALE.ESCALE.MRATIO.
KINEL.V
PARAMETER (MXATMS=50)
OlMENSION TRACK(6)
COMMON /SCALE/CATOM(3*MXA TMS).
LSCALE(MXATMS).ESCALE(MXATMS).
MRATIO(MXATMS).KINEL(MXATMS)
NEWP AR berekent een nieuwe botsingspartoer voor een ion.

(4)

SUBROUTINE COLLIS(CATOM.LSCALE. ESCALE.MRATIO.KINEL.ELASTC.
EPSABS.EPSREL.TRACK,ENERGY.INFO)
EXTERNAL APSIS.ANGLE.TIMINT.QINEL.INTPOL
INTEGER NI.NE.KI.KE.LI.LE
DOUBLE PRECISION CATOM.LSCALE.ESCALE. MRATIO.KINEL.EPSABS.EPSREL.
TRACK.ENERGY.EPMACH.UFLOW. OFLOW.BREAKl.
BREAK2.BREAK3,BREAK4.BREAK5.
BREAK6 .COEFl ;COEF2 .COEF3.
SMIN .SMAX.ERLSMN .ERLSMX
LOOICAL ELASTC.INFO
PARAMETER (NI=32 .NE=32 .KI=4.KE=4)
OlMENSION CATOM(3).TRACK(6)
COMMON /MACO/EPMACH.UFLOW .OFLOW
COMMON /SPLINE/SMIN .SMAX.ERLSMN. ERLSMX.LI.LE.BREAKl(NI- KI+ 2).
BREAK2(NE- KE+2),COEF1(KI.NI- KI+ l.KE.NE- KE+ 1),
BREAK3(NI-KI+2).BREAK4(NE-KE+2),
. COEF2(KI.NI- KI+ l.KE,NE..:_ KE+ 1),BREAK5(NI- KI+ 2).
BREAK6(NE- KE+ 2),COEF3(KI.NI- KI+ l.KE.NE- KE+ 1)
COLLIS berekent (numerieke integratie. of interpolatie m.b.v. piecewise polynomials)
de baan en energie van een ion na een (mogelijk inelastische) botsing met een atoom.
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DOUBLE PRECISION FUNCfiON RANDOM()
EXTERNAL RAND
INTEGER RAND
RANDOM berekent een random getal tussen 0 en 1.

RMIN
RMAX
PSIMIN
PSIMAX
FR.FPSI
HULL
NHULL

=
=
=
=
=
=
=

TRACK

=

R

=

PSI
NMATMS
IMPMAX
OLDPAR
MXATMS
CATOM
LSCALE
ESCALE
MRATIO
KI NEL
ELASTC

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

EPSABS
EPSREL
ENERGY
INFO

=
=
=
=

EP MACH
UFLOW
OFLOW
BREAKl
BREAK2
BREAK3
BREAK4
BREAK5

=
=
=
=
=
=
=
=

minimum straal in Angström van de sector.
maximum straal in Angström van de sector.
minimum hoek (in radialen) van de sector.
maximum hoek (in radialen) van de sector.
factoren tussen 0 en 1.
de convex hull van de sector (RMIN.RMAX.PSIMIN.PSIMAX).
het aantal hoekpunten van de convex hull; element HULL(I.O) is een
intern punt van de hull. en HULL(I.l) = HULLCI.NHULL) (I= 1.2).
baan van het ion in het laboratorium-systeem: het ion wordt
verondersteld in de negatieve z-richting te bewegen:
steunvector = (TRACK(1).TRACK(2).TRACK(3)). in Angström.
richtingsvector= (TRACK(4).TRACK(5).TRACK(6)).
straal in Angström voor de plaats waar het ion
geschoten wordt.
hoek (in radialen) voor de plaats waar het ion geschoten wordt.
aantal atomen in het oppervlak.
maximale impact-parameter in Angström.
de vorige botsingspartner.
maximum aantal atomen in het oppervlak.
coördinaten van de atomen in het oppervlak.
lengte-schaalfactor in Angström.
energie-schaalfactor in ke V.
massaverhouding matoom /mion .
parameter voor inelastische effecten. zie vergelijking (2.88).
kiest een elastische (ELASTC= TRUE) of een inelastische
(ELASTC= F ALSE) botsing.
geeiste absolute nauwkeurigheid van de botsingsintegralen.
geeiste relatieve nauwkeurigheid van de botsingsintegralen.
energie (in keV) van het ion in het laboratorium-systeem.
m.b.v. deze variabele is het mogelijk (INFO= TRUE) informatie
te verkrijgen over een aantal interne variabelen in de subroutines
COLLIS.F en FILMCA.F.
het kleinste verschil tussen twee getallen (machine-afhankelijk).
het kleinste positieve getal (machine-afhankelijk).
het grootste positieve getal (machine-afhankelijk).
breekpunten in de S-richting van de functierapsis (S.Erd ).
breekpunten in de E-richting van de functie rapsis (S.Erd ).
breekpunten in de S-richting van de functie 8mmp (S.Erd ).
breekpunten in de E-richting van de functie 6mmp (S.Erd ).
breekpunten in deS-richting van de functie T(S.Erd ).
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BREAK6
COEFl
COEF2
COEF3
Ll+l
LE+l
SMIN
SMAX
ERLSMN
ERLSMX

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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breekpunten in de E-richting van de functie r(S.Erel ).
de PP-coëfficiënten van de functie rapsis (S.Erel ).
de PP-coëfficiënten van de functie Ommp (S.Erel ).
de PP-coëfficiënten van de functie r(S.Erel ).
aantal elementen in de arrays BREAK!. BREAK3. en BREAKS.
aantal elementen in de arrays BREAK2. BREAK4. en BREAK6.
de minimale geschaalde impact-parameter.
de maximale geschaalde impact-parameter.
de minimale geschaalde relatieve energie.
de maximale geschaalde relatieve energie.

Subroutines die de MCA nabootsen
(1)

LOGICAL FUNCTION INMCA(ZDETCT.TRACK. TANMIN.TANMAX.EMIN.EMAX.
ENERGY)
DOUBLE PRECISION ZDETCT .TRACK.TANMIN .TANMAX.EMIN.EMAX.ENERGY
DIMENSION ZDETCT(3).TRACK(6)
INMCA bepaalt of een ion de Multi-Channel-Analyzer kan bereiken.

(2) SUBROUTINE FILMCA(TRACK.XDETCT. YDETCf.ZDETCT.EMIN.EMAX.
ENERGY .NEUTRL.MCA.INFO)
EXTERNAL DET
REALMCA
DOUBLE PRECISION TRACK.XDETCT.YDETCT. ZDETCT.EMIN.EMAX.
ENERGY.NEUTRL
LOGICAL INFO
OlMENSION TRACK(3).XDETCf(3).YDETCf(3).ZDETCf(3).MCA(128.128)
FILMCA berekent voor een gedetecteerd ion een kanaalnummer in de MCA en hoogt
de inhoud daarvan (met de overlevingskans van het ion) op.
(3)

DOUBLE PRECISION FUNCTION DET(X.Y.Z)
DOUBLE PRECISION X.Y.Z
DIMENSION X(3).Y(3).Z(3)
DET berekent de determinant van de matrix (X.Y.Z) waarin X. Y en Z kolomvectoren zijn.

(4) SUBROUTINE STORE2(ARRAY.Nl.N2.UNIT.NAME)
INTEGER Nl.N2.UNIT
REALARRAY
CHARACTER *(*)NAME
DIMENSION ARRA Y(Nl.N2)
STORE2 slaat een twee-dimensionaal array "ARRAY(Nl.N2)" van reals ongeformateerd op (in de file "NAME") op disk. N.B: het aantal bytes voor een real (hier 4) is
machine-afhankelijk.
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SUBROUTINE TAKE2(ARRAY.Nl.N2.UNIT.NAME)
INTEGER Nl.N2.UNIT
REAL ARRAY
CHARACTER *(*)NAME
OlMENSION ARRAY(Nl.N2)
TAKE2 haalt een twee-dimensionaal array "ARRAY(Nl.N2)" van reals ongeformateerd op (uit de file "NAME") van disk. N.B: het aantal bytes voor een real (hier 4) is
machine-afhankelijk.

XDETCT
YDETCT
ZDETCT

=

TRACK

=

T ANMIN

=

T ANMAX

=

EMIN
EMAX
ENERGY
E
A
NEUTRL
MCA
INFO

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=

X-as van het assenstelsel op de detector.
Y-as van het assenstelsel op de detector.
Z-as van het assenstelsel op de detector (richtingsvector die de
as van de detector aangeeft). Zorg ervoor dat geldt dat
ZDETCT2 (1)+ZDETCT2 (2)+ZDETCT2 (3) = 1
baan van het ion. De steunvector (TRACK(1).TRACK(2).TRACK(3)) heeft
als eenheid Angström. Zorg ervoor dat de richtingsvector
(TRACK(4).TRACK(5),TRACK(6)) genormeerd is op 1
minimum waarde van de tangens van de hoek tussen de vectoren
(ZDETCT(1).ZDETCT(2).ZDETCT(3)) en
(TRACK( 4 ).TRACK(5).TRACK(6) ).
maximum waarde van de tangens van de hoek tussen de vectoren
(ZDETCT( 1 ).ZDETCT(2 ).ZDETCT(3)) en
(TRACK( 4 ).TRACK(5) .TRACK(6) ).
minimum detectie energie (in keV).
maximum detectie energie (in keV).
de energie (in keV) van het ion na een reeks botsingen.
rij-nummer (energie) in het array MCA.
kolom-nummer (hoek) in het array MCA.
kans dat een ion niet geneutraliseerd is na een reeks botsingen.
het equivalent van de MCA in het experiment.
parameter waarmee men al of niet de kanaalnummers E en A in de MCA
kan laten uitprinten.

