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Samenvatting 

In de groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen (F.O.G.) van de vakgroep Vaste 
Stof wordt het EARlSS-apparaat ontwikkeld. EARISS staat voor Energy and Angle 
Resolved Ion Scattering Spectroscopy. Met dit apparaat wil men onderzoek gaan doen naar 
de struktuur van onder andere de ( 110)-oppervlakken van GaAs en GaP. Deze III- V 
half geleiders vinden steeds meer toepassing in de moderne IC-technologie. Door de steeds 
verder gaande schaalverkleining van de komponenten worden de eigenschappen van deze 
komponenten steeds meer bepaald door die van de oppervlakken en grenslagen. 

Uit het spektrum van de teruggestrooide ionen dat we met het EARlSS-apparaat 
meten. kunnen we de struktuur van een oppervlak bepalen. Deze spektra zijn echter zeer 
gecompliceerd. De interpretatie van deze spektra wil men dan ook gaan ondersteunen met 
computersimulaties. De simulatie van de verstrooiing van ionen aan een oppervlak van een 
vaste stof vergt echter zeer veel rekentijd. Deze rekentijd kan echter op een aantal 
manieren gereduceerd worden : door een interpolatie-techniek te gebruiken voor het bere
kenen van de botsingsintegralen. door de botsingspanners met een snel algorithme te 
bepalen. door alleen die gebieden op het oppervlak te beschouwen die signaal opleveren in 
de detektor en door het zo goed mogelijk kiezen van de posities op het oppervlak die 
gebruikt worden om de spektra te simuleren. Het blijkt dan mogelijk te zijn om binnen 
redelijke rekentijden (8 tot 16 uur) een simulatie te berekenen op een super
microcomputer. 



Ik wilde Hans Ottevanger bedanken voor zijn goede begeleiding en Jo Jaspar voor de 
prettige samenwerking en vele vruchtvolle discussies in het afgelopen jaar. Verder gaat 
mijn dank uit naar Wouter. Bert. Jeroen. Paul en Anton voor de vele interessante 
gesprekken. 
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1. Inleiding 

In de groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen (F.O.G.) van de vakgroep Vaste 
Stof wordt onderzoek gedaan naar de samenstelling en struktuur van de allerbuitenste 

atoomlagen van een vaste stof. Deze atoomlagen zullen in het algemeen andere eigenschap-. 
pen hebben dan het bulk-materiaal. Dit is in te zien door het feit dat een atoom in de bulk 
zich in een evenwicht bevindt waarbij het volledig omgeven wordt door buuratomen. 

Indien we een oppervlak maken door te klieven zal bij de buitenste laag atomen een deel 
van de buuratomen ontbreken. Deze atomen bevinden zich daarom niet meer in een 
evenwicht. Het pas gemaakte oppervlak heeft een grote oppervlakte-energie. Door een aan
tal processen wordt getracht deze oppervlakte-energie zo laag mogelijk te maken : 

(1) Atomen met een relatief grote oppervlakte-energie zullen van het oppervlak de bulk 
in diffunderen. terwijl atomen met een lage oppervlakte-energie juist uit de bulk naar 
het oppervlak diffunderen. Dit proces noemt men segregatie en kan ervoor zorgen dat 
de samenstelling van een oppervlak totaal anders wordt als die van de bulk. 

(2) De atomen in de buitenste atoomlagen kunnen zich ruimtelijk gaan herordenen. Dit 
proces noemt men reconstructie. Ook kan er relaxatie optreden : hierbij verandert de 
afstand tussen de buitenste atoomlaag en de tweede laag. Relaxatie kan ook optreden 
in dieper gelegen atoomlagen. 

Een goed begrip van oppervlakken en grenslagen wordt steeds belangrijker op veel 
gebieden. Hierbij kunnen we denken aan chemische reakties waarbij één van de reaktanten 
in de vorm van een vaste stof aanwezig is. De chemische reaktie vindt dan immers plaats 
aan het oppervlak. Kennis over de struktuur is ook van belang voor de katalyse. De wer

king van katalysatoren wordt immer's voor een deel door de struktuur van het oppervlak 
bepaald. 

Ook in de moderne halfgeleider en I.C.-technologie spelen de eigenschappen van 
oppervlakken en grenslagen een steeds grotere rol. Door de voortdurende schaalverkleining 
wordt de verhouding van oppervlak en volurne steeds groter. Daardoor gaan de eigen
schappen van oppervlakken en grenslagen steeds meer de eigenschappen van de komponen
ten bepalen. 

Voor de fabrikage van halfgeleiders maakt men veelal gebruik van silicium. Door het 
silicium met geschikt gekozen elementen te doteren. kan men hierop de afzonderlijke kom
ponenten aanbrengen. Tegenwoordig gebruikt men ook steeds meer IIT-V halfgeleiders zoals 
GaAs en GaP. Komponenten gemaakt met deze halfgeleiders kunnen bij hogere frequenties 
werken dan die gemaakt met silicium. Hierdoor zijn deze halfgeleiders interessant voor de 
ontwikkeling van onder andere computers. 

We zullen nu eerst een kort overzicht geven van een aantal technieken voor 
oppervlakte-onderzoek en vervolgens enige aandacht besteden aan de ( 110 )-oppervlakken 
van GaAs en GaP. 
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1.1. Technieken voor oppervlakte-onderzoek 

Een veel gebruikte techniek voor oppervlakte-onderzoek is Low Energy Electron 

Difraction (LEED). Hierbij, beschiet men het te onderzoeken oppervlak met elektronen met 
een energie van enkele honderden elektronvolt. De van het oppervlak teruggestrooide elek
tronen geven dan informatie over de struktuur van de buitenste atoomlagen. Het aantal 
atoomlagen waar we informatie over krijgen varieert afhankelijk van de energie van de 
elektronen van enkele tot een tiental atoomlagen. LEED is dus niet een zuivere 
oppervlakte-gevoelige techniek omdat niet alleen naar de allerbuitenste laag wordt 

gekeken. 

Twee andere aan elkaar verwante technieken zijn A uger Electron Spectroscopy (AES) 
en X-ray Photo-electron Spectroscopy (XPS). Bij AES maakt men gebruik van elektronen 
met een energie tussen 1.5 en 2.0 keV. Als een elektron uit de bundel een elektron uit één 
van de binnenste schillen van een atoom weg schiet dan kan het zo onstane gat opgevuld 
worden door een elektron uit een meer naar buiten gelegen schil. De hierbij vrijkomende 
energie kan worden over gedragen aan een ander elektron waarvan we vervolgens de 
kinetische energie kunnen meten. Deze energie is een karakteristiek voor het element zodat 
we de samenstelling van het oppervlak kunnen bepalen. XPS is een soortgelijke techniek 
maar in plaats van een bundel elektronen gebruikt men Röntgen-straling om een elektron 
uit de binnenste schillen van een atoom te verwijderen. 

Technieken die wel alleen informatie verschaffen over de allerbuitenste atoomlaag 
maken gebruik van ionen in plaats van elektronen. Eén van deze technieken is Secondary 
Ion Mass Spectroscopy (SIMS). Hierbij beschiet men het preparaat met ionen en kijkt ver
volgens naar de ionen die hiermee uit het oppervlak worden los geschoten. We kunnen met 
SIMS dus alleen de samenstelling van een oppervlak nagaan. Technieken die wel 
struktuur-informatie over het oppervlak geven zijn Low Energy Ion Scattering (LEIS). 
Medium Energy Ion Scattering (MEIS) en High Energy Ion Scattering (HElS). Deze laatste 
noemt men ook wel Rutherford Back-Scattering. Men kijkt nu niet naar de ionen die uit 
het oppervlak worden losgeslagen maar naar de ionen uit de bundel zelf na verstrooiing. 
Deze drie technieken zijn destruktief van aard omdat het preparaat door de invallende 
bundel ionen beschadigd wordt. Bij MEIS gebruikt men ionen met een een energie tussen 10 
en 50 keV en bij HElS bedraagt de energie van de ionen enkele MeV. Door gebruik te 
maken van de schaduwwerking van de atomen kan men de posities van de atomen in het 
oppervlak bepalen. Bij LEIS kan men op dezelfde manier te- werk gaan. De energie van de 
ionen ligt echter tussen 0.5 en 5 keV. Informatie over de sarnensteliing kunnen we bij alle 
drie de teebieken verkrijgen uit het energie-spèktrum van de verstrooide ionen. 

Eén van de technieken die gebruik maakt van LEIS is ICISS (Impact Collision Ion 
Scattering Spectroscopy. Niehus [1984]). Bij ICISS maakt men gebruik van de schaduw
kegel van de atomen om hun posities te bepaien. De strooihoek die men gebruikt. is 
ongeveer 180°. Als nu een atoom precies op de rand van zo'n schaduwkegel ligt dan wordt 
de intensiteit bij de energie waar dit atoom een piek veroorzaakt groter. Uit de richting van 
de ionenbundel waarbij dit effekt optreedt. kan men de posities van de atomen bepalen. 

In de groep F.O.G. wordt het EARlSS-apparaat ontwikkelt dat eveneens gebruik 
maakt van de techniek van LEIS. EARISS staat voor Energy and Angle Resolved Ion 
Scattering Spectroscopy. Met dit apparaat wordt gelijktijdig de verdeling van de ionen 
gemeten als funktie van de energie als van de azimuth-hoek. Hierdoor kan men in kortere 
meettijden dezelfde informatie verkrijgen als met de meer gebruikelijke technieken van 
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ionenverstrooiing. Deze kortere meettijden betekenen dat het oppervlak tijdens de meting 

minder beschadigd wordt en dat het gemeten spektrum hierdoor minder beïnvloed wordt. 
-

Een recente techniek voor oppervlakte-onderzoek is Scanning Tunneling Microscopy 
(STM). Hierbij laat men een zeer dunne naald met een top waarop zich slechts één atoom 
bevindt. op een afstand van enkele Angstram langs het oppervlak bewegen. Er zullen nu 
elektronen van de punt van de naald door middel van tunneling naar het preparaat 
bewegen. De sterkte van de stroom die hierdoor ontstaat. hangt onder andere af van de 
elektronendichtheid en de afstand tussen de punt van de naald en het oppervlak. Door de 
stroomsterkte constant te houden kan men de verdeling van de elektronen aan het 
oppervlak bepalen. Deze verdeling verschaft informatie over de struktuur van het 
oppervlak. Dit is echter slechts mogelijk voor relatief kleine stukken van het oppervlak 
zodat alleen lokaal informatie wordt verkregen over de struktuur. Het onderscheiden van 
de verschillende soorten atomen is met STM niet mogelijk zodat geen informatie over de 
samenstelling van het oppervlak wordt verkregen. Ook is de invloed van de naald op de 

elektronen configuratie onbekend. 

1.2. De (110)-oppervlakken van GaAs en GaP 

De III-V halfgeleiders GaAs en GaP kristalliseren beide in een zinkblendestruktuur. 
Ieder atoom wordt tetraedisch omringt door vier atomen van de andere soort. Het 
engereconstrueerde (110)-oppervlak van deze twee halfgeleiders is weergegeven in figuur 
(1.1). De roosterconstante a van GaAs is 5.65 A en die van GaP is 5.45 A. 

De atomen in de buitenste lagen bevinden zich echter in dit engereconstrueerde 
oppervlak niet in evenwicht en hebben een relatief hoge oppervlakte-energie. Uit experi
menten blijkt dan ook dat er reconstructie van dit (110)-oppervlak optreedt (Swarts 
[1981]. Duke [1983]). Bij deze reconstructie blijft de periodiciteit van het rooster van de 
bulk bewaard. Het gereconstrueerde oppervlak heeft dus een (lX !)-periodiciteit. Ook 

blijkt de symmetrie in de vlakken y = m: ..ti met m = 0. ± 1. ± 2. · · · na reconstructie 

nog aanwezig te zijn. Dit betekent dat er dus geen reconstructie optreedt in deze y-richting. 
Uit de experimenten blijkt verder dat bij de reconstructie de As (P) atomen in de bovenste 
laag van de bulk weg bewegen terwijl de Ga atomen juist naar de bulk toe bewegen. De 
hoek w die de verbindingslijn tussen het Ga atoom en het As (P) atoom maakt met het 
xy-vlak blijkt ongeveer 27° te zijn (zie figuur (1.2)). 

Met het EARlSS-apparaat kunnen we informatie over de samenstelling en de struk
tuur van deze oppervlakken verkrijgen. Deze kunnen bepaald worden uit de verdeling van 
de teruggestrooide ionen over energie en azimuth-hoek. De interpretatie van de gemeten 
spektra is echter niet eenvoudig. Om de interpretatie te vereenvoudigen hebben we 
programma's ontwikkeld waarmee we spektra die we met EARISS kunnen verkrijgen. kun
nen simuleren. 

We zullen nu in hoofdstuk 2 de theorie behandelen die nodig is voor het opzetten van 
de programmatuur waarna we in hoofdstuk 3 ingaan op de manier waarop we met het 
EARlSS-apparaat struktuur-onderzoek kunnen doen. In hoofdstuk 4 zullen we de 
programma's bespreken en in hoofdstuk 5 zullen we tenslotte enige resultaten van simula
ties presenteren. 
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a 

figuur ( 1.1) : het on gereconstrueerde ( 110 )-oppervlak van GaAs en GaP in boven

en zijaanzicht. De zwarte atomen stellen As ( P) voor en de witte Ga. 

figuur (1.2) : het gereconstrueerde (110 )-oppervlak van GaAs en GaP in boven- en 

zijaanzicht. 
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2. Theorie 

Voor een geheel correcte behandeling van de verstrooiing van ionen aan een oppervlak 
van een vaste stof moeten we quanturn mechanica gebruiken. Echter onder een aantal 
voorwaarden kunnen we deze verstrooiing benaderen door een reeks klassieke tweedeeltjes 
botsingen. Deze voorwaarden zijn : 

( 1) De de Broglie golflengte van het ion moet veel kleiner zijn dan de interatomaire 
afstanden in het kristalrooster. Dit blijkt meestal het geval te zijn. Voor 1 keV Ne+ 
vinden we bijvoorbeeld een golflengte van 0.002 A terwijl de interatomaire afstanden 
tussen de meest nabije buren in bijvoorbeeld GaAs variëren van 1.4 tot 2.6 A. Dit 
maakt het ons mogelijk om de klassieke botsingsmechanica te gebruiken. 

(2) De interactietijd tussen een ion en een atoom moet veel kleiner zijn dan de tril
lingstijden in het kristalrooster. Indien hieraan voldaan is. kunnen we het atoom 
tijdens de botsing als een vrij deeltje beschouwen. Het blijkt dat deze interactietijd 
ongeveer een factor 1000 korter is dan de trillingstijden in het rooster. 

Verder zullen we voor de simulaties van de veronderstelling uitgaan dat de afstand 
waarover de interactiepotentiaal veel van nul verschilt. klein is ten opzichte van de inter
atomaire afstanden in het rooster zodat we de baan van het ion kunnen benaderen door 
zijn asymptoten. De baan van het ion is dan immers slechts gekromd over een afstand die 
klein is ten opzichte van de interatomaire afstanden. Ook zullen we er van uitgaan dat we 
thermische vibraties kunnen verwaarlozen. Dit betekent dat we een oppervlak bij T = 0 K 
beschouwen. 

We zullen in paragraaf 2.1 de bij de simulaties benodigde theorie met betrekking tot 
de klassieke botsingsmechanica en de interactie tussen een ion en een atoom behandelen. 
Aansluitend zullen we in paragraaf 2.2 een integraalformulering geven van de verstrooiing 
van ionen aan een target en in paragraaf 2.3 zullen we ingaan op de Monte Carlo methode 
welke we bij de simulaties gebruiken. In paragraaf 2.4 zullen we een methode behandelen 
waarmee we snel botsingspartners kunnen bepalen en in paragraaf 2.5 zullen we tenslotte 
aangeven hoe we het rendement van de berekeningen kunnen vergroten. 

2.1. Interactie van ionen met een oppervlak 

In deze paragraaf zullen we niet trachten een diepgaande behandeling te geven van de 
interactie van ionen met een oppervlak. maar we zullen een kort overzicht geven van de 
benodigde theorie. Voor een meer uitgebreide behandeling van deze theorie wordt verwezen 
naar Jaspar [1986]. We zullen nu achtereenvolgens de klassieke botsingsmechanica. de 
interactiepotentiaal tussen ion en atoom. de inelastische effekten en de neutralisatie van het 
ion behandelen. 
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2.1.1. Klassieke botsingsmechanica 

We beschouwen de situatie waarin een ion een stilstaand atoom uit het oppervlak 

nadert. In het relatieve coördinaten stelsel met het atoom als middelpunt wordt de Lagran
giaan dan gegeven door : 

(2.1) 

Hierin is f.L de gereduceerde massa. V (r) de interactiepotentiaal en zijn (r. ~. z) gegeven in 
figuur (2.1). Me behulp van de wetten van behoud van impuls. impuls moment en energie 
kunnen we nu de strooihoek 9 rel uitrekenen in het relatieve stelsel : 

A 
1 +A 

V (rapsis) 
1-

Eion . voor , in lab 

s2 
-2-= 0 
rapsis 

-lh 

dr 

met A= 

0 

figuur (2.1) :de botsing in het relatieve stelsel. 

(2.2a) 

(2.2b) 

(2.2c) 

Hierin is Erel de relatieve energie voor grote afstanden tussen het ion en het atoom. s de 
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botsingsparameter van het ion en rapsis de afstand van dichtste nadering tussen ion en 

atoom die we kunnen verkrijgen door oplossen van (2.2c). De strooihoek Brei in het rela

tieve stelsel is tevens gelijk aan de strooihoek 9 mmp in het massamiddelpunt-stelsel. Dit 
geeft ons de mogelijkheid om destrooihoek in het laboratoriumstelsel (}Lab van het ion. die 
we in (Jmmp kunnen uitdrukken, uit te rekenen (Arya [1968]) : 

tan9 1a6 = 
sin9mmp 

met y = 
y + cos9mmp 

met f = 1 voor een elastische botsing en 

f = 
1/2 

1- _Q_ 
Ere/ 

1 
Af 

(2.3) 

(2.4) 

voor een inelastische botsing met energieverlies Q. Voor y > 1 blijkt 91ab een tweewaardige 
funktie van 9mmp te zijn (zie figuur (2.2)). 

Naast de strooihoek van het ion is ook de energie van het ion na afloop van een bots
ing een belangrijke grootheid. Deze wordt in het laboratorium-stelsel gegeven door : 

Eion . na .lab = Eion . voor . lab - T - Q (2.5a) 

met 

4Erel [ 2 2 l T = 
1 

+ A f sin lfz9 mmp + ( 1 - J ) I 4 (2.5b) 

Hierin is T de energie die het ion aan het atoom overdraagt en Q weer het inelastische 

energie verlies. Ook de energie van het ion na de botsing blijkt een tweewaardige funktie 
van de strooihoek in het laboratorium stelsel 91ab te zijn voor y > 1 (zi.e figuur (2.3)). 

Naast de strooihoek en de energie na de botsing willen we ook de baan die het ion na 
de botsing volgt weten Deze baan kunnen we benaderen door zijn asymptoten indien deze 
slechts over een kleine afstand ten opzichte van de interatomaire afstanden gekromd is 
hetgeen betekent dat de interactiepotentiaal slechts over kleine afstand veel van nul mag 
verschillen. In dat geval is het voldoende om de hoek tussen en het smjpunt van deze 

asymptoten te weten. Deze hoek is natuurlijk de strooihoek van het ion zodat we alleen 
nog het snijpunt moeten berekenen. Dit volgt uit de afstand .!l aangegeven in figuur (2.4 ). 
welke gegeven wordt door : 

-(Af - 1) s tanlfz9 mmp - ( 1 + f ) 1' 
.!l= 

(A + 1) J 

Hierin worden de hoekintegraal 8 mmp gegeven door (2.2) en de tijdintegraal7' door : 

(2.6) 
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1
_ V(r) _i:_ 

Eret r 2 

-'h 

(2.7) T = rapsis 

Hiermee is de asymptoot na de botsing bepaald. 

2.1.2. Interactiepotentialen 

Voordat we de botsing tussen een ion en eèn atoom kunnen berekenen. moeten we de 
interactiepotentiaal tussen deze twee deeltjes kennen. Een veel gebruikt model is het statis

tische atoommodel van Thomas en Fermi ( Torrens [ 1972]). In dit model wordt de elek
tronenwolk van het atoom opgevat als een volledig gedegenereerd elektronengas bij het 
absolute nulpunt T = 0 K. De elektronenwolk wordt verondersteld bolsymmetrisch te zijn. 

Verder neemt men aan dat de ladingsdichtheid zo groot is dat het Fermi-gas behandeld kan 
worden als een continue ladingsverdeling. Dit heeft tot gevolg dat dit model beter is naar
mate er meer elektronen in het atoom aanwezig zijn (zware atomen). De elektronendicht

heid als funktie van de afstand r tot de atoomkern wordt dan gegeven door : 

p(r) = (2me )312 V (r ) - V o I ]3/2 
(2.8) 

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

vergelijking van Poisson : 

( -e )p(r) 

47TEo 
(2.9) 

Uit deze twee vergelijkingen kunnen we na te zijn over gegaan op dimensieloze grootheden. 
de vergelijking van Thomas-Fermi afleiden (zie Jaspar [1986]): 

d2x(x) = x312(x) 
dx2 x 112 

(2.10) 

Omdat de potentiaal in het geval dat r naar nul gaat zich als een zuivere Coulomb
potentiaal moet gedragen en omdat we met een geïsoleerd atoom te maken hebben. vinden 

we de volgende randvoorwaarden : 

xCo) = 1 (2.1la) 

x(oo) = 0 (2.11b) 

Voor een ongeladen atoom geldt bovendien : 
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figuur (2.2) : de strooihoek in het laboratorium-stelsel als funktie van de 

strooihoek in het massamiddelpunt-stelsel. 

figuur (2.3) :de verhouding van de energie na en voor de botsing als funktie van 

de strooihoek in het laboratorium-stelsel. 
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figuur ( 2.4) : de botsing in het laboratorium-stelsel. 

x'(co) = 0 (2.12) 

Deze differentiaal-vergelijking van Thomas-Fermi is niet analytisch oplosbaar. Het 
oplossen moet daarom numeriek gebeuren. Er zijn echter ook een aantal analytische 

benaderingen zoals de reeksontwikkelingen van Baker en van Coulson en March (zie Jaspar 
[1986]). Deze hebben echter een beperkt gebied waarop ze convergeren. Rijnierse heeft deze 
reeksen gemodificeerd om een snellere convergentie te krijgen ( Rijnierse ( 1968]). Door deze 
modificatie kan een nauwkeurigheid van twaalf cijfers voor x ~ 0 worden bereikt. 

Een andere vanwege zijn eenvoud veel gebruikte analytische benadering voor de 
oplossing van de Thomas-Fermi vergelijking is de benadering van Molière [ 194 7]. Deze 
wordt gegeven door : 

xCx) = 0.35e - 0 ·3' + 0.55e -l.2x + 0.10e - 6x . (2.13) 

Deze benadert de exacte oplossing goed voor x~ 10 en voor O~x ~6 blijft de absolute fout 
onder 0.002 (zie figuur (2.5)). 

Uitgaande van het Thomas-Fermi model voor een enkel atoom heeft Firsov [1958] een 
benaderende uitdrukking afgeleid voor de interactiepotentiaal in een systeem van twee ato
men: 

(2.14a) 



1/3 
aBohr 

z 1/3 
ef f 

Zef f = (Z t + Z {' )2 
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(2.14b) 

(2.14c) 

Het blijkt dus mogelijk te zijn om met behulp van één universele vergelijking de interat
omaire interactiepotentiaal van ongeveer 104 atoom-atoom-combinaties te beschrijven. Dit 

gaat echter niet meer op voor meer ingewikkelde modellen dan het Thomas-Fermi model. 

Het kiezen van de juiste interatomaire interactiepotentiaal is nog altijd een omstreden 

aangelegenheid. Meestal gaat men uit van de interactiepotentiaal gegeven door het 
Thomas-Fermi model in de Molière benadering en neemt men als afschermlengte de waarde 
gegeven door Firsov vermenigvuldigd met een factor tussen 0.7 en 1.0 (zie bijv. Verheij 
[1976] en Fauster e.a. [1986]). Dit betekent dat men in de praktijk te maken heeft met een 

zwakkere interactiepotentiaal dan door Thomas-Fermi en Firsov berekend. 

Tot slot van deze paragraaf merken we nog op dat het Thomas-Fermi model voor 
r = 0 een oneindig grote elektronendichtheid voorspelt. Dit is niet in overeenstemming met 
de werkelijkheid. Er zijn daarom correcties aangebracht op het Thomas-Fermi model om de 
sterk gebonden elektronen beter te beschrijven (zie Schwinger [1980]. Englert 
[1984]/[1985]). 

2.1.3. Inelastischeeffektenen neutralisatie 

Bij voldoende hoge energie van het ion treden er tijdens de botsing inelastische 

effekten 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 in de geleidingsband. d.w.z. energie-overdracht aan zwak 

gebonden elektronen. 

(4) Excitatie. ionisatie of elektronvangst van het ion zelf. 

Door de grote massa van de kernen vergeleken met de massa van een elektron is het 

mogelijk de beweging van de kernen en die van de elektronen (dus elastische en inelas
tische effekten) afzonderlijk te behandelen. Tevens is het hierdoor mogelijk de beweging 
van de kernen klassiek te beschreven. terwijl het gedrag van de elektronen een quanturn 
mechanische beschrijving vraagt. Dit leidt tot het bekende impact-parameter-formalisme: 
wanneer het ion het atoom nadert. penetreren de elektronenschillen in elkaar. Afhankelijk 
van de afstand van dichtste nadering kunnen beide kernen één of meer elektronen gemeen
schappelijk hebben : er wordt dus een "quasi-molekuul" gevormd waarin de elektronen snel 
en zonder veel inelastisch verlies van energie-niveau kunnen veranderen. Dit collectief 
mechanisme dient duidelijk te worden onderscheiden van direkte excitatie bij hogere 

energieën door een botsing tussen de ionkern en een elektron van het atoom. 
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figu.ur (2.5) : vergelijking van de Thomas-Fermi afschermfunktie (volgens 
Rijnierse [ 1968/) met de Molière-benadering (2.13). 
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Naast het optreden van inelastische effekten bij de botsing tussen ion en atoom kan 

een ion ook een elektron invangen. zodat het ion geneutraliseerd wordt. Hierbij dienen net 
als bij de inelastische verstrooiing twee processen beschouwd te worden : het invangen van 
een zwak gebonden en dus niet gelocaliseerd elektron. en het invangen van een sterk aan 
één botsingspartner gebonden elektron. Merk op dat neutralisatie en inelastische effekten in 
principe aan elkaar gekoppelde processen zijn. 

Modellen voor de inelastische effekten worden gegeven door Oen [1976] voor lichte 
ionen en door Lindhard e.a. [1963] en Ziegier e.a. [1985]. Voor de neutralisatie worden 
modellen gegeven door Hagstrum [1954] en Godfrey e.a. [1981]. Omdat al deze modellen 
slechts in beperkte mate overeenstemmen met de praktijk. zullen we er hier verder niet op 
ingaan. 

2.2. Integraal formulering van ion-atoom botsingen 

In deze paragraaf zullen we aangeven hoe we in de verstrooiing van ionen aan het 
oppervlak van een vaste stof kunnen formuleren met behulp van integralen. We zullen 
hierbij de afzonderlijke botsingen tussen een ion en een atoom uit het oppervlak opvatten 
als een "black box". We kunnen dan de botsingen als engecorreleerde puntbotsingen 
beschouwen waarbij we de ionen beschouwen op t = -oo en op t = +oo. Dit is alleen 
mogelijk indien de afstanden tussen twee botsingspartners van het ion zeer groot is hetgeen 
in een kristalrooster niet het geval is. We zullen daarom de correlaties tussen opeenvol
gende botsingen van een ion in rekening moeten brengen. We zullen nu eerst een beschrijv
ing geven met behulp van puntbotsingen en vervolgens de correlaties in rekening brengen. 

2.2.1. Puntbotsingen 

De parameters die van belang zijn wan'neer we een enkele botsing willen beschrijven 
als een "black box" zijn de energie E van het ion en de hoek e die de baan van het ion 
maakt met de z-as (zie figuur (2.6)). Als we een homogene parallelle bundel ionen met 
energie E 0 evenwijdig aan de z-as nemen dan kunnen we die als volgt beschrijven : 

(2.15) 

Hierin is n (9 .E) het aantal ionen met een energie E waarvan de baan een hoek e met de 
z-as maakt. dat een vlak z = z 0 loodrecht op deze z-as per tijdseenheid passeert. 

De bundel ionen na de verstrooiing kunnen we beschrijven met : 

(2.16) 

waarin <T(9) de totale cross sectie is enE 1(9) de energie van een ion dat verstrooid is over 
een hoek 9. Met behulp van Fourier-transformaties kunnen we nu de overdrachtsfunktie 
van een enkele puntbotsing afleiden (zie appendix A) : 
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r 

------------------------------~------------~~--------------.2 

figuur (2.6) : de verstrooiing van een bundel ionen aan een atoom. De afzonder
lijke botsingen worden benaderd door puntbotsingen. 

+oo 
F(e.e) = J a-(e)e +i[E>6+E(Eo-E,(6))]d e (2.17) 

-oo 

Hierin zijn e en e de Fourier-getransformeerde van respektievelijk de hoek e en de energie 

E. We merken op dat we bij de afleiding geen beperkingen hebben opgelegd aan de waarde 
van de hoek e om de berekeningen eenvoudiger te maken. Deze dienen in de te convolueren 
funktie zelf aangebracht te worden. 

Met deze overdrachtsfunktie kunnen we van een willekeurig invallende bundel ionen 

berekenen hoe deze na verstrooiing wordt beschreven. Dit doen we met behulp van convo
luties. Als we bijvoorbeeld een parallelle bundel ionen nemen die een hoek e0 met de z-as 
maakt dan kunnen we deze beschrijven met: 

n (e .E) = noSCe- B0 )S(E- E 0 ) (2.18) 

Na de verstrooiing aan een enkel atoom vinden we dan (zie appendix A) : 

(2.19) 

hetgeen precies het analogon is van (2.16) echter over een hoek 90 gedraaid. 
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We zijn er bij bovenstaande afleiding van uitgegaan dat de gebruikte bundel cylinder

symmetrisch is. In het algemeen is dit echter niet het geval en zal er een afhankelijkheid 
zijn van de hoek cl> (zie figuur (2-.6) ). Als we deze afhankelijkheid expliciet in rekening 
brengen dan wordt (2.15) : 

n ( (J , if> , E ) = n 0 8 ( B ) 8 (E - E 0 ) H ( if> + 1r) [ 1 - H ( if> - 7T)] (2.20) 

en (2.16) wordt dan : 

(2.21) 

waarin H (x) de stap-funktie is. Voor de overdrachtsfunktie kunnen we dan afleiden (zie 
appendix A) : 

F(0.ct>.e) = 
sin(27Tct>) 

-27T 
+= += J J O"(B,if>)e+il<Eo-Et(e.q,))E-ee-q,<P)]dBdif> (2.22) 

-co -oo 

Met behulp van deze overdrachtsfunktie kunnen we de verstrooiing van een bundel 
ionen aan een gegeven oppervlak berekenen mits de interatomaire afstanden groot zijn ten 
opzichte van de- botsingsparameter. Door deze aanname, kunnen we echter geen schaduw
en focuseringseffekten in rekening brengen. Deze worden immers veroorzaakt door correla
ties tussen opeenvolgende botsingen, welke we alleen in rekening kunnen brengen indien 

we gegevens over de afzonderlijke botsingen in onze berekeningen meenemen. Dit zullen we 
in de volgende paragraaf doen. 

2.2.2. Gecorreleerde botsingen 

De in de vorige paragraaf genoemde effekten kunnen we in rekening brengen door een 
aantal extra parameters mee te nemen. Deze parameter is de afstand r van het ion tot de 
z-as. Deze afstand zal in het algemeen nog afhangen van de plaats z op de z-as. Deze z
coördinaat is gelijk aan nul in het vlak waar het atoom zich bevindt. Een mono
energetische ionenbundel die een hoek 60 maakt met de z-as kunnen we nu beschrijven met 
(zie appendix B) : 

(2.23a) 

met 

(2.23b) 

en 
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z tan9 0 < 0 (2.23c) 

Hierin is s de botsingsparametet. Deze is bij de invallende bundel gelijk aan de afstand r 
van het ion tot de as. n 0 is nu het aantal ionen dat met een energie E 0 en afstand r tot de 
z-as onder een hoek e een oppervlak loodrecht op de z-as passeert per tijdseenheid. (2.23b) 

volgt uit de vector voorstelling van de baan van het ion voor de botsing. We merken op 
dat het produkt van z en tan9 0 negatief moet zijn omdat we de asymptoot voor de botsing 

in de bewegingsrichting van het ion moeten volgen. Na de verstrooiing aan één atoom vin
den we (zie figuur (2.7)): 

(2.24a) 

met 

r 1(s) = s cos9 0 - A1sin9 0 + (z + A1 cos9 0 + s sin9 0 ) tan(B 0 + f1 1(s )) (2.24b) 

en 

(2.24c) 

r 

figuur (2.7) :de verstrooiing van een bundel ionen aan een enkel atoom. 

Hierin is E 1 ( 9) de energie van het ion na een botsing met strooihoek 9 en 9 1 (s ) de 
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strooihoek in het laboratorium-stelsel welke afhangt van de botsingsparameter s en 

gegeven wordt door (2.3). Verder wordt de afstand a 1(s) gegeven door (2.6). 

Met behulp van de Fourier-getransformeerde van (2.23) en (2.24) kunnen we weer de 
overdrachtsfunktie van één atoom berekenen en we vinden hiervoor (zie appendix B) : 

(2.25a) 

met 

8 r 1 (s ) = r oCs ) - r 1 Cs ) 

= (z + ssin0 0 + a 1cos0 0 )[tan0 0 - tan(0 0 + 01(s ))] (2.25b) 

Met deze overdrachtsfunktie kunnen we nu de verstrooiing van een ionenbundel aan 
het oppervlak van een vaste stof berekenen mits de interatomaire afstanden voldoende 
groot zijn zodat de energie van het ion niet merkbaar meer verandert voordat de volgende 
botsing plaats vindt en we de baan van het ion kunnen benaderen door zijn asymptoten. 
Hierbij komen de correlaties tot uitdrukking in het feit dat de afstand r van het ion tot de 
z-as welke de botsingsparameter vastlegt. afhangt van de botsingsparameter van de vorige 
botsing (zie voor een voorbeeld appendix B). Eventuele inhomogeniteiten in de verdeling 
van de ionenflux van de bundel kunnen we in rekening brengen door de ionenflux n 0 af te 
laten hangen van de botsingsparameter s bij de eerste botsing. Afhankelijkheden van de 
poolhoek ct> kunnen we op analoge manier als bij puntbotsingen in rekening brengen. We 
merken op dat als we de ionenflux'willen weten op de plaats van een detektor die zich op 
"oneindige" afstand van het preparaat bevindt we moeten integreren over r en vervolgens 
de limiet moeten nemen voor I z I --+ co. Ook moeten we nog sommeren over alle mogelijke 
aantallen botsingen in een botsingsreeks. We willen er ook nog op wijzen dat de hier 
beschreven methode dezelfde is als die we in de simulatie-programma's gebruiken. 

Het mag hieruit duidelijk zijn dat de verstrooiing van ionen aan een oppervlak van 
een vaste stof noch analytisch noch op eenvoudige wijze numeriek is op te lossen. We zul
len de verstrooiing van ionen aan een oppervlak moeten oplossen door de ionenbanen uit te 
rekenen van ionen die we op geschikt gekozen punten op het oppervlak schieten. De 
methode die we hiervoor gebruiken zullen we in de volgende paragraaf bespreken. 

2.3. De Monte Carlo methode 

In deze paragraaf zullen we aangeven hoe w~ met behulp van de Monte Carlo 
methode de verstrooiing van ionen aan een oppervlak kunnen simuleren. We zullen begin
nen met een definitie van de Monte Carlo method·:! waarna we achtereenvolgens de wiskun
dige achtergrond van de Monte Carlo methode. een aantal technieken om de variantie te 
verminderen. het genereren van toevalsgetallen en de quasi-Monte Carlo methode zullen 
behandelen. Tenslotte zullen we nog een vergelijking geven tussen de Monte Carlo methode 
en het gebruik van numerieke quadraturen. 
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2.3.1. Definitie en toepassingsgebieden 

De techniek van de Monte Carlo methode is een techniek die gebruik maakt van toe

valsgetallen om een probleem op te lossen. Hierbij veronderstellen we dat bekend is wat 
toevalsgetallen zijn en aan welke eigenschappen ze voldoen. 

Halton [1970] geeft een iets strengere en betere definitie: de Monte Carlo methode is 
een methode die de oplossing van een probleem geeft als een parameter van een hypothe
tische populatie. waarbij gebruik gemaakt wordt van toevalsgetallen om een steekproef van 
die populatie te verkrijgen waaruit een statistische schatting van de parameter kan worden 
verkregen. 

Door het statistische karakter van de Monte Carlo methode vond deze als eerste 
toepassing in berekeningen aan de verstrooiing van neutronen aan een preparaat. Later is 
deze methode ook op andere gebieden gebruikt zoals bijvoorbeeld de integratie van multi
dimensionale funkties. 

We merken nog op dat een probleem niet zelf al een statistisch karakter hoeft te heb
ben om het op te kunnen lossen met behulp van de Monte Carlo methode. Het is reeds vol
doende als we het probleem op een statistische manier kunnen formuleren. Dit houdt in 
dat er een statistisch probleem is te vinden dat dezelfde oplossing heeft als het 
oorspronkelijke probleem. 

2.3.2. Wiskundige achtergrond van de Monte Carlo methode 

Toevalsgetallen en verdelingsfunkties 

Een toevalsgetal is een getal dat één waarde uit 'een meestal continue set van getallen 
kan aannemen en waar niet van kan worden voorspelt welke waarde dit zal zijn. 
Alhoewel de waarde van een toevalsgetal niet bekend is. kan de verdelingstunktie ervan 
wèl bekend zijn. Deze verdelingsfunktie wordt gegeven door : 

g(u)du = P[u <u'< u+du] (2.26) 

waarin P [u < u' < u +du] de kans is op een waarde tussen u en u +du. De geÏntegreerde 
verdelingsfunktie wordt gegeven door : 

u 

G (u ) = f g (x ) dx (2.27) 
-= 

De verwachtingswaarde van een funktie t (u') definiëren we nu als volgt : 

E(f) =ft (u)dG(u) =ft (u)g(u)du (2.28) 

Meestal zal u' homogeen verdeeld zijn over een interval van a tot b zodat de 
verwachtingswaarde wordt gegeven door : 
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b 

E(f ) = b ~a Ju g (u) du 
a 

(2.29) 

De variantie van een funktie is het gemiddelde van het kwadraat van de afwijking van 
zijn verwachtingswaarde : 

V(f) = E[f -E(f )]2 = j[f -E(f )]2dG (2.30) 

Uit de definities voor de verwachtingswaarde en de variantie volgen een aantal rekenregels 
voor lineaire combinaties van stochastische variabelen. Als x en y stochastische variabelen 
zijn en c is een constante dan geldt : 

E(cx +y) = cE(x)+E(y) 

V(cx + y) = c 2V(x) + V(y) + 2cE[(y - E(y ))(x- E(x ))] 

De verwachtingswaarde is dus een lineaire operator terwijl de variantie dit niet is. 

De wet van de grote aantallen 

(2.31) 

(2.32) 

De wet van de grote aantallen betreft het gedrag van de som van grote aantallen toe

valsgetallen. Als we n toevalsgetallen ui welke homogeen verdeeld zijn over een interval 
van a tot b nemen dan geldt voor grote n 

(2.33) 

Het linkerlid van (2.33) noemen we een consistente schatter van de integraal in het 
rechterlid. Het linkerlid nadert immers als n naar oneindig gaat naar de integraal. Een eis 

die we hierbij aan de funktie f stellen is dat ze overal een eindige waarde heeft en ten
minste stuksgewijs continue is (dus ten hoogste een eindig aantal discontinuïteiten heeft). 

Omdat het linkerlid van (2.33) juist de schatting is van dè integraal die we uitrek
enen met behulp van de Monte Carlo methode. volgt hieruit dat deze schatting onder "zek
ere voorwaarden" een consistente schatting is. dat wil zeggen dat ze convergeert naar de 

juiste waarde voor voldoend grote aantallen toevalsgetallen. 

Convergentie 

In de statistiek is het begrip convergentie als volgt gedefiniëerd : A (n ) convergeert 
naar B als n naar oneindig gaat als voor iedere kans P [0 < P < 1] en iedere positieve o 
een getal k kan worden gevonden zodat voor alle n > k geldt dat de waarschijnlijkheid 
dat I A (n)- B I < o is. groter is dan P. 

De convergentie wordt dus alleen gegeven met een zekere waarschijnlijkheid. Dit is 
inherent aan de Monte Carlo methode. 
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De centrale limiet stelling 

De centrale limiet stelling zegt iets over de verdeling van de Monte Carlo schatting 

voor grote n. Deze stelling zegt in essentie dat de som van een groot aantal onafhankelijke 
toevalsgetallen altijd normaal verdeeld is onafhankelijk van de verdeling van de afzonder
lijke toevalsgetallen. mits hun verwachtingswaarde en variantie eindig zijn en n groot 
genoeg is. Hoe groot n precies moet zijn. hangt af van de preciese verdelingsfunktie van de 
afzonderlijke toevalsgetallen. In de praktijk blijkt dat de convergentie naar de normale 
verdeling snel gaat ook als de verdelingsfunktie van de afzonderlijke getallen homogeen is. 

Samenvatting van de eigenschappen van de Monte Carlo methode 

De eigenschappen van de Monte Carlo methode kunnen we nu als volgt kort samen
vatten : 

(1) Als de variantie van een funktie I eindig is dan is de schatting verkregen met de 
Monte Carlo methode consistent. Dit betekent dat deze schatting nadert naar de 
werkelijke waarde van de integraal voor groten. 

(2) De verwachtingswaarde van de Monte Carlo methode is de werk~lijke waarde van de 
integraal. 

(3) Voor grote n is de schatting verkregen met de Monte Carlo methode normaal ver
deeld. 

(4) De standaard deviatie van de Monte Carlo schatting w-::>rdt gegeven door: 

(2.34) 

Dit geldt voor alle n maar is alleen bruikbaar indien de schatting normaal verdeeld 
is. 

2.3.3. Variantie-verminderende technieken 

Zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben. convergeert de schatting van de Monte 
Carlo methode slechts langzaam naar de werkelijke waarde. Dit geldt dan voor de een
voudige manieren waarop we de Monte Carlo kunnen toepassen. Voorbeelden hiervan zijn 
"hit-or-miss" en pcrude" ( grove ) Monte Carlo. Er zijn echter een aantal methoden waar
mee we de snelheid van convergentie kunnen vergroten. De meeste van deze methoden 
veronderstellen enige voorkennis over de te integreren funktie. We zullen een aantal van 
deze methoden nu kort aangeven. 

Bij stratified sampling verminderen we de variantie door op die plaatsen waar de 
funktie grote waarden aanneemt en dus de variantie het grootst is. meer punten te kiezen. 
Hiertoe maken we gebruik van een eigenschap van de Riemann integraal : 

1 a 1 

I= J I (u )du = J I (u ) du + J I (u ) du (2.35) 
0 0 a 

We splitsen het gebied waarover we integreren op in een aantal deelgebieden en kiezen n j 
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punten in het j -de deelgebied met lengte {j }. In plaats van nu alle bijdrage op te tellen. 

sommeren we eerst over alle deelgebieden en tellen deze vervolgens op met voor ieder 
gebied een gewichtsf actor evenredig met {j l en omgekeerd evenredig met n j • Dit geeft voor 
de variantie: 

s 2 = r:Jll J. t 2(x )dx- r.-1 IJ. t ex )dxl 
j n 1 I; I j n j li I 

(2.36) 

Als we nu de deelgebieden zorgvuldig kiezen. kunnen we zo de variantie verminderen. 

lmportance sampling maakt gebruik van het feit dat de Monte Carlo methode het 
beste funktioneert als alle gebeurtenissen een ongeveer gelijke kans hebben om op te 
treden. Door meer punten te nemen in die gebieden waar de funktiewaarde het grootst is en 
voor de hierdoor onstane ongelijkmatige verdeling te compenseren door een gewichtsfunk
tie aan te brengen. kunnen we een nieuwe funktie verkrijgen. die hieraan voldoet. Dit kun
nen we als volgt formuleren : 

f (x ) dx - f (x ) dG (x )I g (x ) (2.37) 

De punten worden nu gekozen volgens de verdelingsfunktie G (x) en iedere funktiewaarde 
krijgt een gewicht 11 g (x). De variantie wordt nu V (f I g) welke klein is als weg zodanig 
kiezen dat deze g weinig van f verschilt. 

Deze funktie g moet aan de volgende voorwaarden voldoen : 

( 1) g (x) is een kansdichtheidsfunktie. g moet dus overal positief_ zijn en tevens moet g 
genormaliseerd zijn. 

(2) G(x) de integraal van g. moet analytisch bekend zijn. G is een geïntegreerde verdel
ingsf unk tie. 

(3) De inverse van G(x) moet bekend zijn of er moet een g-verdeelde generator van toe
valsgetallen beschikbaar zijn. 

( 4) De verhouding f (x )I g (x) is zo goed mogelijk constant zodat de variantie V (f I g) 
klein is ten opzichte van V (f ). 

Importance sampling is één van de meest krachtige methoden maar heeft echter in 
praktijk ook een aantal nadelen : 

( 1) De klasse van funkties g die integreerbaar zijn en waarvan de integraal te inverteren 
is. is klein zodat het vaak niet mogelijk is een geschikte funktie te vinden. 

(2) In multi-dimensionale problemen is importance sampling slechts zelden bruikbaar 
behalve voor eenvoudige funkties. Vaak past men dan ook importance sampling 
slechts toe in één dimensie. 

(3) Importance sampling is instabiel als de funktiewaarde van g klein wordt. In dat 
geval wordt immers f lg groot en daardoor ook de variantie. 

Importance sampling is echter wel de enige algemene techniek w:3.armee we singulari
teiten in de integrand kunnen verwijderen door een gelijksoortige singulariteit in g aan te 
brengen. 
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Een aan importance sampling verwante techniek is de controle variate methode. We 

zoeken nu ook een integreerbare funktie g die zo goed mogelijk f benadert maar trekken 
deze funkties van elkaar af. We los·sen de integraal als volgt op: 

J f (x) dx = jU (x)- g (x)} dx + J g (x) dx (2.38) 

We hebben nu alleen een onzekerheid in de integraal over f-g. welke een kleinere varian

tie zal hebben dan f indien we g goed kiezen. 

Bij de antithetic variate methode gebruiken we in plaats van te doen gebruikelijk 
onafhankelijke toevalsgetallen juist afhankelijke toevalsgetallen. Door een juiste correlatie 

aan te brengen kunnen we de covariantie ongeveer even groot als de variantie van de afzon
derlijke parameters maken maar tegengesteld van teken. Hierdoor wordt de totale variantie 

weer klein gemaakt. 

Naast deze "klassieke" variantie-verminderende technieken zijn er ook een aantal 
adaptieve methoden ontwikkeld. Deze algorithmes zijn veelal gebaseerd op stratified sam

pling of importance sampling. Voorbeelden van deze algorithmes worden besproken in 
James [1980]. 

2.3.4. Het genereren van toevalsgetallen 

Met een computer kunnen we geen echte toevalsgetallen genereren zoals we die 
bijvoorbeeld kunnen verkrijgen door het aantal deeltjes te tellen dat door een radioaktieve 

bron wordt uitgezonden in een vast tijdsinterval. Wel kunnen we getallen genereren die 

eigenschappen hebben die overeenkomen met die van echte toevalsgetallen. Er zijn in de 
loop der tijd verscheidene typen van deze generatoren ontwikkeld. Bij de eerste generatoren 

van pseudo-toevalsgetallen streefde men naar een zo groot mogelijke periode. niaar later 
legde men het· accent meer op een zo goed mogelijke benadering van het gedrag van echte 

toevalsgetallen. 

De oudste methode is die van J. von Neumann die als volgt luidt : kies een getal a 0 

met 2k cijfers en gebruik dit als het startgetal van een recurrente relatie. Kwadrateer a 0 

hetgeen een getal a 1 oplevert met 4k cijfers en neem hiervan de middelste 2k cijfers (van 
k + 1 tot 3k ). Dit is het volgende getal uit de reeks. De verdeling van de getallen die we 

hiermee verkrijgen. wijkt echter af van de homogene verdeling hetgeen meestal niet 

gewenst is. 

Een betere verdeling krijgen we als we twee getallen Qo en Q 1 nemen en het product 
Q 0Q 1 vormen. Het volgende getal uit de reeks Q 2 vinden we door wederom de middelste 
2k cijfers uit dit produkt te nemen. Op dezelfde manier verkrijgen we Q 3 uit a 1 en a 2 . 

Er zijn nog meer aanverwante methoden. Ze hebben alle echter ten hoogste een 
periode van 22

k . 

Een andere methode maakt gebruik van residuen. De recurrente relatie luidt : 

Qn +1 = kan (rood ."4.) (2.39) 
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k M periode 

23 108 + 1 5882352 
517 242 240::::::: 1012 
513 236 234::::::: 2.1010 

7 1010 5.107 

tabel (2.1): de periode van de generator (2.39) voor enkele combinaties vanken 

M (bron : Shreider [1964 J ). 

en een variant hiervan luidt : 

Oln+1 =kan+ j (mod M) (2.40) 

Hierin zijn k. j en M constante. In tabel (2.1) staan voor een aantal combinaties van k en 

M de bijbehorende periode. Het blijkt dat veelal de periode kort is als we deze vergelijken 
met het aantal ionenbanen dat we moeten berekenen om betrouwbare resultaten te krijgen 
bij een simulatie. Dit zijn ongeveer 10ó ionenbanen per simulatie. We kunnen de periode 

vergroten door twee genèratoren met verschillende periode te combineren. Dit kunnen we 
als volgt doen (zie Binder [ 1984]) : allereerst vullen we een array met getallen die we met 

behulp van één van de generatoren maken. Vervolgens gebruiken we een getal gemaakt 
met de andere generator als een index voor dit array. Het getal dat op de zo gevonden 
plaats in het array staat. is het toevalsgetal dat we teruggeven. Hierna vervangen we het 
oude getal door een nieuw getal dat we met behulp van de eerste generator maken. 

Het ·is belangrijk om te weten of de pseudo-toevalsgetallen die we genereren inder

daad die eigenschappen hebben die we van echte toevalsgetallen verwachten. Daarom zijn 
er verschillende methoden ontwikkeld waarmee we dit kunnen testen. Er zijn tests voor 
bijvoorbeeld de periode en de homogeniteit van de getallen. Voor deze tests verwijzen we 

naar de literatuur. bijvoorbeeld Shreider [1964]. 

De meeste generatoren leveren getallen af die homogeen tussen 0 en 1 verdeeld zijn. 
Vaak echter hebben we een andere verdelingsfunktie nodig. ·v.le zullen de getallen dan 
moeten transformeren om de gewenste verdeling te krijgen. Een normale verdeling kunnen 

we bijvoorbeeld verkrijgen door gebruik te maken van de centrale limiet stelling. Door 
immers de som uit te rekenen van een aantal toevalsgetallen kunnen we de normale verde
ling willekeurig dicht benaderen. Er zijn echter ook methoden om een transformatie te 
bepalen voor een willekeurige verdelingsfunktie. Voor deze transformatie maken we 
gebruik van de volgende stelling (zie Shreider [1964]) : zijg een stochast met verdelings
funktie f( x) dan is de stochast 'T} gedefiniëerd door : 

s 
'T} = J f (x ) dx (2.41) 

-oo 
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homogeen verdeeld over het interval van 0 tot 1. 

Wanneer we nu een reeks toevalsgetallen {R; l hebben die homogeen verdeeld is over 

het interval van 0 tot 1 dan kunnen we hieruit een reeks getallen {S;} met verdelingsfunk

tie f (x ) verkrijgen door op te lossen : 

S; 

J f (x) dx = R; (2.42) 
-= 

Stel dat we over een generator van homogeen tussen 0 en 1 verdeelde pseudo

toevalsgetallen beschikken en hiermee bijvoorbeeld een exponentiële verdeling willen 
maken: 

f (x) = À e-.ü (x > 0) 

Uit (2.44) volgt nu : 

zodat 

X; 

À J e ->..x, dx = R; 
0 

->..x 
1- e ' = R; 

Als we deze laatste vergelijking oplossen naar x; vinden we : 

X; = - ~ ln(1- R;) 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

Door nu de getallen {R;} in te vullen in (2.48) krijgen we de getallen {x; } met de gewenste 

verdeling. 

In de simulatie programma's werken we met poolcoördinaten om de baan van een ion 
vast te leggen. Hierdoor zijn de homogeen verdeelde toevalsgetallen die we gebruiken niet 
homogeen meer in cartesische coördinaten. Hiervoor corrigeren we door de toevalsgetallen 
te transformeren. De gewenste verdelingsfunktie wordt gegeven door : 

f (x) = ex (0 <x < 1) (2.4 7) 

met c een constante. Dit volgt direkt uit het feit dat de omtrek van een cirkel rechteven
redig is met de straal van deze cirkel. Hieruit volgt met behulp van (2.42) dat de transfor
matie gegeven wordt door : 
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R; = .J2cx; (2.48) 

Omdat de getallen IR; l tussen 0 en 1 moeten liggen volgt :verder nog dat c = 1/z. 

Tot slot van deze paragraaf maken we nog een opmerking over de pseudo
toevalsgetallen die we met behulp van de generatoren (2.39) en (2.40) maken. Marsaglia 
[1968] toonde aan dat deze generatoren getallen afleveren die onderling sterk gecorreleerd 
zijn. Het blijkt namelijk dat als we d van deze getallen nemen en deze opvatten als de 
coördinaten van punten in een d-dimensionale ruimte. al deze punten in een eindige set 
hypervlakken liggen. Het aantal van deze hypervlakken is nooit groter dan een zekere 
funktie van d en het aantal bits t waar een integer in gerepresenteerd wordt. In onder
staande tabel is voor enkele dimensies d en aantallen bits t het aantal hypervlakken waar 
de punten zich over verdelen. gegeven. 

Maximum aantal hypervlakken= (d! 21 
)

11d 

Aantal bits ( t) d = 3 d = 4 d=6 d = 10 

16 73 35 19 13 
32 2953 566 120 41 
36 7442 1133 191 54 
48 119086 9065 766 126 
60 1905376 72520 3064 290 

tabel {2.2) : het aantal hypervlakken waar de punten zich over verdelen als funk
tie van de dimensie d en het aantal bits r waarin een integer wordt gerepresen

teerd. 

Het mag hieruit duidelijk zijn dat we niet iedere willekeurige generator van het type (2.39) 
of (2.40) _kunnen gebruiken om punten te genereren in een multi-dimensionale ruimte. 

2.3.5. Quasi-Monte Carlo 

~aast de pseudo-toevalsgetallen die verondersteld worden echte toevalsgetallen zo 
goed mogelijk te benaderen. zijn er ook quasi-toevalsgetallen. Dit zijn getallen die niet 
bedoeld zijn toevalsgetallen om zo goed mogelijk te benaderen maar om het juiste resultaat 
te geven. Door zorgvuldig kiezen van quasi-toevalsgetallen kunnen we een betere conver
gentie krijgen dan met pseudo-toevalsgetallen. Dit hee-ft te maken met het feit dat de deze 
quasi-toevalsgetallen super-uniform gekozen worden .. 9it houdt in dat deze getallen zodanig 
over het integratiegebied verdeeld worden dat voor een gegeven aantal getallen n de verde
ling zo goed mogelijk homogeen is. Dit in tegenstelling met pseudo-toevalsgetallen die p<l.S 
voor grote n een homogene verdeling krijgen. In tegenstelling tot quadraturen worden de 
punten echter niet gekozen op een regelmatig rooster. 
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Om dit te verduidelijken voeren we het begrip discrepantie van een set punten in 

(Weyl [1916] en Stroud [1971]). Dit is een maat voor de homogeniteit en is als volgt 

gedefi.niëerd : beschouw een eenheids-hyperkubus in d dimensies met iedere coördinaat van 
x tussen 0 en 1. Zij lx; I een set punten met i = 1, ... , n en v (x) een funktie die het 
totaal aantal punten geeft van de oorsprong tot het punt x (de empirische verdelingsfunk
tie), dan is de lokale discrepantie g in x gedefiniëerd als : 

(2.49) 

Hierin is x 1x 2 · · · xd het volume van het rechthoekige hyperblok met als hoekpunten de 
oorsprong en het punt x. De globale discrepantie kan men nu op verschillende manieren 
definiëren. Het meest gebruikt is de extreme discrepantie welke het maximum is van g 
over alle x. Deze staat ook wel bekend als de Kolmochorov statistiek. Ook wordt wel de 
Smirnov-Cramer-von Mises statistiek gebruikt welke het gemiddelde van het kwadraat 
vang over alle x bepaalt. We zullen in het vervolg de extreme discrepantie gebruiken. 

Indien de extreme discrepantie tot nul nadert als het aantal punten naar oneindig gaat 
dan spreken we van uniformiteit in de zin van Weyl. Een reeks echte toevalspunten in een 
eindig-dimensionale ruimte blijkt altijd uniform te zijn in de zin van Weyl. Bij de quasi
Mante Carlo methode gebruiken we sets van eindige aantallen punten die een zo klein 
mogelijke discrepantie hebben. 

Convergentie 

V oordat we op de convergentie van de quasi-Mante Carlo methode ingaan voeren we 
eerst het begrip variatie in (Zaremba [1968] en Stroud [1971]). We zullen dit doen voor 
twee dimensies. omdat dit het meest inzichtelijk is. We merken nog op dat de variatie bij 
de quasi-Mante Carlo methode dezelfde rol speelt als de variantie bij de gewone Monte 
Carlo methode. 

Zij f (x .y) gedefinieëerd op een vierkant C + 2. Verdeel nu de zijden x = 0 en y = 0 
met behulp van de twee reeksen g0 ,g 1, ... , g, en 7Jo.ïll, ... , 7) 5 met: 

0 = 7Jo < 'TJ1 < < 7Js = 1 

Vorm nu de som : 

r-ls-1 r. r. lj(gi+l•7Jj+l)-J(Çi+l•7Jj)-J(Ç;.7Jj+l)+j(g;.ï}j)l 
i=Oj=O 

(2.50a) 

(2.50b) 

(2.51) 

We definiëren nu de variatie als de kleinste bovengrens van de som (2.51) over alle 
mogelijke verdelingen van de zijden van c+ 2 . Dit is de twee-dimensionale variatie van f 
over C + 2 in de zin van Vitali en we noteren dit als V 2[/ ]. Indien V 2[! ] begrensd is dan 
heet f een begrensde variatie over C + 2 in de zin van Vitali te hebben. 
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Voor een funktie van één variabele definiëren we analoog de variatie V 1[f ] als de 

kleinste bovengrens van de som : 

r-1 r. lg(gi+l-g(g;) (2.52) 
i=O 

We merken hier op dat de een funktie f (x .y ). die een begrensde variatie heeft in de zin 
van Vitali toch nog erg "wild" kan zijn. Als bijvoorbeeld f niet van y afhangt is 
V 2(! ] = 0 onafhankelijk van de afhankelijkheid van x. Om dit probleem te voorkomen 
voeren we de variatie in de zin vanHardyen Krause in : 

V[f] = V 2[f (x .y)]+ V 1[f (x.1)]+ V 1(f (l.y)] (2.53) 

Zij nu gegeven een set punten XN = {v 1> ...• vN} en de discrepantie D 2(XN) over deze set 
punten X.v dan volgt voor de fout in de quasi-Monte Carlo schatting (Hlawka [1961]) : 

(2.54) 

Dit blijkt slechts een ruime bovengrens te zijn. Een scherpere bovengrens wordt gegeven 
door Zaremba [1966]. 

Met betrekking tot de convergentie bij de quasi-Monte Carlo methode kunnen we nu 
de volgende theorema's formuleren : 

(1) (Weyl [1916]). Indien we een bepaalde integraal benaderen door e~n ongewogen som 
van funktiewaarden over een set punten dan convergeert deze benadering naar de 
werkelijke waarde van de integraal als het aantal punten naar oneindig gaat mits deze 
set punten uniform is in de zin van Weyl. (Wet van de grote aantallen voor de 
quasi-Monte Carlo methode.) 

(2) (Hlawka. zie Zaremba [1968]). Indien we een bepaalde integraal benaderen door een 
ongewogen som van een funktiewaarden over een eindige set punten dan wordt de 
gemaakte fout begrensd door het produkt van de discrepantie van de set punten en de 
variatie van de funktie. 

(3) (Roth e.a .. zie Kuipers en Niederreiter [1974]. Zaremba [1968]). De discrepantie van 
een set punten kan niet kleiner worden dan een zekere waarde die afhangt van het 
aantal punten n en de dimensie d. 

(4) (Korobov. zie Stroud [1971]). De dierepantie van de eersten punten van een oneindige 
set kan niet sneller afnemen dan met 1/n voor groten. 

Het tweede theorema impliceert dat de schatting van de integraal convergeert naar het 
juiste antwoord net zo snel als de discrepantie afneemt. Het vierde theorema legt een 
bovengrens aan de snelheid van convergentie op. Het is echter voor het algemene geval niet 
bekend hoe de punten te genereren die inde!'daad deze convergentie snelheid mogelijk 
maken. 
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Het genereren van quasi-toevalsgetallen. 

Voor het genereren van quasi-toevalsgetallen moeten we een onderscheid maken 

tussen eindige en oneindige sets getallen. Een oneindige set is eenvoudiger in het gebruik 
omdat we een set punten gemakkelijk kunnen uitbreiden. Een eindige set kan echter een 
kleinere discrepantie geven zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien. 

Een voorbeeld van een eindige set punten zijn de Korobov reeksen. Iedere coördinaat 
heeft hierin een vrije parameter. Deze wordt zodanig gekozen dat de discrepantie zo klein 
mogelijk is. Eén van de succesvolste Korobov reeksen is het parallelepipedum-rooster : 

ak bk dk xk = (N (mod 1). N (mod 1), ... ' N (mod 1)) k = 1, ... ,N (2.55) 

Hierin zijn a.b . ... , d de coëfficiënten die zodanig bepaald worden dat de discrepantie zo 
klein mogelijk is. Een uitgebreidere behandeling van de Korobov reeksen is te vinden in 
Stroud [1971] en Zaremba e.a. [1978]. 

Een aan de parallelepipedum familie verwante .generator is die van Richtmeyer. Deze 
is echter voor oneindigeNen willekeurige dimensie d. Omdat men de coëfficiënten niet kan 
optimaliseren. kiest men hiervoor irrationale getallen om zo een korte periode te voorko
men. Voor computers die alleen rationale getallen kunnen representeren. gebruikt men 
vaak de wortel uit de eerste priemgetallen : 

xij = i sj (mod 1) (2.56) 

met Sj de wortel uit het j-de priemgetal. Voor grote n convergeert deze reeks met Jin. 

Om voor kleinen tot een betere convergentie te komen. kan men paar-correlaties tussen de 
coördinaten nagaan. Indien er correlaties optreden. vervangt men één van de twee getallen 
sj door een wortel uit een groter priemgetal. 

Een geheel ander type generator is de van der Korput generator. Bij deze generator 
gebruikt men gehele getallen in gerepresenteerd in een p-tallig stelsel : 

= n + n -1 + + I+ 0 an an -1 · · · a 1 a o = an P an -1P · · · an P a oP (2.57) 

Hierin nemen de getallen a; (i = 1, ... , n ) een waarde tussen 0 en p - 1 aan. 

Vervolgens draait men de cijfers om in volgorde en zet er een decimale punt voor : 

(2.58) 

en verkrijgt zo een getal tussen 0 en 1 gerepresenteerd in het p-tallig stelsel. We moeten 
hierbij opmerken dat dit niet de enige manier is om deze transformatie te verkrijgen (zie 
Shreider [ 1964]). 

Als we nu voor i de getallen 1.2,3, · · · nemen en voor p de eerste d-1 priemgetallen 
dan kunnen we op de hierboven beschreven manier de volgende eindige set punten in d 
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dimensies genereren : 

= 1.2.3 .... (2.59) 

Voor een oneindige set punten in d dimensies kunnen we Halton's reeks gebruiken : 

(2.60) 

Een algorithme waarmee we de reeks getallen (2.60) snel kunnen genereren wordt gegeven 
door Halton [1960]. Dit algorithme blijkt echter in de praktijk numeriek niet erg stabiel te 

zijn. Voor bijvoorbeeld het priemgetal 3 worden op de door ons gebruikte Cadmus 9200 
computer slechts de getallen 1. 213 en 1/3 gegenereerd. Dit is de reden dat we gekozen heb
ben voor een algorithme dat gebruik maakt van bovenstaande uitdrukkingen. 

2.3.6. Vergelijking met quadraturen 

In deze paragraaf zullen we aangeven waarom we de Monte Carlo methode gebruiken 
voor de simulaties in plaats van quadraturen. Deze quadraturen blijken namelijk niet goed 
bruikbaar te zijn voor multi-dimensionale integralen. 

(1) Convergentie : Quadraturen hebben als voordeel hun grote convergentie orde ten 
opzichte van de Monte Carlo methode. Deze orde neemt echter sterk af met de dimen
sionaliteit van de integraal die we willen berekenen. De convergentie van de Monte 
Carlo methode is daarintegen onafhankelijk van de dimensie van de integraal. Dit 
betekent dat .er voor iedere quadratuur een dimensie is waarvoor de Monte Carlo 
methode sneller zal convergeren. Het aantal dimensies waarvoor dit het geval is. is 
echter groot (zie tabel (2.3)). Zoals we gezien hebben kunnen we echter door een han
dige opzet de convergentie orde van de Monte Carlo methode vergroten. 

d = 1 

Monte Carlo n-u, 

Trapezium-regel n - 2 

Sirnpson-regel n - 4 

Gauss-regel n - 2m + 1 

d > 1 
n -v, 
n -2/d 

n -4/d 

n -(2m - 1)/d 

tabel (2.3) : de convergentie orde als funktie van het aantal funktie-evaluaties n 
en de dimensie d voor een aantal methoden van integratie. 
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(2) Integratie-gebied : Een punt dat hier mee samen hangt. is de complexiteit van het 

gebied waarover geïntegreerd moet worden. Naarmate het aantal dimensies toeneemt. 
neemt ook het aantal gebieden dat niet in elkaar over te voeren is toe. In één dimensie 
kennen we slechts één integratie-gebied. maar in bijvoorbeeld twee dimensies kennen 
we cirkels. vierkanten. cylinders. kegels etc .. Bij quadraturen moeten we hierom voor 
ieder van deze gebieden een ander soort formule gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld 
een quadratuur die we voor een vierkant gebied hebben opgesteld niet gebruiken voor 
een cirkelvormig gebied. Verder zijn voor meer "wilde" gebieden geen quadraturen 
bekend. Met de Monte Carlo methode kunnen we zonder al te veel moeite vrijwel 
ieder willekeurig gebied integreren. 

(3) Afbreekfout en foutschatting :Bij de berekening van een integraal met behulp van een 
quadratuur is het vaak moeilijk om een goede schatting te maken van de gemaakte 
fout. Indien dit wel mogelijk is. zijn ze veelal te pessimistisch en kost de berekening 
ervan vaak meer tijd dan van de integraal zelf. Bij de Monte Carlo methode volgt 

deze echter direct uit de statistische eigenschappen. Een nadeel van de Monte Carlo 
methode is echter dat we er zelden een grote nauwkeurigheid mee kunnen bereiken. 
Meestalligt de relatieve fout tussen 0.01 à 0.001. 

(4) Aantal funktie-evaluaties : Het aantal funktie-evaluaties voor het berekenen van de 
integraal neemt bij quadraturen sterk toe als we een een nauwkeuriger resultaat wil
len verkrijgen. We kunnen immers slechts een betere benadering krijgen door een 
formule van een hogere orde te nemen. hetgeen (m + l)d meer funktie-evaluaties 
vraagt. of door het integratie-gebied op te delen hetgeen in het gunstigste geval 2m J 

extra funktie-evaluaties vergt. Hier komt nog bij dat alle oude funktie-waarden niet 
meer te gebruiken zijn. Bij de. Monte Carlo methode geeft echter iedere nieuwe 
funktie-evaluatie een verbetering van de benadering. Het aantal funktie-evaluaties 
beperkt de bruikbaarheid van quadraturen overigens meer dan het punt van de con
vergentie snelheid. Dit geldt vooral voor de multi-dimensionale quadraturen die zijn 
samengesteld uit één dimensionale quadraturen. Voor echte multi-dimensionale qua
draturen geldt dit minder maar het aantal van deze quadraturen dat bekend is. is zeer 
beperkt. 

Ter illustratie van het bovenstaande een voorbeeld : stel we willen een funktie 
integreren met behulp van de trapezium-regel en de Monte Carlo methode. In één dimensie 
is de regelmatig verdeelde trapezium-regel in het voordeel. maar in meer dimensies is de 
Monte Carlo in het voordeel. Dit lijkt in strijd met het gevoel dat de punten die we bij de 
trapezium-regel gebruiken beter homogeen verdeeld zijn dan bij toevalsgetallen het geval 
is. Het verschil wordt echter duidelijk zodra we de punten projekteren op één van de assen. 
In dit geval blijken vele van de punten van de trapezium-regel samen te vallen op een 
beperkt aantal punten terwijl de punten van de Monte Carlo methode allemaal hun eigen 
projektie hebben op de as. Ons gevoel voor homogene verdeelde punten blijkt in meer dan 
één dimensie niet juist te zijn. 
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2.4. Struktuur berekeningen 

Tijdens iedere simulatie van_ de verstrooiing van ionen aan een oppervlak van een 

vaste stof komen we het probleem tegen hoe we het snelst de volgende botsingspartner van 
het ion kunnen bepalen. In het programma ARGUS (Helbig e.a. [1982]) bepaalt men de 
botsingspartner als volgt : na afloop van een botsing wordt voor alle buuratomen die in de 
bewegingsrichting van het ion liggen. de loodrechte afstand tot de baan van het ion bere
kend. Het atoom waarvoor deze afstand het kleinst is. wordt de volgende botsingspartner. 
De buuratomen die men hierbij in beschouwing neemt. zijn die atomen waarvan de 
Wigner-Seitz cel grenst aan die van het atoom. De Wigner-Seitz cellen van al deze buurato
men samen omgeven die van het atoom volledig. In het programma MARLOWE (Robinson 
e.a. [1974]) bepaalt men op analoge wijze de volgende botsingspartner. Als buuratomen 

neemt men nu een vast aantal atomen in de omgeving van het atoom waar het ion het 
laatst mee gebotst heeft. Wederom bepaalt men het buuratoom dat een zo klein mogelijke 
loodrechte afstand tot de baan van het ion heeft en dat in de bewegingsrichting van het ion 
ligt. Men legt nu verder nog een bovengrens vast voor de botsingsparameter en voor de 
hoek die de richtingsvector van de baan van het ion en de verbindingsvector tussen de 
nieuwe botsingspartner en de positie van het ion na de laatste botsing. De bovengrens voor 
de botsingsparameter kiest men zo groot dat het ion nergens in het rooster vrij beweegt en 
zo klein dat er niet te veel botsingen met een kleine strooihoek optreden. De bovengrens 
voor de hoek tussen de richtingsvector en verbindingsvector bepaalt een kegel waarbinnen 
de volgende botsingspartner dient te liggen. Deze beide programma·s. ARGUS en MAR
LOWE. vergen veel tijd bij het bepalen van de botsingspartner. 

In het programma van Jaspar [1986] gaat men als volgt te werk : men gaat van alle 
atomen welke binnen een zekere afstand liggen van de baan van het ion na. welke het eerst 
door het ion gepasseerd gaat worden. Dit atoom wordt ntl de volgende botsingspartner. 
Mochten er zich meerdere atomen op dezelfde afstand bevinden dan wordt het atoom met 
de sterkste interactiepotentiaal als botsingspartner gekozen. Deze methode vraagt eveneens 
veel tijd voor het bepalen van de botsingspartner. Allereerst moeten we veel atomen uit 
het rooster beschouwen en verder moet regelmatig voor een aantal atomen de interactiepo
tentiaal berekend worden hetgeen een aantal funktie-evaluaties vergt. Indien we de hoek
en tijdintegraal tijdens de simulatie steeds numeriek berekenen. is de rekentijd die besteed 
wordt aan het bepalen van de botsingspartner veelal niet doorslaggevend. Omdat in het 
programma dat we hebben geschreven. de hoek- en tijdintegralen berekend worden met 
behulp van een interpolatie-techniek die relatief weinig tijd vraagt. is deze manier om de 
botsingspartner te bepalen niet zo geschikt meer. Een methode die het berekenen van de 
interactiepotentiaal voorkomt en tevens het aantal te beschouwen buuratomen beperkt tot 
een tiental atomen wordt beschreven door Landuijt [1985]. Deze methode zullen we nu 
bespreken. 

We gaan het rooster opdelen in een aantal invloedssferen. in het vervolg aangeduid 
met "cellen". We definiëren de cel van een atoom als dat gebied om het atoom waarbinnen 
het ion een sterkere interactie heeft met dit atoom dan met alle overige atomen in het 
rooster. De begrenzingen van de cellen worden dus gevormd door die vlakken waar het ion 
een even sterke interactie heeft met de twee buuratomen. Dit zijn dus de equipoten
tiaalvlakken. Deze indeling van het oppervlak in cellen geeft een volledige bedekking van 
het rooster. Verder hoeven we deze cellen voor een gegeven rooster slechts eenmaal te 
bepalen voor een gegeven combinatie ion-oppervlak. V.le kunnen nu de botsingspartners 
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snel bepalen door na te gaan door welk grensvlak het ion de cel van een atoom verlaat. De 

volgende botsingspartner is dan het atoom dat bij dit grensvlak hoort. 

Voor een tweedimensionaal rooster van identieke atomen vinden we bijvoorbeeld de 
situatie zoals weergegeven in figuur (2.8). De grensvlakken zijn nu de middelloodvlakken 
van de verbindingslijnen tussen de buuratomen. Deze indeling van een vlak door middel 
van middelloodvlakken staat bekend als het Voronoi-diagram (zie Preparata [1985]). Voor 
een rooster bestaande uit meerdere soorten atomen blijken de grensvlakken niet meer 
samen te vallen met de middelloodvlakken tussen de atomen (zie figuur (2.9) voor een 

tweedimensionaal voorbeeld). Op de problemen die dit kan geven zullen we later ingaan. 
maar eerst zullen we dieper ingaan op een methode waarmee we de grensvlakken van de 
cellen kunnen bepalen. 

2.4.1. Berekenen van cellen 

Het berekenen van de cellen in het rooster komt neer op het bepalen van een 
zogenaamde "feasible region". Dit is het gebied om een punt dat omgeven is door vlakken 
dat dit punt bevat en zo groot mogelijk en samenhangend is. Er zijn een aantal algorithmes 
bekend om deze feasible region te berekenen in zowel twee als drie dimensies (Preparata 
[1985]). Deze algorithmes hebben een gunstig gedrag wat betreft de benodigde rekentijd als 
funktie van het aantal vlakken (0 (Nv logNv) met N\· het aantal vlakken) maar hebben 
relatief veel geheugenruimte nodig (0 (NJ)) hetgeen een bezwaar is als we de cellen willen 
berekenen in een rooster waarin de eenheidscel veel atomen bevat zoals bijvoorbeeld de 
eenheidscel van het 111-oppervlak van Si. Door gebruik te maken van een aantal eigen
schappen van de te bepalen cellen kunnen we een beter gemiddeld gedrag van de rekentijd 
als funktie van het aantal vlakken 'krijgen. namelijk 0 (Nv ). Het grote geheugengebruik 
blijft echter ook bij dit algorithme een probleem. Doo: een aantal eigenschappen van de cel 
kunnen we vantevoren echter een groot aantal vlakken al verwijderen. We hebben gekozen 
voor dit laatste algorithme omdat dit eenvoudiger is en we nu zullen dit nu gaan 
beschrijven. 

Voordat we de cellen gaan berekenen. moeten we weten hoeveel atomen we in een de 
berekeningen moeten meenemen om geen van de vlakken die de cellen begrenzen te missen. 
Voor een kubisch rooster zullen we in de berekeningen al die atomen moeten meenemen die 
zich in de negen eenheidscellen bevinden om het atoom waar we de cel omheen willen 
bepalen. Dat dit voldoende veel atomen zijn. volgt uit het feit dat een cel ten hoogste de 
afmetingen heeft van de eenheidscel van het rooster. Dit is het geval als er zich slechts één 
atoom per eenheidscel bevindt. In alle andere gevallen vormt een cel slechts een deel van 
de eenheidscel en dan is het meenemen van negen eenheidscellen een ruime bovengrens. 

Om te beginnen moeten we alle grensvlakken berekenen met hun onderlinge snijpun
ten. Deze vlakken kunnen we bepalen door met behulp van een nulpuntsroutine het nul
punt van de afgeleide van de som van de potentialen van de twee buuratomen te berek
enen. Vervolgens nemen we het dichtst bij de oorsprong 0 waar het atoom zich bevindt. 
gelegen snijpunt p en bepalen welke vlakken V; door dit punt p gaan. Nu gaan we voor 
alle overige vlakken na of ze worden afgeschermd door dit punt p. Een vlak W wordt 
afgeschermd indien dit vlak W de half-oneindige ruimte A. afgeschermd door de vlakken 
V; en de oorsprong 0 bevattend. niet snijdt. Uit het feit dat het punt p het dichtst bij 
zijnde punt is, volgt dat het vlak W niet tussen p en 0 kan doorlopen. Dit betekent dat 
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figuur (2.8) :cellen in een tweedimensionaal rooster van identieke atomen. 

figuur (2.9) : cellen in een tweedimensionaal rooster bestaande uit verschillende 

soorten atomen. 
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als W de half-oneindige ruimte A snijdt. W en A zeker een gemeenschappelijk punt in het 
oneindige hebben. De methode die we gebruiken om na te gaan of het vlak W wordt 
afgeschermd staat uitvoerig beséhreven in appendix C. We zullen hier slechts de 
hoofdlijnen behandelen. 

z 

! V. 
l 

x 

figuur (2.10) : de oorspronkelijke situatie. Aangegeven zt;n het snijpunt p, het 

vlak W en de half-oneindige ruimte A begrensd door de vlakken V; . 

De situatie waar we vanuit gaan is weergegeven in figuur (2.10 ). Allereerst zullen we 
de driedimensionale Euclidische ruimte E 3 gaan projekteren op de eenheidshyper-bol in E 4 • 

Dit doen we door over te gaan op homogene coördinaten met behulp van de transformatie : 

(2.61) 

Hierin is (x, y, z) een punt in E 3 en (x 1• x 2 • x 3 • x 4 ) een punt in E 4
• De lengte van deze 

laatste die door (2.61) niet vast ligt. stellen we vervolgens gelijk aan 1 : 

xl +xj +x} +x]= 1 (2.62) 

De reden dat we deze projektie toepassen is dat we hiermee het oneindige "grijpbaar" heb
ben gemaakt. Het oneindige wordt immers afgebeeld op de equator van de eenheidshyper
bol. Het vlak W wordt geprojekteerd op een hyper-grootcirkel C en de half-oneindige 
ruimte A op een segment S van de eenheidshyper-bol. Zoals we hierboven reeds gezien 
hebben, kan het vlak W niet tussen het punt p en de oorsprong 0 doorlopen. Dit betekent 
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dat als de hypergrootcirkel C het segment S snijdt dit zeker ook het geval moet zijn op de 

equator. Daarom kunnen we volstaan met het beschouwen van deze equator welke gegeven 

wordt door x 4 = 0. 

We hebben nu weer een probleem verkregen in E 3 (zie figuur (2.11)). We moeten nu 
immers nagaan of een grootcirkel C' van de eenheidsbol het bolsegment S' snijdt. Als we 
nu een rotatie uitvoeren zodanig dat deze grootcirkel c' in het vlak x3 = 0 terecht komt. 
kunnen we het verder reduceren tot een probleem in twee dimensies. We moeten dan 
nagaan of het geroteerde bolsegment s** punten bevat die voldoen aan x 3 = 0 (zie appen
dix C). Dit kunnen we in twee dimensies nagaan door de hoeken die twee naast elkaar 
gelegen normaalvectoren van de snijlijnen van de vlakken die het bolsegment s'' bepalen 
met het vlak x 3 = 0 met elkaar maken op te tellen (zie figuur (2.12)). 

Als nu blijkt dat het vlak W wordt afgeschermd dan verwijderen we dit vlak en alle 
snijpunten die erbij horen. Vervolgens kiezen we het op één na dichtst bij zijnde punt en 
herhalen dit alles totdat er geen snijpunten meer over zijn. 

De hier beschreven methode heeft voor ieder punt p 0 (Nv) tijd nodig waarin Nv het 
aantal vlakken is. Omdat het aantal snijpunten dat we langs moeten gaan alleen zal 
afhangen van het aantal hoekpunten van het polyhedron dat we berekenen. zal deze 

methode zich in het algemeen als 0 (Nv) gedragen. In het slechtste geval zal dit echter 
0 (N.j) zijn omdat we voor Nv vlakken 0 (NJ) snijpunten zullen vinden. 

Zoals al eerder is vermeld. kleeft er echter ook aan deze methode één bezwaar : we 
hebben veel geheugenruimte nodig omdat we alle 0 (N.}) snijpunten zullen moeten 
opslaan. Dit is vooral van belang bij eenheidscellen die veel atomen bevatten. Er zijn echter 
juist in deze gevallen zeer veel vlakken die op voorhand al niet in beschouwing hoeven te 
worden genomen. Door nu al deze vlakken eerst te verwijderen kunnen we dit probleem 
omzeilen. Dit kunnen we als volgt doen : als eeri vlak W tot de cel om een atoom A 
behoort dan zal het dichtst bij het atoom gelegen punt p uit dit vlak met een lijn l met het 
atoom A verbonden kunnen worden zonder dat deze lijn l een ander vlak snijdt. Dit punt 
p is het snijpunt van het vlak V met de lijn m evenwijdig aan de normaalvector Ti van 
het vlak V door de positie van het atoom A (zie figuur (2.13)). De lijn m valt dus samen 
met de lijn l. Indien dus zo'n lijn bestaat die geen ander vlak snijdt dan moeten we dit 
vlak meenemen in onze latere berekeningen en anders kunnen we dit buiten beschouwing 
laten. 

We hebben hiermee wel het geheugengebruik teruggebracht tot een acceptabele hoe
veelheid maar dit is wel ten koste van het gedrag van de rekentijd als funktie van het aan
tal vlakken gegaan. Deze is nu nog slechts 0 (N~?). 

2.4.2. Datastruktuur en botsingspartners 

Naast het feit dat we de cellen om de atomen moeten kennen. moeten we deze ook in 
een datastruktuur opslaan die geschikt is om er snel een botsingspartoer in terug te vinden. 
In de datastruktuur moeten we de volgende data opslaan : 

( 1) het aantal buuratomen van het atoom. 

(2) de lading en massa van het atoom. 
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figuur (2.11) : de situatie na de projektie op de eenheidshyper-bol en 

terugtransformatie naar E 3
. Aangegeven zijn de grootcirkel c* en het bolsegment 

s·. 

x~ 
I 
I 

' 

figuur (2.12) :de situatie nadat de grootcirkel c· geroteerd is. Tevens is het gero
teerde bolsegment s'* aangegeven. 
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figuur (2.13) :een vlak V is geen grensvlak van de cel om het atoom A. Verder 

zijn aangegeven de normaal vector n, het punt p en de lijn l. 

(3) een index (pointer) naar het eerste grensvlak. 

(4) _de vector ä = (a .b .c ). de verbindingsvector van het atoom naar een buuratoom. 

(5) de afstand d van het vlak tot het atoom en 

(6) het soort buuratoom waar we mee te maken hebben. 

Een geschikte datastruktuur wordt gegeven in Landuijt [1985]. We hebben deze datastruk
tuur nog wat compacter gemaakt door de relatieve positie van de buuratomen en de nor
maalvector van de grensvlakken samen te nemen. We komen zo tot de in figuur (2.14) 
weergegeven struktuur. De kolom n bevat het aantal buuratomen van het atoom en m 
bevat de massa van het atoom. z bevat het ladingsgetal en i bevat de index naar het eerste 
grensvlak in het tweede deel van de struktuur. In het tweede deel van de struktuur vinden 
we achtereenvolgens de componenten a. b en c van de verbindingsvector tussen de twee 
atomen. Deze vector wordt meteen gebruikt voor de vergelijking van het grensvlak. De 
kolom d bevat de vierde parameter van het grensvlak. In de kolom j vinden we een index 
waarmee we het buuratoom kunnen terug vinden in het eerste deel van de struktuur. 

Deze struktuur kunnen we als volgt gebruiken om de botsingspartners tijdens de 
simulaties te bepalen : aan het begin van een botsingsreeks kiezen we.een willekeurig atoom 
dat aan het oppervlak ligt uit en berekenen vervolgens de eerste botsing met behulp van de 
gegevens over lading en massa. Hieruit volgt de baan van het ion na de botsing ten opzichte 
van het atoom : 

x= b + Àë (2.63) 
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n m z i- a b c d j 

4 .. .. 1 .. .. .. . . 3 

6 .. .. 5 .. .. .. .. 8 

4 .. .. 11 .. .. .. . . 4 

5 .. .. 15 .. .. .. .. 1 

I 3 .. .. 20 .. .. .. . . 2 

figuur (2.14): de datastruktuur. 

Als nu een willekeurig grensvlak V; waarvan de gegevens gevonden worden met behulp 
van de kolom i. wordt gegeven door: 

a; .x= d; (2.64) 

dan volgt hieruit voor À : 

À= 
(d;- ä;. b) 

a; .ë 
(2.65) 

Deze parameter À bepaalt het snijpunt' van de baan van het ion en een grensvlak V;. Het 
grensvlak dat het ion passeert bij het verlaten van de cel van de vorige botsingspartner. is 
dat vlak dat het dichtst bij het ion ligt in de bewegingsrichting van het ion. Dit vlak levert 
de kleinste positive waarde van À op. We zoeken dus naar het vlak V; waarvoor geldt : 

(j=l, ... ,n.j;z!:i) (2.66) 

Het atoom dat nu bij het grensvlak hoort dat hier aan voldoet. is de volgende bot
singspartner. Dit atoom volgt uit de kolom j uit het tweede deel van de datastruktuur. 
Tenslotte verplaatsen we het coördinaten-stelsel zodanig dat de oorsprong samenvalt met 
de nieuwe botsingspartner. 

Zoals reeds vermeldt is in de inleiding van deze paragraaf kunnen er in een rooster 
met meerdere soorten atomen in het rooster tussen de cellen overlappingen optreden. Deze 
overlappingen kunnen tot problemen leiden bij het bepalen van de botsingspartner. Dit 
kunnen we als volgt inzien : stel dat een ion de baan volgt zoals weergegeven in figuur 
(2.15). Het ion zal nu als eerste het grensvlak tussen de atomen A en B passeren. Uit dit 
gegeven volgt dat het ion nu met atoom B zal gaan botsen. Als we nu echter naar het 
grensvlak tussen atoom B en C kijken dan zien we dat het ion aan de kant van atoom C 
langs het grensvlak beweegt. Hieruit volgt dat het ion zou moeten botsen met atoom C. We 
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kunnen dit probleem oplossen door deze overlappingsgebieden als aparte gebieden zonder 

atoom te beschouwen. Een ion dat in zo'n gebied komt zal gewoon zijn baan vervolgen en 
niet botsen. 

figuur (2.15): een baan van een ion welke aanleiding geeft tot het bepalen van een 
verkeerde botsings partner. 

In veel gevallen blijkt de omvang van deze overlapping niet significant te zijn. Alleen 
bij kleine interatomaire afstanden en grote verschillen in de sterkte van de interactiepoten
tiaal blijken ze wel belangrijk te worden. In deze gevallen blijkt immers de verplaatsing 
van het grensvlak ten opzichte van het middelloodvlak voldoende groot te worden om 
voor fouten te zorgen. Een en ander is genlustreerd in tabel (2.4). We zien dat deze 
afwijkingen van het middelloodvlak gering zijn voor de door ons beschouwde 
oppervlakken van GaAs en GaP. Voor de combinatie Ag-0 kan de afwijking belangrijk 
worden maar alleen voor interatomaire afstanden van minder dan 1 A. 

2.4.3. Berekenen van sectoren 

Een probleem dat we bij alle simulaties van de verstrooiing van ionen aan een target 
tegenkomen. is het lage rendement van de berekeningen. Veelal geeft slechts minder dan 
één procent van de berekende deeltjesbanen aanleiding tot het gewenste resultaat. meestal 
een deeltje dat in een d~tektor terecht komt. Er kan dus een enorme winst in rekentijd 
worden bereikt door zoveel mogelijk de ionen te schieten op die gebieden op het target die 
ook rendement geven. We zullen nu een methode behandelen om deze gebieden die we in 
het vervolg sectoren zullen noemen te bepalen. 
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We zullen de volgende opzet gaan gebruiken : om het atoom waar we de sectoren bij 

willen bepalen. leggen we een maas van equidistante punten. Zo'n maas heeft meteen als 
voordeel dat we ieder punt kunneri aangeven met twee integers zodat veel rekenwerk hier
mee gedaan kan worden en dus snél kan gebeuren. Bij elk van deze punten voeren we de 
nodige berekeningen uit die in het simulatie-programma zelf ook gebeuren en gaan na 
welke van deze punten een ion in de detektor geven. Bij deze berekeningen zetter1 we de 
detektor zo ver mogelijk open om zo min mogelijk sectoren te missen. De punten waar we 
een ion detekteren. slaan we op en als we alle punten van het maas gehad hebben. bepalen 
we de afmetingen van de afzonderlijke sectoren. Hierna verfijnen we het maas. verkleinen 
de openingshoek van de detektor en herhalen het geheel waarbij we alleen op die punten 
schieten die binnen de sectoren liggen die we zojuist hebben bepaald. Dit blijven we steeds 
doen totdat de openingshoek van de detektor zo klein is als we bij de simulatie gaan 
gebruiken. Voordat we in meer detail ingaan op de te volgen methode moeten we eerst de 
begrippen convex. convex polygon en convex omhullende invoeren. 

Een domein D in de d-dimensionale ruimte Ed is convex indien de verbindingslijn 
tussen twee willekeurige punten q 1 en q 2 uitDinzijn geheel binnen D ligt. 

Een convex polygon in E2 definiëren we als een eindige set lijnsegmenten S waarvan 
ieder hoekpunt tot precies twee lijnsegmenten behoort en waarvan geen subset is te vormen 
die dezelfde eigenschappen heeft. 

Een convex omhullende van een set punten S in Ed is de begrenzing van het kleinste 
convexe domein in Ed dat S bevat. 

Omdat we bij het genereren van de ionen uitgaan van poolcoördinaten zullen we het 
maas ook in poolcoördinaten aanbrengen. Dit heeft echter als nadeel dat de nauwkeurigheid 
bij grotere stralen afneemt door de yaste stapgrootte in de hoek. Dit speelt vooral een rol 
in de eerste slag omdat we daar te maken hebben met het grootste verschil tussen 
minimum en maximum straal. Aan dit bezwaar kunnen we tegemoet komen door de stap
grootte in de hoek niet te groot te nemen. De extra rekentijd die dit vergt. kunnen we voor 
een groot deel weer terug verdienen door de detektor bij de eerste slag zo ver mogelijk open 
te zetten. zodat we kunnen volstaan met een geringer aantal punten in de straal. 

Als we later de sectoren willen bepalen. zullen de punten geordend moeten zijn. 
Daarom kunnen we het best het rooster zodanig langs gaan dat deze ordening meteen 
aanwezig is. Dit kunnen we bereiken door bij iedere hoek de punten van de minimale naar 
de maximale straal af te gaan. De hoek loopt hierbij eveneens van de kleinste naar de 
grootste waarde. Op deze manier hebben we de punten lexicografisch geordend. Dit heeft 
tevens als voordeel dat we slechts die punten op hoeven te slaan waar het ion nog net niet 
gedetekteerd wordt of net niet meer gedetekteerd wordt. Deze punten geven ons respek
tievelijk de minimale en maximale straal van een sector bij een gegeven hoek. We nemen 
juist deze punten om er zeker van te zijn dat we geen punten missen waar ionen gedetek
teerd worden. We kunnen dit nu in pseudo-Algolals volgt samenvatten: 
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ion target d" d/2 dmin 8 

Ne GaAs 1.0 0.5 0.496 7.98 10"3 

1.2 0.6 0.596 7.41 10"3 

1.4 0.7 0.695 6.69 10"3 

1.6 0.8 0.795 5.91 10"3 

1.8 0.9 0.895 5.15 10"3 

z.o 1.0 0.996 4.44 10"3 

2.2 1.1 1.096 3.79 10"3 

2.4 1.2 1.196 3.20 10"3 

2.6 1.3 1.297 2.66 10"3 

2.8 1.4 1.397 2.18 10"3 

3.0 1.5 1.497 1.74 10"3 

Ne GaP 1.0 0.5 0.452 9.60 10"2 

1.2 0.6 0.546 9.07 10"2 

1.4 0.7 0.641 8.38 10"2 

1.6 0.8 0.739 7.60 10"2 

1.8 0.9 0.839 6.80 10"2 

2.0 1.0 0.940 6.02 10"2 

2.2 1.1 1.042 5.29 10"2 

2.4 1.2 1.145 4.62 10"2 

2.6 1.3 1.248 4.00 10"2 

2.8 1.4 1.352 3.44 10"2 

3.0 1.5 1.456 2.93 10"2 

He GaAs 1.0 0.5 0.496 7.71 10"3 

1.2 0.6 0.596 7.32 10"3 

1.4 0.7 0.695 6.77 10"3 

1.6 0.8 0.795 6.10 10"3 

1.8 0.9 0.895 5.39 10"3 

2.0 1.0 0.995 4.67 10"3 

2.2 1.1 1.096 3.99 10"3 

2.4 1.2 1.196 3.35 10"3 

2.6 1.3 1.296 2.77 10"3 

2.8 1.4 1.397 2.23 10"3 

3.0 1.5 1.497 1.73 10"3 

He GaP 1.0 0.5 0.454 9.24 10"2 

1.2 0.6 0.547 8.86 10"2 

1.4 0.7 0.641 8.38 10"2 

1.6 0.8 0.738 7.77 10"2 

1.8 0.9 0.836 7.08 10"2 

2.0 1.0 0.937 6.35 10"2 

2.2 1.1 1.038 5.62 10"2 

2.4 1.2 1.141 4.92 10·2 I 

2.6 1.3 1.245 4.25 10"2 

2.8 1.4 1.349 3.63 10"2 

3.0 1.5 1.454 3.06 10"2 

tabel (2.4) :de relatieve afwijking van het grensvlak ten opzichte van het middel

loodvlak gerekend vanaf het atoom met het kleinste ladingsgetal voor een aantal 

ion-atoom-atoom combinaties bij verschillende interatomaire afstanden d (in 

Angstrom). 
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f or if> in [ if> min .if> maxJ do 
begin 

end 

for r in [r min•r maxJ do 
begin 

end 

if (previous ion is not detected and this ion is) or 
(previous ion is detected and this ion is not) then 

begin " 
mark current (r ,if>) coordinates 

end 
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De punten die we zo vinden. zullen we nog in een datastruktuur moeten opslaan. 
Deze datastruktuur moet het zoeken naar de punten die bij een sector horen zo eenvoudig 
mogelijk maken. Een struktuur die hier geschikt is. is de volgende: 

r. h' Tr Tr r 'nd . r.rd. m1n p 1 ind rirst last 1 ,mJn ; mex 

r 
max 

n 
r 

phi . 
m1n 

ph i 
max ~ 

n~tli r' 

Tphi . 
f1rst -

Tphi 
last 

figuur (2.16) : de datastruktuur waarin de gegevens waarmee de sectoren bepaald 

worden, worden opgeslagen. 

Hierin zijn : 



r min• r max 

cf> min • cf> max 

nr 'nq, 

i cf> f irst • i cf> last 

c/>ind 
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de minimum en maximum straal van een sector. 

de minimum en maximum hoek van een sector. 
het aantal punten in de straal en de hoek. 
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pointers naar de eerste en laatste hoek waar een ion gedetek
teerd is. 
hoek index. loopt van 0 tot n q, • 

pointers naar de eerste en laatste set van straal indices bij 

een gegeven hoek. 
de straal indices van de minimum en maximum straal bij 
een gegeven hoek. 

Deze datastruktuur vullen we nu in de regel "mark current (r ,cf>) coordinates". 

Nadat we deze datastruktuur gevuld hebben. kunnen we er de sectoren uit gaan 
bepalen. Dit doen we als volgt : eerst bepalen we het punt met de kleinste waarde van de 
straal index. Indien er meerdere punten zijn met dezelfde waarde dan nemen we willekeu
rig één van deze punten. Vanuit dit punt lopen we alle hoeken langs terwijl we de paren 
(ri.nd .min • rind .max) opslaan in een zogenaamde doubly-linked list (een in twee richtingen 
met behulp van pointers te doorlopen lijst in het vervolg afgekort tot DLL.). Tegelijker
tijd verhogen we de pointer irfirsc zodat deze naar het volgende paar wijst. Dit herhalen 
we totdat we het einde van een sector hebben bereikt. Het einde van een sector hebben we 
in de volgende situaties gevonden (zie figuur (2.17)) : 

( 1) De begrenzingen van de oorspronkelijke sector zijn bereikt. Dit geval is triviaal omdat 
uit de vorige iteratie bekend is dat buiten de oorspronkelijke sector geen ionen meer 
gedetekteerd worden. 

(2) Er zijn geen paren (rind .min. r;nd .max) meer overgebleven bij de v.olgeode hoek index. 

Di~ betekent dat irfirsr >irlasc. 

(3) De index r;nd .max bij de huidige hoek is kleiner dan de index rind ,min bij de volgende 
hoek. 

Nadat we de punten van een sector allemaal gevonden hebben. kunnen we met behulp 
van het Graham's Scan algorithme de extrema in de coördinaten en de convex omhullende 
erbij bepalen. Dit algorithme luidt als volgt (Preparata [1985]): 

[1] Bepaal een inwendig punt q. 

[2] Gebruik q als oorsprong van een coördinatenstelsel en sorteer alle punten 
lexicografisch op hun poolhoek en afstand van q en sla ze op in een DLL met START 
wijzend naar het eerste punt in de lijst en RLINK en LLINK wijzende naar respek
tievelijk het vorige en het volgende punt in de lijst. 

[3] Voer nu de eigenlijke "scan" uit met behulp van het volgende algorithme: 
begin v := ST ART: 

while (RLINK[v] ;:é START) do 
if (the three points v. RLINK[v]. RLINK[ RLINK[v]] 

form a left turn) 
then v := RLINK[ v ] 
else begin DELETE RLINK[v ]; 

v := LLINK[v] 
end 
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figuur (2.17 ): de drie situaties waarin het einde van een sector is bereikt. 
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Of drie punten punten x 1• x 2 en x 3 een linkse draai maken kunnen we eenvoudig 
bepalen met behulp van de volgende ongelijkheid : 

y 1 1 

Y2 1 > 0 

Y3 1 

(2.67) 

Een probleem waar we nu nog mee te maken kunnen krijgen. is dat twee of meer con
vex omhullende elkaar gaan overlappen. Dit zo'u tijdens een simulatie tot gevolg hebben 
dat op deze overlappingen meer ionen zouden worden geschoten dan juist is. Om dit te 
voorkomen gaan we aan het einde van iedere slag na of er convex omhullende zijn die 
elkaar overlappen en indien dit het geval is. voegen we deze samen tot één. Voor het testen 
of twee convex omhullende overlappen kunnen we nagaan of er één of meer zijden van de 
twee convex omhullende elkaar snijden. Als ze elkaar overlappen moet dit immers voor 
tenminste twee paren zijden het geval zijn. Voor het testen op een overlap is echter het 



Theorie - 45-

vinden van één zo'n paar al genoeg. Blijkt nu dat een paar convex omhullende elkaar over
lapt dan zullen we deze tot één samen moeten voegen. Hiervoor kunnen we het volgende 
"Convex Polygon Union"-algorithme gebruiken (Preparate [1985]): 

[1] Zoek een punt p dat ligt in het convexe polygon P 1. ( Dit kan bijvoorbeeld ieder 
gemiddelde van drie hoekpunten van het polygon zijn.). 

[2] Ga vervolgens na of dit punt p ook in het tweede convex polygon P 2 gelegen is. Is dit 
niet het geval ga dan naar naar punt 4. 

[3] p is een inwendig punt van P 2. De hoekpunten van beide polygonen liggen op volg
orde van hoek rond het punt p (zie figuur (2.18)). Voeg deze punten nu samen tot één 
gesorteerde lijst en ga vervolgens naar punt 5. 

[4] pis geen inwendig punt van P2. Nu ligt het polygon P 2 gezien vanuit p binnen een 
hoek ~7T (zie figuur (2.19)). Deze hoek wordt bepaald door twee hoekpunten u en v 

van P 2. Deze hoekpunten delen het polygon P 2 in twee gedeelten. Als we P 2 tegen de 
klok in langs lopen. neemt bij het ene gedeelte de hoek gezien vanuit p toe en bij het 
andere gedeelte af. Het gedeelte dat convex is gezien vanuit p valt meteen af omdat al 
deze punten inwendige punten zijn van de te bepalen convex omhullende. Het andere 
gedeelte kunnen we met polygon P 1 samenvoegen tot een gesorteerde lijst. Ga nu naar 
punt 5. 

[5] Tenslotte kunnen we op de verkregen gesorteerde lijst met punten een Graham's Scan 
algorithme toepassen hetgeen ons de convex omhullende van de twee polygonen geeft: 
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figuur (2.18): de situatie waarin het punt p een inwendig punt is van beide po
lygonen. 

I 

figuur (2.19): de situatie waarin het punt p slechts een inwendig punt is van één 
van de polygonen. 
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3. Struktuur-onderzoek 

In dit hoofdstuk zullen we allereerst in het kort de EARlSS-opstelling zoals die 
aanwezig is in de groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen bespreken. Vervolgens 
zullen we nader ingaan op hoe we uit de metingen de struktuur van een oppervlak kunnen 
bepalen. 

3.1. De EARlSS-opstelling 

In de EARlSS-opstelling beschieten we een oppervlak van een vaste stof met ionen 
welke een energie tussen 0.5 keV en 5.0 keV hebben. Dit kunnen zowel edelgas-ionen 
(He+. Ne+) als alkali-ionen (Na+.K+) zijn. Deze laatste worden gebruikt om het niet goed 
begrepen probleem van de neutralisatie dat een belangrijke rol speelt bij edelgas-ionen te 
vermijden. Als we edelgas-ionen gebruiken, krijgen we juist door de neutralisatie een een
voudiger spektrum doordat de overlevingskans van de ionen zeer snel afneemt met het 
aantal botsingen dat ze maken. Hierdoor is het aantal ionen dat meer dan twee botsingen 
heeft gemaakt te verwaarlozen. De bundel die de ionenbron levert, heeft een energiesprei
ding van enkele eV en de hoek-spreiding is kleiner dan 1°. Er zijn twee ionenbronnen 
aanwezig : de ene wordt gebruikt om scherend op een oppervlak te schieten en de andere 

om grote strooihoeken te krijgen. 

3 I 

figuur (3.1): de EARISS-opsteUing. 
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De ionen passeren na verstrooiing aan het preparaat eerst een diafragma. Dit 

diafragma heeft een openingshoek van 1• en laat slechts ionen door die over een hoek van 
145• verstrooid zijn als we ionenbron 1 gebruiken. of over een hoek tussen 75" en 145• als 
bron 2 gebruikt wordt (zie figuur 3.1 ). Hierna komen de ionen in de analysator terecht. 
Het elektrisch veld in deze analysator buigt de langzame ionen sterker af dan de snellere. 
Hierdoor komen ze verder van de as op de eerste channel-plate terecht dan de snelle ionen. 
Verder worden ionen die een spiraliserende baan volgen door de analysator weggevangen. 
Deze ionen geven immers een niet bruikbare bijdrage tot het totale spektrum omdat de 
azimuth-hoek van zo'n ion niet constant is gedurende het afl.eggen van zijn baan. 

Als een ion de eerste channel-plate bereikt. wordt het ion omgezet in een 
ladingswolkje van 103 elektronen. Dit wolkje wordt vervolgens nog een keer 103 maal ver
sterkt door de tweede channel-plate waarna het ladingswolkje op de detektor terecht komt 
(zie figuur 3.2). De hoeveelheid lading die op de sikkelvormige elektroden terecht komt. is 
een maat voor de azimuth-hoek. Uit de verdeling van de ionen over de azimuth-hoek kun
nen we informatie over de struktuur van het oppervlak verkrijgen. De lading die terecht 
komt op de cirkelvormige elektroden is een maat voor de energie van het ion en hieruit 
volgt de chemische samenstelling van het oppervlak. 

figuur (3.2): de detektor van de EARISS-opsteU.ing. 

Snelle elektronica zorgt er vervolgens voor dat de ladingspulsjes op de uitgangen van 
de detektor omgezet worden in spanningspulsjes die door Analoog-Digitaal-Couverters zijn 
te verwerken. Door een snelle deler wordt de positie van het centrum van het 
ladingswolkje op de detektor berekend. waarna de inhoud van een overeenkomstig (14 
bits) adres in een dual parameter Multi-Channel-Analyzer (MCA) wordt opgehoogd. Zo 
kan een resolutie van beter dan 1% in zowel de energie als de azimuth-hoek worden bereikt 
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bij een countrate van maximaal 105 counts per seconde. 

De techniek van Low Energx Ion Scattering (LEIS) die we bij EARISS gebruiken. is 

een destruktieve techniek. Dit houdt in dat het oppervlak van het preparaat "kapot" wordt 

geschoten tijdens de meting. Door een lage stroomdichtheid van de bundel en korte meet
tijden kunnen we de beschadiging van het oppervlak beperkt houden. Verder wordt er bij 

EARISS zoveel mogelijk informatie tegelijk verkregen. De gemeten spektra zullen relatief 
veel ruis bevatten. zodat de spektra zo goed mogelijk van deze ruis ontdaan moeten wor
den. We kunnen echter ook gebruik maken van het destruktieve karakter van LEIS om 

bijvoorbeeld een schoon oppervlak te verkrijgen. Want ondanks het feit dat men werkt bij 
ultra hoog vacuüm (lo-10 torr) kunnen toch nog restgassen aan het oppervlak adsorberen. 
Dit gebeurt voor bijvoorbeeld 0 2 bij 10-10 torr met een snelheid van 1 monolaag per uur. 

Schone oppervlakken verkrijgt men nu door te sputteren in combinatie met verhitting van 
het preparaat. Het sputteren verwijdert verontreinigingen van het oppervlak. terwijl de 
verhitting ervoor zorgt dat de kristalstruktuur zich weer kan herstellen. 

Voor een uitvoeriger beschrijving van de EARlSS-opstelling verwijzen we naar Hel
lings [1986] en Schat [1986]. 

3.2. Struktuur-onderzoek met EARISS 

De MCA is in feite niets anders dan· een stuk geheugen met 128X 128 geheugen
plaatsen. Hierin staat de intensiteit als funktie van de energie en de azimuth-hoek. 
Wanneer we over alle hoeken sommeren. krijgen we de intensiteit als funktie van de ener
gie (zie figuur (3.3)). Uit dit energie-spektrum kunnen we de chemische samenstelling var. 

het oppervlak bepalen. leder element geeft immers voor enkelvoudige botsingen een andere 
piek in het energie-spektrum. De energieën waarbij we deze pieken vinden. volgt uit de 
relatie: 

Eion ,na .lab = Eprim [ cos9 lab ± (A 2 - sin 29 lab )'"' 12 
(1 +A )2 

(3.1) 

Met deze relatie kunnen we de massaverhouding A van het atoom in het oppervlak en het 
gebruikte ion bepalen waaruit de samenstelling van het oppervlak volgt. In (3.1) is Eprim 

de primaire energie van de ionenbundeL Voor het geval dat A > 1 moeten we het plus
teken nemen en indien A ~ 1 kunnen beide tekens van toepassing zijn. Voor e lab zullen we 
afhankelijk van de gebruikte ionenbron 145° of een hoek tussen 75° en 145° moeten nemen. 

We kunnen natuurlijk ook over alle energieën sommeren om zo de totale intensiteit 
als funktie van de azimuth-hoek te vinden. Uit deze verdeling kunnen we in principe de 
struktuur van het oppervlak bepalen. Deze struktuur volgt namelijk uit de richtingen 
waarin dubbele botsingen optreden. welke overeenkomen met richtingen tussen twee ato
men in het oppervlak. Door de sommatie laten we echter extra informatie buiten 
beschouwing die in een aantal gevallen de interpretatie van de spektra kan vereenvoudigen. 
Zo is het mogelijk dat een ion na twee botsingen over in totaal méér dan 180° wordt ver
strooid. Na de sommatie is zo'n ion niet meer te scheiden van ionen die in dezelfde richting 
over minder dan 180° zijn verstrooid. Vanzelfsprekend kunnen we ook geen onderscheid 
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figuur ( 3.3) : de indeling van de dual parameter Multi-channel-Analyser van 
EARISS in energie- en hoekkanalen. 

meer maken tussen ionen die in dezelfde azimuth-richting maar over verschillende . 
strooihoeken worden verstrooid en dus verschillende energieën hebben als ze de detektor 
bereiken. De totale intensiteit als funktie van de azimuth-hoek kunnen we echter wel 
gebruiken om verschillen in de oriëntatie van de detektor bij experiment en simulatie te 
achterhalen. Ook kunnen we corrigeren voor de oriëntatie van het preparaat in de 
azimuth-hoek die veelal onbekend is. Voor het bepalen van de struktuur van het oppervlak 
moeten we het totale spektrum als funktie van de energie en de azimuth-hoek beschouwen 
omdat uit dit spektrum duidelijk het verband tussen azimuth-hoek en energie zichtbaar is. 

Naast het spektrum kunnen we ook gebruik maken van schaduwwerking van de ato
men in het oppervlak om de struktuur te bepalen. Wanneer we een enkel atoom beschieten 
met een homogene parallelle bundel ionen dan zullen er slechts van een smalle ring om het 
atoom ionen in de detektor komen. Verder zal er achter het atoom een schaduwkegel 
ontstaan (zie figuur (3.4)). Andere atomen die zich in deze schaduwkegel bevinden. zullen 
daardoor geheel of gedeeltelijk afgeschermd worden. Tevens kan er aan de rand van zo"n 
schaduwkegel een sterke intensiteitsverhoging optreden door focussering. In de Molière
benadering van de Thomas-Fermi interactiepotentiaal ((2.13) en (2.14)) en voor kleine 
afbuighoeken wordt de afmeting van de schaduwkegel gegeven door (Oen [1983]): 

r 11.0- 0.12o:- O.Olo: 2 

rcoulomb = 0.924- 0.182lno: + 0.0008o: 
(3.2) 
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figuur (3.4) : de schaduwwerking van atomen aan het oppervlak van een vaste 
stof. 

De Çpvenste vergelijking geldt voor 0 ~ o: ~ 4.5 en de onderste voor 4.5 ~ o: ~ 100. 
Verder is: 

rcou.Lomb = 2 

en 

rcoulomb 
o:= 

Zion Zatoom 

47TeoEprim 
(3.3) 

(3.4) 

Hierin is rcoulomb de straal van de schaduwkegel bij een Coulomb-potentiaal en aF de 
afschermlengte volgens Firsov (2.14b). 

Van deze schaduwkegel kan men gebruik maken om de positie van de atomen aan het 
oppervlak te bepalen. Men bepaalt nu de richtingen waarin atomen uit dieper gelegen lagen 
in de schaduwkegels van atomen uit hoger gelegen lagen vallen. Uit de gevonden richtingen 
kan men nu de struktuur afleiden. Omdat de schaduwkegel echter breed is bij de lage 
energieën zoals we die bij EARISS gebruiken. is dit niet erg nauwkeurig. Bij hogere 
energieën zoals die bij Rutherford Back Scattering gebruikt worden. is de schaduwkegel 
smaller en is de positie van de atomen nauwkeuriger. tot ongeveer 0.01 A. te bepalen. 
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Niehus [1984] maakt gebruik van de focussering die optreedt aan de rand van de schaduw

kegel om de struktuur van een oppervlak te achterhalen : langs de begrenzing van de scha

duwkegel is de intensiteit van de fonenbundel groter. Als nu een atoom precies op de rand 
van zo'n kegel van een hoger gelegen atoom ligt dan zullen er veel meer ionen over 
ongeveer 180° verstrooid worden aan dit atoom dan het geval is als dit atoom buiten deze 
kegel ligt. Uit de richting van de bundel waarbij de hierdoor ontstane intensiteits
verhoging optreedt kan men de positie van het atoom bepalen. Bij deze methoden maken 

we echter geen gebruik van de mogelijkheden die EARISS biedt. We zullen nu het 
EARlSS-spektrum in wat meer detail bespreken. 

Uit het feit dat de interactiepotentiaal cylindersymmetrisch is. volgt dat uit de ver
deling over de azimuth-hoek van enkelvoudige botsingen geen gegevens over de struktuur 
gehaald kunnen worden. Deze informatie kunnen we echter wel krijgen uit de azimuth
hoek verdeling van meervoudige botsingen. Voor edelgas-ionen met hun grote neutralisatie 
kans bij een botsing is het voldoende om alleen dubbele botsingen in beschouwing te 
nemen. Zoals we al hebben gezien komen de azimuth-boeken waarbij we deze dubbele bot
singen detekteren overeen met richtingen tussen twee atomen in het oppervlak mits beide 
botsingen in één vlak plaats vinden. Als we alkali-ionen gebruiken. kunnen we echter niet 
meer met alleen dubbele botsingen volstaan. Drie- en meervoudige botsingen zullen dan 
een bijdrage aan het spektrum leveren. 

Meervoudige botsingen zullen het spektrum gecompliceerder maken. Dit is zeker het 
geval als een botsingsreeks zich ni·et in één vlak afspeelt. Voor een reeks van k botsingen 
kunnen we dan alleen maar stellen dat: 

k 

Eprim - L (T; + Q; ) ~ Eion . na .lab ~ Eprim 
i= 1 

(3.5) 

Doordat spiraUserende ionen door de analysator worden weggevangen. zullen alleen ionen 
gedetekteerd worden waarvan de baan na afloop van de botsingsreeks en de as van de ana
lysator in één vlak liggen. 

Een speciaal geval krijgen we als we ionenbron 1 gebruiken (zie figuur (3.1)). 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 hoeken 
9 l.lab en 62.Lab moet nu 145° zijn. wil het ion gedetekteerd kunnen worden. C'it vergelijking 
(3.1) volgt nu dat de energie na een dubbele botsing groter is dan na een enkele botsing 
met het lichtste van de twee atomen. 

In meer reële situaties hebben we echter niet met een oneindige dracht van de poten
tiaal te maken zoals we in de vorige alinea hebben aangenomen. Als de afstand tussen ion 
en atoom groter wordt dan ongeveer 1.5 A dan is de interactiepotentiaal zeer klein. Daarom 
zal op deze afstand een ion vrijwel ongehinderd zijn baan kunnen vervolgen (zie figuur 
(3.5)). Een in theorie drievoudige botsing kan zo in praktijk effektief een tweevoudige bots
ing zijn. De som van de hoeken 91.lab en 9 2.1ab kan nu ook groter zijn dan 180°. In het 
algemeen geldt nu : 

(3.6) 
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figuur ( 3.5) voorbeeld van een botsing die een totale strooihoek van meer dan 
180° geeft. 

en de energie na a~oop ':'an een dubbele botsing hoeft nu ook niet meer groter te zijn dan .. 
die na een enkele botsing met het lichtste van de twee atomen. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de interpretatie van de metingen met EARISS pas 
mogelijk wordt door vergelijking met simulaties aan model-oppervlakken. We passen het 
model van het oppervlak aan totdat er een zo goed mogelijke gelijkenis bestaat tussen het 
gemeten en het gesimuleerde spektrum. 
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4. Programmatuur 
\ 

In dit hoofdstuk zullen we de ontwikkelde programmatuur bespreken. Deze program-
matuur valt in te delen in twee groepen : de programma's en subroutines. die de simulaties 
van de ionenverstrooiing uitvoeren en het programma en de bijbehorende subroutines die 
de cellen in een gegeven kristalrooster uitrekenen. Een volledige lijst met de declaraties 
van de subroutines en funkties van beide groepen is te vinden in appendix D. 

We kunnen de subroutines die we geschreven hebben, onderverdelen in een achttal 

categoriën : 

(1) Subroutines voor numerieke integratie : Uitgaande van een keuze van de interatomaire 
interactiepotentiaal zullen we de apsis en de hoek- en tijdintegraal moeten berekenen. 
De apsis wordt bepaald met een nulpunt-routine van Bus e.a. [1975]; de botsingsin
tegralen worden berekend met subroutines uit het pakket Quadpack (Piessens e.a. 
[1983]). 

(2) Subroutines voor numerieke interpolatie : Het berekenen van de apsis en de hoek- en 
tijdintegraal is te langzaam om een simulatie in een redelijke tijd te kunnen voltooien. 
Hierom wordt een interpolatie-techniek gebruikt die gebruik maakt van tweedimen
sionale stuksgewijze polynomen (de Boor [1978]). 

(3) Subroutines voor inelastische effekten : Vooral bij hogere bundel-energiën gaan inelas
tische effekten een belangrijke rol spelen. De elektronische stopping cross section kan 
berekend worden met de theorie van Lindhard e.a. [1963] of met de subroutines van 
Ziegier e.a. [ 1985]. 

( 4) Subroutines die de botsing in het laboratorium-systeem berekenen : met behulp van 
de apsis en de hoek- en tijdintegraal kunnen we de baan en de energie van een ion na 
de botsing berekenen. Hiervoor is echter een subroutine nodig die de botsingspartner 

bepaalt. 

(5) Subroutines die de Multi-Channel-Analyser nabootsen : Na afloop van een bot
singsreeks moeten we nog nagaan of het ion in de detektor terecht komt. Indien dit 
het geval is. zal een kanaalnummer in de :vtCA bepaald en opgehoogd moeten worden. 

(6) Subroutines om de sectoren te bepalen : Omdat de Monte Carlo methode een statis
tische methode is en we een zo glad mogelijk spektrum willen verkrijgen door simula
tie. is het nodig een groot aantal ionen in de detektor te krijgen. Aangezien de 
gebieden op het oppervlak die signaal opleveren erg klein zijn. willen we deze bepalen 
om zo de rekentijd te beperken. 

(7) Subroutines die pseudo- of quasi-toevalsgetallen genereren : Aan het begin van een 
botsingsreeks moeten we steeds een baan van een ion genereren. Dit doen we met 
behulp van een generator van pseudo- of quasi-toevalsgetallen. 

(8) Subroutines die de cellen om de atomen berekenen : Om tijdens de simulatie snel de 
botsingspartner te kunnen bepalen zullen we de cellen om de atomen moeten berek
enen. 

Voor de subroutines uit de categoriën (1). (2). (3) en (5) zijn de subroutines 
beschreven door Jaspar [1986] gebruikt. We zullen nu de subroutines uit de categoriën (4). 
(6). (7) en (8) bespreken. 
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4.1. De verstrooiing van ionen aan een oppervlak 

Allereerst zullen we aan het pegin van iedere botsingsreeks een ionbaan moeten gene

reren. Dit gebeurt in de funktie IONGUN. Deze subroutine bepaalt met behulp van twee 
( toevals-)getallen tussen 0 en 1 een botsingparameter. Het getal dat we gebruiken om de 
lengte van de botsingsparameter te berekenen. kunnen we corrigeren voor de transformatie 
van poolcoördinaten naar cartesische coördinaten met de funktie CORRCT. De funktie 
IONGUN controleert verder of het berekende punt binnen de convex omhullende van de 
sector waarop we schieten. ligt en of de eerste botsingspartoer van het ion het atoom is 
waarop geschoten wordt. IONGUN geeft de waarde .TRUE. terug als dit het geval is. In dit 
geval kunnen we de eigenlijke botsingsreeks gaan berekenen en anders nemen we een vol
gend ion. Omdat in dit laatste geval het ion buiten de convex omhullende valt en daarom 
niet in de detektor terecht kan komen. is verder rekenen niet nodig. 

De eigenlijke botsingsreeks wordt berekend in de subroutine COLSEQ. Deze roept op 
zijn beurt een aantal subroutines aan. Als eerste wordt COLLIS aangeroepen. Deze subrou
tine berekent een enkele botsing tussen een ion en een atoom. Indien mogelijk worden hier
voor de interpolatie-techniek gebruikt en anders wordt gebruik gemaakt van numerieke 
integratie. Vervolgens wordt in FNDPLN het grensvlak bepaald waarlangs het ion de cel 
van het atoom verlaat. Blijkt dit grensvlak het oppervlakte-vlak (NEXTAT = 0) of het 
bulkvlak (NEXT AT = -1) te zijn dan wordt de botsingsreeks beeindigd. Anders wordt nog 
de volgende botsingsparameter bepaald in NEWIMP. Indien nu het maximaal aantal bot
singen dat toegestaan is in een botsingsreeks is bereikt dan wordt de berekening in COLSEQ 
gestopt en anders wordt de volgende botsing berekend. 

Bij de aanroep van de subroutine COLSEQ kunnen we met de variabele ELASTC 
aangeven of de botsingen al. of niet elastisch zijn. Met de variabele INFO _kunnen we er 
voor zorgen dat gegevens over de afzonderlijke ion-atoom botsingen naar een file worden 
geschreven. Ditzelf de geldt voor COLLIS. 

Nadat COLSEQ klaar is. wordt in het geval van de simulatie-programma's RNDMCA. 
KORMCA en SECMCA nog met de subroutines INMCA en FILMCA (zie Jaspar [1986]) 
nagegaan of het ion in de detektor terecht komt en als dit zo is in welk kanaal van de 
MCA. 

In het sectoren-programma SECCOL wordt na afloop van COLSEQ nagegaan of de 
rand van een sector gepasseerd is en indien dit het geval is wordt de datastruktuur 
beschreven in paragraaf 2.5 met de nodige gegevens gevuld. Nadat alle sectoren van een 
atoom aan de beurt zijn geweest. wordt de subroutine SECTOR aangeroepen die de nieuwe 
sectoren bepaald. Vervolgens wordt de openingshoek van de detektor gehalveerd en wordt 
nagegaan of de eindwaarde van deze openingshoek al bereikt is. Indien dit niet het geval is 
wordt een nieuwe iteratie-slag uitgevoerd. Anders worden de berekende sectoren weg
geschreven naar een file en wordt aan de sectoren van het volgende atoom begonnen. 
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4.2. Subroutines voor het bepalen van sectoren 

Om de rekentijd te beperken, maken we gebruik van sectoren. Deze sectoren bepalen 

we met de subroutine SECTOR. Deze subroutine zoekt eerst naar alle randpunten die bij 
één sector horen waarna de subroutine GRA.HAM wordt aangeroepen. GRAHAM maakt 
gebruik van een Graham's scan-algorithme om de convex omhullende en de extrema langs 
de coördinaat-assen te bepalen. Nadat alle nieuwe sectoren bepaald zijn. gaan we na of geen 
van de convex omhullende elkaar overlappen. Dit wordt getest in de funktie HULINT. 
Indien twee convex omhullende elkaar inderdaad blijken te overlappen dan voegen we deze 
samen met de subroutine HUNION. 

4.3. Generatoren van pseudo- en quasi-toevalsgetallen 

Voor het genereren van de ionebanen wordt gebruikt gemaakt van toevalsgetallen. 
Deze toevalsgetallen kunnen we met behulp van een aantal funkties en subroutines genere
ren. 

In de programma's RNDMCA en SECMCA wordt de double precision funktie RAN
DOM gebruikt. Deze funktie maakt gebruik van de standaard in het UNIX eperating sys
tem van de Cadmus 9200 computer aanwezige integer funktie RA~'D welke we kunnen ini
tializeren met de subroutine SRAND. De funktie RAND is een generator van pseudo
toevalsgetallen van het type (2.40). Desgewenst kan ook de funktie RANF (zie Binder 
[1984]) gebruikt worden om overdraagbaarheidsproblemen te voorkomen. Deze funktie is 
geschreven in FORTRAN77 en is daardoor minder snel dan de funktie RAND. RANF kun
nen we initializeren met behulp van de subroutine SRANF. 

In het programma KORMCA wordt de subroutine KORPUT gebruikt. Deze subroutine 
genereert quasi-toevalsgetallen volgens de methode van van der Korput. Deze implementa
tie maakt gebruik van omkering van de volgorde van de cijfers in een p-tallig stelsel zoals 
beschreven in paragraaf 2.3. 

In het programma SECCOL worden geen toevalsgetallen gebruikt maar worden sys
tematisch alle punten binnen een sector langs gelopen. De benodigde getallen tussen 0 en 1 
worden nu verkregen door deling van de indices die de punten aangeven binnen de sec
toren, door de maximale waarde die deze kunnen aannemen. 

Met behulp van de funktie CORRCT kunnen we het 
straal van de botsingsparameter gebruiken. corrigeren 
poolcoördinaten op cartesische coördinaten. 

4.4. Subroutines voor het bepalen van cellen 

toevalsgetal dat we voor de 
voor de overgang van 

Om de botsingspartner tijdens een simulatie snel te kunnen bepalen maken we 
gebruik van cellen. De berekening van de cellen gaat als volgt in zijn werk : eerst worden 
in de subroutine PLANES de input-data die met behulp van INPUTF worden ingelezen, 
omgezet naar relatieve posities ten opzichte van één van de atomen. Afhankelijk van het 
feit of het kristalrooster een hexagonale eenheidscel heeft of niet gebeurt dit in de subrou
tine HEXGNL (deze subroutine is nog niet geïmplementeerd en dient alleen om latere 
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implementatie te vereenvoudigen) of NORMAL 

Vervolgens worden in PREPRC alle vlakken bepaald en worden alle vlakken die te 
ver van het atoom afliggen verwi]derd volgens de methode beschreven in paragraaf 2.4. 
Hierbij worden de subroutines PRESNT. INSERT en REMOVE gebruikt. PRESNT geeft aan 
of een gegeven snijpunt in de lijst met snijpunten aanwezig is. INSERT en REMOVE voegen 
een gegeven snijpunt toe aan of halen dit weg uit de lijst. Hierna worden alle 
grensvlakken van de cel om het atoom berekend volgens de methode beschreven in 
paragraaf 2.4. De subroutine TRANSF voert hierbij de transformatie uit naar het 
bijbehorende tweedimensionale probleem (zie appendix C). Nadat de cellen om alle atomen 
bepaald zijn. worden in de subroutine TOSURF alle atomen die een cel hebben waarin het 
oppervlakte-vlak als grensvlak voorkomt vooraan in de datastruktuur gezet. Dit ver
gemakkelijkt tijdens de simulatie het opzoeken van de atomen die als eerste bot
singspartoer uit een reeks kunnen optreden. Tenslotte worden de gegevens over de cellen 
naar de twee output-files geschreven in de subroutine WRITEF. 

4.5. De programma's 

Er zijn vier programma·s geschreven die de verstrooiing van ionen aan een oppervlak 
simuleren. Ze maken alle vier gebruik van dezelfde library met subroutines en funkties. 
Deze programma·s zijn: 

(1) RNDMCA : dit programma maakt bij de simulatie gebruik van een pseudo
toevalsgetallengenerator zoals deze beschikbaar is in het UNIX operating system van 
de Cadmus 9200 computer. Eventueel kan in dit programma een in de library 
aanwezige pseudo-toevalsgetallengenerator RANF geïmplementeerd worden. 

(2) KORMCA : dit programma maakt bij de simulatie gebruik van de in de library 
aanwezige quasi-toevalsgetallengenerator KORPUT. Verder is het programma identiek 
aan het programma RNDMCA. Dit programma en het vorige hebben bij de huidige 
afmetingen van de arrays (tot maximaal 30 atomen met 8 sectoren per atoom en 20 
grensvlakken per cel) ongeveer 820 kbytes geheugenruimte nodig. 

(3) SECMCA : dit programma is een interaktief programma. Met dit programma kan per 
atoom en per sector een aantal ionenbanen berekend worden. Voor het genereren van 
de eerste baangegevens wordt dezelfde generator gebruikt als in RNDMCA. Er kan 
van iedere botsing een aantal gegevens naar een file geschreven worden. Tevens 
wordt na afloop van de berekening het resultaat naar een MCA-file geschreven zodat 
de bijdrage van een bepaalde sector aan het totale spektrum ook grafisch kan worden 
nagegaan. Dit programma heeft bij dezelfde afmetingen van de arrays als de vorige 
twee programma's ongeveer 20 kbytes meer geheugen nodig. 

(4) SECCOL : dit programma berekent de sectoren om ieder atoom in een kristalrooster. 
Na afloop van het programma wordt een file weggeschreven met deze sectoren. Deze 
file kan dan als input voor één van de drie andere programma·s gebruikt worden. 
Indien we een hoger rendement willen verkrijgen bij de eigenlijke simulatie dan moe
ten we eerst dit programma gebruiken. Dit programma heeft bij de huidige 
afmetingen van de arrays (maximaal 30 atomen met 20 sectoren per atoom en 20 
grensvlakken per cel) ongeveer 820 kbytes geheugen nodig. 
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Om de benodigde input-files te maken en eventueel een programma op te starten, is 
het programma CREATE geschreven. Dit is een interaktief programma dat er voor zorgt 
dat alle files consistente data bevatten. CREATE is echter een programma dat geschreven is 
voor het UNIX operating system en is dus niet overdraagbaar naar andere operating sys
tems. 

Naast de simulatie-programma's is een programma STRUCT geschreven waarmee we 
de cellen in een kristalrooster kunnen bepalen. De voor dit programma benodigde input-file 
kunnen we ook maken met behulp van CREA TE. Na afloop worden twee files gemaakt : 
één van de files bevat de gegevens over de cellen in geformatteerde en dus leesbare vorm 
terwijl de andere deze gegevens in engeformatteerde vorm bevat. Deze laatste file is 
bedoeld om gebruikt te worden als input-file voor de simulatie-programma's. STRUCT 
heeft bij de huidige afmetingen van de arrays (maximaal 50 atomen per eenheidscel met 20 
grensvlakken per cel) ongeveer 160 kbytes geheugen nodig. 
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5. Resultaten van simulaties en Conclusies 

Met de in het vorige hoofdstuk beschreven programma's hebben we een aantal spek
tra gesimuleerd die we verkrijgen door Ne-ionen met een energie van 350 eV aan de 
(110)-oppervlakken van GaAs en GaP te verstrooien. In figuur (5.1) is de oriëntatie van 
het coördinatenstelsel van het laboratorium gegeven ten opzichte van het oppervlak in 
ongereconstrueerde toestand. Verder zijn in deze figuur de hoeken 9 en if> aangegeven die de 
richting van de ionenbundel ten opzichte van het oppervlak bepalen. De detektor staat bij 
alle simulaties loodrecht boven het preparaat. Verder is de openingshoek 1 o en is de 
tophoek van de kegel waarbinnen ionen worden gedetekteerd 70°. In figuur (5.1) zijn ook 
nog de verschillende oriëntaties van de ionenbundel weergegeven die we bij de simulaties 
hebben gebruikt. Bij alle simulaties is aangenomen dat alle ionen die meer dan twee bot
singen met atomen uit het oppervlak maken niet meer in de detektor terecht komen omdat 
de overlevingskans van die ionen zeer gering is. We zullen nu achtereenvolgens de resulta
ten van de simulaties aan GaAs en GaP bespreken waarna we een aantal conclusies zullen 
geven met betrekking tot de gevonden resultaten en de programma's. 

, .. 4----81 

z 

~x 

figuur (5.1) : de oriëntatie van het laboratorium-stelsel ten opzichte van het OJr 

pervlak. De hoeken 9 en~ bepalen de richting van de ionenbundel. Tevens zijn de 

bij de simuloties gebruikte bundelrichtingen aangegeven. 
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5.1. Simulaties aan het (110)-oppervlak van GaAs 

We hebben een drietal simulaties gedaan voor het (110)-oppervlak van GaAs. Twee 

hiervan betreffen het engereconstrueerde en de derde het gereconstrueerde oppervlak. De 
rekentijden die nodig waren voor deze simulaties. variëren van ongeveer acht tot ongeveer 
zestien uur op de door ons gebruikte Cadmus 9200 (super-micro)computer. 

Atoom rmin rmax 4>min 4>max 

1 
2 

3 

4 

0.12504364 0.12904162 -180.00000 180.00000 
0.04659308 0.04871392 -3.02832 3.02832 
0.12036050 0.12410630 -180.00000 -80.99255 
0.12036050 0.12410630 80.99255 180.00000 
0.05428526 0.05641929 -180.00000 -177.44291 
0.05428526 0.05641929 177.45300 180.00000 
0.12504364 0.12904162 -100.01460 100.01460 
0.12036050 0.12410630 -180.00000 180.00000 

tabel ( 5.1) : de sectoren die we hebben gevonden bij de eerste simulatie binnen een 

straal van 0,2 A om de atomen. De straal wordt gegeven in A en de hoek in °. Zie 
voor de nummering van de atomen figuur (5.1 ). 

I 
I 

Bij de eerste simulatie hebben we de ionenbundel in de negatieve z-richting gericht 
(9 = 180°). Voor de energie van de ionen hebben we 0.35 keV genomen. Allereerst zijn de 
sectoren om de atomen bepaald binnen een straal van 0.2 A om de atomen. Hierbij name.1 
we 100 punten in de straal en 180 in de hoek. De sectoren die we gevonden hebben staan in 
tabel (5.1). Vervolgens hebben we de simulatie zelf uitgevoerd met het programma 
"KorMCA". Er zijn voor dit spektrum 250000 ionebanen gegenereerd. De totale rekentijd 
voor het bepalen van de sectoren en de simulatie bedroeg ongeveer 10 uur. 

Het gesommeerde energie-spektrum dat deze simulatie op leverde. is weergegeven in 
figuur (5.2). Uit de hoogte van de twee hoofdpieken blijkt dat meer dan 90% van de ionen 
in de detektor terecht is gekomen. De rechter van de twee hoofdpieken is bet gevolg van 
enkelvoudige botsingen met As. Het kanaalnummer van deze piek is 44 hetgeen overeen
komt met een energie van 132 eV. De linker piek is bet gevolg van enkelvoudige botsingen 
met Ga. Deze piek ligt bij kanaalnummer 39 hetgeen een energie van 119 eV betekent. Aan 
de lage energiekant van deze twee hoofdpieken vinden we nog twee kleine pieken veroor
zaakt door dubbele botsingen. De ionen die deze piekjes veroorzaken hebben een lusvormige 
baan beschreven waarbij ze eerst over ongeveer 145° verstrooid worden aan een atoom uit 
de onderste laag en vervolgens over ongeveer 70° aan een uit de bovenste laag. Hieruit 
volgt dat de ionen die bet piekje bij de hoogste energie veroorzaken, eerst botsen met een 
As-atoom uit de tweede laag en vervolgens met een Ga-atoom uit de bovenste laag. Voor 
bet piekje bij de laagste energie worden de ionen eerst verstrooid aan Ga in de tweede laag 
en vervolgens aan As in de bovenste laag. 

Het bijbehorende hoek-spektrum is weergegeven in figuur (5.3). De enkelvoudige bot
singen zorgen nu voor een constante ondergrond in bet spektrum. De dubbele 
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botsingspiekjes zijn nu beter zichtbaar. Deze zijn te vinden bij de kanalen 64 en 128. De 

verhogingen rond de kanalen 32 en 96 is een gevolg van afscherming van de atomen in de 

tweede laag. Zoals te zien is in tabel (5.1) is bij deze atomen de sector voor enkelvoudige 
botsingen geen volledige ring. In deze richtingen gaan de ionen na de eerste botsing nog een 

cel binnen van een buuratoom. De afstand tussen de ionen en het buuratoom is hierbij 
groot maar de strooihoek blijkt toch voldoende groot te zijn om de ionen niet in de detek
tor te laten komen. Dit effekt is duidelijker zichtbaar in het totale spektrum (zie figuur 
(5.4)). In dit spektrum is ook duidelijk te zien dat de dubbele botsingspiekjes het gevolg 
zijn van ionen die een lusvormige baan hebben doorlopen. 

Atoom rmin rmax </>min </> max 

1 

3 

4 

0.00000000 0.00664603 -180.00000 180.00000 
0.20922689 0.21200000 -76.00000 -75.33333 
0.27482149 0.27994664 -180.00000 -179.66667 
0.27482149 0.27994664 179.00000 180.00000 
0.00000000 0.00664603 -180.00000 180.00000 
0.20922689 0.21200000 -76.00000 -75.33333 
0.22823251 0.23038148 -180.00000 -179.33333 
0.22823251 0.23038148 179.00000 180.00000 
0.00000000 0.00646024 -180.00000 180.00000 
0.26594694 0.27107870 -180.00000 -179.66667 
0.26594694 0.27107870 179.00000 180.00000 
0.46274428 0.46720999 -129.38667 -128.85333 
0.46277746 0.46536898 128.66667 129.55556 

tabel ( 5.2) : de sectoren die we hebben gevonden bij de tweede simulatie binnen 
een straal van 1.0 A om de atomen. De straal is gegeven in A en de hoek in °. Bij 
atoom 2 zijn geen sectoren gevonden. Zie voor de nummering van de atomen figuur 

(5.1 ). 

Bij de tweede simulatie hebben we de ionenbundel zo gericht dat deze precies langs de 
verbindingslijn tussen het As-atoom in de bovenste laag en het Ga-atoom uit de onderste 
laag valt. De sectoren die we bij deze simulatie hebben gevonden staan in tabel (5.2). Deze 
zijn bepaald binnen een straal van 1.0 A waarbij 500 punten in de straal en 360 in de hoek 
zijn genomen. De energie-. hoek- en totale spektra die we gevonden hebben. staan weer
gegeven in respektievelijk de figuren (5.5). (5.6) en (5.7). De totale rekentijd bedraagt 
ongeveer 7 uur. Duidelijk is in het energie-spektrutn de afscherming zichtbaar van het 
Ga-atoom uit de tweede laag. In het hoek-spektrum is te zien dat het scheef zetten van de 
ionenbundel een duidelijke voorkeursrichting van de ionen veroorzaakt. We merken op dat 
dubbele botsingen wel aanwezig zijn maar de pieken zijn ze klein dat ze in ge€n van de 
figuren zichtbaar zijn. 

Tenslotte hebben we nog een simulatie gedaan aan het gereconstrueerde (110)
oppervlak van GaAs. We hebben voor dit oppervlak het model genomen berekend door 
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Atoom rmin - rmax (j> min (j> max 

1 

2 

4 

0.12492048 0.12904628 -180.00000 180.00000 
0.37458532 0.37647350 -42.33333 -41.80000 
0.37458532 0.37647350 41.80000 42.33333 
0.44969822 0.45057613 I -42.33333 -41.97778 
0.44969822 0.45057613 41.97778 42.33333 
0.12033378 0.12420015 -180.00000 -45.38960 
0.12033378 0.12420015 45.389599 180.00000 
0.32827789 0.33043368 -140.33333 -139.80000 
0.32827789 0.33043368 139.80000 140.33333 

0.40185185 0.40275485 -140.33333 -139.97778 
0.40185185 0.40275485 139.97778 140.33333 
0.12489590 0.12896903 -180.00000 180.00000 
0.12033378 0.12420015 -180.00000 180.00000 
0.27775425 0.28015051 -138.20000 -137.40000 
0.27775425 0.28015051 137.44444 138.33333 
0.31776194 0.31988789 -40.09333 -39.666667 
0.31776194 0.31988789 39.66667 40.200000 
0.36111817 0.36202116 -138.09333 -137.66667 
0.39190023 0.39298866 -40.09333 -39.66667 
0.39190023 0.39298866 39.66667 40.02222 

tabel (5.3): de sectoren die we hebben gevonden bij de simulatie voor het gerecon
strueerde oppervlak van GaAs binnen een straal van 0,5 A om de atomen. De 
straal is gegeven in A en de hoek in o. Zie voor de nummering van de atomen 
figuur (5.1). 

I 

Toet [1986] dat weergegeven staat in figuur (1.2). De sectoren hebben we binnen een straal 
van 1.0 A met 500 punten in de straal en 360 in de hoek bepaald en staan vermeld in tabel 
(5.3). Het energie-spektrum is weergegeven in figuur (5.8). Ook nu zijn alleen de enkel
voudige botsingspieken zichtbaar. Er zijn echter wel dubbele botsingspiekjes aanwezig. Dit 
is te zien in figuur (5.9) waarin de vertikale schaal een faktor 15 is vergroot. Er zijn nu 
piekjes te vinden aan beide kanten van de hoofdpieken. De piekjes aan de lage energie-kant 
worden weer veroorzaakt door ionen die een lusvormige baan hebben doorlopen. De piekjes 
aan de hoge energie-kant zijn van ionen die een dubbele botsing met een totale strooihoek 
van minder dan 180° hebben ondergaan. Dit zijn botsingen met twee Ga-atomen en met een 
As-atoom gevolgd door één met een Ga-atoom. 

Het bijbehorende hoek-spektrum is afgebeeld in figuur (5.10). De dubbele bot
. singspiekjes zijn ook hier niet duidelijk zichtbaar. Tenslotte is in de figuren (5.11) en 
(5.12) het totale spektrum weergegeven gezien van de lage en de hoge energie-kant. Zicht
baar is dat hier de afscherming van de enkelvoudige botsingen minder belangrijk is dan bij 
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het engereconstrueerde oppervlak. 

5.2. Simulaties aan het ( 110)-oppervlak van GaP 

Atoom rmin rmax c;D min c;D max 

1 0.12021575 0.12443639 -180.00000 180.00000 
2 0.05570975 0.05861225 -180.00000 -178.40000 

0.05570975 0.05861225 -2.00000 180.00000 
3 0.07443771 0.07668238 88.68376 91.31624 

0.12021575 0.12443639 -180.00000 17.00378 
0.12021575 0.12443639 162.82412 180.00000 

4 0.05570975 0.05861225 -180.00000 180.00000 

tabel (5.4) : de sectoren die we hebben gevonden bij de simulatie voor het 
ongereconstrueerde (110)-oppervlak van GaP binnen een straal van 0,5 A om de 
atomen. De straal is gegeven in A en de hoek in ~. Zie voor de nummering van de 
atomen figuur (5.1 ). 

We hebben ook nog een simulatie gedaan aan het engereconstrueerde (110)-oppervlak 
van GaP. De ionenbundel was wederom langs de negatieve z-as gericht. De primaire energie 
van de ionen was 0,35 keV. Het coördinatenstelsel van het laboratorium is nu echter ver
draaid over 90 • van de positieve x-as naar de positieve y-as. De sectoren die we hebben 
bepaald. staan vermeld in tabel (5.4). Het energie-spektrum dat we hebben verkregen is 
afgebeeld in figuur (5.13). De piek veroorzaakt door enkelvoudige botsingen aan Ga vinden 
we bij kanaalnummer 44 (123 eV) en die door enkelvoudige botsingen aan P bij kanaal
nummer s· (25 eV). Bij kanaalnummer 22 (63 eV) vinden we een piekje dat veroorzaakt 
wordt door dubbele botsingen. De ionen worden eerst verstrooid aan een Ga-atoom uit de 
tweede laag over een hoek van 158" en vervolgens aan een P-atoom uit de bovenste laag 
over een hoek van 5 7". 

Het bijbehorende hoek-spektrum is weergegeven in figuur (5.14). Ook hier blijkt weer 
afscherming van de enkelvoudige botsingen op te treden. Verder is het piekje veroorzaakt 
door dubbele botsingen zichtbaar bij kanaalnummer 96. Het totale spektrum is tenslotte 
nog weergegeven in figuur (5.15). 

5.3. Conclusies 

Uit de in de vorige paragrafen besproken simulaties kunnen we tot de volgende con
clusies komen : 
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(1) Door het gebruik van een interpolatie-techniek die gebruik maakt van splines, van 

sectoren en quasi-toevalsgetallen blijkt het mogelijk in aanvaardbare rekentijden de 
verstrooiing van ionen aan net oppervlak van een vaste stof te simuleren. Bij deze 

simulaties worden echter wel alle botsing elastisch verondersteld en worden effekten 
van neutralisatie niet in rekening gebracht. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat er 
nog geen voldoende goede theorieën bekend zijn over deze effekten. Een eerste uit
breiding van de software zou het meenemen van inelastische effekten en neutralistaie 
in de berekeningen kunnen zijn. 

(2) Met behulp van de ontwikkelde software is het mogelijk de gesimuleerde spektra te 
interpreteren. Met het programma SECMCA kunnen we van iedere sector nagaan tot 
welke piek deze een bijdrage geeft. Zo zijn de pieken in het spektrum die het gevolg 
zijn van ionen die een dubbele botsing hebben gemaakt alle te verklaren en is de 
samenhang met de struktuur van het oppervlak na te gaan. 

(3) Er zijn een aantal parameters die de gesimuleerde spektra sterk kunnen beïnvloeden : 
de keuze van het vlak dat de grens vormt tussen het oppervlak en het vacuüm 
bepaald onder welke strooihoeken een ion een tweede botsing maakt. Dit kan zoals we 
gezien hebben bij de simulaties de enkelvoudige botsingspieken beïnvloeden. Ook het 
gebied waarbinnen we sectoren gaan bepalen is van invloed. Als dit gebied te klein is. 
kunnen sectoren gemist worden. Dit is ook mogelijk door het kiezen van een te grof 
maas bij het bepalen van de sectoren. 

Tenslotte willen we nog de aanbeveling doen verdere programmatuur niet meer in 
FORTRANï7 te schrijven. Hier zijn een aantal redenen voor aan te geven : 

(1) Het belangrijkste bezwaar van FORTRAN77 is het feit dat deze programeertaal buiten 
het array geen datastrukturen kent. Voor_ het berekenen van de botsingen is dit geen 
bezwaar. Maar voor het berekenen van de cellen van een gegeven oppervlak en de sec
toren en het bepalen van een botsingspartner zijn ingewikkelde datastrukturen nodig 
die niet goed na te bootsen zijn in FORTRAN77. Ook het ontbreken van pointers is in 
dit verband een nadeel. Deze moeten gesimuleerd worden met behulp van arrays en 
indices hetgeen de software niet begrijpelijker maakt. 

(2) Het tweede bezwaar van FORTRAN77 is het feit dat alle data statisch gealloceerd 
dient te worden. Dit betekent dat om al te vaak bijstellen van de afmetingen van 
arrays te voorkomen. de arrays zo groot moeten worden gemaakt dat zelden aanpas
singen nodig zijn. Gevolg is dat het grootste deel van het gealloceerde geheugen zelden 
gebruikt wordt hetgeen een onnodige belasting vormt van het operating system. Als 
we dynamische geheugenruimte kunnen alloceren dan is deze belasting minder omdat 
we dan slechts zoveel geheugenruimte kunnen alloceren als nodig is. Hierdoor wordt 
het mogelijk dat andere gebruikers toegang hebben tot het systeem terwijl de simula
ties worden gedaan. Dit is nu niet het geval. 

Dit alles afwegend is C een goed alternatief omdat deze programmeertaal zowel zeer 
goede mogelijkheden biedt wat betreft het construeren van datastrukturen als dynamische 
geheugen-allocatie kent. Verder komt hier nog bij dat programma's geschreven in C kom
paeter zijn en sneller en dat C in tegenstelling tot FORTRAN77 een gestruktuurde taal is. 
De portabiliteit van de software komt niet in gevaar omdat alle benodigde software in het 
totale pakket aanwezig is. Alleen een aantal IO-funkties zijn nodig. Deze zijn echter gestan
daardiseerd zodat dit geen belemmering vormt. 
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figuur (5.2) : het energie-spektrum voor de eerste simulatie aan het (110)
oppervlak van GaAs met e = 180° en een energie van 0,35 keV van de ionen. Ho

rizontaal staat het energie-kanaalnummer van de MCA uit. Het laagste kanaal
nummer komt overeen met een energie van 17,5 eVen het hoogste met een energie 
van 0,35 keV. Vertikaal staat het aantal counts uit. 
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figuur (5.3): het hoek-spektmm voor de eerste simulatie aan het (110)-oppervlak 
van GaAs met 9 = 180° en een energie van 0,35 keV van de ionen. Horizontaal 
staat het hoek-kanaalnummer van de MCA uit. Kanaalnummer 64 komt overeen 
met een azimuth-hoek van 180° en kanaalnummer 128 met een azimuth-hoek van 

360°. Vertikaal staat het aantal counts uit. 
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figuur {5.4): het totale spektrum voor de eerste simulatie aan het {JJOJ-oppervlak 
van GaAs met 9 == 180° en een energie van 0,35 keV van de ionen. 
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figuur (5.5) : het energie-spektrum voor de tweede simulatie aan het (JJO)
oppervlak van GaAs met e = 145° en een energie van 0,35 keV van de ionen. Ho

rizontaal staat het energie-kanaalnummer van de MCA uit. Het laagste kanaal
nummer komt overeen met een energie van 17,5 eVen het hoogste met een energie 

van 0,35 keV. Vertikaal staat het aantal counts uit. 
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figuur (5.6): het hoek-spektrum voor de tweede simulatie aan het ( 110)-oppervlak 
van GaAs met 9 = 145° en een energie van 0,35 keV van de ionen. Horizontaal 

staat het hoek-kanaalnummer van de MCA uit. Kanaalnummer 64 komt overeen 
met een azimuth-hoek van 180° en kanaalnummer 128 met een azimuth-_hoek van 
360°. Vertikaal staat het aantal counts uit. 
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figuur ( 5.7) : het totale spektrum voor de tweede simulatie aan het ( JJOJ-oppervlak 

van GaAs met 9 = 145° en een energie van 0,35 keV van de ionen. 
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figuur ( 5.8) : het energie-spektrum voor de simulatie aan het gereconstrueerde 
( llOJ-oppervlak van GaAs met () = 180° en een energie van 0,35 keV van de 
ionen. Horizontaal staat het energie-kanaalnummer van de MCA uit. Her laagste 
kanaalnummer komt overeen met een energie van 17,5 eVen het hoogste met een 
energie van 0,35 keV. Vertikaal staat het aantal counts uit. 
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figuur (5.9): het energie-spektrum van figuur (5.8) waarbij de vertikale schaal een 
factor 15 is vergroot om de dubbele botsingspiekjes zichtbaar te maken. 
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figuur ( 5 .JO) : het hoek-s pektrum voor de simulatie aan het gereconstrueerde 
( 110)-oppervlak van GaAs met 0 = 180° en een energie van 0,35 keV van de 

ionen. Horizontaal staan het hoek-kanaalnummer van de l<.f.CA uit. Kanaalnummer 
64 komt overeen met een azimuth-hoek van 180° en kanaalnummer 128 met een 
azimuth-hoek van 360°. Vertikaal staat het aantal counts uit. 
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figuur ( 5.11) : het totale spektrum voor de simulatie aan het gereconstrueerde 
( 110 )-oppervlak van GaAs met 6 = 180° en een energie van 0,35 keV van de 
ionen. We zien hier het spektrum van de lage energie-kant. 
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figuur (5.12) : het totale spektrum. voor de simulatie aan het gereconstrueerde 
(JJO)-oppervlak van GaAs met 9 = 180° en een energie van 0,35 keV van de 
ionen. We zien hier het spektrum van de hoge energie-kant. 
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figuur ( 5.13} : het energie-spektrum voor de simulatie aan het ongereconstrueerde 
( 110 J-o p pervlak van GaP met () = UWo en een energie van 0,35 ke V van de ionen. 
Horizontaal staat het energie-kanaalnummer van de MCA uit. Het laagste kanaal
nummer komt overeen met een energie van 3.5 eVen het hoogste met een energie 
van 0,35 keV. Vertikaal-staat het aantal counts uit. 
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figuur ( 5.14) : het hoek-s pektrum voor de simulatie aan het on gereconstrueerde 
(110)-oppervla.k van GaP met e = 180° en een energie van 0,35 keV van de ionen. 
Horizontaal staan het hoek-kanaalnummer van de MCA uit. Kanaalnummer 64 
komt overeen met een azimuth-hoek van 180° en kanaalnummer 128 met een 
azimuth-hoek van 360°. Vertikaal staat het aantal counts uit. 
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figuur (5.15) : het totale spektrum voor de simulatie aan het ongereconstrueerde 
( lJOJ-oppervlak van GaP met 9 = 180° en ~en energie van 0,35 keV van de ionen. 
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Appendix A: Integraal formulering bij puntbotsingen 

In dit appendix zullen we een beschrijving geven van de botsing tussen een ion en een 
atoom met behulp van Fourier-transformaties. We beschouwen hierbij de eigenlijke botsing 
welke we benaderen met een puntbotsing. als een "black box". 

De ionen-ft. ux van een homogene evenwijdig aan de as invallende bundel ionen kun
nen we als volgt opschrijven (zie figuur (A.l)): 

n((),E) = n 08(())o(E -E0 ) (A.l) 

waarin E 0 de bundel energie is en n 0 de ionen-flux. Evenzo kunnen we de bundel ionen na 
de verstrooiing aan het atoom beschrijven met : 

(A.2) 

I Cf 
------------------------------~-------------f.~--------------2 

figuur (A.l) :een ionenbundel voor en na de versrrooiing aan een enkel atoom. De 
botsing tussen een ion en een atoom wordt benaderd door een puntbotsing. 

Hierin wordt de energie E 1(()) gegeven door (3.1) en is o-(()) de totale cross sectie van het 
atoom. Als we nu de botsing met het atoom als een "black box" beschouwen dan wordt de 
overdrachtsfunktie van dit atoom gegeven door : 



N1CE>.e) 
F(E>.e) = N(E>.e) 
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(A.3) 

met N 1 ( e. e) en N ( e. e) de Fourier-getransf armeerde van respektievelijk (A.1) en (A.2 ). 

Deze Fourier-getransformeerde zijn : 

en 

+oo +oo 

N(E>.e) = 1 J J n 08(9)o(E -E0 )e-i(ee+eE)d9dE 
27T -oo -oo 

no -iE 0e 
= -e 

27T 

+oo +oo 

N 1CE>. e) = f f nocr(9)o(E- E 1(9)) e-;<ee +EEld 9dE 
-ex> -oo 

Hieruit volgt nu voor de overdrachtsfunktie van het atoom : 

+oo 
E(9.e) = f cr(B)e +i[ee+e(Eo-Et(e))]d9 

-= 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 

Met deze overdrachtsfunktie kunnen we nu door Fourier-transformaties voor een gegeven 

ionenbundel de uittredende bundel uitrekenen. Beschouw bijvoorbeeld de situatie van een 

tlomogene mono-energetische bundel die onder een hoek B 0 met de as invalt. Deze bundel 

wordt beschreven door : 

n(9.E) = n 08(9- 90 )o(E -E 0 ) (A.7) 

met als Fourier-getransformeerde : 

(A.8) 

Met behulp van (A.6) en 9{ = 91 - 90 volgt hieruit voor de uittredende bundel: 

+oo +oo 

n 1(9.E) = 1 f f F(6.e)N 1(6.e)exp{+i[eE + 69]}d6de 
27T -oo -oo 
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exp{i[eE + eO]}dede 

+co +co +oo 

= 
4
n_;

2 
_j _j _j o-(6t-6o)exp{+i[e(E-E1(6 1 -60))+9(9-6 1))} 

(A.9) 

Door omwisselen van de integraties vinden we tenslotte : 

(A.lO) 

Dit is het analogon van (A.2) echter over een hoek 90 gedraaid. 

In bovenstaande afleiding zijn we ervan uitgegaan dat de ionenbundel cylindersym

metrisch is. Veelal zal de positie van de tweede botsingspartoer ten opzichte van de eerste 

zodanig zijn dat dit niet meer het geval is voor deze tweede botsingspartner. We moeten 
daarom expliciet de afhankelijkheid van de hoek <P meenemen (zie figuur (A.l)). Voor 

(A.l) en (A.2) vinden we nu: 

n(6.</J.E) = no8(6)8(E-Eo)H(</J+7T)[1-H(<jJ-7T)] (A.ll) 

en 

(A.12) 

Hierin zijn de cross sectie 0" (6) en de energie na de botsing E 1 (9) alleen afhankelijk van de 

hoek e omdat we te maken hebben met een cylindersymmetrische bundel. 

De Fourier-getransformeerde luiden nu : 

+oo +co +co 

N(e.~.e)= ~ f f f 8(9)8(E-Eo)H(</J+7T)[1-H(</J-7T)] 
.J27i -oo -oo -co 



en 
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e-i ree+ <I><P + eE] d fJd cpdE 

+oe 
no -ieE J [ .". = --3 e 0 H (cl> + 7T') 1 - H ( cp - 7T)] e _, ,..q. d cp 

.n;; -oo 

no . (2 ..+.) -ieE 0 = -sm ..".'*' e 
27T' 

Hierbij hebben we gebruikt gemaakt van : 

Voor de overdrachtsfunktie vinden we nu: 
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(A.l3) 

(A.l4) 

(A.l5) 

+oo +oo 

F(e.<I>.€) = . -2Tr J J cr(fJ.cp)e+d(Eo-Et(e,q.))e-ee-q.<I>)]dfJdcp (A.15) 
sm(2 Trtl>) -oo -oe 
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Appendix B: Integraal formuleri:ö.g bij gecorreleerde botsingen 

Als we op een soortgelijke wijze als in appendix A te werk willen gaan voor een vaste 

stof dan moeten we in rekening brengen dat de afstanden tussen de atomen eindig zijn 
zodat er correlaties tussen opeenvolgende botsingen optreden. Effekten zoals schaduwwer
king kunnen we hiermee in rekening brengen. We kunnen nu niet meer volstaan met alleen 
de hoek 9 met de z-as en de energie E van het ion maar zullen ook de afstand r tot de as 
mee moeten nemen. De ionenbundel die een hoek 90 met de z-as maakt en waarin de ionen 
een energie E0 hebben. kunnen we nu beschreven met (zie figuur (B.l)): 

n (9. E. r) = n 0 8(9- 90 )o(E- E 0 )o(r - r 0(s )) (B.la) 

met 

r 0(s) = s cos9 o- .l 1sin9 0 + (z + .l 1cos9 o + s sin9o) tan9 0 (B.lb) 

en 

z tan9 0 < 0 (B.lc) 

Hierin is s de botsingsparameter van een ion. n 0 is nu het aantal ionen met een energie E 
waarvan de baan een hoek 9 maakt met de z-as. dat per seconde op een afstand r van de 
z-as een vlak loodrecht op deze as passeert. De afstand r van het ion tot de z-as is 
afhankelijk van de z-coördinaat en de hoek 9. Met (B.lc) geven we aan dat we de asymp

toot in de bewegingsrichting van het ion moeten aflopen. Na de botsing met het atoom vin
den we (zie figuur (B.l)): 

(B.2a) 

met 

(B.2b) 

en 

(B.2c) 

Hierin is 9 1 (s ) de strooihoek in het laboratorium-stelsel welke gegeven wordt door (2.3 ). 
E 1(9) de energie van het ion na de botsing en wordt de afstand .l 1(s) gegeven door (2.6). 
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De Fourier-getransformeerde van (8.1) en (8.2) luiden : 

r 

figuur ( B.l) : de verstrooiing van een bundel ionen aan een atoom. De botsing 
wordt nu beschouwd op eindige afstand. 

+ao +ao +co 

N (0. e. p) = ~3 _j _j _j B(8- 80 )o(E- E 0 )o(r- r 0(s )) 

no -i(99 0 +~E 0 +pr 0(s)) = --e 
..ff7i3 (8.3) 

N 1(0.e.p)= ~ jco joo joo 8(6-6 0 -8
1
(s))o(E-E

1
(6))o(r-r

1
(s)) 

.,ff? -oo -oo -oo 

e _, <ee + eE + pr l d 8dEdr 

= ~e -i(9(90 +9 1(s))+eE 1(sl+pr 1(s)) 

..fiii3 (8.4) 

De overdrachtsfunktie van het atoom vinden we met behulp van het analogon van (A.3) : 
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(B.5a) 

met 

orl(s) = ro(s)- rl(s) 

= (z + ssin6 0+A 1cos6 0)[tan6 0 - tan(6 0+6 1(s ))] (8.5b) 

Met (8.5) kunnen we de verstrooiing van ionen aan één of meer atomen berekenen. 
Hierbij volgt de impact-parameters voor een botsing uit de afstand r na de vorige botsing 
en de relatieve positie van het atoom ten opzichte van de vorige botsingspartner. Op deze 
manier worden alle botsingen die een ion maakt met atomen uit het oppervlak aan elkaar 
gecorreleerd. Dit heeft tot gevolg dat de afstand r na de laatste botsing afhangt van de 
botsingsparameter bij de eerste botsing. Deze correlaties brengen schaduwwerking en 
focusering in rekening. 

Als voorbeeld zullen we de verstrooiing van een ionenbundel aan twee atomen die 
beide op de z-as op een afstand d van elkaar liggen (zie figuur (8.2)). De ionenbundel 
wordt beschreven door (8.1) met 60 = 0 zodat de overdrachtsfunktie voor het eerste atoom 
gegeven wordt door : 

/ 
~2,r2(s) 

nl,E1,r1~2 
--------- D. \ ~8 . 2\ ---D-~=r---' 1 \ 8 2 

11 s1 
--------------------~~------~d--------~~---------------------2 

figuur (B.2) : de verstrooiing van een parallelle rrwno-energetische bundel ionen 
aan twee atomen die zich op de as van de bundel bevinden op een. onderlinge af
stand d. 
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(8.6a) 

met 

(8.6b) 

Door het produkt te nemen van (8.3) waarin wederom 90 = 0 is en de inverse Fourier

transformatie uit te voeren vinden we voor de ionenbundel na de verstrooiing aan het 

eerste atoom : 

+oo +oo +oo 

1 J J J no n (9 E r) = -- r;:-:; exp{-i [eE0 + pr 0 ]} 
1 . . ...ffii3 -ao -co -oo v27T3 

(8.7) 

Uit figuur (8.2) volgt direkt dat geldt s 1 = r 0 . 

Om de bundel te beschrijven in het stelsel waarin het tweede atoom in de oorsprong 
staat. kunnen we (8.7) transleren over een afstand d. We vinden dan: 

(8.8) 

Voor de overdrachtsfunktie van het tweede atoom vinden we: 

(8.9a) 

met 

(8.9b) 

De botsingsparameter s 2 kunnen we uitdrukken in de afstand l tussen het tweede atoom 

en het snijpunt van de asymptoot na de botsing met tet eerste atoom en de hoek 91 : 

(8.10) 

waarin uiteraard geldt dat l = l (9 1). 
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Vervolgens kunnen we (B.8) weer transformeren. het produkt van de getransfor
meerde met (8.9) nemen en weer terugtransformeren. We vinden zo: 

exp{+i [-96 2 + e(E 1 - Ez) + p8r 2 ]} 

exp{ +i [eB+ eE + pr ]}d 9d ed p 

(8.11) 

Hierin wordt r 2 gegeven door : 

r 2 = s 1 + (z' + d + .6.1)tan61 + (8.12) 

(z '+ s 2sin61 + .6. 2cos6 1)[tan6 1 - tan(6 1 + 62)] 

In (8.12) komen integralen voor in de hoeken 6 1 en 62 en de afstanden .6. 1 en .6.2• 

V er der worden de integralen die we bij de tweede botsing moeten berekenen door de bot
singsparameter s 2 gekoppeld aan die bij de eerste botsingen. Als we de verdeling van de 
ionen over de energie willen weten die we met de detektor meten. moeten we (8.12) nog 
integeren over de straal r en vervolgens de limiet nemen voor I z 'I -+co. Als we de ver
strooiing van een ionenbundel aan een oppervlak van een vaste stof wi1len beschrijven op 
deze manier blijken we ook nog sommeren over alle mogelijke aantallen botsingen die een 
ion maken. Dit resulteert in een zeer complexe 4itdrukking die niet analytisch oplosbaar is. 
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Appendix C: Het snijden van eeri. vlak met een half-oneindige ruimte 

In dit appendix zullen we een methode gaan beschrijven waarmee we kunnen nagaan 
of een gegeven half-oneindige ruimte wordt gesneden door een willekeurig vlak. Deze 
half-oneindige ruimte wordt verondersteld te worden begrensd door een aantal vlakken die 
alle door één punt gaan. Voor de eenvoud zullen we nu eerst het analoge geval in twee 
dimensies beschouwen. 

De probleemstelling luidt als volgt : 

Een half oneindig vlak V dat de oorsprong bevat. wordt begrensd door een aan
tal lijnen l 1 (i= l.. ... n ). welke alle door een punt p gaan. Verder is gegeven een 
lijn m. die niet tussen de oorsprong en punt p door gaat. 
Kruist deze lijn m nu het half-oneindige vlak V ? 

Dit kunnen we als volgt samenvatten : 

v ={x :Ai :a,.x~-c,l: 

m : x.q = -s en p.q < -s en p.q > O: 

Bepaal m n V. 

Ga nu over op homogene coördinaten met behulp van de volgende transformatie: 

Dit geeft: 

V'= {x':Ai :a;x 1+b;x 2+c;x 3 ~ 0}: 

m' = {x': qx 1 +rx z+ sx 3 = 0 l en 

qp 1'+rp 2 '+sp 3 ' < 0 en qp 1'+rp 2' > 0 

We hebben het probleem ( C.l) nu getransformeerd naar het volgende : 

Gegeven een half-oneindige ruimte V' afgegrensd door een aantal vlakken die 
alle door de oorsprong gaan. en een vlak m' dat ook door de oorsprong gaat, ga 
na of dit laatste vlak m' de half-oneindige ruimte V' doorkruist. 

(C.l) 

(C.2) 

(C.3) 

We kunnen dit probleem nu vereenvoudigen door een projektie op de eenheidsbol. oftewel 
door te stellen : 

x'·x· = 1 (C.4) 
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Een mogelijke situatie die we nu verkregen zouden kunnen hebben. is weergegeven in figuur 

(C.l). De half-oneindige ruimte V' wordt afgebeeld op een oppervlakS op de bol met een 
begrensde afmeting. We hebben nu als het ware het oneindige bereikbaar gemaakt. Verder 
wordt het vlak m' afgebeeld op een grootcirkel C en het probleem is nu af deze cirkel C 
het bolsegment S doorsnijdt. 

c 

figuur (C.l ): een mogelijke situatie na de projektie op de eenheidsbol. 

Uit het feit dat de oorspronkelijke lijn m vanuit de oorsprong gezien achter het punt 
p langs loopt. volgt dat de cirkel C alleen het bolsegment S snijdt als dit ook het geval is 
voor x 3 = 0 (Dit is de pro jek tie van het oneindige.). dus : 

a;'.x' ~ 0 

-q·.x· = o 
-x·.x· = o 

= 0 

waaruit door uitwerken direkt volgt : 

a;x 1+b;x2 ~ 0 

qx 1+rx 2 = 0 

x[+xf = 1 

(C.5) 

(C.6) 
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De onderste twee vergelijkingen van dit stelsel hebben als oplossing de twee punten waar 

de cirkel C het vlak x 3 = 0 snijdt. Deze punten zijn : 

IXt= +i-rJq 2+r2 1 

Xz = -l+q Jq2 + r2 1 
(C.7) 

Hierin moeten we in de tweede vergelijking het min-teken nemen als we in de eerste het 
plus-teken nemen en andersom. 

Als nu tenminste één van deze twee punten (x 1,x 2 ) voldoet aan de n ongelijkheden 

'ä; '.X' ~ 0. dan snijdt de cirkel C het bolsegment S en dus snijdt de oorspronkelijke lijn m 
ook het half-oneindige vlak V. 

Op gelijksoortige wijze kunnen we het analoge probleem in drie dimensies aanpakken. 
Dit probleem voor een half-oneindige ruimte A begrensd door de vlakken V; die alle door 
het punt p gaan. en een vlak W. luidt als volgt : 

A= {x :a;x +b;y +c;z +d; ~ 0} (d; ~ 0) 

V1· = { X . a X + b- V + C· Z + d = 0 } • l z,., t l 

W = {x: ax + by + cz + d = 0} (d ~ 0) 

(A i : p € V;) en ap +bq +er +d < 0 en ap +bq +er > 0 

Bepaal A n W 

" 

(C.8) 

Geheel analoog kunnen we weer overgaan op homogene coördinaten met behulp van de 
transformatie (C.9) en vervolgens het geheel projekteren op de eenheidshyper-bol. Tevens 

kunnen we de coördinaat x 4 = 0 stellen om analoge redenen als in het twee-dimensionale 
geval. Het resultaat hiervan is gegeven in (C.lO). 

x 1 x 2 x 3 
x= -.y = -.z = 

x4 x4 x4 

a;x 1+b;xz+cix3 ~ 0 

ax 1+bx 2+cx 3 = 0 

xl+xi+xl = 1 

(C.9) 

(C.lO) 

De twee laatste vergelijkingen van (C.lO) hebben als oplossing een cirkel (de 
doorsnijding van een eenheidsbol om de oorsprong en een vlak door de oorsprong). Deze 
cirkel wordt gegeven door : 

(C.ll) 
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met 

We moeten nu nagaan of deze cirkel C en het bolsegment S gegeven door de eerste en 
de laatste vergelijking van (C.10) elkaar snijden. Daarvoor roteren we de cirkel C nu 
zodanig dat deze in het vlak x 3 = 0 terecht komt. Dit kunnen we bereiken met een rotatie 
om de x ras gevolgd door een rotatie om de x 2-as hetgeen de volgende matrix geeft : 

cosB o -sinB 
0 1 0 

sinB 0 cos8 

coscf> 
-sine/> 

0 

sine/> 0 
coscf> 0 = 

0 1 

cos8coscf> 
-sine/> 

sin8coscf> 

cose sine/> - sin8 
coscf> 0 

sin8 sine/> cose 
(C.12) 

Hierin zijn 8 en cf> de hoeken in bolcoördinaten die de normaalvector (a.b. c) van het vlak 
W maakt (zie figuur (C.2)). De cosinussen en sinussen kunnen we bepalen uit figuur (C.2): 

x 

Î 
! 

,~· / '\ : 
. . I ~/1 
! \ I 1 r I w \ : 1f! 

I \I% 
I \I I ' 

: ' I 

figuur (C.2): de parameters a, b, c, ren rho en de hoeken 8 en cf>. 

cose = c -
p 

sin8 = r -
p 

coscf> = a (C.13) -
r 



. A. b 
s1n'+' = -

r 
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Als we deze nu substitueren in (C.12) dan vinden we: 

c a c b r c a c b r --
p r p r p p r p r p 

b a 0 
b a 0 - = -

r r r r 
r a r b c a b c - - -
p r p r p p p p 
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(C.14) 

Na het toepassen van deze matrix kunnen we nu x 3 = 0 stellen. omdat we nu alleen 
nog maar na hoeven te gaan of het bolsegment S door het x 1x 2-vlak gaat. Is dit het geval 
dan snijden de oorspronkelijke half-ruimte A en het vlak W elkaar. We hebben nu het 
probleem teruggebracht tot een probleem in twee dimensies : 

(C.15) 

We hebben nu één van de situaties als weer gegeven in figuur (C.3). Zoals we in deze figuur 
kunnen zien. hebben we het oorspronkelijke probleem getransformeerd naar het volgende 
probleem in twee dimensies : 

Gegeven een set half-oneindige vlakken die alle begrensd worden door een lijn 
die door de oorsprong gaat. ga na of er één gebied in de twee-dimensionale 
ruimte E 2 is dat in al deze half-oneindige vlakken ligt. 

Zoals we in figuur (C.4) kunnen zien. betekent dit dat de normaalvectoren van deze lijnen 
al dan niet binnen een hoek van 180° liggen. Dit kunnen we testen door met behulp van in
en uitprodukt de hoek tussen één vast gekozen normaalvector en alle overige normaalvec
toren te berekenen en hieruit de maximale en minimale hoek uit te bepalen. Het verschil 
van deze twee hoeken moet kleiner dan 180° zijn. Voor het berekenen van de hoeken 
gebruiken we de volgende uitdrukkingen : 

ëa .ëb 
a.b (C.16a) cosx = = 

la 11b'1 

sinx = ëa xëb 
laxbl (C.16b) = 
lä llbl 

lëa xëb I läxb 1 
tanx = 

"ëa. .ëb 
= 

a.b' 
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We kunnen dit alles in het volgende algorithme samenvatten : 

procedure remove(i) 

begin piek a plane j 0 and initialize the angles: 
for (je l.. .. ,n, j ;é j 0 ) do 
begin 

transform the normal vector of plane j: 
dot:= x;x;

0 
+ y;y;

0
: 

cross:= x;x;
0

- y;y;
0

: 

if (dot = 0 and cross = 0) then 
begin 
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plane j is parallel to plane j 0 so it can be removed, 
return ( true) 

end: 

end 
else begin 

end 
end: 

angle := atan2(cross,dot): 
if (angle < minang) then minang := angle: 
if (angle > maxang) then maxang := angle: 

angle := maxang - minang: 
if (angle > 7T) then 

return ( true) 
else 

return Cfalse): 
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x, . 

figuur (C.3 ): de mogelijke situaties na de transformatie naar de twee-dimensionale 

ruimte. 

figuur (C.4): de half-oneindige vlakken en hun normaalvectoren. 
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Appendix D: Beschrijving van de funkties en subroutines 

Funkties en subroutines uit de library "libcollision.a". 

( 1) DOUBLE PRECISION FUNCTION CLCNTR() 
Deze funktie berekent de overlevingskans van een ion. Deze funktie is bedoeld voor 
uitbreidingen in de toekomst. De waarde die wordt terug gegeven is nu l.O. 

(2) SUBROUTINE COLSEQ(MAXCOL.ENERGY .ELASTC.IT ARGT .B l.B2 .B3 .THET A.PHI. 

INTEGER 
ITARGT 
MAXCOL 
NUMCOL 
NEXTAT 

VECTOR,NUMCOL.NEXT AT .INFO) 

(IlO) : 

(I) : 

(0): 
(0) : 

index van de botsingspartner. 
maximum aantal botsingen per botsingsreeks, 
het aantal berekende botsingen, 
de volgende botsingspartner na afloop van 
een botsingsreeks. De waarde 0 betekent dat 
het ion het oppervlak verlaat en de waarde 
-1 dat het ion de bulk in verdwijnt. Iedere 
andere waarde betekent dat het maximum 
aantal botsingen is bereikt. 

DOUBLE PRECISION 
Bl.B2.B3 (IlO) : de drie componenten van de botsingsparame

ter. 
ENERGY 

PHI 

THETA 

VECTOR 

LOGICAL 
ELASTC 

INFO 

COMMON BLOCK 
STRUCT 
SCLFCT 

(IlO) : bij aanroep de bundel-energie en na afloop de 
energie na een botsingsreeks. 

(IlO) : de hoek die de baan van het ion maakt met 
de x-as. 

(IlO) : de hoek die de baan van het ion maakt met 
de z-as. 

(0) : de baan van het ion na afloop van een bot
singsreeks. De eerste drie elementen zijn 
gelijk aan Bl. B2 en B3 en de laatse drie 
bevatten de richtingsvector genormeerd op 
lengte 1. 

(I) : deze variabele geeft aan of de botsingen elas
tisch zijn. 

(I) : deze variabele geeft aan of er informatie met 
betrekking dat de botsingen moet worden 
gegeven. 

common biock met struktuur gegevens. 
common block met schaalf actoren. 

Deze subroutine berekent een botsingsreeks met ten hoogste MAXCOL botsingen. 
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(3) SUBROUTINE COLLIS(ENERGY .ELASTC.LSCALE.ESCALE.MRA TIO .KINEL. 
Bl.B2.B3.Cl.C2.C3.FIRST.THETA.PHUNFO) 

DOUBLE PRECISION 
Bl.B2.B3 (IlO) : de drie componenten van de botsingsparame-

Cl.C2.C3 

ENERGY 

ESCALE 
KI NEL 
LSCALE 
MRATIO 

PHI 

THETA 

LOGICAL 
ELASTC 

FIRST 

INFO 

COMMON BLOCK 
SPLINE 
SIN COS' 

ter. 
(IlO) : de genormaliseerde richtingsvector van de 

baan van het ion, 
(IlO) : de energie van het ion voor en na de botsing 

(in keV). 
(I) : de schalingsfactor voor de energie, 
(I) : de inelasiticiteitsconstante. 
(I) : de schalingsf actor voor de lengte. 
(I) : de massaverhouding van het ion en het 

atoom. 
(IlO) : de hoek die de vector (Cl.C2.C3) maakt met 

de x-as. 
(IlO) : de hoek die de vector (Cl.C2.C3) maakt met 

de z-as. 

(I) : deze variabele geeft aan of de botsing elas
tisch is. 

(IlO) : deze variabele geeft aan of dit de eerste bo~s
ing is uit een botsingsreeks, 

(I) : deze variabele geeft aan of er informatie moet 
worden gegeven over de botsing. 

common block met de spline-tabellen, 
common block met de sinussen en cosinussen 
van de hoeken die de bundel maakt met de x
en z-as. 

Deze subroutine berekent één botsing tussen een ion en een atoom. 

(4) DOUBLE PRECISION FUNCTION CORRCT(X.MIN.MAX) 

DOUBLE PRECISION 
X (I) : deze variabele bevat het toevalsgetal dat 

getransformeerd moet worden. 
MIN (I) : de minimum straal van het interval waar-

MAX 
voor gecorrigeerd moet worden. 

(I) : de maximum straal van het interval waar
voor gecorrigeerd moet worden. 

Deze funktie corrigeert toevalsgetallen gegenereerd door de funktie RANDOM voor de 
transformatie van poolcoördinaten naar cartesische coördinaten. Dit is nodig om in 
cartesische coördinaten een homogene bundel te krijgen. 
N.B.: deze funktie is alleen nodig als gebruik wordt gemaakt van pseudo- of quasi
toevalsgetallen om de baan van een ion te genereren. 
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(5) SUBROUTINE FNDPLN(NATOMS.TYPE.A.B.C.D.Bl.B2.B3.Cl.C2.C3.NEXT AT) 

INTEGER 
NATOMS 
NEXTAT 

(I) : 

(0): 

DOUBLE PRECISION 
TYPE (I): 

A.B.C.D (I) : 

het aantal buuratomen. 

index van het volgende atoom waarmee het 
ion zal gaan botsen. De waarde 0 geeft aan 
dat het ion het oppervlak verlaat en -1 dat 
het ion de bulk in verdwijnt. Alle overige 
waarden betekenen dat het ion nog met een 
ander atoom zal botsen. 

indices naar de buuratomen. 
de parameters van de grensvlakken van de 
cel om het atoom. 

Bl.B2.B3 
C1.C2.C3 

(I) : de componenten van de impact parameter. 
(I) : de genormaliseerde richtingsvector van de 

ion baan. 

Deze subroutine bepaalt het grensvlak van de cel van een atoom waarlangs het ion 
deze cel verlaat. 

(6) SUBROUTINE GRAHAM(PHI.RAD.NXT.PRV.LOWER.UPPER.LEFT.RIGHT.START) 

INTEGER 
PHI (IlO) : de genormaliseerde hoekcoördinaat van de 

randpunten van de sector. 
RAD (IlO) : de genormaliseerde straalcoördinaat van de 

randpunten van de sector. 
NXT (IlO) : pointer naar het volgende punt (PHI.RAD) in 

de doubly linked list met randpunten van de 
sector. 

PRV (IlO) : pointer naar het vorige punt (PHI.RAD) in de 
doubly linked list met randpunten van de 
sector. 

LOWER 
UP PER 
LEFT 
RIGHT 
START 

(0): 

(0): 

(0) : 
(0): 

(0) : 

de kleinste genormaliseerde straalcoördinaat. 
de grootste genormaliseerde straalcoördinaat. 
de grootste genormaliseerde hoekcoördinaat. 
de kleinste genormaliseerde hoekcoördinaat. 
de index naar het eerste punt van het 
bepaalde convex hull in de doubly linked 
list. 

Deze subroutine berekent het convex hull van een set punten die meegegeven worden 
in een doubly linked list. Dit wordt gedaan met behulp van een "Graham's Scan". 

(7) SUBROUTINE HUNION(H1X.H1 Y.Nl.H2.N2.LOWER.UPPER.LEFT.RIGHT) 

INTEGER 



H1X.H1Y 

H2 

N1 

N2 

LOWER. UP PER. 
LEFT.RIGHT 
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(IlO) : deze variabelen bevatten de genormaliseerde 

coördinaten van de hoekpunten van het 
eerste convex hull bij aanroep. Na afloop 
bevatten ze de vereniging van de twee convex 
hulls. 

(I) : deze variabele bevat de hoekpunten van het 
tweede convex hull. 

(IlO) : bij aanroep bevat deze variabele het aantal 
punten van het eerste convex hull en na 
afloop het aantal punten van de vereniging 
van de twee convex hulls. 

(I) : deze variabele bevat het aantal hoekpunten 
van de tweede convex hull. 

(0) : deze variabelen bevatten de extrema in de 
coördinaten van de vereniging van de twee 
convex hulls. 

Deze subroutine bepaalt de vereniging van de twee convex hulls die meegegeven wor
den in (H1X.Hl Y) en H2 en geeft het resultaat in (H1X.H1 Y). Tevens worden de 
extrema in de coördinaten bepaald. 

(8) LOOICAL FUNCTION HULINT(H1X.H1Y.Nl.H2.N2) 

INTEGER 
H1X.H1Y 

H2 

N1 
N2 

(I) : de genormaliseerde coördinaten van de hoek-
punten van het eerste convex hull. 

(I) : de genormaliseerde coördinaten van de hoek

(I) : 

(I) : 

punten van het tweede convex hull. 
het aantal punten.in het eerste convex hull. 
het aantal punten in het tweede convex hull. 

Deze funktie krijgt de waarde .TRUE. indien de twee convex hulls die worden 
meegegeven elkaar snijden en anders de waarde .F ALSE .. 

(9) LOOICAL FUNCTION INHULL(HULL.NHULL.B.PHI) 

INTEGER 
NHULL (I) : het aantal hoek punten in het convex 

hullw(3.0i) . 

DOUBLE PRECISION 
B (I): 

HULL (I) : 

N.B.: het element HULL(I.O) is een inwendig 
punten van het convex hull en verder moet 
gelden HULL(I.l) = HULL(I.NHULL) voor I 
= 1.2. 

de lengte van de botsmgsparameter-vector. 
de coördinaten van de hoekpunten van het 
convex hull. 

PHI (I) : de hoek die de botsingsparameter-vector 
maakt met de x-as. 

Deze funktie krijgt de waarde .TRUE. indien een gegeven botsingsparameter binnen 
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het meegegeven convex hull ligt. anders de waarde .F ALSE. . Hiervoor word een 

binary search-algorithme gebruikt. 

(10) SUBROUTINE INSPLN(EPRIM.EMIN.EMAX) 

DOUBLE PRECISION 
EPRIM (0): deze variabele bevat de energie van de ionen

bundel. 
EMIN (0) : deze variabele bevat de minimum energie die 

kan worden gedetekteerd met de detektor, 
EMAX (0) : deze variabele bevat de maximum energie die 

kan worden gedetekteerd met de detektor. 
COMMON BLOCK 

SPLINE common block met de spline-tabellen. 

Deze subroutine leest de spline-tabellen in en het gebied waarvoor deze gelden. De 
grenzen in de energie worden tevens teruggegeven als minimaal en maximaal detek
teerbare energie. 

( 11) SUBROUTINE INIT(ENERGY .EMIN .EMAX.THETAO .PHIO .ELASTC.MAXCOL. 
V1.V2.V3.0PNMCA.XMCA.YMCA.ZMCA.FNAJ.\1E.NUMSEQ.INTER) 

INTEGER 
MAXCOL 

NUMSEQ 

DOUBLE PRECISION 
EMIN 

EMAX 

ENERGY 
OPNMCA 
PHIO 

THETAO 

Vl.V2.V3 

XMCA.YMCA. 
ZMCA 

LOG! CAL 
ELASTC 

(0) : het maximum aantal botsingen per botsings
reeks. 

(0) : het aantal botsingsreeksen dat berekend moet 
worden (Deze variabele is alleen van belang 
bij de simulatieprogramma's RndMCA en 
SecMCA). 

(0) : de minimum energie van het ion die gedetek
teerd kan worden. 

(0) : de maximum energie van het ion die gedetek
teerd kan worden. 

(0): 
(0) : 
(0): 

(0): 

(0): 

(0): 

de energie van de ionen in de bundel. 
de openingshoek van de detektor (in graden). 
de hoek die de ionenbundel maakt met de x
as (in graden). 
de hoek die de ionenbundel maakt met de z
as (in graden). 
de componenten van de genormaliseerde 
richtingsvector van de ionenbundeL 
deze variabelen bevatten de basisvectoren van 
de detektor uitgedrukt in die van het 
laboratorium-stelsel. 

( 0) : deze variabele geeft aan of de botsingen elas
tisch zijn. 



INTER 

CHARACTER*80 
FNAME 

COMMON BLOCK 
STRUCT 
SCLFCT 
SINCOS 
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(I) : deze variabele geeft aan of het programma 

dat deze subroutine gebruikt interaktief is. 

(0) : deze variabele bevat de naam van de file met 
de gegevens over de sectoren. 

common block met struktuur gegevens. 
common block met schaalfactoren. 
common block met de sinussen en cosinussen 
van de hoeken die de bundel maakt met de x
en z-as. 

Deze subroutine leest de benodigde files in en initializeert een aantal variabelen. 

(12) SUBROUTINE INITMC(THTMCA,PHIMCA.XMCA.YMCA.ZMCA) 

DOUBLE PRECISION 
THTMCA (I): de hoek die de symmetrie-as van de detektor 

maakt met de z-as (in graden). 
PHIMCA 

XMCA 

YMCA 

ZMCA 

(I) : de hoek die de symmetrie-as van de detektor 
maakt met de x-as (in graden). 

(0) : de x-vector van het coördinaten-stelsel dat 
gekoppeld is aan de detektor. 

(0) : de y-vector van het coördinaten-stelsel dat 
gekoppeld is aan de detektor. 

( 0) : de z-vector van het coördinaten-stelsel dat 

geko.ppeld is aan de detektor. 

Deze subroutine berekent de basisvectoren van het stelsel gekoppeld aan de detektor 
uitgedrukt in die van het laboratorium-stelselw(3.0i) . 

(13) LOGICAL FUNCTION INTERS(Xl.Yl.X2.Y2 .Al.Bl.A2.B2) 

INTEGER 
Xl.Yl.X2.Y2 (I) : de coördinaten van de eindpunten van het 

eerste lijnstuk. 
Al.Bl.A2.B2 (I) : de coördinaten van de eindpunten van het 

tweede lijnstuk. 

Deze funktie krijgt de waarde .TRUE. indien de twee lijnstukken die worden 
meegegeven elkaar snijden. anders de waarde .FALSE. . 

(14) LOGICAL FUNCTION IONGUN(Vl.V2.V3.NUM1.NUM2.BMIN.BMA.X. 
PHIMIN.PHIMA.X..HULL.NHULL.TARGET.Bl.B2.B3) 

INTEGER 



NHULL 

TARGET 

DOUBLE PRECISION 
Bl.B2.B3 

BMIN.BMA..X 

HULL 

NUM1 

NUM2 

PHIMIN .PHIMA..X 

V1.V2.V3 

COMMON BLOCK 
SINCOS 

STRUCT 
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(I) : het aantal hoek punten in het convex 
hullw(3.0i) . 
N.B.: het element HULL(I.O) is een inwendig 
punten van het convex huil en verder moet 
gelden HULL(I.l) = HULLCI.NHULL) voor I 
= 1.2. 

(I) : index van het atoom waarmee het ion moet 
botsen. 

(0) : de componenten van de botsingsparameter
vector die bepaald is in deze funktie. 

(I) : de minimum en maximum lengte van de 
botsingsparameter-vector (in Angstrem). 

(I) : het convex huil dat bij de huidige in gebruik 
zijnde sector van het atoom hoort. 

(I) : een getal tussen 0 en 1 dat de lengte van de 
botsingsparameter-vector bepaald. 

(I) : een getal tussen 0 en 1 dat de hoek die de 
botsingsparameter-vector met de x-as van 
het stelsel dat gekoppeld is aan de detektor. 
maakt bepaald. 

(I) : de minimum en maximum hoek di:e de 
botsingsparameter-vector mag maken met de 
x-as van het aan de detektor gekoppelde stel
sel (in radialen). 

(I) : de componenten van de genormaliseerde 
richtingsvector van de ionenbundeL 

common block met de sinussen en cosinussen 
van de hoeken die de bundel maakt met de x
en z-as. 
common block met struktuur gegevens. 

Deze funktie krijgt de waarde .TRUE. indien de gegenereerde botsingsparameter
vector in het meegegeven convex huil ligt. anders .F ALSE .. 

( 15) SUBROUTE\'E KORPUT(RESL T2.RESL T3) 

DOUBLE PRECISION 
RESLT1 (0) : het eerste getal dat door de van der Korput 

RESLT2 

COMMON BLOCK 
FRAC 

generator geleverd is. 
(0) : het tweede getal dat door de van der Korput 

generator geleverd is. 

common block met de arrays welke de nega
tieve machten van de eerste twee priemgetal
len bevatten. 

Deze subroutine is de van der Korput generator van quasi-toevalsgetallen. 
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( 16) SlJBROUTINE NEWIMP(DX.DY .DZ.B1.B2.B3 .Cl.C2.C3) 

DOUBLE PRECISION 

DX.DY.DZ 

Bl.B2.B3 

Cl.C2.C3 

(I) : de coördinaten van het nieuwe atoom ten 
opzichte van de laatste botsingspartner. 

(IlO) : bij aanroep bevatten deze variabelen de oud 
botsingspartner en na afloop bevatten ze de 
nieuwe botsingsparameter. 

(I) : de genormaliseerde richtingsvector van de 
baan van het ion. 

Deze subroutine berekent de nieuwe botsingsparameter-vector voor de botsing met 
het volgende atoom uit de gegevens van de laatste botsing en die van de kristalstruk
tuur. 

( 1 7) DOUBLE PRECISION FUNCTION RANF() 

COMMON BLOCK 
RNDNUM common block met het array dat een aantal 

pseudo-toevalsgetallen bevat. 

Deze funktie genereert pseudo-toevalsgetallen die homogeen verdeeld zijn tussen 0 en 
1. Dit algorithme combineert twee generators en heeft daardoor een lange periode. 

(18) SUBROUTINE SKORPT(SEED) 

INTEGER 
SEED 

COMMON BLOCK 
FRAC 

(I) : het getal waar de van der Korput generator 
mee moet beginnen. 

common block met de arrays welke de nega
tieve machten van de eerste twee priemgetal
len bevatten welke nodig zijn in KORPUT. 

Deze subroutine initializeert de arrays die nodig zijn in de van der Korput generator 
en initializeert de generator met het meegegeven "seed". 

( 19) SVBROUTINE SRANF(SEED) 

INTEGER 
SEED 

COMMON BLOCK 
RNDNCM 

(I) : het getal waarmee de pseudo-
toevalsgenerator wordt geïnitializeerd. 

common block met het array dat een aantal 
pseudo-toevalsgetallen bevat. 

Deze subroutine initializeert de pseudo-toevalsget.allengenerator RANF. 

(20) DOUBLE PRECISION FUNCTION RANDOM() 

Deze funktie geeft pseudo-toevalsgetallen tussen 0 en 1 terug die gegenereerd worden 
met behulp van een in het lJNIX operating system van de Cadmus 9200 computer 
aanwezige generator. Deze dient geïnitializeerd te worden met de subroutine SRAND. 
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(21) SUBROUTil'~'E SECTOR(NUMSEC) 

INTEGER 
NUMSEC 

COMMON BLOCK 
SECTRS 

(IlO) : zowel bij aanroep als na afloop bevat deze varia
bele het aantal sectoren dat op dat moment bij 
een atoom hoort. 

common block met de gegevens over de sectoren. 

Deze subroutine bepaald uit de data in het common block SECTRS alle sectoren bij 
een atoom en de bijbehorende convex hulls. Deze sectoren worden teruggegeven in 
ditzelf de common block SECTRS. 
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Funkties en subroutines uit de library "libstruct.a". 

(22) DOUBLE PRECISION FUNCT-ION DVDR(R) 

DOUBLE PRECISION 
R (I) : de afstand langs de as tussen de twee atomen 

COMMON BLOCK 
DVPARS 

tot het minimum. 

com.mon block met parameters voor de 
afgeleide van de potentiaalw(3.0i) . 

(23) SUBROUTINE DZERO(F .A.B.EPSABS.EPSREL.RESUL T .ABSERR.NEV AL.IER) 

INTEGER 
IER (0) : deze variabele bevat de foutcode als er een 

fout is opgetreden in DZERO. 
NEVAL (0) : deze variabele bevat het aantal evaluaties. 

DOUBLE PRECISION 
A (I) : de ondergrens van het interval waar een nul-

ABSERR (0): 

B (I) : 

EPSABS (I) : 

EPSREL (I) : 

F (I) : 

RESULT (0): 

punt wordt verwacht. 
de schatting van de fout in het eindresultaat. 
de bovengrens van het interval waar een nul
punt wordt verwacht, 
de gewenste maximale absolute fout in het 
eindresultaat. 
de gewenste maximale relatieve fout in het 
eindresultaat. 
de funktie waarvan een nulpunt moet wor
den bepaald. 
bevat het eindresultaat indien er geen fout is 
opgetreden. 

Deze subroutine bepaald een nulpunt van een funktie binnen een gegeven 
intervalw(3.0i) . 

(24) SUBROUTINt ERASE(BASE.CURIND.LSTIND) 

INTEGER 
BASE 
CURIND 

LSTIND 

COMMON BLOCK 
PARAMS 

(IlO) : het eerste element in de lijst met snijpunten. 
(IlO) : de index van het snijpunt dat verwijderd 

moet worden. 
(IlO) : de maximale waarde die een index naar de 

lijst met snijpunten "kan aannemen. 

common block met de parameters voor een 
aantal subroutines. 

Deze subroutine verwijdert een gegeven snijpunt uit de lijst met snijpunten. 

(25) DOUBLE PRECISION FUNCTION F(Z.D.R.XO.X.EXPXO.EXPX) 



INTEGER 

z 
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DOUBLE PRECISION 
D (I) : de afstand tussen de twee atomen, 

R (I) : de afstand langs de as tussen de twee atomen 

xo 

x 

EXPXO 

EXPX 

COMMON BLOCK 
DVPARS 

tot het minimum. 
(I) : de afstand van het massamiddelpunt van de 

twee atomen tot het atoom. 
(I) : de afstand tussen het massamiddelpunt en 

het minimum van de potentiaal. 
(I) : de eerste exponent in de Molière-potentiaal 

bij xo. 
(I) : de eerste exponent in de :\1olière-poten tiaal 

bij x. 

common block met parameters voor de 
afgeleide van de potentiaalw(3.0i) . 

Deze funktie berekend de afgeleide van de Molière-potentiaalw(3.0i) . 

(26) SUBROUTINE INPUTF(NUMA TS.KINDS.HEXA) 

INTEGER 
NATOMS 

KINDS 

LOGICAL 
HEXA 

COl\t.l\IION BLOCK 
INPUT 

(0) : het aantal atomen per eenheidscel van het 
kristalrooster: 

(0) : het aantal verschillende soorten atomen in de 

eenheidscel. 

(0) : geeft aan of het kristalrooster hexagonaal is 
of niet. 

common block met de input data. 

Deze subroutine leest de input data in. 

( 2 7) SUBROUTINE INSERT(BASE.CURIND .LSTII'm .DP .XP. YP .ZP) 

INTEGER 
BASE 
CURIND 

(IlO) : het eerste element uit de lijst met snijpunten. 
(IlO) : de index naar het element dat op dit moment 

LSTIND (I! 0) : 

REAL 
DP (I) : 

XP.YP.ZP (i): 

COMMON BLOCK 

het einde van de lijst vormt. 
de maximum waarde die een index naar de 
lijst met snijpunten kan aannemen. 

de afstand van bet snijpunt dat moet worden 
ingevoegd tot de oorsprong. 
de coördinaten van het in te voegen snijpunt. 
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common block met de parameters voor een 

aantal subroutines. 

Deze subroutine voegt een snijpunt toe aan de lijst met snijpunten. 

(28) LOGICAL FUNCTION INTSCT(Al.Bl.Cl.Dl.A2.B2.C2.D2.A3.B3.C3.D3.X.Y.Z.D) 

REAL 
AI.BI.CI.DI 
X.Y.Z 

D 

(I) : de parameters van de vlakken (I = 1. 2. 3). 
(0) : de coördinaten van het berekende snijpunt 

indien dit aanwezig is. 
(0) : de afstand tot de oorsprong van het snijpunt. 

Deze funktie krijgt de waarde .TRUE. als de vlakken die worden meegegeven een 
snijpunt hebben. anders de waarde .F ALSE .. Als er een snijpunt is dan wordt dit 
teruggegeven in X. Y .zenD. 

(30) DOUBLE PRECISION FUNCTION MINPOT(Z1IN.Z2IN.ZION.DIN) 

INTEGER 
ZliN 
Z2IN 
ZION 

(I) : het ladingsgetal van het eerste atoom. 
(I) : het ladingsgetal van het tweede atoom. 
(I) : het ladingsgetal van het ion dat gebruikt 

wordt. 
DOUBLE PRECISION 

DIN (I) : de afstand tussen de twee atomen (in 
Àngstrom). 

COMMON BLOCK 
DVPARS common block met parameters voor de 

afgeleide van de potentiaalw(3.0i) . 

Deze funktie berekent de plaats tussen de twee atomen waar de potentiaal van deze 
atomen een minimum heeft. 

(31) SUBROUTINE MQSORT(N.Al.A2.A3.A4.A5.A6) 

INTEGER 
N 

REAL 
Al 

(I) : het aantal elementen in de lijst. 

(I/0) : het element uit de lijst waarop gesorteerd 
wordt. 

A2.A3.A4.A5.A6 (1/0) : de overige elementen uit de lijst. 

Deze subroutine is een implementatie van een niet-recursief quicksort-algorithme dat 
meerdere arrays gelijktijdig mee sorteert. 

(32) LOGICAL FUNCTI0:\1 PRESNT(BASE.DP.XP.YP.ZP) 

INTEGER 
BASE 

REAL 
DP 

(I) : het eerste element uit de lijst met snijpunten. 

(I) : de afstand van het gezochte snijpunt tot de 
oorsprong. 



XP.YP.ZP 
COMMON BLOCK 

PARAMS 
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(I) : de coodinaten van het gezochte snijpunt. 

cbmmon block met de parameters voor een 
aantal subroutines. 

Deze funktie krijgt de waarde .TRUE. indien een gegeven snijpunt in de lijst met 
snijpunten aanwezig is. anders .F ALSE. . 

(33) LOGICAL FUNCTION REMOVE(J.K) 

INTEGER 
J 

K 

COMMON BLOCK 
PARAMS 

(I) : index naar het snijpunt waarvan we na wil
len gaan of we dit kunnen verwijderen. 

(I) : index naar het atoom waar de cel bij bepaald 
moet worden. 

common block met de parameters voor een 
aantal subroutines. 

Deze funktie krijgt de waarde .TRUE. indien het snijpunt dat wordt meegegeven kan 
worden verwijderd uit de lijst met snijpunten. anders de waarde .F ALSE. . 

(34) SUBROUTINE TOSURF(NUMATS.NMSURF) 

INTEGER 
NUMATS 
NMSlJRF 

COMMON BLOCK 
OUTPUT 

(I) : 

(0): 
het aantal atomen in de lijst. 
het aantal atomen dat aan het oppervlak ligt. 

common block met de output data. 

Deze subroutine stopt de atomen die een cel hebben waartoe ook het oppervlakte-vlak 
toe behoort aan het begin van de lijst. 

(35) SUBROUTINE TRANSF(A.B.C.AI.BI.CI.RHO.R.ASTAR.BSf AR) 

REAL 
A.B.C 

AI.BI.CI 

DOUBLE PRECISION 
RHO 
R 
AST AR.BST AR 

(I) : de componenten van de vector die de rotatie 
om de x3-as vastlegt. 

(I) : de normaalvector van het vlak dat moet 
worden rneegeroteerd. 

(I) : 

(I) : 

(0): 

de lengte van de vector (A.B.C). 
de lengte van de vector (A.B.O). 
de getransf orrneerde van AI en BI. 

Deze subroutine voert de transformatie uit naar homogene coördinaten en tenslotte 
naar het probleem in twee dimensies zoals in hoofdstuk 2 en appendix C is 

. aangegeven. 

(36) SUBROUTINE WRITEF(NUMATS.NMSURF.LENGTH) 

INTEGER 



NUMATS 

NMSURF 

LENGTH 

COMMON BLOCK 
OUTPUT 
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(I) : het aantal atomen in het eerste gedeelte van 

de datastruktuur. 
(I) : het aantal atomen dat het oppervlakte-vlak 

als grensvlak van de cel heeft. 
(I) : de lengte van het tweede gedeelte van de 

datastruktuur. 

common block met de output data. 

Deze subroutine schrijft de output data naar naar twee files. Een van deze files bevat 
alfa-numerieke data en de andere engeformatteerde data. 


