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Samenvatting 

Voor het verrichten van channeling experimenten met behulp van hoogenergetische ionen, 

versneld in het A VF-cyclotron (3 - 30 MeV), is een nieuwe UHV-opstelling gebouwd met een 

uiterst nauwkeurige manipulator, waarvan de rotatie-assen een nauwkeurigheid hebben van 

minder dan een honderste graad, voor het uitrichten van het te onderzoeken kristal. 

De ontwikkeling van de programmatuur voor het aansturen van channelingexperimenten is een 

belangrijk aspect van het werk beschreven in dit afstudeerverslag. 

Tevens worden er in dit verslag twee hoge energie channeling experimenten besproken. Ten 

eerste is er een testexperiment uitgevoerd ter bestudering van het automatiseren van het 

zoeken naar een channeling minimum in Si[OOl] met een bundelenergie van 25 MeV. Daartoe 

is een analyse verricht aan gesloten krommen die rondom een channeling minimum zijn 

gemeten. 

Ten tweede zijn er metingen verricht aan de vervorming van een in Si begraven 

Si0.825Ge0.175 [001]-laag. Deze metingen zijn verricht met een energie van de ionen van 4 en 

12.6 MeV om het voordeel van hoge energie channeling aan te duiden. De met behulp van de 

elasticiteits theo.rie berekende verandering van de hoek tussen de [001 ]-kristalas en de [O 11 ]

kristalas is vergeleken met de experimenteel bepaalde waarde van het verstrooiingsexperiment 

met ionen van 12.6 MeV, die respectievelijk 0.372 en 0.38 ± 0.02 zijn. 
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1. lnleiding 

In de groep kemfysische technieken van de TUE worden verschillende analysetechnieken 

gebruikt. De gebruikte analysetechnieken zijn Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) 

Elastic Recoil Detection Analysis (ERDA) en Particle Induced X-ray Emission (PIXE). Door 

middel van deze analysetechnieken kan informatie verkregen worden over de 

elementsamenstelling van de onderzochte preparaten. Voor de experimenten worden He-ionen 

en protonen op een te analyseren preparaat geschoten, die door middel van een cyclotron versneld 

warden totdat zij een energie bereikt hebben die ligt tussen de 3 en 30 MeV. 

Naast de reeds aanwezige experimentele opstellingen is een nieuwe opstelling gebouwd voor het 

verrichten van verstrooiingsexperimenten in combinatie met de channelingtechniek. Met behulp 

van de channelingtechniek kan informatie betreffende de kristallografische eigenschappen van het 

preparaat verkregen worden. Een algemene beschrijving van terugverstrooiingsanalyse en een 

veelgebruikte modelbeschrijving van channeling warden in hoofdstuk twee behandeld. 

Het verrichten van channelingexperimenten met hoogenergetische ionen stelt bepaalde eisen aan 

de experimentele opbouw, waaronder het vermogen om de preparaatorientatie ten opzichte van 

de inkomende ionenbundel goed te regelen. Het opbouwen en operationeel maken van de 

channelingopstelling was een van de taken van dit afstudeerwerk. Het operationeel maken bestond 

uit de opbouw van het vacuumsysteem en het automatiseren van de opstelling waama eerste 

channelingexperimenten verricht konden worden. Een van de belangrijkste facetten van de 

automatisering betreft het aansturen van de preparaatmanipulator, goniometer, die door de 

Centrale Technische Dienst van de TUE is ontworpen en vervaardigd. Verder betreft de 

automatisering het verkrijgen van de meetgegevens en het transport van deze gegevens naar de 

dataserver waarop de off line-analyse plaats vindt. De electronica en computerarchitectuur die 

nodig is voor deze automatisering wordt besproken in hoofdstuk drie, waama in hoofdstuk vier 

een beschrijving volgt van de benodigde programmatuur. 

Het gebruik van een cyclotron maakt het mogelijk channelingexperimenten uit te voeren bij 

relatiefhoge energieen. In dit verslag zijn de toepassingsmogelijkheden van de analyse met hoge 

energie ionen onderzocht en de eerste experimenten warden in hoofdstuk zes beschreven. 

Allereerst wordt de ijking van de drie rotatie-assen van de goniometer besproken. Voor de ijking 

is gebruik gemaakt van een helium neon-laser en kristalgeometrieen. Ten tweede is er een 

testexperiment verricht voor het automatisch zoeken van een channelingminimum. Tenslotte is 

een Si/Si0.825Ge0.17/Si multilagensysteem onderzocht. De roostervervorming in de SiGe-laag is 

theoretisch voorspeld in hoofdstuk vijf en is gemeten met hoge bundelenergieen (12.6 MeV) in 

hoofdstuk zes. 
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2. Channeling 

2.1 Inleiding 

Met behulp van ionenverstrooiingstechnieken kunnen zowel de samenstelling als kristalstruc

tuur van vaste stoffen worden onderzocht. De energie van de terugverstrooide deeltjes wordt 

gemeten met een vaste stof-detector. Orn een uitspraak te doen over de samenstelling van een 

preparaat en de samenstelling als funktie van de diepte worden eerst in paragraaf 2.2 enkele 

begrippen aangaande terugverstrooiingsanalyse beschouwd. 

Als energetische deeltjes langs een hoofdkristalas of in een kristalvlak een preparaat in 

geschoten worden, treedt channeling op. Onder channelingcondities zullen de deeltjes verder 

in het materiaal kunnen doordringen dan wanneer zij in een willekeurige richting ('random' 

richting), d. w.z. niet axiaal of niet in een vlak, zouden binnentreden. In paragraaf 2.4 wordt de 

samenhang besproken tussen het aantal terugverstrooide deeltjes en de preparaatorientatie. Orn 

een inzicht te krijgen in de kristalorientatie worden eerst in paragraaf 2.3 definities aangaande 

kristalassen en kristalvlakken beschouwd. Daarna volgt in paragraaf 2. 4 een door Lindhard 

opgestelde theoretische beschrijving van het channeling-effect voor axiaal-channeling en 

channeling in e~n vlak. 

2.2 Terugverstrooiingsanalyse (Rutherford Backscattering Spectrometry, RBS) 

Elementidentificatie 

Voor het identificeren van elemen

ten in een te onderzoeken prepa

raat wordt een binaire botsing 

beschouwd tussen een ion (m1) en 

een atoom van het preparaat 

(m2) (zie jiguur 2.1). 

Bij de botsing verliest het projec

tiel kinetische energie die overge

dragen wordt op het atoom in het 

preparaat. De verhouding tussen 

kinetische energie van het deeltje 

e 

figuur 2.1 Schematische voorstelling van een 
binaire botsing tussen een projectiel met een massa 
m 1 en energie E0 en een stilstaand atoom in het 
preparaat met massa m2• Het projectiel wordt 
verstrooid onder een hoek 8 met energie E1. 2 



v66r botsing (E0) en na botsing (E1) is de kinematische factor (K): 

(2.1) 

Onder aanname dat het atoom in het preparaat stil stond, wordt de kinematische factor door 

toepassing van de wet van behoud van energie en de wet van behoud van impuls op de binaire 

botsing gegeven door: 

K = [µ·cos(6)+Ji-µ
2
sin

2
(6)]

2 

l+µ 
(2.2) 

In deze formule is µ = m/m2 de verhouding tussen de massa van het ion (m1) en de massa van 

het atoom (m2). Er wordt verondersteld dat m/m2 kleiner is dan een. De definitie van de 

verstrooihoek 8 is gegeven in figuur 2.1. Als de energie na terugverstrooiing van ionen met een 

bekende massa m1 en met een bekende energie voor botsing wordt gemeten dan kan met 

behulp van de kinematische factor de elementidentificatie uitgevoerd worden. 

Diepte informatie 

T er bepaling van de elementsamenstelling als functie van de diepte z in een preparaat wordt 

het verlies aan kinetische energie beschouwd van het ion tijdens transport door het preparaat. 

Het energieverlies per lengte-eenheid van het ion wordt gedefinieerd als het specifieke 

energieverlies: 

lim 
az--0 

dE (E) 
dz (2.3) 

Het specifieke energieverlies kan toegeschreven warden aan het verlies van energie van het ion 

aan de afzonderlijke elektronen en kernen in het prepraat. Voor alle in dit verslag besproken 

experimenten is de afremming door elektronen dominant en is de afremrning door de kernen 

verwaarloosbaar. Een alternatieve definitie van energieverlies wordt gegeven door middel van 

de afremmingsdoorsnede (E in [eVcm2]): 

e = _!_( dE l 
N dz 

(2.4) 

waarbij N [at/cm3
] de atomaire dichtheid is. 
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lndien het preparaat uit verschillende elementen bestaat kan met de wet van Bragg de 

gemiddelde afremmingsdoorsnede berekend worden die het ion ondervindt per atoom. De wet 

van Bragg neemt aan dat de gemiddelde afremmingsdoorsnede voor een preparaat dat 

samengesteld is uit verschillende elementen berekend kan worden door een lineaire combinatie 

van de afremmingsdoorsneden van de afzonderlijke elementen: 

(A B > m·e(A>+n·e(B> 
m a 

€ = (2.5) 
m+n 

Voor het verkrijgen van de elementsamenstelling als funktie van de diepte z wordt een ion 

beschouwd dat op diepte z aan een atoom A van het preparaat ~Bn verstrooid wordt. Bij het 

verlaten van het preparaat heeft dit ion een energie E1. Het verschil tussen E1 en de energie van 

een ion dat aan het oppervlak verstrooid KAEo wordt, kan uitgedrukt worden als: 

(3/6) 

waarbij [ E] de afremmingsdoorsnedejactor is. Deze kan, onder aanname dat de afrem

mingsdoorsneden voor de in- en uitgaande weg constant zijn, geschreven worden als: 

[ 

KA (AmB 0 ) 1 (AmB 0 )] 

€in + Eout,A 
cos(6 1) cos(6 2) 

De hoeken 81 en 82 geven respectievelijk 

de hoek van inval en de hoek van uittreding 

van het ion aan ten opzichte van de nor

maal van het preparaat (jiguur 2.2). Door 

toekenning van een diepteschaal door 

middel van formule (2.6) aan het verschil in 

energie tussen ionen verstrooid aan het 

oppervlak en ionen verstrooid op diepte z, 

kan de diepte bepaald worden waarop een 

element zich bevindt. 
figuur 2.2 Verstrooiingsgeometrie. 

Quanti.ficatie van elementen in een preparaat 

(2.7) 

Orn de hoeveelheid van een element in het preparaat te meten als functie van de diepte wordt 

eerst de kans beschouwd dat een ion onder een bepaalde hoek verstrooid wordt. De kans dat 

een ion verstrooid wordt onder een hoek 8 wordt uitgedrukt in de differentie/,e botsingsdoor-

4 



snede. Als verondersteld wordt dat de enige interactie tussen het ion en het atoom in het 

preparaat de afstotende Coulombkracht is, kan de differentiele botsingsdoorsnede uitgedrukt 

warden als: 

4 . (Ji -µ. 2sin2(6) + cos(6)) 
2 

sin\6) Ji -µ. 2sin2(6) 
(2.8) 

Hierin zijn Z1 en Z2 de atoomnummers van het ion respectievelijk het atoom van het preparaat, 

e de elementaire lading en E0 de dielektrische constante in vacuum. Als de energie van het ion 

boven een bepaalde drempelenergie (Ed) komt dan is de differentiele botsingsdoorsnede, zoals 

berekend aan de hand van formule (2. 8), niet meer geldig daar boven Ed de interactie tussen de 

twee potentialen van de kernen van het ion en het atoom een belangrijke bijdrage aan de 

differentiele botsingsdoorsnede Ieveren. In een ionenverstrooiingsexperiment is het aantal 

deeltjes A dat verstrooid wordt in een ruimtehoek Q: 

(2.9) 

In deze formule is Q het aantal geschoten deeltjes, Ns is het aantal preparaatatomen per 

oppervlakte-eenheid dat de bundel deeltjes passeert in het preparaat. 

Energiespectrum 

Een illustratie van een ges1mu-

Ieerd energiespectrum van 

3MeV He2+-ionen verstrooid aan 

een SiGe/Si-preparaat wordt 

weergegeven in figuur 2.3. In 

deze figuur is het aantal terug

verstrooide deeltjes tegen het 

kanaalnummer uitgezet. Het 

kanaalnummer is een maat voor 

de gedetecteerde energie van het 

ion na de botsing. Ieder kanaal 

representeert een energie interval 

met een energiebreedte Z". Het 

8 

E 4 
~ 

0 
z 

2 

100 

1.0 

200 

Energy (MeV) 
1.5 2.0 2.5 

Si 

I 

300 400 500 600 
Channel 

aantal getelde ionen per kanaal figuur 2. 3 Gesimuleerd RBS-spectrum van 3 Me V He
wordt weergegeven door de ionen verstrooid aan een SiGe!Si-preparaat. 
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hoogte H van het spectrum. De hoogte van het spectrum per element als functie van de energie 

kan geschreven warden als: 

(2.10) 

waar nA de relatieve concentratie is van element A In figuur 2.3 is de energie na verstrooiing 

aan het oppervlak, berekend met de kinematische factor, weergegeven voor ionen die 

verstrooid zijn aan het oppervlak. Met formule (2.6) kan de energie op de x-as omgezet 

warden naar een diepte as per element. 

2.3 Kristalstructuur 

Orn in paragraaf 2.4 de terugverstrooiing te bestuderen als functie van de preparaatorientatie 

warden eerst enkele afspraken gemaakt aangaande notaties voor het aangeven van punten in 

een rooster, kristalassen en kristalvlakken, gevolgd door een beschrijving van de kristalstruc

tuur van de in dit verslag onderzochte preparaten. 

Een punt in de eenheidscel van het rooster wordt aangegeven door { x, y, z}. Een kristalas 

wordt aangegeven d.m.v. zijn richtingsvector [klm]. Negatieve richtingen warden aangegeven 

met een streepje boven het cijfer. Zo is de positieve z-as gelijk aan [001]. De vlakken warden 

weergegeven met de reciproken van de asdoorsnijdingen vermenigvuldigd met de kleinste 

gehele waarde, n, die er voor zorgt dat er in de notatie geen breuken meer voorkomen. De 

notatie voor vlakken is dan (nix, n/y, n/z). 

De structuur van kristallijne preparaten kan beschreven warden door een periodieke herhaling, 

het rooster, van een vast cluster atomen, de basis. De bestudeerde preparaten in dit verslag zijn 

halfgeleiders en hebben een face cubic centered-rooster (fee). De onderzochte preparaten 

hebben op ieder roosterpunt een basis van twee atomen, een op het punt { 0, 0, O} en een op 

het punt { 114, 114, 114}. Zijn de twee atomen identiek dan wordt er gespoken over een diamant

structuur, zoals bij Si en Ge. Zijn de twee atomen verschillend, zoals bij InGaAs en InP, dan 

wordt gesproken over een 'Zinc Blende'-structuur. 

6 



2.4 Channeling 

Wanneer de inkomende ionenbundel wordt uitgericht langs een van de hoofdkristalassen van 

een vaste stof treedt het zogenaamde channelingeffect op. De binnenkomende ionen worden 

gevangen binnen de kanalen die gevormd 

worden door de atoomrijen langs de kris

talas. In figuur 2.4 is schematisch een 

~'- willekeurige orientatie 

<;;; ~~ 
~~ ~ 
~l \ 
o I • \ 

~. channeling P I 
' ~ 
t=--~~___J~~-

E 

figuur 2.4 Schematische voorstelling van 
twee RBS-spectra. Bi} een spectrum heeft het 
preparaat een willekeurige orientatie en bi} de 
andere is de ionenbundel uitgericht tangs een 
van de hoofdkristalassen van het preparaat en 
treedt het channelingejfect op. Punt P geeft de 
oppervlaktepiek aan. 

energiespectrum weergegeven van ver-

strooide He-ionen aan een Si-preparaat, 

waarbij het preparaat uitgelijnd is aan een 

hoofdkristalas, en er is schematisch een 

energiespectrum weergegeven bij een 

willekeurige orientatie van het preparaat. 

De piek aan het oppervlak in figuur 2.4 

voor het spectrum dat uitgelijnd is langs 

een hoofdkristalas wordt veroorzaakt door 

terugverstrooide ionen nabij het oppervlak 

van het preparaat. Lindhard gaf een theore-

tische beschrijving van het channelingeffect 

die goed in overeenstemming is met experi

menten. In het vervolg van deze paragraaf 

wordt de channelingtheorie uiteengezet 

voor channeling langs een kristalas en in een vlak [FEL 82]. De formules voor axiale channe

ling zijn voorzien van het subschrift a en de formules voor channeling in een vlak door het sub

schrift v. 
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Continu ilmpotentiaal 

De baan die ionen beschrijven langs een kristalas of in een vlak kan schematisch voorgesteld 

d 
~a 

•• 

() 
iY z 

figuur 2.5 Schematische baan van de ionen in het kristal. 

y I 

I z 
~ 
x 

warden als in figuur 2.5. De ionen warden gestuurd door een groot aantal binaire botsingen 

met een grote impact parameter b tussen het ion en de atomen in het rooster. Bij iedere botsing 

ondergaat het ion een kleine hoekverandering Ii ljJ t.g.v. de interactiepotentiaal tussen het 

atoom en het ion. Voor de interactiepotentiaal tussen het atoom en het ion wordt gebruikelijk 

de afgeschermde Coulombpotentiaal gebruikt: 

(2.11) 

In deze formule is r de afstand tussen de twee nuclei, <l>(r/a) de afschermfunctie en a de 

afschermafstand. Lindhard maakte gebruik van de volgende benadering voor de afscherm

functie om tot een eenvoudige analytisch te berekenen uidrukking van de continuiimpotentiaal 

te komen: 

I 
(2.12) 

waarin C2 = 3, en a de Thomas Fermi-afschermafstand is gedefinieerd door: 

(2.13) 
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met ao de Bohr-straal. Als de hoekverandering !1 w t.g.v. een binaire botsing veel kleiner is dan 

de hoek van intrede w van het ion op de kristalas respectievelijk het kristalvlak, kan de 

Coulombpotentiaal van een rij respectievelijk vlak atomen geschreven worden als een continu

umpotentiaal: 

.. 
U(y) = -

1 
JvcJz 2+y 2)dz 

a d 
a _,. 

.. 
Uv(Y) = Ndvf V(Jy 2 +t 2) 2ntdt 

0 

(2.14) 

(2.15) 

Als gebruik gemaakt wordt van de Lindhard-benadering voor de afschermfunktie resulteert <lit 

in de volgende uitdrukkingen voor de continuiimpotentiaal: 

(2.16) 

Z2 e.aNdv(~( y) 2 
2r1 

y) u (y) = - + c - -
v 2e

0 
· a a 

(2.17) 

De baan van de ionen kan beschreven worden door de totale energie van een ion te beschou

wen. De totale energie van het ion is de som van zijn kinetische energie en zijn potentiele 

energie behorende bij de continuiimpotentiaal waarin het ion zich bevindt: 

(2.18) 

waar p de impuls van het ion is. Deze totale energie kan verdeeld worden in een deel evenwij

dig aan de kristalas respectievelijk het vlak waarlangs het ion zich voortbeweegt en een 

component loodrecht daarop, de transversale energiecomponent. Voor kleine hoeken (sin(w) = 

w) is de transversale energiecomponent: 

(2.19) 

9 



Het continuiimmodel is gebaseerd op de sturing 

van de ionen in het preparaat. De ionen die binnen 

een afstand Ymin van de atomen van het preparaat 

komen ondergaan een botsing over een grote 

hoek waardoor de ionen niet in het kanaal blijven. 

Bij de afstand Ymin hoort een kritische invalhoek 

voor het ion op de kristalas respectievelijk het 

channeling vlak (zie figuur 2.6). 

Bij Ymin draait het ion van richting om wanneer alle 

transversale kinetische energie op het middelpunt 

figuur 2. 6 Schematische weergave 
van de bij Ymin behorende kritische 
hoek lf!c • 

van de kristalas respectievelijk vlak is omgezet in potentiele energie. Door het gelijk stellen van 

de maximale kinetische energie aan de maximale potentiele energie wordt de kritische hoek 

gevonden: 

= ( U(ymin)Z 1e) + 
Wo E 

(2.20) 

De thermische vibraties van de atomen in het preparaat zorgen voor een grotere waarde van de 

minimale afstand. Een goede benadering voor de kritische hoek wordt gevonden door voor de 

afstand van kleinste nadering, 2/3 van de wortel van het gemiddelde van de kwadratische (root 

mean square) thermische vibratie amplitude van de atomen, p, in te vullen: 

(2.21) 

met 

(2.22) 

10 



en 

met 

I I 

x 
min 

0 

0 o.s 

figuur 2. 7 Schematische weergave van een 
hoekafeankelijke opbrengstmeting met daarin 
aangegeven de minimumopbrengst xmin en de 
definitie van 1/1112• 

(2.23) 

(2.24) 

Uit de formules 2.22 en 2.24 volgt onder 

andere dat lJ1 c - E-'12
. Het gebruik van io

nenbundels met hoge energie resulteert dus 

in kleine waarden van de kritische hoek. 

Orn de kritische hoek experimenteel te 

bepalen wordt de opbrengst van terugver

strooiing vanuit een diepte-interval van het 

preparaat uitgezet tegen de hoek van de 

bundel met de kristalas respectievelijk het 

kristalvlak (figuur 2. 7). De in de figuur 

uitgezette opbrengst wordt meestal genor

meerd op de opbrengst van een spectrum 

dat gemeten is bij een willekeurige orienta

tie van het preparaat ('random'-richting). 

De halve hoek $ 112, gedefinieerd in de fi

guur 2. 7, wordt meestal vergeleken met de theoretisch gevonden kritische hoek. Theoretische 

waarden voor de axiale kritische hoek wijken 20% af van de experimentele waarden en 

beschrijven het goede temperatuurgedrag. 
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Minimumopbrengst 

1tY2 
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figuur 2. 8 Geometrie die gebruikt is voor het berekenen van de minimumopbrengst. 

De voorspelde minimumopbrengst x bij een diepte interval wordt experimenteel bepaald door 

het minimum te bepalen van de in figuur 2. 7 weergegeven hoekafhankelijke opbrengstmeting. 

Een orde van grootte schatting van de rninimumopbrengst kan worden verkregen middels een 

geometrische beschouwing (jiguur 2. 8). Bij een homogene fluxverdeling van de opvallende 

ionen is de minimum opbrengst voor axiaal channeling benaderd door het quotient van het 

effectieve opper.vlak dat in be slag wordt genomen door een atoomrij ( n y min 
2

) en het oppervlak 

( 1tYo 
2
): 

x. 

met 

2 
1tYo 

2 
1tYmin 

2 
1tYo 

1 

N · d 

(2.25) 

(2.26) 
a 

Een dergelijke geometrische beschouwing voor channeling m een vlak levert voor de 

minimumopbrengst in een vlak: 

(2.27) 

Het is opmerkelijk dat deze resultaten voor de rninimumopbrengst onafhankelijk zijn van de 

verstrooiingsparameters, zoals Z1, Z2 en E, en alleen afhankelijk zijn van de roostereigenschap

pen van het preparaat. In het algemeen zijn computersimulaties beter in overeenstemming met 
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experimenten. Het nadeel is echter dat elke simulatie voor elk experiment expliciet gedaan 

moet warden. 
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3. Ontwerp en bouw van een opstelling voor channelingexperimenten 

3.1 Inleiding 

Naast de reeds aanwezige opstellingen in het cyclotrongebouw is een nieuwe experimenteer

ruimte ingericht met een verstrooikamer voor channelingexperimenten. In paragraaf 3 .2 zal de 

globale opzet van de experimenteerruimte geschetst worden. In deze paragraaf wordt eerst het 

vacuilmsysteem behandeld. Daama wordt ingegaan op het verkrijgen van een parallelle bundel 

ionen die noodzakelijk is voor channelingexperimenten. Daar voor channeling bovendien een 

goede uitlijning van het preparaat ten opzichte van de inkomende bundel nodig is, wordt 

vervolgens de goniometer die bij de preparaatorientatie wordt gebruikt beschreven. Verder 

wordt in paragraaf 3 .2 de apparatuur voor de detectie van de ionen beschouwd. De detectoren 

en de goniometer worden met behulp van motoren bewogen. In paragraaf 3.3 wordt de 

electronica voor de aansturing van de motoren besproken. Als laatste wordt in paragraaf 3 .4 

de computerarchitectuur die nodig is voor de in dit verslag gedane experimenten besproken. 

3.2 Experimentele opstelling 

De opbouw van de experimentele opstelling is geschetst in figuur 3. 1. In deze figuur zijn alleen 

de voor deze opstelling belangrijke elementen weergegeven en is niet het gehele bundelgelei

dingssysteem weergegeven. De ionen die nodig zijn voor de experimenten worden geprodu-

preparaat ---f---+

goniometer---;----~\ 

L__ doorgeefkamer 

roterend vaantje 

~ spleethuii1~ A 

l 7.68 m 

porn pweerstand 

figuur 3.1 Schematisch beeld van de experimentele opstelling. 
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ceerd door het 30 MeV Philips A VF cyclotron van de TUE en treden de bundelpijp binnen bij 

A 

Het vacu iimsysteem 

De experimenten vinden plaats in een Ultra Hoog Vacuiim-(UHV-)kamer. Ultra hoog vacuum 

is nodig voor het verrichten van oppervlaktestudies in de experimenteerkamer. Voor het 

verkrijgen van een druk in de kamer van rond de 10·9 hPa wordt gebruik gemaakt van een 

turbopomp en een titaansublimatiepomp. Orn tijdens een experiment de experimenteerkamer 

niet te hoeven beluchten in het geval dat een preparaat verwisseld moet worden, is er een 

doorgeefkamer ('load lock) aanwezig, waarin een preparaat eerst geplaatst wordt alvorens het 

in de experimenteerkamer gaat. De druk in de doorgeefkamer wordt gebracht naar een druk 

rond de 1 o-6 hPa, waarna de verbinding tussen de experimenteerkamer en de doorgeefkamer 

geopend wordt. Het preparaat wordt door middel van een stang op de goniometer geplaatst. 

Daar de werkdruk van het bundelgeleidingssysteem rond de 1 o-6 hPa is, dient deze op enigerlei 

wijze teruggebracht te worden naar de druk van de experimenteerkamer. Orn dit drukverschil 

te overbruggen wordt gebruik gemaakt van de 10 m lange bundelpijp voor de experimenteer

kamer. In de bundelpijp zijn drie insnoeringen met elk een lengte van 40 cm aangebracht die de 

diameter van de pijp reduceren van 10 cm naar 2 cm. Deze insnoeringen worden pompweer

standen genoemd en kunnen analoog worden beschreven aan weerstanden in de elektronica. 

Vervolgens zijn de vacuiimpompen die aangesloten zijn op de bundelpijp zo gekozen dat het 

gewenste drukverschil gerealiseerd wordt. 

Bundeldivergentie 

De 10 m lange bundelpijp dient om van 

de divergente inkomende bundel een 

parallelle bundel ionen te maken. Dit is 

nodig daar boven een bepaalde bundel

divergentie geen goede channelingexpe

rimenten meer mogelijk zijn. Voor het 

verkrijgen van de vereiste divergentie 

staan op een afstand van 7, 68 meter 

twee spleethuizen met elk twee spleet-

bekken in het horizontale en vertikale 

7.68 m 

d, rH' 

vlak. Het eerste spleethuis bestaat uit figuur 3.2 Schematische voorstelling van de 
vier met de hand instelbare spleten. Het twee spleetbekken. 

tweede spleethuis bestaat uit vier moto-
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risch aangestuurde spleten die vanuit een ruimte buiten de experimenteerruimte bediend 
kunnen worden, de meet- en telruimte. De maximale hoekspreiding van de bundel door de 

twee spleten wordt gegeven door (zie figuur 3.2): 

7.68 
(3 .1) 

Voor beide spleetbekken wordt d1 en d2 in het horzontale vlak gelijkgesteld aan die in het 

vertikale vlak. Uit channeling simulaties volgt dat de divergentie maximaal 20% van de 

kritische hoek We mag bedragen [KON91]. 

Stroommeting 

Ter bepaling van het aantal ionen dat 

gedurende het experiment op het preparaat 

geschoten wordt, bevindt zich in de bun

delpijp achter het tweede spleetbekken een 

roterend vaantje dat door de bundel draait. 

Het vaantje bestaat uit aluminium met 

daarop aangebracht een 2000 A dikke 

goudlaag. De aan het vaantje verstrooide 

ionen worden opgevangen door een vaste 

stof-detector. Het energiespectrum van 

een 4 Me V He-ionenbundel dat aan het 

vaantje verstrooid wordt, is weergegeven 

in figuur 3.3. De inhoud van de goudpiek 

wordt als maatstaf genomen voor de 

Energy (~1eV) 

1 .0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 
80~~~-,~-,-~---.--~-.-~ 

'° 60 

0 

E 
0 
z 20 

1 
~ 

Al 

200 300 •oo 500 600 700 eoo 
Channel 

figuur 3.3 Gesimuleerd energiespectrum van 
4Me V ionen verstrooid aan het rote rend vaan
tje. 

bundelstroom die op het preparaat valt. Voor het meten van de absolute stroom kan gebruik 

worden gemaakt van een Faraday-cup die ten opzichte van de inkomende bundel achter de 

goniometer geplaatst is. De Faraday-cup kan dan ook alleen gebruikt worden indien zich geen 

preparaat op de goniometer bevindt. Tevens is er nog de mogelijkheid tot het meten van de 

bundelstroom op de preparaathouder van de goniometer. 

Detectoren 

Voor het meten van de aan het preparaat terugverstrooide ionen wordt voor de besproken 

experimenten in dit verslag gebruik gemaakt van vaste stof-detectoren. Het van de detectoren 

afkomstige signaal wordt in de experimenteerruimte eerst voorversterkt alvorens het naar de 

meet- en telruimte gestuurd wordt. Daar gaat het naar de hoofdversterker. Dit uiteindelijke 
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signaal kan vervolgens gebruikt worden voor het verkrijgen van energiespectra. Daartoe is 

gebruik gemaakt van twee methoden. Ten eerste kan het signaal, afkomstig van de versterker, 

in een commercieel gekochte Multi Channel Analyser (MCA) verwerkt worden die met een 

s 100-kaart in een PC verbonden is. De tweede manier hangt samen met het aan de faculteit 

ontworpen data-acquisitiesysteem en wordt beschouwd in paragraaf3.4. 

In de experimenteerkamer kunnen de 

detectoren op twee detectorschijven 

inkomende bundel 

A,B 
I 

detector ,,,~~ 
\ // ~ ·.~ 

K/"~ k \o· ( &:. .. \ 180°. v 

\ \ \ !chijf \ kleine 

\, \ \ \ schijf 

\ ~ / 

geplaatst worden. Een schematisch 

bovenaanzicht van de detectorschijven 

is weergegeven in figuur 3 .4. De 

detectorschijven kunnen onathankelijk 

van elkaar bewegen en worden aange

stuurd middels motoren. De positie 

van de detectorschijven wordt bepaald 

door het uitlezen van decoders die 

zich op de assen van de motoren 

bevinden. De aansturing en de uitle

zing van de decoders wordt in para

graaf 3.3 besproken. De grote detec

torschijf heeft een grootte van 180 
figuur 3. 4 Schematisch bovenaanzicht van de 

graden en een dynamisch hoekbereik detectorschijven. 
van 180 graden. De grootte van de 

kleine detectorschijf beslaat 90 graden en de kleine schijf heeft een dynamisch hoekbereik van 

90 graden. Het dynamisch hoekbereik wordt beperkt door eindschakelaars. Voor de grootte 

detectorschijf bevindt zich bij punt A een eindschakelaar en de eindschakelaars voor de kleine 

detectorschijf bevinden zich bij de punten B in figuur 3 .4. Op een schijf kunnen verschillende 

detectoren tegelijkertijd geplaatst worden. Het gedetailleerd ontwerp van de behuizing van de 

detectoren en de grootte van de detector zelf bepalen de plaats van de detector op de schijf, 

het maximaal te plaatsen detectoren op een schijf en of de detectorschijven nog vrij kunnen 

bewegen in hun gehele dynamische hoekbereik zonder elkaar of de goniometer te raken. In de 

huidige situatie kunnen de detectorschijven vrij langs elkaar bewegen. 

De twee onathankelijke detectorschijven bieden de mogelijkheid tot het houden van 

verschillende soorten experimenten. Ter illustratie van een experiment met twee detectoren 

wordt het volgende beschouwd. 
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Naast de ionen die van het preparaat terugverstrooid worden, zoals bij RBS (terugverstrooi

ingsanalyse), kunnen de deeltjes beschouwd warden die uit het preparaat geschoten worden: 

RBS ERDA 
30 1.2 

25 c N Si 
1 0 

Si N c 

-c 20 -c 0.8 
:J :J 

'° '° ~ 15 ~0.6 
v v 
Qj Q.J 

>- 10 >- 0.4 

5 0.2 

0 0.0 
0.0 0 2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 2 4 6 q 1 c 

Energy (MeV) Energy (MeV) 

figuur 3.5 Simulatie van een RBS- spectrum en een ERDA-spectrum van een CN/Si
preparaat. 

ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis). In tegenstelling tot RBS is deze techniek gevoelig 

voor lichte elementen in een rooster van 

zware elementen. Als een energiespec

trum (figuur 3. 5) beschouwd wordt van 

de deeltjes die uit het preparaat geschoten 

worden, bevinden deze zich aan de hoge 

energie-kant van het spectrum. Omdat 

tevens een grote hoeveelheid voorwaarts

verstrooide ionen gedetecteerd warden in 

de 'ERDA'-detector, zijn er methodes 

ontwikkeld om deze ionen te scheiden 

van de deeltjes die uit het preparaat 

geschoten worden. Een van die mogelijk

heden is het in coincidentie meten van het 

verstrooide projectiel dat het deeltje uit 

Timing 

\ 

Preparaat 

Trigger 

ii 
I M ~ 

: c I 
I A I 

Ene<g~-
! 

'ERDA'-detector 

jiguur 3.6 Schematische weergave van een 
ERDA experiment waarbij het projectiel en het 
uitgeschoten deeltje in cotncidentie worden 

het preparaat schiet en het uitgeschoten gemeten. 

deeltje zelf, zoals schematisch is weerge-

geven in figuur 3.6. Voor terugverstrooiingsexperimenten zoals reeds besproken in paragraaf 

2.2 is slechts een detector nodig. Ook voor de in paragraaf 2.4 besproken channelingtechniek 

volstaat een detector. 
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Goniometer 

Voor de zojuist genoemde channelingtechniek is er een goede uitlijning van het preparaat ten 

rotatie 

preparaatv lak 

~ 
tilt 

opzichte van de inkomende bundel nood

zakelijk, te meer daar tijdens de experi

menten met hoge energie-ionen gewerkt 

wordt. De hoge energie zorgt ervoor dat 

de kritische hoek voor channeling klein 

wordt, om welke reden een hoge nauw

keurigheid van de goniometer vereist is. 

De gebruikte goniometer is door de 

Centrale Technische Dienst (CTD) te 

Eindhoven ontworpen [TOL9 l] in verband 

met de nauwkeurigheidseisen. De ontwer

figuur 3. 7 Definitie van de assen van de gonio- peisen voor de goniometer zijn een nauw

meter. keurigheid van l/10081
e graad voor iedere 

as wat ongeveer overeenkomt met 3 5 

punten in een hoekafhankelijke 

opbrengstmeting van 25 MeV tabel 3.1 Bereik rotatieassen. 
protonen op Si in een hoekbe

reik van drie keer de kritische 

hoek, 0.345 graden, van het 

[001] channelingrninimum. De 

goniometer kan binnen een 

honderste graad gepositio

neerd worden. De goniometer 

beschikt over drie translatieas-

as 

tilt 

spm 

rotatie 

totaal bereik 

18,53 

362,44 

343,25 

.. 
nurumum maximum 

-8,67 9,56 

-136,22 226,22 

-85,64 257,61 

sen en drie rotatieassen. Twee van deze translatieassen zijn echter gefixeerd. De uiteindelijke 

verplaatsing van goniometerassen en detectorschijven geschiedt door rniddel van tandwiel

overbrengingen. De overige assen word en gedefinieerd in figuur 3. 7. De beweging van de 

assen wordt begrensd door eindschakelaars. Het bereik van de rotatieassen ten opzichte van 

de richting van de inkomende bundel wordt weergegeven in tabel 3 .I. De verschillende assen 

worden op dezelfde manier door motoren aangestuurd als de detectorschijven. De positie van 

de assen wordt bepaald door rniddel van decoders. 
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3.3 Motorenaansturing goniometer en detectorschijven 

De motorenaansturing van de detectorschijven en de goniometer geschiedt door middel van 

geheel zelfstandig werkende microborden [GRA93]. De microborden bevatten een 

microprocessor die geheel zelfstandig de aansturing van de motoren regelt. Dit geschiedt op 

basis van een programma in een EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only 

Memory). Dit programma verzorgt tevens de uitlezing van de decoders. Ook neemt het 

programma beslissingen na het bereiken van de eindschakelaars en ondemeemt vervolgens 

actie. Door de zelfstandige werking van de microborden wordt de rest van het computermeet

systeem niet belast, zodat voor dit meetsysteem meer processortijd resteert. Elk microbord 

kan twee motoren aansturen. Achtereenvolgens worden de communicatie tussen het 

microbord en een exteme computer, de eindschakelaars die behoren bij een motorconfiguratie 

en als laatste de decoders die dienen ter plaatsbepaling van de detectorschijven en van de 

verschillende goniometer-assen behandeld. 

Communicatie 

Een van de taken van het microbord is de 

communicatie met exteme computers voor 

het uitvoeren ·van opdrachten. Daartoe 

beschikt het microbord over een serie!e in

en uitgang. 

in 

microbord 0 

RS232 
interface 

microbord 1 

figuur 3.8 Seriele ringleiding. 

uit 

microbord 2 
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De opdrachten die aan het microbord gegeven kunnen worden bestaan uit een in EEPROM 

aanwezige lijst, waarvan de belangrijkste getabelleerd in tabel 3.11 [GRA93]. 

tabel 3. II Selectie uit de opdrachten die aan de microborden gegeven kunnen warden. 

opdracht opdracht parameters respons omschrijving 
byte (: aantal bytes) parameters 

(: aantal bytes) 

0 init V 1: 2 initialiseert een as waarbij met 
v2 : 2 een snelheid v1 naar de eind-

schakelaar wordt gedraaid. 
Na het onderbreken en sluiten 
van de schakelaar beweegt de 
as zich met een snelheid v2. 

4 stop stopt een as 

5 go v: 2 laat een as met een snelheid v 
r: 1 in de richting r !open. 

6 pre set v: 2 verplaatst de as over een 
r: 1 afstand p met een snelheid v 
p:4 in de richting r. 

7 position p:4 retoumeert de positie p 
s: 1 waarin de as zich bevindt en 

geeft de status s van de as 
aan. 

De opdrachten bestaan uit een reeks getallen ter grootte van een byte gevolgd door 

parameters die bestaan uit verschillende bytes atbankelijk van de gegeven opdracht. De 

opdrachten zijn zodanig gecodeerd dat slechts weinig informatie over de seriele lijn 

getransporteerd hoeft te worden. Orn te voorkomen dat op ieder microbord een serieel 

interface aangesloten moet worden, bevinden de microborden zich in een seriele ringleiding 

(jiguur 3.8). Orn de opdracht die naar een bepaald microbord verstuurd wordt te herkennen, 

wordt elke opdracht voorafgegaan door een identificatienummer van een microbord. Na het 

binnenkrijgen van een opdracht start het microbord met de verwerking ervan en geeft een 

respons op de seriele lijn. Een respons bestaat uit een identificatienummer, een bericht of de 

opdracht is uitgevoerd en eventuele parameters. 
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Eindschakelaars 

De eindschakelaars dienen twee doelen. Ten eerste dienen zij als ruimtelijke begrenzing 

voordat de mechanische grenzen van het apparaat bereikt worden. Dit wordt als volgt 

bewerkstelligd. In een normale operationele toestand zijn de eindschakelaars gemaakt en 

bevinden zij zich in een ononderbroken stroomcircuit. Wanneer een eindschakelaar wordt 

bereikt en onderbroken wordt, zorgt het microbord ervoor dat de motor eerst van de 

eindschakelaar terugdraait. De motor wordt gestopt wanneer de eindschakelaar weer gemaakt 

is of, uit veiligheid, wanneer de motor een bepaald aantal stappen heeft doorlopen. Er is 

gekozen voor onderbrekingsschakelaars in plaats van maakschakelaars daar gebreken in de 

rest van de bekabeling, zoals breuken, die na de testfase van de eindschakelaars optreden, 

onopgemerkt zouden blijven. Dit zou betekenen dat de motoren zouden kunnen blijven 

draaien, ondanks dat de eindschakelaar gemaakt is. Ben complicatie is dat de stroomcontacten 

in het vacuum niet altijd een weerstand van "" 0 Q hebben, zodat het microbord in de 

veronderstelling kan zijn dat de eindschakelaar onderbroken is. Dit euvel is verholpen door 

gebruik te maken van een electronische schakeling die ervoor zorgt dat weerstanden tot l 00 

Q gezien worden als zijnde overbrugd [KL093]. Het andere doel van de eindschakelaars is de 

positiecalibratie en wordt bij de behandeling van de decoders besproken. 

Decoders 

De decoders worden gebruikt voor het weergeven van de positie van de detectorschijven en 

de assen van de goniometer. De decoders zijn bij de detectorschijven rechtstreeks gemonteerd 

op de assen van de motoren en bij de goniometer op de aandrijvingsassen op de rotatiedoor

voeren naar het UHV. De positie die de decoders aangeven is niet de absolute positie maar de 

positie van de as binnen een omwenteling van de decoderas. De microborden dienen dus het 

aantal gemaakte omwentelingen vast te houden. Het nulpunt van de absolute positie wordt 

bepaald tijdens de initialisatie. Dit geschiedt doordat een motor naar een van zijn eindschake

laars loopt. Daar verandert de motor van richting als de eindschakelaar ingedrukt wordt. Als 

vervolgens gesignaleerd wordt door het microbord dat de eindschakelaar weer gemaakt is 

draait de motor naar een vast referentie-punt weergegeven in de decoder. Dit punt is het 

nulpunt van de schaal die bij de desbetreffende motor hoort. 
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3.4 Computer- en interface-architectuur 

Voor het aansturen van experimentele opstellingen en het verzamelen van meetgegevens 

wordt veel gebruik gemaakt van het aan de 

Faculteit der Technische Natuurkunde 

ontwikkelde PHYDAS-systeem (PHY sics 

Data Acquisition System). 

De architectuur van <lit systeem (jiguur 

3. 9) is gebaseerd op twee gescheiden 

bussen, een commerciele VME-bus en een 

interfacebus (PHYBUS). De twee bussen 

commumceren onderling via een 

VME/PHYBUS-omzetter. De belang

rijkste reden voor de busscheiding is de 

data
server 

terminal 

1 
transputer 

I link 

M68030 

VME
memory 

naar netserver 
__ _,Phylan 

interface 

onafhankelijkheid tussen de aansturing van figuur J.9 Diagram van het PHYDAS-systeem. 
het experiment via de interfaces enerzijds 

en de computer anderzijds. 

Op de VME-bus zijn alle computercomponenten aangesloten. Deze componenten bestaan ten 

eerste uit de microprocessorkaart (M68030) en het werkgeheugen. Verder bevindt zich op de 

VME-bus het PHYLAN-interface dat gebruikt wordt voor het ophalen van het operating

systeem van de netserver en het ophalen en opslaan van de door de gebruiker geschreven 

software op dezelfde netserver. Een monitor wordt aangesloten op de microprocessor kaart. 

Op deze kaart wordt tevens de kabel aangesloten (transputer link) die dient voor het 

transporteren van tijdens het experiment vergaarde data naar een dataserver. Deze dataserver 

bestaat uit een insteekkaart voor een PC, die de data op de harde schijf van de PC of op een 

virtuele harde schijf kan plaatsen. Voor verdere dataverwerking kan een beroep warden 

gedaan op de aanwezige DEC-AXP processoren. 

De PHYBUS herbergt de interfaces die nodig zijn voor het aansturen van experimentele 

opstellingen en het verzamelen van de meetgegevens. De interfaces en interfaceconfiguraties 

die gebruikt zijn voor het automatiseren van de channelingexperimenten warden hierna 

beschreven. Alle interfaces zijn door de faculteit ontworpen. 

Als eerste wordt de communicatie met de microborden die de detectorschijven en de 

goniometer aansturen beschouwd. Dit geschiedt door een seriele op de PHYBUS aangesloten 

interface. Voor het laten werken van de in hoofdstuk 4 beschreven software is het noodzake

lijk dat deze aangesloten is. 
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Vervolgens wordt het signaal beschouwd dat atkomstig is van de detector in de kamer en de 

detector die geplaatst is bij het roterend 

vaantje. Beide signalen kunnen op gelijke 

manier verwerkt worden. Voor de meetge

gevens die naar de dataserver gestuurd 

worden, wordt gebruik gemaakt van een 

MCA (Multi Channel Analyser) die aange-

sloten is op de PHYBUS. Dit interface 

SCA 

bi-po lair 

ver&terker r--c~~ 
~-~ 1111i-polair 

LGS 
trigger 

LGS MCA 

dient bij de tot nu toe ontwikkelde softwa- .figuur 3.10 Elektronische configuratie voor 
het met PHYDAS meten van energie-spectra. 

re alleen aangesloten te zijn als de energie-

spectra voor de hoekafhankelijke op-

brengstmetingen met PHYDAS gemeten worden. 

De MCAs dienen voorzien te worden van een energiesignaal en een triggersignaal. Dit wordt 

bewerkstelligd door de in figuur 3.10 geschetste configuratie. De SCA (Single Channel 

Analyser) is aanwezig voor het verkrijgen van triggerpulsen. De LGS (Linear Gate Stretcher) 

achter de SCA zorgt voor het op het juiste moment aanbieden van het triggersignaal. De 

hoogte van de uni-polaire puls is een maat voor de energie van het gedetecteerde ion. De LGS 

die geplaatst is tussen de uni-polaire uitgang van de versterker en de energie-ingang van de 

MCA, zorgt ervoor dat de hoogte van deze puls !anger wordt vast gehouden. De hoogte van 

de puls wordt door de MCA gelezen op het moment dat het triggersignaal wordt aangeboden. 

Het tijdstip van lezen kan met de trigger-LGS makkelijk worden ingesteld. 

Alvorens een hoekafhankelijke opbrengstmeting verricht wordt dient eerst het channelingmini

mum gevonden te worden. Het channelingminimum wordt gevonden door het preparaat 

dusdanig ten opzichte van de inkomende bundel uit te lijnen dat er een minimum optreedt in 

het aantal terugverstrooide ionen. Orn dit te bewerkstelligen dient het aantal terugverstrooide 

ionen bij een positie van de goniometer bekend te zijn. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden 

versterker SCA 
uni-po lair 

scaler 

gate 

pre set 
scaler 

puls 
generator 

figuur 3.11 Configuratie om met PHYDAS gedurende een 
in te stellen tijdinterval de inhoud van een geselecteerd 
gebied uit een energie-spectrum te meten. 

van de MCAs maar daar is ten 

eerste in de software niet in 

voorzien en ten tweede gaat de 

interesse alleen uit naar het 

aantal ionen in een bepaald 

energie-interval in het RBS

spectrum en niet zozeer naar de 

precieze energie van de ione

nen. Daarom wordt gebruik 

gemaakt van de in figuur 3. 11 

geschetste interfaceconfiguratie 

die minder programmatuurhan-
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delingen vergt. De SCA selecteert het gewenste energie-interval en genereert pulsen die door 

de scaler te tellen zijn. De scaler telt alleen wanneer op zijn gate-ingang een hoog signaal staat. 

Dit hoge signaal wordt geleverd door de gate-uitgang van een preset-scaler. De presetscaler 

levert een hoog gate-signaal gedurende een tijdinterval waarin de presetscaler vanaf een 

beginwaarde naar nul aftelt. De pulsen voor de presetscaler worden geleverd door een 

pulsgenerator. De in figuur 3 .11 weergegeven configuratie kan gebruikt warden voor de 

detector in de kamer en de detector bij het roterend vaantje. In de software wordt alleen 

uitgegaan van een configuratie bij de detector in de kamer. Het aantal gedetecteerde ionen dat 

namelijk afkomstig is van het roterend vaantje is te laag om als stroomnormering dienst te 

doen. De reden hiervoor is de typische meettijd van een seconde voor het vergaren van het 

aantal ionen. Het probleem kan verholpen warden door aanpassing van het vaantje of de 

detectie elektronica. Tot zolang wordt genormeerd op de meettijd. Orn tijdens het zoeken naar 

een channelingminimum het aantal geregistreerde ionen bij een bepaalde positie weer te geven 

wordt gebruik gemaakt van een GDC-interface(Graphics Display Controller), waaraan een 

monitor is aangesloten. De configuratie in figuur 3 .11 en de GDC dienen alleen aangesloten te 

worden indien in de software de optie voor het weergeven op de GDC gekozen wordt. 
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4. Ontwikkelde programmatuur voor channelingexperimenten 

4.1 Inleiding 

Voor het aansturen van de channelingopstelling is als basis gebruik gemaakt van de algemene 

software-architectuur die ontwikkeld wordt in het cyclotrongebouw bij de groep Kernfysische 

Technieken (KFT) en die gebruik maakt van PHYDAS. De software is opgebouwd uit 

modules die lagen worden genoemd. In paragraaf 4.2 wordt de lagenstructuur van de 

algemene software-architectuur beschouwd die bij de verschillende opstellingen in het 

cyclotron gebruikt wordt. De ontwikkelde software van de channelingopstelling die in dit 

kader geplaatst wordt, is weergegeven in paragraaf 4.3. Vervolgens wordt in paragraaf 4.4 

nader ingegaan op een onderdeel van deze software, namelijk de software die nodig is voor 

het zoeken van een channelingminimum. In paragraaf 4.5 wordt een korte uiteenzetting 

gegeven van de benodigde software die nodig is voor de off line-verwerking van de 

meetgegevens die geen gebruik maakt van PHYDAS. Tenslotte wordt in paragraaf 4.6 de 

toekomstige integratie van de geschreven software op PHYDAS in de reeds bestaande 

bediscussieerd. 

4.2 CEDAS 

Voor het in paragraaf 3.4 behandelde computersysteem is PEP30 als programmeertaal ontwik

keld. Deze programmeertaal werkt met een line-interpreter, hetgeen betekent dat opdrachten 

regel voor regel gecompileerd worden en vervolgens verwerkt. Opdrachten in deze program

meertaal kunnen op twee manieren ingevoerd worden. Ten eerste kan een opdracht 

rechtstreeks vanaf de opdrachtregel worden ingevoerd. Ten tweede kunnen de opdrachten 

verwerkt worden in een programma. De opdrachten dienen dan voorzien te worden van een 

regelnummer. Als in een programma de opdracht MONITOR staat wordt het lopende 

programma onderbroken en bevindt de gebruiker zich weer op de opdrachtregel. Vanaf deze 

positie kan weer opnieuw een programma gestart worden, echter met als voordeel dat de 

procedures en variabelen van de onderliggende programma's gebruikt kunnen worden in dit 

volgende programma. De variabelen en procedures kunnen tevens rechtstreeks vanaf de 

opdrachtregel gebruikt worden. De programma's die men achter elkaar start, worden de 

verschillende lagen genoemd. Zo is voor de programmatuur in het cyclotron een lagen

structuur opgezet CEDAS (Cyclotron Eindhoven Data Acquisition Software [ATZ92]) die 

dient voor het aansturen van de experimenten en die zorgt voor het datatransport naar de 
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verwerkingscomputer (DEC-AXP of VAX). CEDAS is opgebouwd uit vier lagen met ieder 

zijn eigen functie. Laag een is bedoeld als communicatielaag tussen PHYDAS en de monitor, 

en voor de communicatie tussen PHYDAS en de dataserver. De tweede laag bevat een 

interfacetabel. Deze tabel maakt voor elk interface een koppeling tussen een interfacenummer 

en zijn echte interface-adressen. Door deze codering hoeft bij een aanpassing van het aantal 

interfaces of de verandering van een interface-adres alleen de tweede laag aangepast te 

worden. Tevens bevat deze laag routines voor bitgewijze manipulatie van de interface

adressen en enkele eenvoudige interface-opdrachten. In laag drie zijn procedures verwerkt die 

een combinatie van opdrachten uitvoeren met een of meer interface. De laatste laag is het 

omhulsel, de shell, voor een specifieke experimenteeropstelling. 

4.3 Ontwikkelde programmatuur voor de channelingopstelling 

De lagenstructuur van de programmatuur die gebruikt is voor tabel 4. I Lagenstructuur 
de aansturing channelingexperimenten is weergegeven in tabel van de channelingprogram-

4.I. en bestaat in tegenstelling tot CEDAS uit zeven lagen. 

Hierna volgt een korte uiteenzetting van de functie van de 

verschillende lagen. De lagen een en twee zijn de reeds in 

paragraaf 4.2 besproken lagen. 

De volgende laag, GDC, betreft de koppeling van een aantal 

assemblerroutines aan PEP30 die nodig zijn voor het weerge

ven van beelden op de GDC [VEN91]. Deze laag bevat tevens 

een routine voor het weergeven van een energiespectrum op 

de GDC. Toolslib is een laag die eenvoudige hulproutines 

bevat zoals het wissen van het beeldscherm en het positioneren 

van de cursor op het beeldscherm. 

In laag vijf worden de procedures gedefinieerd die nodig zijn 

om de weergave van de menustructuur van de shell te realise-

ren. Orn in de uiteindelijke shell zo rnin mogelijk tekstregels en 

matuur. 

Laag 
nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Naam 

Lvll 

Lvl2 

GDC 

Toolslib 

Menu 

GonMotor 

GonMain 

tekstmanipulatie te gebruiken is de menulaag geconstrueerd. De menustructuur is flexibel 

geprogrammeerd zodat eenvoudig menu's toegevoegd kunnen worden en dat het werken met 

menu's eenvoudiger gaat. Aan ieder menu en submenu wordt een naam toegekend. Alle 

menuopties zijn verzameld in een grote tabel. Wanneer een menu of submenu met zijn naam 

wordt aangeroepen door een van de procedures in de menulaag, dan worden de menuopties 

die thuishoren in dit menu of submenu uit de grote tabel geselecteerd. Vervolgens wordt het 

menu weergegeven op de monitor waama de gebruiker zijn keuze kan bepalen. De 

menustructuur van de software die bij een experiment hoort, is opgeslagen op de netserver en 
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dient met de opdracht 'menu_load(file-name)' geladen te worden na het laden van de 

menulaag. 

De volgende Iaag, GONMOTOR, bevat de procedures voor het aansturen van de rnicroborden 

die de stappenmotoren bekrachtigen. In deze laag zijn twee gedeelten te onderscheiden. Het 

eerste gedeelte betreft het beheer van de RS232-lijn. Er is een initialisatie procedure voor het 

bewerkstelligen van de goede instellingen van de seriele lijn. Daarnaast zijn er nog twee 

procedures, een voor het schrijven van een karakter naar de RS232-lijn en een om een 

karakter uit te lezen van de lijn. 

tabel 4. II Gegevens die behoren bi} een motoras. 

data veld omschrijving 

motor name naam van de motoras 

motor id identificatiebyte voor de microborden 

motor_ speed geeft de snelheid van de as aan die gebruikt wordt in procedures 

motor_ sp _ max maximale snelheid van een as 

motor direction geeft de draairichting aan van de as 

motor conversion conversiefactoren om decoderposities om te zetten in graden of 
meters 

motor linear. conversiefactoren om graden of meters om te zetten in decoder-
posities 

Het tweede gedeelte betreft de 
tabel 4.111 Selectie uit de procedures van de GONMOTOR 

procedures voor het aansturen laag. 
van de rnicroborden. Deze 

procedures vereenvoudigen het 

gecodeerd overzenden en 

ontvangen van opdrachten en 

parameters naar de microbor

den zodat de gebruiker niet zelf 

de organisatie van het in bytes 

vertalen van de opdrachten 

hoeft te regelen. De verschil

lende assen hebben een naam 

gekregen waarbij een datablok 

hoort. De namen van de gonio-

procedure 

motor_ stop( as) 

motor _go( as) 

motor _place(as):plaats 

motor _preset(as, plaats) 

motor _initialization( as) 

omschrijving 

stopt de motoras 

laat een motoras lopen 

leest de decoder van de 
motoras uit en retour-
neert de plaats 

brengt de motoras naar 
een bepaalde plaats 

intialiseert een motoras 
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meterassen stemmen overeen met de definitie van de assen in figuur 3. 7. De grote en de kleine 

detectorschijf worden det_ 180 respectievelijk 

det_90 genoemd. Dit datablok bevat de gegevens tabel 4.IV Hoofdmenu. 
die gebruikt worden door de verschillende proce 

dures in de laag. De gegevens van een datablok 

behorende bij een as zijn weergegeven in tabel 4.II. 

De opdrachten van de laag die op elke motor 

betrekking kunnen hebben zijn getabelleerd in tabel 

4.III. De laag GONMAIN is de shell die de aanstu

ring van de channelingopstelling regelt. Deze laag 

begint met de initialisatie van het beeldscherm, de 

initialisatie van de seriele lijn en leest de positie van 

de goniometer en detectorschijven uit. Daarna kan 

op tie 

1 

2 

3 

4 

0 

naam 

initialisatie motoren 

ga naar een vaste positie 

verplaats goniometer 

meet een figuur 

einde 

de gebruiker uit het hoofdmenu verschillende keuzes maken. De keuzes uit het hoofdmenu zijn 

weergegeven in tabel 4.IV. Het eerste menu-item betreft de initialisatieprocedure van de 

motoren. Uit het verschijnen-

de submenu kan gekozen tabel 4. V Menu behorende bi} de optie 'verplaats goniome
worden of een of alle moto- ter'. 
ren geinitialiseerd dienen te 

worden. Met . de tweede 

keuze uit het hoofdmenu kan 

de goniometer naar vier door 

de gebruiker vastgelegde 

pos1t1es gebracht worden, 

zoals bijvoorbeeld de laadpo

sitie van het preparaat. Deze 

v1er goniometerposities 

worden op de netserver 

opgeslagen en kunnen gewij

zigd worden. De derde optie 

uit het hoofdmenu, 'Move 

goniometer', zorgt voor het 

variabel aansturen van de 

goniometer. Het menu beho

rende bij deze optie wordt 

weergegeven in tabel 4.V. 

Een van de opties bij deze 

procedure is GDC aan/uit. 

toets 

Q 

s 
G 

A 

<LEFT> 

<RIGHT> 

<UP> 

<DOWN> 

> 

< 

u 
D 

<SPACE> 

op tie 

einde verplaats goniometer 

verander de snelheid van de motoras 

GDC aan/uit 

kies een andere as 

rotatie naar links 

rotatie naar rechts 

tilt naar boven 

tilt naar beneden 

spin met de klok mee 

spin tegen de klok in 

z-as omhoog 

z-as omlaag 

stop motor 
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De procedure die bij deze optie hoort geeft voor een specifieke positie van de goniometer de 

hoeveelheid terugverstrooide ionen op een monitor weer. Als gelijktijdig een as bewogen 

wordt verschijnt op de monitor een plaatje dat de terugverstrooiopbrengst weergeeft 

afbankelijk van de positie. Deze optie wordt voornamelijk gebruikt om handmatig een 

minimum te zoeken. De volgende optie in het hoofdmenu wordt toegelicht in paragraaf 4.4. 

Het shell-programma bevat tevens nog drie niet in de menustructuur geintegreerde procedures 

voor het verrichten van channelingmetingen. De eerste procedure is meet_mca(tijd: integer, 

mode: nat). Deze procedure meet gedurende de 'tijd' in ms een energiespectrum. Als de mode 

gelijk is aan een dan wordt de MCA geinitialiseerd alvorens de meting gestart wordt. Indien de 

mode gelijk is aan nul wordt het nieuw gemeten spectrum opgeteld bij een reeds eerder 

gemeten spectrum. De gemeten spectra van de detector en van het roterend vaantje staan in de 

variabele mca_spectrum (array 2,4096 of integer) en kunnen middels de procedure chan_histo

gram_save (module, nummer: nat2) naar de dataserver worden verstuurd. De tweede 

procedure mca _measure _random verricht een meting van een energie spectrum in willekeurige 

richting. Willekeurig in dit geval wil zeggen dat de spin over een door de gebruiker gekozen 

hoekinterval draait, terwijl er gemeten wordt. Dit zorgt ervoor dat er gemiddeld wordt over 

het doorlopen hoekinterval. De laatste van de drie procedures, mca _measure_ scan( as: nat 1, 

begin positie as, aantal metingen, hoekverschil tussen twee metingen, tijd: integer), verricht 

een hoekafbankelijke opbrengstmeting. De goniometer dient voor deze meting eerst in de 

goede positie gebracht te worden daar alleen de as die in de procedure aanroep wordt 

meegegeven gedraaid wordt. 

4.4 Zoeken channelingminimum 

Het zoeken naar een channelingminimum kan op twee manieren geschieden: handmatig of 

automatisch. 

Handmatig zoeken 

Het handmatig zoeken van het channelingminimum geschiedt door het weergeven van het 

aantal terugverstrooide ionen als functie van de preparaatorientatie op de GDC. Door 

interpretatie van de beelden op de GDC verandert vervolgens de experimentator de 

preparaatorientatie totdat het minimum gevonden is. Een beeld op de GDC wordt gecon

strueerd door uit het hoofdmenu de optie 'verplaats goniometer' te gebruiken en vervolgens de 

optie G van GDC. Als vervolgens een van de assen bewogen wordt, wordt op de GDC het 

aantal deeltjes weergegeven bij de gemiddelde hoek van een hoekinterval dat gedurende een 

seconde is doorlopen door de bewogen as. Het totale beeldscherm van de GDC geeft een 
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'1oekbereik van 2 of 4 graden aan afhankelijk van de gewenste hoeknauwkeurigheid. Orn een 

meting over een bepaald hoekinterval te verifieren kan de goniometeras die loopt van richting 

worden veranderd. De reeds verrichte meting wordt nu in een andere kleur weergegeven en 

komt in de achtergrond terecht. Deze achtergrond vormt het gemiddelde van de reeds gedane 

metingen over hetzelfde hoekinterval. Wanneer van as veranderd wordt, wordt de voorgrond 

en de achtergrond gewist en start de procedure opnieuw. Het hoekbereik van de achtergrond 

beslaat een twee keer zo groot interval als het hoekbereik van de actueel weergegeven meting 

op het GDC-beeldscherm, de voorgrond genoemd. Voor deze aanpak is gekozen daar voor 

het weergeven van een channelingminimum kan worden volstaan met de breedte van de 

voorgrond. Voor het zoeken van dit minimum is het echter wenselijk dat een groter interval 

beschouwd kan worden. 

Een belangrijke factor waarmee in de software rekening client te worden gehouden is de trage 

afhandeling van rekenkundige opdrachten en opdrachten die naar de GDC gestuurd worden. 

Orn met deze beperking rekening te houden wordt ten eerste voor elk volgend punt dat 

weergegeven client te worden op de GDC niet het gehele scherm opnieuw opgebouwd, maar 

wordt volstaan met het tekenen van een lijn tussen het laatste punt en het nieuwe punt. Ten 

tweede is de voorgrond verdeeld in vier gelijke hoekintervallen en de achtergrond in acht. Als 

de as van richting verandert en de voorgrond naar de achtergrond gebracht moet worden, 

hoeft alleen dat gedeelte van het scherm ververst te worden dat veranderd is. Tevens wordt 

deze opdeling van het scherm gebruikt voor het geval dat een punt buiten het scherm raakt. 

Het scherm schuift dan namelijk een kwart op. Dit wordt bewerkstelligd door het schuiven van 

een verwijzingsarray dat vervolgens wijst naar de echte data-array's, zodat afgezien kan 

worden van vele array-manipulaties. 

A utomatisch zoeken 

Er is een begin gemaakt met te bestuderen 

in hoeverre het automatisch zoeken van 

een channelingminimum met de huidige 

opstelling mogelijk is. De reden hiervoor is 

dat het handmatig zoeken van een channe

lingminimum veel tijd vergt terwijl het met 

een automatische routine vermoedelijker 

sneller gaat. De automatische routine is 

acceptabel als deze het minimum in een 

tijdbestek van 10 a 15 minuten vindt. Het 

automatisch vinden van het minimum is 

[Oil] 

figuur 4.1 Gesloten kromme rondom de [001 ]-
gebaseerd op voorkennis van het prepa- kristalas. 
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raat. Verondersteld wordt dat de orientatie van de kristalassen en de manier waarop het 

preparaat gegroeid is bekend zijn. Voor de bepaling van het minimum worden de assen 

zodanig gedraaid dat rondom de te zoeken kristalas een gesloten figuur wordt gemaakt (jiguur 

4.1). In dit verslag zijn onderzocht: ten eerste een vierkant dat gemaakt wordt door met de tilt 

en de rotatie te draaien en ten tweede een cirkel die gemaakt wordt door de tilt een stuk van 

de kristalas weg te draaien en vervolgens de spin 360 graden te laten draaien. 

tabel 4. VI Parameters bij de optie 'meet eenfiguur'. 

parameter omschrijving 

tiltcentrum geeft de tiltpositie aan die hoort bij het midden van de figuur 

delta tilt - geeft aan hoeveel graden de tilt ten opzichte van het centrum weg 
moet draaien als het figuur een cirkel is 

- als het figuur een vierkant is dan geeft deze waarde de helft van 
de grootte van de ribbe van het vierkant in graden aan 

rotatiecen trum geeft de rotatiepositie aan die behoort bij het midden van de figuur 

stapgrootte geeft het hoekverschil weer in graden tussen twee opeenvolgende 
pun ten 

tijd geeft de meettijd aan per meetpunt 

figuur geeft aan of het te meten figuur een cirkel of een vierkant is 

Het meten van deze twee figuren geschiedt door middel van de vierde optie, 'meet een figuur' 

uit het hoof dmenu. In het submenu behorende bij deze procedure dienen ten eerste 

verschillende parameters ingevuld te worden. Deze parameters zijn beschreven in tabel 4.Vt 

Nadat alle parameters zijn ingevuld kan de meting gestart worden. 

[112] 

(011) 

[112] 

[112] 

[011] 

[Oil] 

[112] 

Tijdens het doorlopen van de gesloten 

figuur, waar steeds na een kleine orienta

tieverandering van het preparaat het aantal 

terugverstrooide ionen wordt gemeten, 

worden de verschillende kristalvlakken die 

de verbindingen vormen tussen de hoofd

kristalassen doorsneden (zie de schemati

sche bolprojectie van de {001 }-as van een 

kubisch kristal in figuur 4.4). De voorken

nis van het kristal zorgt ervoor dat uit de 

figuur 4. 4 Schematische bolprojectie van de posities van de doorkruisingen van het 

[001 ]-as van een kubisch kristal. figuur en de kristalvlakken het mm1mum 
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berekend kan worden. Door dit proces iteratief toe te passen door steeds een kleiner figuur 

rond de kristalas te kiezen, kan het channelingminimum gevonden worden. 

Dit wordt echter meestal niet gedaan daar het uit twee praktische overwegingen niet nodig is. 

Ten eerste is het minimum na de eerste berekening sneller en gemakkelijker handmatig 

gevonden, en ten tweede is het meestal wenselijk de orientatie van de kristalvlakken ten 

opzichte van de rotatieassen van de goniometer te bepalen in verband met het nog verder 

uitlijnen van het preparaat. De eerste experimentele resultaten voor het automatisch vinden 

van het minimum worden in hoofdstuk 6 behandeld. 

4.5 Verwerking 

De energiespectra die met PHYDAS gemeten worden, worden in SPE-formaat [Bijlage A] 

naar de dataserver gezonden. Een bestand in SPE-formaat is een ASCII-bestand die naast het 

energiespectrum ook experimentele data bevat zoals de positie van de goniometer en de plaats 

van de detectorschijven. Voor de verwerking van de SPE-bestanden worden macro's gebruikt 

in de grafische verwerkingspakketten plotdata en genplot. Voor de interpretatie van de 

energiespectra is gebruik gemaakt van RUMP, een programma dat terugverstrooiingsspectra 

kan simuleren en grafisch weergeven. Orn een SPE-bestand in RUMP te kunnen verwerken 

wordt hij middels een in C geschreven programma geconverteerd naar een door RUMP uit te 

voeren macro. 

4.6 Integratie in bestaande software 

De verschillende channelinglagen zullen in de lagenstructuur van CEDAS ondergetiracht 

worden nadat ze grondig getest zijn. De shell zal onderdeel worden van het aanwezige Multi 

Parameter Programma [JON93] en kan daar als subroutine aan toegevoegd worden. De shell 

is voorlopig nog niet geintegreerd in verband met het herschrijven van het Multi Parameter 

programma. Bij dit programma komt de off line-analyse van het experiment op de DEC-AXP 

te liggen. In verband met de eenrichtingskoppeling tussen PHYDAS en de DEC-AXP zal deze 

geen experimentaansturingen verrichten. Het PHYDAS systeem zal daar zorg voor dragen. 

Tevens zal PHYDAS voorlopig de on-line analyses blijven verrichten die zoal nodig zijn voor 

het automatisch zoeken van een channelingminimum. 
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5. Vervormde lagen 

5.1 Inleiding 

In de halfgeleidertechnologie wordt steeds meer gebruik gemaakt van dunne epitaxiale lagen 

die bestaan uit combinaties van verschillende halfgeleiders. Een voorbeeld hiervoor zijn Si1_ 

xGex-lagen die gegroeid worden bij het Philips Natuurkundig laboratorium. x geeft de hoeveel

heid Ge in de Si1_xGex laag aan. Als men bijvoorbeeld een dunne laag Si1_xGex op een substraat 

Si laat groeien zal, onder aanname van epitaxiale groei, tetragonale vervorming van de 

eenheidscel van Si1_xGex optreden, daar de roosterconstante van de Si1_xGex laag niet gelijk is 

aan de roosterconstante van Si. Deze vervorming zorgt voor een verplaatsing van de kristalas

sen, welke gemeten kan worden m.b.v. de in hoofdstuk 2 besproken channelingtechniek. Orn 

de gemeten verplaatsing kwantitatief te beschrijven wordt eerst in paragraaf 5.2 een beschrij

ving gegeven van spanning en vervorming in materialen. Aan de hand van de groei van Si1_xGex 

op Si, zal vervolgens in paragraaf 5.3 een correlatie gelegd worden tussen vervorming en 

spanning. Tenslotte wordt in deze paragraaf de tetragonaal vervormde eenheidscel van Si1_xGex 

berekend waarmee de nieuwe ligging van de kristalassen bepaald kan worden. In paragraaf 6. 5 

worden tenslott~ experimenten beschreven aan een Si1_xGex-halfgeleidersysteem. 

5.2 Spanning en vervorming 

Spanning 

V oor de definiering van spanningscompo

nenten in een lichaam wordt eerst een 

lichaam beschouwd waarop verschillende 

krachten, F [N], werken. (jiguur 5.1). In 

gedachten wordt het lichaam doorgesneden 

en wordt een helft verwijderd. Daarna 

wordt gekeken naar het systeem van krach

ten dat uitgeoefend client te worden ter 

vervanging van het krachtensysteem van de 

verwijderde helft dat het systeem in even

wicht hield. Beschouw een oppervlakte

elementje dA [m2
] evenwijdig aan het xz

vlak door het punt Q. Op dit oppervlakte-

F F 

z 

F y 
x 

F 

.figuur 5.1 Krachtensysteem op een lichaam. 
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elementje werkt een spanningsvector p [Nm-2
]. Daar de normaal van het oppervlakte-elementje 

in dey richting is, krijgt de spanningsvector p het subschrift y. Deze wordt vooraf gegaan door 

een subschrift dat de cartesische coördinaat van de spanningsvector aangeeft. De spannings

vector p werkende op dA kan dus 

geschreven worden als (pxy, pYY, pzy) of a.+ (a a, /az) dz 

Pny met n = x,y,z. De vectorcomponent 

loodrecht op dA, pYY, wordt de normale 

spanning ( ay) genoemd en de compo-

z "" + (a"" laz) dz 
""xz + (a\z laz) dz_.---,--+--YI ___ Yx_----:71 

nenten in het vlak dA, Pxy en pzy, wor-

den de afschuifspanningen ( -r xy en 't zy) 

genoemd. V oor de tekenconventie 

wordt een kubus beschouwd in figuur 

5.2. De normale spanning wordt posi-

tief genomen als deze het lichaam uit x 

_,a 
1' <- -------- .. / x yx 

..... y 

gericht is. De afschuifspanningen zijn in figuur 5. 2 Tekenconventie van de spannings-

positieve respectievelijk negatieve componenten. 

coördinaatrichting gericht naar gelang 

de bijbehorende normale spanningscomponent in positieve respectievelijk negatieve coördi

naatrichting is gericht. Daar het een oppervlakte elementje dA tevens beschouwd kan worden 

parallel aan het xy- en yz-vlak zijn er negen spanningscomponenten. 

Beschouw de krachtmomentresultante rond een as door het zwaartepunt van het boven- en 

ondervlak van het parallellepipedum. Als het parallellepipedum in evenwicht is dan is de 

krachtmomentresultante I:M [Nm] gelijk aan nul: 

I:M=F·r=O (5.1) 

r [m] is de arm behorende bij de kracht F. Voor een klein parallellepipedum volgt uit formule 

5.1 -rxy=-ryx· Omdat dit krachtmomentenevenwicht ook voor de twee andere coördinaatrichtin

gen opgesteld kan worden, blijven er 6 onafhankelijke spanningscomponenten over: ox, aY en 

azen 'txy, 'tzy en 'tzx. 

Vervorming 

Daar de spanning in een lichaam gecorreleerd is aan de vervorming van het lichaam dienen de 

grootheden van vervorming beschreven te worden. 
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Beschouw daarvoor een lijnstuk P J> dat 

getransformeerd wordt naar een lijnstuk 

Q0Q in figuur 5.3. Punt P wordt geschre

ven als, 

(5.2) 

Het getransformeerde punt Q wordt be

schreven door bij het oorspronkelijke punt 

P een resulterende verplaatsingsvector U 

op te tellen die afhankelijk is van het begin

punt P, 

Q = P + U(P) (5.4) 

I 

z 
QI, 

f----------,----1 I 
I I 
I I 

iJ 
./ ji 

) y 

x 

figuur 5. 3 Schematische voorstelling van de 
vervorming van een lijnstuk P aP naar een lijn
stuk Q0Q. 

Orn de lengteverandering van het lijnstuk P J> te berekenen, wordt eerst het lijnstuk Q0Q 

geschreven als functie van het lijnstuk PJ>. Daartoe wordt de resulterende verplaatsingsvector 

U(P) = U(u(P), v(P), w(P)) ontwikkeld in een Taylorreeks rondom P0. Beschouw vervolgens 

de reeksontwikkeling van de x-coordinaat. 

· ( au) ( au) ( au) i ( a
2

u l 2 Q. = p +u(PO•'PO ,Po)+ - aP + - aP + - aP +- - aP. + ... 
4 J: ,4 ,y ,z ax J: ay y az z 2 ax 2 4 

(5.4) 

Als een kleine omgeving rondom P 0 beschouwd wordt, zijn kwadraten en produkten van de 

cartesische coordinaten van ~p verwaarloosbaar en kan volstaan worden met de eerste vijf 

termen van formule 5.4. In (5.4) wordt punt Qx geschreven als de som van Q0, x en ~Qx· Het 

punt Q0, x kan gesubstitueerd worden door de som van P0, x en de resulterende verplaat

singsvector U(P0) analoog aan formule 5.3. lndien voor punt Px uitdrukking 5.2 wordt 

ingevuld dan wordt voor de grootte ~Qx van het lijnstuk Q0Q parallel aan de x-as geschreven: 

a Q x = [1 + ( au) ]a p x + ( au ) a p Y + ( au) a p z 
ax p ay p az p 

0 0 0 

(5.5) 

De lengteverandering van het lijnstuk P J> kan vervolgens berekend worden, door de lengtes 

van de lijnstukken P J> en Q0Q met elkaar te vergelijken. 
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De lengte verandering van het lijnstuk P J> per lengteeenheid wordt de normale vervorming 

( eP P ) genoemd en wordt gedefinieerd als: 
0 

QoQ-PoP = i!AQll - llAPll = llAQll - l 

P0P llAPll llAPll 
(5.6) 

Voor het verkrijgen van cartesische vervormingscomponenten die gecorreleerd kunnen worden 

aan de cartesische spanningscomponenten, wordt formule 5.6 algemeen geformuleerd. Daartoe 

wordt gebruik gemaakt van richtingscosinussen die gedefinieerd worden als: 

AP 
e·--

AP AP 
cos(AP,x) 

x II APll x x 

AP llAPll pop 
llexll·ll--11 (5.7) 

llAPii 
m cos( A P,y), 

n = cos( A P ,z) 

In de definitie voor de normale vervorming, wordt een naar de andere kant gebracht en worden 

vervolgens beide kanten gekwadrateerd. Door substitutie van ~Q2 m.b.v. formule 5.5 en onder 

aanname dat hogere machten van ePoP verwaarloosd worden, wordt gevonden: 

··~ = ( ::J..1 · ·r ::J.:( ~~ l.}· ·(: L.m .. r ~: l.:( ::l .}1 
·( ~: l.: '+~ :; l.. +(::) J 

(5.8) 

De cartesische normale vervorrningscomponenten die de tetragonale vervorming van de 

eenheidscel van Si1_xGex gaan aangeven, worden achtereenvolgens gevonden door het lijnstuk 

P oP parallel aan de drie cartesische assen te nemen. Beschouw het lijnstuk P oP parallel aan de 

x-as. De uitdrukking voor de normale vervorrning wordt dan, daar de richtingscosinussen men 

n gelijk aan nul zijn: 

e = (e ) = ( au) 
PP0 x P0 a x p 

0 

(5.9) 
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Daar het resultaat niet verandert voor een ander punt in de omgeving van P 0 kan het subschrift 

vervallen. Aangezien in het algemeen naast tetragonale vervorming ook torsievervorming op

treedt, dient deze laatste ook in vervormingscomponenten geschreven te worden. Daartoe 

wordt het vershil y beschouwd tussen de hoek van de twee lijnsegmenten P oP 1 en P oP 2, en de 

hoek opgespannen na transformatie door de lijnsegmenten Q0Q1 en Q0Q2 . Als 11, m1, n1 de 

richtingscosinussen zijn van het lijnstuk P oP 1 en 12, m2 en n2 die van het lijnstuk P 0P 2' dan is de 

cosinus van de hoek tussen lijnstuk P oP 1 en P oP 2, 

(5.10) 

Door toepassing van formule 5.10 op de getransformeerde hoek L(Q0Q1,Q0Q2) en substitutie 

van formule 5.5 in formule 5.10, is de cosinus van de hoek L(Q0Q1>Q0Q2), 

cos(QoQPQoQ2) = 111i + m1m2 + n1n2 + 
(Pop 1)(P op z) ( 

(QOQI)(QOQ2) 

(5.11) 

De term 
(Pop 1)(P op 2) 

(QOQl'QOQ2) 
kan ,onder aanname van kleine vervormingen, geschreven worden 

als: 

(Pop 1)(P op 2) 

(QOQI)(QOQ2) 

= 

1 

(5.12) 
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Laat y het hoekverschil zijn tussen de originele hoek en de hoek na transformatie: 

(5.13) 

De benodigde cartesische componenten voor vervormmg die gekoppeld worden aan de 

cartesische spanningscomponenten, worden nu uiteindelijk gevonden door de lijnstukken P 0P 1 

en PoP2 parallel aan de cartesische assen te beschouwen. Wordt lijnstuk PoP1 evenwijdig aan de 

x-as en lijnstuk P0P2 evenwijdig aan de y-as genomen, dan kan formule 5.11 geschreven 

worden als: 

( :; ), +(::). 
0 0 

(5.14) 

(y xy)P
0 

is het hoekvershil tussen de eerst loodrecht op elkaar staande lijnsegmenten en de 

hoek na transformatie. Voor kleine hoekverschillen is sin( y) = y. In het Si1_xGex is dit van 

toepassing daar slechts kleine roosterafwijkingen beschouwd warden. Voor een klein gebied 

random P 0 kan het subschrift weggelaten worden. Voor de hoekverandering wordt dan 

gevonden: 

au av 
y = - + 

xy ay ax (5.15) 

Bij beschouwing van de lijnstukken parallel aan de x-as en z-as respectievelijk y-as en z-as 

worden nog twee cartesische torsie vervormingscomponenten gevonden: y zx respectievelijk 

Yyz· 

5.3. Elasticiteits theorie 

Wet van Hooke 

Orn een verband te leggen tussen de span

ning in epitaxiale Si1_xGex lagen en de resul

terende vervorming wordt een rekproef op 

een stalen staaf beschouwd. Als in een 

grafiek a z tegen Ez wordt uitgezet, resul

teert voor veel materialen een verband 

a 
z 

p 

e astlsc 
gebied 

z 
F E 

z 

figuur 5. 4 Schematische voorstelling van een 
rekproef op een stalen staaf. 
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zoals geschetst in figuur 5.4. Tot het punt P is de aangelegde spanning, oz., rechtevenredig met 

de vervorming, Ez, 

(5.16) 

Het traject tot punt P is het elastische gebied hetgeen betekent dat de vervorming reversibel is. 

Formule 5.16 staat bekend als de wet van Hooke. E [Nm-2
] is een materiaal constante en wordt 

de modulus van Young genoemd. Wanneer naar analogie van het evenredige gedrag met de 

wet van Hooke wordt aangenomen dat iedere spanningscomponent geschreven kan worden als 

een lineaire combinatie van de vervonningscomponenten dan resulteert de zogenaamde 

gegeneraliseerde wet van Hooke. In formule vorm: 

a J: ell cl2 cl3 C14 clS cl6 Ex 

CJ y C21 C22 C23 C24 C2S C26 Ey 

= 

0 z c31 C32 c33 c34 c3s c36 ez 
(5.17) 

't'xr C41 C42 c43 c44 c4s c46 Y xr 

't'yz CSl CS2 C53 C54 CSS CS6 Y yz 

't' zx c61 c~2 c63 c64 c6s c66 Y zx 

met Cij in [Nm-2
]. Wanneer een isotroop lichaam wordt beschouwd, waarvan de elastische 

eigenschappen van het lichaam in alle richtingen hetzelfde zijn, reduceert het aantal constanten 

tot 3. Deze zijn onderling afhankelijk volgens, 

(5.18) 

Stellen we C12=A. en C44=µ (de constanten van Lame genoemd) dan resteert van de oorsponke

lijke vergelijking, 

0 E 
J: 2µ +A. A. A. 0 0 0 J: 

oy A. 2µ +A. A. 0 0 0 
E y 

oz A. A. 2µ +A. 0 0 0 Ez 
(5.19) 

't'xy 0 0 0 µ 0 0 y xy 

't'yz 
0 0 0 0 µ 0 

Y yz 

0 0 0 0 0 µ 
't' ZJ: Yzx 
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Daar de fysische betekenis van de constanten .l. en µ niet eenvoudig is in te zien, wordt 

overgegaan op twee andere materiaalconstanten. Daartoe wordt nogmaals de rekproef in 

figuur 5 .4 in beschouwing genomen. In dit specifieke geval is er alleen sprake van normale 

spanning en vervormingscomponenten. De kracht wordt uitgeoefend in de z richting zodat 

alleen de spanningscomponent evenwijdig aan de z-as ongelijk is aan nu!. De zijwanden kunnen 

vrij bewegen, waardoor de normale spanningen in het xy-vlak nul zijn. M.b.v. formule 5.19 

wordt dan het verband berekend tussen de normale spanning en de normale vervorming langs 

de z-as, 

a = z 
µ(3A. + 2µ) 

ez 
A.+µ 

(5.20) 

In combinatie met formule 5 .16 wordt voor de materiaal constante E een betrekking gevonden 

tussen E en de twee materiaalconstanten .l. en µ, 

E = µ (3 A. + 2 µ) 

A.+µ 
(5.21) 

De constante E geeft de relatieve lengteverandering van de staaf aan bij een uniaxiale spanning. 

Een andere constante wordt verkregen wanneer de dwarsdoorsnede van de staaf beschouwd 

wordt. Uit formule 5 .19 volgt voor het verband tussen de spanning parallel aan de z-as en de 

vervorming in het xy-vlak, 

a = z 
2µ(3 A. + 2 µ) 
-----e = 

-A. x 

2µ(3A. + 2µ) 
-----'--€ 

-A. y 
(5.22) 

Wordt gebruik gemaakt van formule 5.20 dan is het verband tussen de vervorrning langs de z

as en de vervorming in het xy-vlak 

-A. 
(5.23) ---e = -ve 

2(A. + µ) z z 

De tweede constante v geeft dus aan hoeveel de dwarsdoorsnede van de staaf relatief 

veranderd als fi.mctie van de relatieve lengte verandering van de staaf, en wordt de dwars

contractiecoefficient genoemd. Orn in de volgende paragraaf kwantitatief de vervorrning van 

een Iaag Si1.xGex te beschrijven die epitaxiaal gegroeid is op een Si substraat, worden de 

constanten .l. en µ in formule 5 .19 vervangen door E en v en wordt de vervorming herschre

ven als functie van de spanningscomponenten: 
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Epitaxiale groei 

Orn de hoek te bepalen tussen de kristalas

sen behorende bij een dunne laag Si1.xGex 

en het onderliggende Si-substraat wordt 

m.b.v. de voorheen besproken elasticiteits

theorie de tetragonale vervorming van de 

dunne laag Si1_xGex berekend. Si1.xGex is 

een continu mengbare legering. De gemid

delde roosterconstante van de Si1.xGex laag, 

av, kan gevarieerd worden tussen die van 

Si en die van Ge. Voor kleine roosterafwij-

a 

~ 

~dunnelaa 
-----------·--------- --------------------LJ±1 ••h•traat 

~ 
1111b 

(5.24) 

I 
~ 

I i 
I 
I 

kingingen van de roosterconstante van de figuur 5.5 Schematische weergave van epitaxia

legering t.o.v. de roosterconstante van het le groei van een dunne laag op een substraat. 

substraat, groeit de legering epitaxiaal op 

het Si substraat, figuur 5.5. Het spanningssysteem van de dunne laag is anders dan de in figuur 

5 .4 reeds besproken rekproef daar voor een dunne laag Si1.xGex op Si sprake is van slechts een 

vrije expansie-richting (loodrecht op het substraatoppervlak) en een vlak waarin de krachten 

werken ( evenwijdig aan het substraat oppervlak). Door de vrije expansie loodrecht op het 

oppervlak is de spanning loodrecht op het oppervlak, a z = al. gelijk aan nul. Wordt de groei 

beschouwd langs een van de symmetrische [001] richtingen dan zijn de spanningscomponenten 

evenwijdig aan het oppervlak ox= aY = a 11 gelijk. Het verband tussen de vervormingscompo

nenten en de spanningscomponenten is dan, 

[ 
E //l = _!_( 1- V V l ( 0 Ill 
e E -2v I o 

.1. .1. 

(5.25) 
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Orn de roosterconstanten van de tetragonaal vervormde eenheidscel uit te rekenen, wordt eerst 

de vervorming parallel aan het oppervlak, E11 berekend. Daartoe dient eerst de roosterconstante 

voor vervorming van de Si1_xGex laag berekend te worden. Onder aanname dat de roostercon

stante van Si1_xGex gevonden kan worden door een lineaire interpolatie tussen de roostercon

stanten van Si, asi = 5.4310 A en Ge, aae = 5.6579 A, is de roosterconstante van Si1_xGex, ay, 

(5.26) 

Deze lineaire interpolatie staat bekend als de wet van Vegard. Verondersteld wordt dat de 

rooster constante van de dunne laag zich aanpast aan de roosterconstante van het substraat. De 

relatieve verandering van de roosterconstante van de gegroeide dunne laag t.o.v. de rooster

constante van het substraat, asub' is de parallelle vervorming, E11, 

(5.27) 

Er kan nu een verband worden afgeleid tussen de loodrechte en parallelle vervormingscompo

nenten. Substitueer in formule 5.25 dat de loodrechte spanningscomponent gelijk is aan nu!. 

Schrijf vervolgens de loodrechte vervorming als funktie van de parallelle vervorming, 

-2v 
€ = --€ 

J. 1 - v // (5.28) 

Bedenk dat deze relatie tussen e-'- en e11 verschillend is van de uitdrukking 5.23. Dit is het 

gevolg van het verschil in randcondities die gelden voor de rekproef (figuur 5.4) en epitaxiale 

lagen. De loodrechte roostercontante van de dunne laag kan bepaald worden door analoog aan 

de parallelle vervorming de loodrechte vervorming te definieren, 

a-'- -11v 
e = = a = a...(1 + e ) 

i i -v i (5.29) 
l1v 

Met de berekende roosterconstanten van de dunne laag kan eveneens de hoek, 81, uitgerekend 

worden van een willekeurige kristalas [klm] t.o.v. de [001] as, 

( Vk 2
+12 a11 ) . ( a11l 6T = arctan , m · a, = arctan tan (6)" a, (5.30) 

e is de hoek tussen de [klm] as en de [001] as voor vervorming. Het hoekverschil, ~e = e -

43 



8r, tussen de originele hoek en de vervormde hoek kan vergeleken warden met de hoekafhan

kelijke opbrengstmeting in experimenten. 

Het hoekverschil kan ook op een andere manier beschreven warden. Een altematieve beschrij

vingswijze in de literatuur maakt gebruik van Er (de tetragonale vervorming genoemd). 

Hieronder wordt het verband tussen Er en de eerder afgeleide E 1- en E 11 gegeven, 

Orn met de tetragonale vervorming een 

hoekverschil te berekenen van een hoek 

tusssen twee kristalassen voor en na ver

vorming, wordt de hoek beschouwd tussen 

een [ 001] en een [klm] as van een dunne 

laag Si1.xGex. Een grafische voorstelling 

van de vervormde kristalas is gegeven in 

figuur 5.6, waarin het vlak wat opgespan

nen wordt door de [001] as en de [klm] as 

tevens is weergegeven. Beschouw in figuur 

m A:~~;hB 
~~-L ___ ;_ 

.. A0 ; ;,/ 
. I k 
J/: :', 

m·a 

~,---

1 . 

(5.31) 

c 

.aN 

. I 

I m·a 
I • II 
I 

------* 

5. 6 de dwarsdoorsnede, en pas op de figuur 5. 6 Grafische voorstelling van een kris
weergegeven driehoek ABC, de sinusregel talas [klm j voor en na vervorming. 

toe, 

sin (.d 6) 

m(a.L - a1;) 

dB ·sin(.d e) 

m ·sin(6) 
(5.32) 

Voor kleine hoekveranderingen, sin(b.8) = b.8, gaat formule 5.31 middels het resultaat van 

formule 5.32 over in, 

(5.33) 

Als benadering wordt veronderstelt dat de lengte van de lichaamsdiagonaal van de eenheidscel 

gelijk blijft, wordt via, 
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m·a 
d = d = A B 

.l 

(5.34) 
cos(6) 

voor de tetragonale vervorming geschreven, 

~a 
E = 

T sin6 COS6 
(5.35) 

Hiermede is een rechtstreeks verband afgeleid tussen de vaak gerapporteerde tetragonale 

vervorming, ET, en de gem et en hoekverandering !::. 8. Orn vooraf de hoekverandering te 

voorspellen op basis van de materiaal constanten v en de materiaal samenstelling wordt de 

tetragonale vervorming geschreven als, 

E = -(~)€ T 1 // -v 
(5.36) 

De dwarscontractiecoefficient in deze vergelijking is die van het Si1_xGex mengsel. Veronder

steld wordt dat de dwarscontractiecoefficient van het mengsel bepaald kan worden door een 

lineaire interpolatie tussen de twee afzonderlijke dwarscontractiecoefficienten van Si, v si = 

0.278 en Ge, va. = 0.293. Het hoekvershil t::.e kan d.m.v. de tetragonale vervorming berekend 

worden door gelijkstelling van de formules (5.35) en (5.36), 

( 
1 +v l ~a = - -- e11 sin(6)cos(6) 
1 -v 

(5.37) 

Ter vergelijking van de twee methoden om het hoekverschil !::. e te berekenen wordt een 

Si0.825Ge0.175 dunne laag beschouwd op een Si-

substraat. In figuur 5.8 wordt het relatieve 

verschil tussen de twee berekeningsmethoden, 
0,4 

[112) 

(5.38) 
[011) 

uitgezet tegen de hoek voor vervorming, e. 
t::.81 is de hoekverandering berekend aan de 

hand van de rigoreuze toepassing van de 

elasticiteitstheorie en !::. 82 is berekend met de 

benadering voor tetragonale vervormmg 

(111] 

-o.e 

9 (in graden) 

figuur 5.8 Relatief verschil tussen de twee 
berekeningsmethoden voor de hoekverande
ring Ll 8. 
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(formule 5.37). Uit deze figuur blijkt dat de afwijking van de twee berekeningsmethoden ten 

opzichte van elkaar maximaal 0.7 pracent is, waardoor de benadering dat de lengte van de 

lichaamsdiagonaal gelijk blijft geoorloofd is. 

Onder aanname van epitaxiale graei is in figuur 5. 9 het 

hoekverschil ~8 voor twee kristalassen ([011] en [111]) 

uitgezet als funktie van het Ge aandeel x in de Si1_xGex 

legering. Dit figuur maakt duidelijk dat de graotste 

waarde van ~ 8 bij gelijke vervorming wordt bereikt 

voor de [O 11 ]-kristalas. 

De aanname van epitaxiale graei is voor een te grate 

afwijking van de raosterconstante van de dunne laag 

t.o.v. het substraat niet meer te handhaven. De door de 

epitaxiale graei geintraduceerde spanning in de dunne 

laag wordt dan namelijk te graot. Bij een gegeven con

centratie Ge bestaat een kritische laagdikte he. Bij lagen 

grater dan he is het energetisch gunstiger om dislocaties 

te vormen om zo de geintraduceerde spanning te ver

minderen. 

Bij doorgaande graei van de dunne laag zal door steeds 

weer intraduceren van dislocaties de raosterconstante 

van de dunne laag de waarde aannemen van de raoster

constante van een Si1_xGex laag zonder vervorming, 

relaxeren. De kritische laagdikte is als funktie van de 

paralelle vervorming gegeven als: 

h = b ( l-vcos2 ~)1n( 4hel 
e 8n le11 1 cos A. 1 +v b 

0,8 

-= .g 0,6 
(IS .... 
bi) 

= .... 
'-' 
CD 0,4 
<I 

(011] 

i 

··:---~~~J 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 

x (Ge aandeel) 

figuur 5.9 Hoekverschil van twee 
kristalassen als funktie van het Ge 
aandeel in een Si1_xGex-laag. 

(5.39) 

In deze formule is b de burgersvector, P de hoek tussen de dislocatielijn en b en 'A de hoek 

tussen b en de richting die loodrecht op de dislocatielijn staat, parallel aan het sub

straatoppervlak [TSA92]. Deze formule is afgeleid voor de vorming van een misfit dislocatie in 

een onder spanning gegraeid lagensysteem. Het criterium is dat de energie die moet warden 

geleverd voor de vorming van een extra gedeformeerde laag grater wordt dan de energie die 

nodig is voor de vorming van een misfit dislocatie. Deze definitie is niet noodzakelijker wijs 

gelijk aan de experimenteel waargenomen kritische laagdikte ~. Deze is ondermeer afhankelijk 

van de gebruikte meettechnieken die verschillende fysische eigenschappen van het kristal laten 

zien die gevoelig zijn voor de vorming van dislokaties zoals bijvoorbeeld photoluminescentie

metingen of toename van de minimumopbrengst in channelingexperimenten. 
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6. Experimenten 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de eerste resultaten beschreven die bereikt zijn met de meuw 

gebouwde opstelling voor channelingexperimenten. Op de grote detectorschijf zijn twee 

detectoren gemonteerd, een grote en een kleine detector, met een oppervlak van respectievelijk 

900 mm2 en 50 mm2
. Alle experimenten die in dit hoofdstuk beschreven zijn, maken gebruik 

van de grote detector. In paragraaf 6.2 wordt de ijkprocedure van de goniometer besproken. 

Vervolgens wordt in paragraaf 6.3 de procedure beschreven om een channelingminimum te 

vinden. Daarna wordt in paragraaf 6.4 de preparaatuitlijning besproken die nodig is voor het 

verrichten van reproduceerbare channelingmetingen onder goed gedefinieerde geometrische 

condities. Tenslotte wordt in paragraaf 6.5 gedemonstreerd dat door middel van het gebruik 

van hoge ion energieen een grote hoeknauwkeurigheid kan warden verkregen bij het bepalen 

van de vervorming van een begraven SiGe-laag. 

6.2 IJking vaf! de goniometer 

In deze paragraaf worden voor de drie rotatie-assen van de goniometer de procedures 

beschreven om de conversie te bepalen tussen de door de decoders uitgelezen positie en de 

draaiing van het preparaat in graden. 

Voor de rotatie-as geldt dat de overbrenging tussen de motor en de uiteindelijke draaiing van 

de as berust op tandwieloverbrengingen en lineair is. Voor deze as kan volgens een eenvoudige 

methode een ijking worden uitgevoerd. Er is gebruik gemaakt van een helium neon-laser en 

een dubbelzijdig spiegeltje dat zich in het hart van de goniometer bevindt. De laserbundel 

wordt in het horizontale vlak door een venster van de UHV-kamer op het spiegeltje gericht. 

Het spiegeltje is zodanig gedraaid dat de weerkaatste laserstraal een spot op de muur vormt 

naast de laser. Beschouw een vertikale lijn op de muur door het midden van de spot. Door de 

rotatie-as van de goniometer over een hoekbereik van 180° te draaien wordt het laserlicht op 

de achterkant van het spiegeltje weerkaatst, en komt de laserspot ergens op deze denkbeeldige 

lijn terecht. Door de tiltas nu te draaien is het mogelijk om aan de conditie te voldoen dat bij 

het draaien van de rotatie over 180° de vorige spot prefect overlapt wordt. Dit wordt gecon

troleerd door de rotatie-as weer 180° terug te draaien. De gedraaide 180° komt overeen met 

216000 verplaatste decoder posities. Dit resulteert dus in een uitleesgevoeligheid van 1/1200s'e 

graad. 
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Ook bij de ijking van de tilt is gebruik gemaakt van een spiegeltje en een helium neon laser. 

Daar de tilt echter een klein hoekbereik heeft is de conversie volgens een afwijkende methode 

bepaald. Omdat de tiltbeweging berust op een hefboomwerking is de conversie van decoderpo

sities naar graden in tegenstelling tot de rotatie-as niet lineair. Gekozen is voor de volgende 

methode. De laser is weer waterpas opgesteld en de in het spiegeltje weerkaatste laserstraal 

vormt een spot op een op de muur aangebrachte rolmaat. De hoek die de in- en uitgaande 

laserstraal met elkaar maken is twee keer de hoek die het spiegeltje met behulp van de tilt 

gedraaid is, de hoek van inval is de hoek van terugkaatsing. Door nu de afstand te meten van 

het hart van de goniometer tot de muur en de hoogte van de spot op de rolmaat ten opzichte 

van de horizontale laserbundel kan de hoek bepaald warden tussen de in- en uitgaande 

laserbundel. Het quotient van de twee gem et en grootheden is de tangens van de hoek tussen de 

in- en uitgaande bundel. Voor kleine hoekveranderingen rand de loodrechtstand van de tiltas 

geldt een lineaire benadering van de conversie van 8440 decoderpostities per graad. Voor het 

hoekinterval van de tilt tussen nul en vijf graden geeft deze benadering een fout van kleiner dan 

een honderste graad. 

V oor de ijking van de spin is gebruik gemaakt van een preparaat met een kubische kristalgeo

metrie. De ijking is gedaan aan de hand van het bepalen van de positie van de vier [112] 

minima van een [001] georienteerd kristal. Voor de conversiefactor volgt dat 2400 decoderpo

sities overeenkomen met een graad. 

6.3 Preparaatorientatie 

Orn precies de orientatie van het preparaat op de goniometer te bepalen, wordt een van de in 

paragraaf 4.4 genoemde gesloten krommen rand een kristalas, een cirkel of een vierkant, 

doorlopen en wordt de verstrooiingsopbrengst gemeten. De hoekafhankelijke verstrooiingsop

brengst langs de kromme kan gebruikt worden om het channelingminimum te vinden. Voor het 

bepalen van de positie van de hoofdkristalas met deze methode spelen een aantal aspecten een 

rol. Het oplossend vermogen (stapgrootte) langs de gesloten kromme dient dusdanig gekozen 

te worden dat de channelingvlakken waargenomen kunnen worden. Als maatstaf voor de 

stapgrootte van het hoekinterval tussen twee meetpunten kan uitgegaan worden van het 

hoekinterval behorende bij de kritische hoek voor channeling in een vlak. Tevens client de 

meettijd per punt voldoende te zijn voor het verkrijgen van een terugverstrooiingsopbrengst 

per meetpunt met een maximale statistische afwijking van 10% om de minima goed te kunnen 

identificeren. De randconditie bij deze keuzes is het vinden van een minimum in een tijdspanne 

van ongeveer 15 - 30 minuten. 

Er zijn testexperimenten verricht met een bundel van 25 MeV He-ionen op een Si[OOl]

preparaat. Deze keuze is gemaakt om de moeilijkste condities waaronder een channelingmini-
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mum moet worden gezocht te simuleren. De channelingminima zijn namelijk bij 25 Me V smal 

en de opbrengst voor terugverstrooiing is laag. De meettijd bedraagt vier seconden per 

meetpunt daar het binnen de gekozen computerarchitectuur en programmatuur voor data 

acquisitie niet mogelijk is om tijdintervallen van kleiner dan vier seconden te kiezen. De 

bundelstroom bedraagt ongeveer 5 nA en de RBS-detector in de verstrooikamer bevindt zich 

op een terugverstrooihoek van 135°. De energiespectra van het preparaat en het roterend 

vaantje zijn weergegeven in figuur 6.1. 
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figuur 6.1 Energiespectrum van het preparaat en van het roterend vaantje. 

Als het spectrum van het roterend vaantje beschouwd wordt, is in te zien dat door het !age 

totale aantal ionen in dit spectrum, dit spectrum niet gebruikt kan worden als stroomnormering 

van het energiespectrum van het preparaat. Dit wordt veroorzaakt door de afname van de 

differentile botsingsdoorsnede die evenredig is met E-2 
. Bij lage bundelenergieen wordt hier 

geen hinder van ondervonden. Een grotere verstrooiingsopbrengst kan worden verkregen 

wanneer het vaantje wordt vervaardigd van een zwaarder materiaal zoals tantaal. Voor de hier 

beschreven zoekprocedures is gekozen voor normering op tijd. 

Ten eerste zijn twee gesloten krommen gemeten, waarbij de cirkel wordt doorlopen die is 

beschreven in paragraaf 4.4. De kritische hoek voor channeling in het (001)-vlak is 0.034°. De 

corresponderende spinhoek voor een channelingminimum dat zich op een hoek van 5 graden 

met de normaal van het preparaat langs de tiltas bevindt, is 0.4 graad. De gekozen stapgrootte 

is van dezelfde orde grootte en bedraagt 0.5 graad. De totale meettijd bedraagt door de keuze 

van de stapgrootte ongeveer 50 minuten hetgeen niet voldoet aan het gestelde criterium van 

15-30 minuten. Dit is echter geen probleem daar in de uiteindelijke computerarchitectuur de 

meettijd per punt verkort kan worden naar rond de 2 seconden waardoor de totale meettijd een 

factor twee korter wordt. De meettijd per punt is dan namelijk alleen afhankelijk van de 
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gewenste statistiek. 

Daar door de grote detector een grote kinematische spreiding optreedt, is de oppervlakte 

positie van Si in figuur 6.1.I niet eenduidig te bepalen. Daarom is voor de verstrooiingsop

brengst vanaf hoge energieen naar lage gesommeerd totdat er voldoende statistiek is verkregen 

zodat de statistische fout binnen de reeds genoemde 10% valt. In figuur 6.2.I is de hoekafhan

kelijke verstrooiingsopbrengst van de twee cirkels in een polairdiagram uitgezet als funktie van 

de spinhoek. 
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.figuur 6.2 Het polaire diagram van de opbrengstmeting (!)met de daarbij behorende 
reconstructie van de bolprojectie van de kristalvlakken (!/). 

I 

De cirkels A en B stellen de positie van de tilt voor waarop de bijbehorende verstrooiingsop

brengstmeting is verricht bij respectievelijk 5 en 3 graden ten opzichte van de normaal van het 

oppervlak. Deze cirkels fungeren als de nul-as van de verstrooiingsopbrengst. De verstrooi

ingsopbrengst is radieel uitgezet als functie van de positie van de spin-as. 

Uit het polaire diagram is de bolprojectie van het kristal op het goniometervlak te bepalen. 

Duidelijk zijn in het polaire diagram verschillende minima waar te nemen die de doorsnijdingen 

van de kristalvlakken met de gesloten kromme maken. Daar de gesloten kromrne om de (001]

as is gemeten worden er acht minima verwacht. Vier minima atkomstig van doorsnijdingen met 

het (001)-vlak envier doorsnijdingen met het (011)-vlak. De doorsnijdingen met het (011)

vlak zijn breder in verband met de grotere kritische hoek. Orn en om zullen de twee vlakken 

doorkruist worden en de verwachte hoek tussen de assen is 45 graden. Gebruik makende van 

deze gegevens heeft in figuur 6.2.II een reconstructie plaats gevonden van de bolprojectie van 

de verschillende vlakken door de postitie van de minima op de cirkels A en B met elkaar te 

verbinden. Het uiteindelijk channeling minimum wordt bepaald door het kruispunt van de 

verschillende vlakken. 
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Wordt vervolgens de gemeten hoekafhankelijke verstrooiingsopbrengst in figuur 6.2.1 

beschouwd dan is aan de terugverstrooiingsopbrengst de te verwachten wisselende reeks 

tussen de twee vlakken te zien. De gemeten hoeken in de reconstructie bedragen tevens de 

verwachte 45 graden. Opvallend is echter dat de vlakken van de twee gemeten cirkels niet 

geheel samenvallen en dat de twee minima niet precies op dezelfde plaats liggen. 

Tevens is een gesloten kromme 

in de vorm van een vierkant 

gemeten zoals beschreven in 

paragraaf 4.4. Het hoekinterval 

tussen twee gemeten punten 

bedraagt 0.035 graden hetgeen 

van de orde grootte is van de 

kritische hoek. De kromme 

beslaat een hoekbereik van de 

tilt van -3 .2 tot 3. 2 graden en 

voor de rotatie een hoekbereik 

van -3.17 tot 3.21 om uiteinde-

lijk ongeveer hetzelfde aantal 

punten te hebben als bij de twee 

voorheen beschreven cirkelvor- -3,20 

mige krommen. De meettijd per 

punt bedraagt 4 seconden. De 

totale meettijd bedraagt weder-
om _ 50 minuten. De hoekaf- figuur 6. 3 Constructie van de kristalvlakken en bepaling 

van het channelingminimum. 
hankelijke opbrengstmeting is 

in figuur 6.3 weergegeven. Tevens heeft in figuur 6.3 de reconstructie van de verschillende 

kristalvlakken plaatsgevonden. In figuur 6.3 is wederom de wisselende reeks van de vlakdoor

snijdingen te zien. De hoek die de verschillende assen met elkaar maken is de verwachte 45 

graden. 

Op deze plaatjes kan later een algorithme gebaseerd worden voor het automatisch vinden van 

een minimum, tot dan geschiedt het zoeken handmatig. 
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6.4 Preparaatuitlijning 

Als het minimum gevonden is dient het preparaat afhankelijk van het gekozen (experiment) nog 

verder uitgelijnd te worden. Dit wordt gedaan om onder goed gedefinieerde condities 

hoekafhankelijke opbrengstmetingen te verrichten. Daarvoor wordt het preparaat zodanig 

georienteerd dat de hoekafhankelijke opbrengstmeting van een minimum in een vlak gemeten 

wordt daar anders asymmetrische hoekaf-

hankelijke opbrengstmetingen worden 
1,A~-------------~ 

verricht die moeilijk te interpreteren zijn 

(figuur 6.4). 

De procedure voor het uitlijnen wordt als 

volgt gerealiseerd. Eerst wordt de gonio

meter in de positie van het [001 ]-mini-

1.2 

mum gebracht. Vervolgens wordt een 

[ 011 ]-minimum gezocht door de rotatie

hoek 45 graden te draaien en met de spin 

de kegeldoorsnede te doorlopen waarop 

de vier [011] minima liggen. Door alleen 

o+----,---.--~---.--------,----1 

-0,3 -0,2 -0,1 0,1 0.2 

1jr (in graden) 

van de spin en de rotatie gebruik te figuur 6.4 Asymetrische hoekajhankelijke op-
brengstmeting 

maken kan na het vinden van het [011]-

0,3 

minimum de rotatie-as 45 graden teruggedraaid te worden waarna weer nauwkeurig uitgelijnd 

kan worden op het [001 ]-minimum met de rotatie en de tilt. Door het op deze wijze iteratief 

uitlijnen op de beide minima wordt de rotatie-as in het vlak tussen de twee minima geplaatst. 

Uiteindelijk moet voor een Si-kristal het exacte [011]-rninimum gevonden worden na 45 

graden geroteerd te hebben vanaf de [001 ]-as. 

Uit de in paragraaf 6.3 weergegeven plaatjes kan ook de juiste positie van de verschillende 

assen gevonden worden zodat het preparaat aan de hand van de ligging van de vlakken in de 

bolprojectie uitgelijnd kan worden. Voor het op deze manier uitlijnen van het preparaat zijn 

coordinaattransformaties nodig die nog nader bestudeerd dienen te worden. 

52 



6.5 Metingen aan de vervorming van een Si1_xGex-laag in een Si/Si1_xGe/Si

preparaat 

I Si 610 A 
I i 

I Si0.825 G~.1751 
I 650 A 

1==:1 
figuur 6. 9 Prepa
raatsamenstelling. 

Als toepassing voor het meten van tetragonale vervorming m een 

epitaxiale lagenstructuur is een preparaat bestudeerd dat atkomstig is 

van het Philips Natuurkundig Laboratorium. Het betreft een begraven 

Si1_xGex-laag die gegroeid is met Chemical Vapour Deposition. Een 

schematische voorstelling van het gedeponeerde lagenpakket is weerge

geven in figuur 6.9. Er worden in deze paragraaf experimenten beschre

ven met als voornaamste doel het bepalen van de vervorming van de 

begraven Si1_xGex[001]-laag. 

In hoofdstuk 5 is een verband afgeleid tussen de vervorming van de laag 

en de hoekverandering van de kristalassen voor en na vervorming, 

formule 5.37. Voor het bepalen van de te verwachten hoekverandering 

in de begraven Si1_xGex-laag is gebruik gemaakt van de wet van Vegard, waarbij uitgegaan is 

van de opgegeven samenstelling en de roosterconstanten van Si en Ge respectievelijk 5.4310 A 
en 5.6579 A. Voor de dwarscontractiecoefficient is een lineaire interpolatie gemaakt tussen de 

dwarscontractiecoefficienten van Si en Ge die respectievelijk 0.278 en 0.293 zijn. Gebruik 

makend van deze veronderstellingen is de te verwachten hoekverandering van de [O 11 ]-as 

0.372°. 
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figuur 6.10 RBS-spectra van respectievelijk 4 en 12.6MeV He-ionen op Si!Si0_825Ge0.17/Si 

Ter illustratie van het verhoogde hoekoplossend vermogen bij het gebruik van hoge energie 

ionen, zijn er voor twee energieen, 4 en 12.6 MeV, hoekafhankelijke opbrengstmetingen 

verricht voor de [011]-as in het (001)-vlak. De RBS-spectra zijn weergegeven in figuur 6.10. 
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Vergelijking van de RBS-spectra, die gemeten zijn bij 4 en 12.6 MeV, toont aan dat de 

opbrengst van He ionen aan Ge meer afneemt dan kan warden verwacht op basis van de 

Rutherford differentiele botsingsdoorsnede. Experimenteel is bepaald dat de differentiele 

botsingsdoorsnede voor Ge maximaal is bij een terugverstrooihoek van 98.3°. Daarom is op 

deze positie de detector geplaatst. Bij 4 MeV is voor dezelfde geometrie gekozen. 

De energie-ijking is geschied door bij verschillende detectorposities een energiespectrum te 

meten. De energie van de aan het Si-oppervlak verstrooide ionen bij een gegeven geometrie 

versus het bijbehorende kanaal nummer levert rniddels een kleinste kwadraten benadering een 

energiecalibratie uitgaande van een nominaal ingestelde bundelenergie van 12.6 MeV. 

Het preparaat is uitgelijnd volgens de in paragraaf 6.4 besproken methode. De plaats van het 

[001 ]-minimum is gebruikt als nulpunt voor de gradenschaal in het (001 )-vlak. Vervolgens zijn 

de hoekathankelijke opbrengstmetingen verricht van het [011]-minimum in het (001)-vlak. De 

resultaten van deze metingen zijn weergegeven in figuur 6.11. 

(011] 4 MeV 

1.0 

44 45 46 47 

ROTATION DEGREES 

1.0 

0 0.8 
_J 

w 
';;:: 
:i 0.6 
Q'. 
0 
z 0.4 

02[ 

[O 11) 12.6 MeV 

I 

Ge \ /, 
'\ I 
'-../ 

0.0 ~~~~~~~-~~~~~~~ 
44.0 44.5 45.0 45 5 46 0 

C:OOTATIOt0 DEGREES 

.figuur 6. 11 Hoekajhankelijke opbrengstmetingen bij een bundelenergie van respectievelijk 4 
en 12.6MeV. 

Met behulp van de Ge-piek kan de hoekathankelijke opbrengstmeting in de Si1_xGex-laag 

warden verkregen. Hiertoe wordt het totale aantal gemeten ionen in de Ge-piek uitgezet als 

funktie van de hoek. Bij een projectiel van 12.6 MeV is daar de pile-up, benaderd met een 

lineaire funktie, vanaf getrokken. Met behulp van het aantal ionen in de Si rug is de hoekafhan

kelijke opbrengst van het Si-substraat te verkrijgen. De positie van het channeling minimum 

wordt voor de metingen van 12.6 MeV He-ionen benaderd door op halve hoogte van de 

hoekathankelijk opbrengstmeting het midden te bepalen tussen de linker en rechter flank van de 

hoekafhankelijke opbrengstmeting. In het geval van 4 Me V He-ionen kan het minimum van de 

hoekafhankelijke opbrengst van Ge niet op deze manier bepaald worden in verband met de 
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sterk asymmetrische vorm van de hoekafhankelijke opbrengstmeting. Bij deze meting wordt de 

roostervervorming berekend aan de hand van de positie van het absolute minimum. De 

asymmetrie heeft verschillende oorzaken. De hoekathankelijke opbrengst wordt beinvloed door 

de sturing van de ionen die in het [011]-kanaal van de Si-toplaag zijn gevangen. Deze sturing 

kan enerzijds het gevolg hebben dat op het grensvlak van de bovenste Si-laag en de Si1_xGex

laag ionen selectief binnen de kritische hoek van de kanalen in de Si1_xGex-laag terecht komen 

of anderzijds tot gevolg hebben dat deze ionen selectief allemaal buiten de kritische hoek van 

de kanalen in de Si1_xGex-laag terecht komen. In het eerste geval zal de opbrengst rond 45° 

warden verlaagd en in het tweede geval selectief verhoogd. De factoren die van invloed zijn op 

de richting van de gestuurde bundel op het grensvlak zijn zowel de dikte van de bovenste Si

laag als we! de hoek van inval op het preparaat. Een gedetailleerde voorspelling van de 

hoekathankelijke opbrengst kan alleen warden verkregen met behulp van Monte Carlo 

baanberekeningen. 

In het geval van 4 MeV He-ionen volgt een hoekverschil tussen het substraat en de Si1_xGex

laag van 0.433 ± 0.022 graad, hetgeen duidelijk niet overeenstemt met de verwachte waarde 

van 0.372 graad. De gevonden waarde voor 12.6 MeV bedraagt 0.384 ± 0.022 graad, hetgeen 

binnen de genoemde nauwkeurigheid overeenstemt met de theoretische waarde. Deze 

overeenstemming is het gevolg van de relatief kleine kritische hoek bij een projectielenergie 

van 12.6 MeV. De kans op acceptatie van een in de toplaag gekanaliseerd projectiel in het 

kanaal van de Si1_xGex-laag neemt hierdoor af en de simpele methode om de vervorming te 

bepalen kan warden toegepast. Als sturingseffecten een dominante rol beginnen te spelen moet 

ook hier de toevlucht warden gezocht tot Monte Carlo baanberekeningen. 
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A. SPE-bestandformaat. 

Beschrijving van het SPE-formaat dat gebruikt wordt om spectra m ASCil-formaat vanuit 
PHYDAS naar de dataserver te sturen. 

Formaat van HISTOGRAM files (15 maart 1994) 
De files zijn in ASCWtekst fonnaat en case-IN sensitive! 
De naamgeving is alsvolgt: CPV _ XXXX.SPE, waarbij C de module identificatiekarakter is, P het parameter cijfer (le parameter heeft 
cijfer 0), V het versie identificatie karakter, en XXXX het filenummmer (nummeren vanaf 0). De extensie is .SPE. Voorbeeld: 
IB _ 0020.SPE : 2e parameter uit de module met kenletter A Het filenummer is 20 en de versie is B. 
De volgorde van de verschillende $-hoofdstukken is variabel, behalve $SPEC _ID: die vooraan moet staan en $END: die achteraan 
moet staan. 
De volgorde van de onderdelen binnen een hoofdstuk (bijv. de headerparameters T, ANGLE etc.) ligt wel vast. De onderdelen hoeven 
echter niet alle aanwezig te zijn. Dit houdt in dat nieuw toe te voegen onderdelen achter aansluiten. Tussen de verschillende 
hoofdstukken mogen lege regels staan. De headerparameters van 1 module moeten voor alle files met hetzelfde filenummer 
overeenkomen l 

SSPEC_ID: 
{tekst} 
SEXP INFO: 
T {time} 
DT {dead time} 
I {current} 
Q {charge} 
$DETECTOR: 
ANGLE {angle} 
$PREP_POS: 
X {x} 
y {y} 
Z {z} 
T {Tilt} 
S {Spin} 
R {Rotatie} 
$SCAN: 
NX {#pointsx} 
NY {#pointsy} 
DX {#stepsx} 
DY {#stepsy} 
OX {offsetx} 
OY {offsety} 
$DECODER: 
0 {data} 

7 {data} 
$ROI: 
BEGIN { chan} 
END {chan} 
CNTS {roicounts} 
$DATA: 
{beginch} {nrch} 
{data} 

{data} 
$LAST_FILE: 
{last} 
$SUM_SPEC: 
{sum} 
SEND: 

INT 
INT 
INT 
INT 

REAL 

REAL 
REAL 
REAL 
REAL 
REAL 
REAL 

INT 
INT 
INT 
INT 
INT 
INT 

INT 

INT 

INT 
INT 
INT 

INTINT 
INT 

INT 

INT 

INT 

beschrijving (voor gebruiker) (max 80 chrs) 

real sample time in 1 ms 
read sample time in lms 
average current in pA 
charge in pC 

detector angle in degrees 
positie en orientatie van het sample (eenheden?) 

aantal scanpunten in x-richting (1 ofmeer) 
aantal scanpunten in y-richting (1 ofmeer) 
afstand tussen de punten in x-richting (in DAC-values) 
afstand tussen de punten in y-richting (in DAC-values) 
offset in de x-richting (in DAC-values) 
offset in de y-richting (in DAC-values) 

info over een Region oflnterest (bijv. goudpiek) 
begin en eindkanaal van de ROI 

aantal counts in de ROI 
spectrum data 
beginkanaal en aantal kanalen dat volgt 
inhoud (counts) van beginkanaal 

inhoud van laatste kanaal 

0 = niet laatste, 1 = laatste 

0 = deelspectrum, 1 = somspectrum 
einde indicator 
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B. Programmatuur 

B.l GDC 

1000 % GDC 
1010 % by: L.F.C.N.H. van Beurden 
1020 % data : 940202 
1030 % version: 1.02 
1040 % Can be used the same way as histmd, there are only some 
1050 % constants added 
1060 DECLARE 
1070 gdc = 2688 
1080 '.Jdc_gum = 1 
1090 gdc_pen = 0 
1100 gdc_pen_up = 3 
1110 gdc_pen_down = 2 
1120 
1130 gdc_front_color = 7 
1140 gdc back color = 2 
1150 % declaratie van hulparray voor machinetaal routines 
1160 % 
1170 res int: ARRAY 0 .. 511 OF integer 
1180 res1 nat2: ARRAY 0 .. 511 OF nat2 
1190 res1-nat1: ARRAY 0 .. 511 OF nat1 
1200 res2-nat1: ARRAY 0 .. 511 OF nat1 
1210 old res1 nat1: ARRAY 0 .. 511 OF nat1 
1220 old=res2=nat1: ARRAY 0 •• 511 OF nat1 
1230 
1240 hist nat1 old 1, hist nat1 old 2, 
1250 hist-nat1-old-3: ARRAY O .. S11 OF nat1 
1260 % machinetaal-code arrays 
1270 arr code: ARRAY 0 OF integer 
1280 gdc-code: ARRAY 0 OF integer 
1290 te:-ARRAY 0:.10 OF char 
1300 
1310 % declaratie van de machine taal routines 
1320 
1330 PROCEDURE min i(a: ARRAY 0 OF integer, i: REF nat2) AT arr code[OJ 
1340 PROCEDURE max-i(a: ARRAY 0 OF integer, i: REF nat2) AT arr-code[1J 
1350 PROCEDURE min-n2(a: ARRAY 0 OF nat2, i: REF nat2) AT arr code[2J 
1360 PROCEDURE max-n2(a: ARRAY 0 OF nat2, i: REF nat2) AT arr-code[3] 
1370 PROCEDURE analyse i(a: ARRAY 0 OF integer, -
1380 imin, imax, s3,-s2, s1, a1: REF nat2, 
1390 gem: REF integer) AT arr code[4J 
1400 PROCEDURE analyse n2Ca: ARRAY 0 OF nat2, imin, imax, s2, s1, 
1410 a1, gem: REF nat2) AT arr code[5J 
1420 PROCEDURE swapn2(a: ARRAY 0-0F nat2) AT arr_code[6] 
1430 PROCEDURE mca memcr(mca: ARRAY 0 OF integer, a: ARRAY 0 OF nat2, 
1440 chO, ch1, dlvf, o1: nat2, 
1450 ovfl, arerr: REF boolean) AT arr code[?] 
1460 PROCEDURE mca_graph(d: ARRAY 0 OF nat2, iO: nat2, dx, ysf: int2, 
1470 g: ARRAY 0 OF nat1, v: REF boolean) 
1480 AT arr code[8J 
1490 PROCEDURE log_graphCd: ARRAY 0 OF nat2, iO: nat2, dx: int2, 
1500 t: ARRAY 256 OF nat1, g: ARRAY 0 OF nat1) 
1510 AT arr_code[9J 
1520 
1530 PROCEDURE gdc init(gdc addr: nat2) AT gdc code[OJ 
1540 PROCEDURE gdc-cof111land(gdc addr, c01111land: nat2) AT gdc code[1J 
1550 PROCEDURE gdc-color(gdc addr, color: nat2) AT gdc code[2J 
1560 PROCEDURE line_type(gdc=addr, line: nat2> AT gdc_code[3J 
1570 PROCEDURE char_settings(gdc_addr, char_x_size, char_y_size: nat2, 
1580 italic, vertical: boolean) AT gdc code[4] 
1590 PROCEDURE vector(gdc addr: nat2, dx~ dy: int2) AT gdc code[5] 
1600 PROCEDURE move to(gdc addr, x, y: nat2) AT gdc code[6l 
1610 PROCEDURE gdc_page(gdc_addr, page: nat2) AT gdc_code[7J 
1620 PROCEDURE gdc text(gdc addr: nat2, string: ARRAY 0 OF char) 
1630 AT gdc_code[8l -
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1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 

PROCEDURE line(gdc addr, xO, yO, x1, y1, color: nat2) AT gdc_code[9J 
PROCEDURE graph1(gdc_addr: nat2, graph: ARRAY 0 OF nat1) 
AT gdc code[10J 
PROCEDURE graph2(gdc addr: nat2, new_graph, 

old_graph: ARRAY 0-0F nat1) AT gdc_code[11l 
PROCEDURE graph3(gdc addr: nat2, mode, window: nat2, 

graph: ARRAY 0 OF nat1) AT gdc_code[12l 
PROCEDURE graph4(gdc_addr: nat2, mode, window: nat2, 

new_graph, old_graph: ARRAY 0 OF nat1) AT gdc_code[13J 

gdc_data: ARRAY 512 OF nat1 
gdc old data: ARRAY 512 OF nat1 
PROCEDURE gdc_draw_graph(data: ARRAY 0 OF integer, 

left, right: nat2, color: nat1) 
DECLARE 
data buffer: ARRAY 4096 OF nat2 
x_scale, y_scale: nat2 
x step factor, y scale factor: int2 
overflow, error:-boolean 

BEGIN 
x scale := 2 
YHILE (2**x_scale < (right-left+1)) 
DO 

1870 x_scale +:= 1 
1880 OD 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 

IF ((left+2**x_scale) > (length(data)-1)) 
THEN 

left := length(data)-2**x scale 
right := length(data)-1 -

ELSE 
right := left+2**x_scale-1 

FI 
1960 y scale := 0 
1970 LOOP 
1980 mca_memcr(data, data_buffer, left, 

y_scale, 52428, overflow, error) 
YHEN (NOT overflow) EXIT 

right, 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 

y_scale +:= 1 
OD 
% move_array(data_buffer, left+1) 
x_step_factor := x_scale-9 
y scale factor := -4 - -
LOOP 
mca_graph(data_buffer[left .. 4095), 0, 
y scale factor, gdc data, overflow) 

YHEN (NOT overflow) EXIT 
y scale factor +:= 1 - -

OD 
gdc_page(gdc, 0) 
~de color(gdc, color) 
line_typeCgdc, O> 
graph2(gdc, gdc_data, 

END 
gdc_old_data) 

PROCEDURE gdc_reset(page: nat1) 
BEGIN 
gdc_page(gdc, page) 
gdc_color(gdc, 7) 
gdc conmand(gdc, 4) 
gdc-init(gdc) 
delayc100> 

END 

2270 BEGIN 
2280 load code(arr code, 1 ubd:micarr.ubo 1

) 

2290 load-code(gdc-code, 1 ubd:disp.ubo 1 ) 

2295 write=nat4(out'Put, gdc_code[11J, 16, 16) 
2300 gdc init(2688) delay(100) 
2310 gdc-color(2688, 7) 
2320 gdc-conmand(2688, 4) 
2330 monitor 
2340 END 

x_step_factor, 
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B.2 Toolslib 

1000 % TOOLSLIB 
1010 % by Laurens van Beurden 
1020 % date 940118 
1030 % version : 2.00 
1040 
1050 DECLARE 
1060 key up = 130 
1070 key-down= 131 
1080 key-right = 132 
1090 key-left = 133 
1100 -
1110 PROCEDURE put_ch(c: char) 
1120 BEGIN 
1130 put_char(output, c) 
1140 END 
1150 
1160 PROCEDURE put_nr(nr: nat1) 
1170 BEGIN 
1180 IF (nr < 10) THEN put_char(console, chr(nr+48)) 

ELSE 1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 

put_ch(chr(nr DIV 10+48)) 
put_ch(chr(nr MOD 10+48)) 

FI 
END 

PROCEDURE put esc 
BEGIN 
put_ch(chr(27)) 
put_ch(' [') 

END 

1310 % screen and cursor procedures 
1320 
1330 PROCEDURE cursor_home 
1340 BEGIN 
1350 
1360 
1370 
1380 

put_esc 
put_ch('H') 

END 

1390 PROCEDURE clear_screen 
1400 BEGIN 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 

put_esc 
put eh( '2') 
put_ch('J') 
cursor_home 

END 

1470 PROCEDURE gotoxy(x, y: nat1) 
1480 BEGIN 
1490 cursor_home 

put_esc 
put_nr(y) 
put_ch('B') 
put_esc 

1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 

put nr(x) 
put_ch('C') 

END 

1580 PROCEDURE jump_right(x: nat1) 
1590 BEGIN 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 

put_esc 
put_nr(1) 
put_ eh ( •A ' ) 
put_esc 
put_nr(x) 
put_ch('C 1 ) 

END 

1680 PROCEDURE clear_part(x: nat1) 
1690 BEGIN 
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1700 FOR i IN 1. .x DO 
1710 put_ch(' ') 
1720 OD 
1730 END 
1740 
1750 PROCEDURE read_key: nat1 
1760 DECLARE 
1770 key: nat1 
1780 BEGIN 
1790 key := 0 
1800 IF keypressed(input) THEN 
1810 key := ord(get_char(input)) 
1820 IF (key= 27) THEN 
1830 key := ord(get_char(input)) 
1840 key := ord(get_char(input))+65 
1850 FI 
1860 FI 
1870 RETURN key 
1880 END 
1890 
1900 PROCEDURE get_string(word: ARRAY 0 OF char, x, y: nat1): nat1 
1910 DECLARE 
1920 key, number: nat1 
1930 ready: boolean 
1940 BEGIN 
1950 number := 0 
1960 ready := false 
1970 gotoxy(x, y) 
1980 WHILE (NOT ready) DO 
1990 WHILE (key = 0) DO 
2000 key := read_key 
2010 OD 
2020 IF (key = 13) THEN 
2030 ready := true 
2040 ELSIF ((key= 127) AND (number <> 0)) THEN 
2050 x -:= 1 
2060 number -:= 1 
2070 gotoxy(x, y) 
2080 put eh(' ·,) 
2090 gotoxy(x, y) 
2100 ELSE 
2110 word[numberl := chr(key) 
2120 put_ch(word[nl.lllber]) 
2130 number +:= 1 
2140 x +:= 1 
2150 FI 
2160 key := 0 
2170 00 
2180 RETURN number 
2190 END 
2200 
2210 PROCEDURE questionCinputchar: nat1, testchar: char): boolean 
2220 DECLARE 
2230 control: boolean 
2240 BEGIN 
2250 IF (ord(testchar) >= 65) AND (ord(testchar) <= 90) THEN 
2260 control := Cinputchar = ord(testchar)) OR 
2270 (inputchar = ord(testchar)+32) 
2280 ELSIF (ord(testchar) >= 97) AND (ord(testchar) <= 122) THEN 
2290 control := (inputchar = ord(testchar)) OR 
2300 (inputchar = ord(testchar)-32) 
2310 ELSE control := (inputchar = ord(testchar)) 
2320 FI 
2330 RETURN control 
2340 END 
2350 
2360 file data link: link file 
2370 file-was closed= 130 
2380 PROCEDURE file_open_link(file_name: CONST ARRAY 0 OF char) 
2390 DECLARE 
2400 open: boolean 
2410 BEGIN 
2420 open := false 
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2430 WHILE (NOT open) 
2440 DO 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
2560 

open := true 
ON any fault DURING 
gotoxy(60, 1) writeln('OPENING FILE ') 
enter_file_tl(file_data_link, file_name, 0) 

DO 
gotoxy(60, 1) writeln('ERROR OPENING FILE') 
delay(1000) 
open := false 

OD 
OD 

END 

2570 PROCEDURE file_close_link(fatal_error: boolean) 
2580 DECLARE 

close: boolean 
BEGIN 

IF (NOT fatal_error) 
THEN 
close := false 
WHILE (NOT close) 
DO 
close := true 
ON any fault DURING 
gotoxy(60, 1) writeln('CLOSING 
close_file_tl(file_data_link) 

DO 

FILE I ) 

2590 
2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 
2800 
2810 

IF NOT (error_cause(myself) = 
THEN 

file_was_closed) 

gotoxy(60, 1) writeln('ERROR 
delay(1000) 
close := false 

FI 
OD 

OD 
FI 

END 

2820 BEGIN 
2830 monitor 
2840 END 

B.3 Menu 

1000 % Menu 
1010 % by L.F.C.N.H. van Beurden 
1020 % date 940402 
1030 % version : 1.00 
1040 
1050 DECLARE 
1060 menu names: ARRAY 20, 25 OF char 
1070 menu nl.ll'ber of: nat1 
1080 menu-items:-ARRAY 20 OF nat1 

CLOSING 

1090 menu=structure: ARRAY 20, 20 OF nat1 
1100 
1110 menu char: ARRAY 80, 8 OF char 
1120 menu=lines: ARRAY 80, 40 OF char 
1130 

I ) 

1140 PROCEDURE menu_load(file_name: CONST ARRAY 0 OF char) 
1150 DECLARE 
1160 menu_file: file 
1170 BEGIN 
1180 lookup(menu_file, file_name) 

FOR i IN 0 .. 79 1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 

DO 
readln(menu_file, menu lines[il) 
readln(menu_file, menu=char[i]) 

OD 
readln(menu_file, menu_nllllber_of) 
FOR i IN O .. (menu_nllllber_of-1) 
DO 

61 



1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1:>30 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 

readln(menu file, menu names(il) 
readln(menu-file, menu-items(i]) 
FOR j IN O.~(menu_items(i]·1) 
DO 

readln(menu_file, menu_structure[i, jJ) 
00 

00 
close_file(menu_file) 

END 

PROCEDURE menu_save(file_name: CONST ARRAY 0 OF char) 
DECLARE 
menu_fi le: file 

BEGIN 
enter file(menu file, file_name, 0) 
FOR i-IN 0 .. 79 -
DO 
writeln(menu file, menu lines(i]) 
writeln(menu=file, menu=char(il) 

00 
writeln(menu file, menu nl.lllber of) 
FOR i IN 0 .. (menu_number_of-1)
DO 
writeln(menu file, menu names[iJ) 
writeln(menu-file, menu-items[il) 
FOR j IN O .. (menu_itemsCiJ-1) 
DO 
writeln(menu_file, menu_structure[i, j]) 

OD 
OD 
close_file(menu_file) 

END 

PROCEDURE menu_save_link(file_name: CONST ARRAY 0 OF char) 
DECLARE 
fatal error: boolean 
file_error: boolean 

BEGIN 
fatal error := true 
WHILE-Cfatal_error) 
DO 
fatal error := false 
file_open_linkCfile_name) 
file error :=true 
WHILE (file_error) 
DO 
file error :=false 
ON any fault DURING 
gotoxy(60, 1) writeln('WRITING DATA ') 
FOR i IN 0 .• 79 
DO 
writelnCfile data link, menu lines[iJ) 
writelnCfile=data=link, menu=char[iJ) 

OD 
writeln(file data link, menu nllllber of) 
FOR i IN O •• (menu=nunber_of-1) -
DO 
writelnCfile data link, menu names[iJ) 
writelnCfile-data-link, menu-items[il) 
FOR j IN O •. (menu=items[iJ-1) 
DO 
writeln(file_data_link, menu_structure[i, jJ) 

OD 
OD 

DO 
gotoxy(60, 1) writeln('WRITING ERROR ') 
delay(1000) 
IF (error_cause(myself) = file_was_closed) 
THEN 
fatal_error := true 

ELSE 
file_error :=true 

FI 
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2000 OD 
2010 OD 
2020 file_close_link(fatal_error) 
2030 00 
2040 END 
2050 
2060 PROCEDURE menu_exist(name: CONST ARRAY 0 OF char): nat1 
2070 DECLARE 
2080 found: boolean 
2090 number: nat1 
2100 name_length: nat1 
2110 BEGIN 
2120 found := false 
2130 number := 0 
2140 name_length := length(name) 
2150 WHILE (NOT found) AND (number < menu_number_of) 
2160 DO 
2170 IF (name[O .. name length-1] = menu_names[nlJllber, 
2180 o .. name_length-1]) 
2190 THEN 
2200 found := true 
2210 ELSE 
2220 number +:= 1 
2230 FI 
2240 OD 
2250 RETURN number 
2260 END 
2270 
2280 PROCEDURE menu_edit 
2290 DECLARE 
2300 menu name: ARRAY 25 OF char 
2310 menu=number: nat1 
2320 BEGIN 
2330 writeln('Give menu name:') 
2340 readln(menu name[0 .. 24]) 
2350 menu number-:= menu exist(menu name) 
2360 IF ciiienu_number <> iiienu_number=of) 
2370 THEN . 
2380 write l n( 'Change name : [y /nl ' ) 
2390 IF question(read_key, 'Y') 
2400 THEN 
2410 writeln('Give new name') 
2420 readln(menu_names[menu_number, 0 .. 241) 
2430 FI 
2440 ELSE 
2450 menu number of +:= 1 
2460 menu=names[iiienu_number, 0 .. 241 := menu_name[0 •• 241 
2470 FI 
2480 writeln('Give number of items:') 
2490 readln(menu items[menu number]) 
2500 FOR i IN 0.~(menu_items[menu_number]-1) 
2510 DO 
2520 writeln('Enter item•, i: 2, •: ') 
2530 readln(menu_structure[menu_number, iJ) 
2540 OD 
2550 END 
2560 
2570 PROCEDURE menu_edit_line 
2580 DECLARE 
2590 number: nat1 
2600 BEGIN 
2610 writeln('Enter line number; ') 
2620 readln(number) 
2630 writelnC'Enter char:') 
2640 readln(menu char[number, 0 .. 7]) 
2650 writeln('Enter menu line:') 
2660 readlnCmenu_lines[nli!lber, 0 .. 39]) 
2670 END 
2680 
2690 menu x: ARRAY 2 OF nat1 
2700 PROCEDURE menu_place(x, y: nat1) 
2710 BEGIN 
2720 menu_x[OJ := x 
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2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 
2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 
2880 
2890 
2900 
2910 
2920 
2930 
2940 
2950 
2960 
2970 
2980 
2990 
3000 
3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 

menu_x[1J .- y 
END 

PROCEDURE menu_xy(offset: nat1) 
BEGIN 
gotoxy(menu_x[O], menu_x[1J+offset) 

END 

PROCEDURE menu_message(message: CONST ARRAY 0 OF char) 
BEGIN 
gotoxyC60, 1) writeln(' ': 20) 
gotoxy(60, 1) writeln(message) 

END 

menu start, menu eind: nat1 
PROCEDURE menu_dlsplay(menu_name: CONST ARRAY 0 OF char, mode: nat1) 
DECLARE 
menu_number: nat1 

BEGIN 
menu number := menu exist(menu name) 
FORT IN o .. (menu items[menu nUmber]-2) DO 
menu_xy(i) - -
IF (mode = 0) 
THEN 
writeln('[', i+1: 2, 'l: ', 
menu_lines[menu_structure[menu_number, ill) 

ELSI F (mode = 1) 
THEN 
writeln(menu char[menu structure[menu number, il, 0 .. 7], 
menu_lines[menu_structure[menu_number, ill) 

FI 
OD 
menu_xy(menu_items[menu_numberJ-1) 
IF (menu_structure[menu_number, menu_items[menu_numberl-11 = 0) 
THEN 

IF (mode = 0) 

THEN 
writelnC'.C OJ: ' menu_lines[O]) 
menu start := 0 
menu-eind :=menu items[menu numberl-1 

ELSIF-(mode = 1) - -
THEN 
writeln('Q 

FI 
ELSE 

IF (mode = 0) 
THEN 

menu_l ines[Ol) 

writeln('[', menu_items[menu_number]: 2, 'l: ', 
menu lines[menu structure[menu number, menu items[menu number]]]) 

menu start := 1 - - - -
menu-eind := menu items[menu number] 

ELSIF-(mode = 1) - -
THEN 
writeln(menu char[menu structure[menu number, 

menu items[menu number]], 0 .• 7], -
menu_llnes[menu_structure[menu_number, menu_items[menu_numberlll) 

FI 
FI 

END 

PROCEDURE menu_create(menu_name: CONST ARRAY 0 OF char): nat1 
DECLARE 
menu_number: nat1 
menu answer: nat1 
menu:chosen: boolean 

BEGIN 
menu_display(menu_name, 0) 
menu number := menu exist(menu name) 
menu-chosen := false -
WHILE NOT menu chosen DO 

menu xy(menu Ttems[menu numberl+1) 
clear partC20> -
writeTn 
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3460 jump_right(menu_x[OJ) 
3470 write('[ .. ]:') 
3480 ON any fault DURING 
3490 readln(menu_answer) 
3500 menu chosen := (menu answer >= menu start) 
3510 AND (menu_answer <= iiienu_eind) -
3520 DO OD 
3530 IF NOT menu chosen THEN 
3540 jump_rightCmenu_x[OJ) 
3550 FI 
3560 OD 
3570 RETURN menu answer 
3580 END 
3590 
3600 PROCEDURE menu_wipe(menu_name: CONST ARRAY 0 OF char, mode: nat1) 
3610 DECLARE 
3620 menu number: nat1 
3630 wipe=number: nat1 
3640 BEGIN 
3650 menu_number := menu_exist(menu_name) 
3660 IF (mode = 0) 
3670 THEN 
3680 wipe_number := 46 
3690 ELSIF (mode= 1) 
3700 THEN 
3710 wipe_number := 48 
3720 FI 
3730 FOR i IN 1 .. (menu_items[menu_numberJ+2) DO 
3740 menu xy(i-1) 
3750 clear_part(wipe_number) 
3760 OD 
3770 writeln 
3780 END 
3790 
3800 PROCEDURE menu_busy(control: nat1) 
3810 BEGIN 
3820 gotoxy(37, 22) 
3830 IF (control = 0) THEN 
3840 clear_part(6) 
3850 ELSE 
3860 write('<BUSY>') 
3870 FI 
3880 writeln 
3890 END 
3900 
3910 BEGIN 
3920 monitor 
3930 END 

B.4 GonMotor 

1000 % GonMotor 
1010 % by Laurens van beurden 
1020 % date : 940303 
1030 % version : 1.00 
1040 
1050 DECLARE 
1060 rsbase = 3456 
1070 phystatus = 0 
1080 phyfifoO = 1 
1090 channelstatus = 3 
1100 aciholdO = 8 
1110 acihold1 = 12 
1120 acistatusO = 9 
1130 acistatus1 = 13 
1140 acimodeO = 10 
1150 acimode1 = 14 
1160 acicomO = 11 
1170 acicom1 = 15 
1180 
1190 % comnando table 
1200 init = 0 
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1210 setrange = 
1220 setacc = 2 
1230 stop = 4 
1240 go = 5 
1250 preset = 6 
1260 position = 7 
1270 ack = 8 
1280 posack = 9 
1290 nack = 10 
1300 dmem = 11 
1310 dbeep = 12 
1320 dback = 13 
1330 
1340 % error table 
1350 error offset = 30 
1360 nid =-error offset+O 
1370 setup = error_offset+1 
1380 nb c s = error offset+3 
1390 busy-= error offset+4 
1400 b nc s = error offset+5 
1410 b=c_s = error_offset+7 
1420 
1430 transmit = PROCEDURE Ctra: CONST nat1) 
1440 BEGIN 
1450 WHILE NOT (bit_pb(rsbase+acistatus1, 0)) DO OD 
1460 %wait until transmit hold register empty 
1470 put_pb(rsbase+acihold1, tra) 
1480 END 
1490 
1500 readfifo = PROCEDURE : nat1 
1510 DECLARE 
1520 BEGIN 
1530 WHILE bit_pb(rsbase+channelstatus, 0) DO OD 
1540 RETURN get_pb(rsbase+phyfifoO) 
1550 END 
1560 
1570 PROCEDURE c011111Unication_connection_init(id: nat1): nat1 
1580 DECLARE 
1590 time preset = 10000 
1600 control: nat1 
1610 answer: nat1 
1620 waiting_respons: boolean 
1630 BEGIN 
1640 control := O 
1650 waiting respons := true 
1660 transmit(id) 
1670 transmit(ack) 
1680 set time(O) 
1690 WHILE waiting_respons 
1700 DO 
1710 IF bit_pb(rsbase+channelstatus, 0) 
1720 THEN 
1730 waiting_respons := false 
1740 IF Cid = get_pb(rsbase+phyfifo0)) 
1750 THEN 
1760 IF (readfifo <> nack) 
1770 THEN 
1780 control := 2 
1790 FI 
1800 FI 
1810 ELSIF (get_time > time_preset) 
1820 THEN 
1830 control := 1 
1840 waiting_respons := false 
1850 FI 
1860 OD 
1870 RETURN control 
1880 END 
1890 
1900 PROCEDURE c011111Unication_init: nat1 
1910 DECLARE 
1920 control: natl 
1930 BEGIN 
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1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
2560 
2570 
2580 
2590 
2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 

control := 0 
ON any fault DURING 

init_pb 
bic pb(rsbase+phystatus, 6) r.disable interrupt 
bic:J,bCrsbase+phystatus, 3) r.disable CTSO input 
bic_pb(rsbase+phystatus, 2) r.disable CTS1 input 
bic_pb(rsbase+phystatus, 1) r.disable FIFO buffer 1 
bic pb(rsbase+phystatus, 0) r.disable FIFO buffer 0 
put=pb(rsbase+acimodeO, 2**6+2**3+2**2+2**1) 
put_pb(rsbase+acimode1, 2**6+2**3+2**2+2**1) 
%1 stop bit, no parity, 8 bit data length, baud rate factor 16 
put_pb(rsbase+acimodeO, 2**5+2**4+14) 
put_pb(rsbase+acimode1, 2**5+2**4+14) 
r.ACI mode=0011, baudrate=9600 
put_pb(rsbase+acicomO, 2**4+2**2+2**1) 
%reset error flags, enable receiver 
put_pb(rsbase+acicom1, 2**4+2**1+2**0) 
%reset error flags, enable transmitter 
bis_pb(rsbase+phystatus, 0) %enable FIFO buffer 0 

DO 
control := 1 

00 
RETURN control 

END 

tilt= 0 
spin = 1 
rotation = 2 
z axis = 3 
det 9o = 4 
de(180 = 5 

number of axis = 6 
number-of-gon axis = 4 
number-of-det-= 2 
motor det-offset 3 
gonio=axis: nat1 

motor name: ARRAY number of axis, 10 OF char 
motor-id: ARRAY m.rnber of axis OF nat1 
motor=position: ARRAY nl.lllber_of_axis OF integer 
motor degrees: ARRAY number of axis OF real 
motor-conversion: ARRAY number-of axis, 4 OF real 
motor-linear: ARRAY number of axis OF real 
motor=speed: ARRAY number_of_axis OF nat2 
motor_sp_max: ARRAY number_of_axis OF nat2 
motor direction: ARRAY number of axis OF nat1 
motor=init: ARRAY number_of_axis-OF nat1 

PROCEDURE motor data init 
BEGIN - -
motor_nameCtilt, 0 •. 9] :=•tilt 
motor_name[spin, 0 •. 9] := •spin 
motor_name[rotation, 0 .• 9] := •rotation 
motor name[z axis, 0 .. 9J := •z-axis 
motor-nameCdet 90, 0 •. 9] := 1det 90 
motor=name[det=180, 0 .. 9] := 'det 180 

motor id[ti l t] := 1*4+1 
motor=id[spinJ := 2*4+0 
motor id[rotation] := 1*4+0 
motor-id[z axis] := 2*4+1 
motor-id[det 90J := 0*4+0 
motor=id[det=180J .- 0*4+1 

motor_speedCtiltJ := 15000 
motor_speedCspinJ .- 14000 
motor_speed[rotationJ := 4000 
motor_speed[z_axisJ := 32768 
motor_speed[det_90J := 32768 
motor_speed[det_180J := 32768 

motor_sp_max[tiltl := 32768 
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2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 
2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 
2880 
2890 
2900 
2910 
2920 
2930 
2940 
2950 
2960 
2970 
2980 
2990 
3000 
3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 

motor_sp_max[spinJ := 32768 
motor_sp_max[rotationJ := 16384 
motor sp max[z axis] := 32768 
motor=sp=max[det_90J := 32768 
motor_sp_max[det_180J := 32768 

motor direction[tiltJ := 1 
motor-direction[spinJ := 1 
motor-direction[rotationJ := 
motor-direction[z axis] := 1 
motor-direction[det 90J := 1 
motor=direction[det=180J := 1 

motor conversion [tilt, OJ : = -73300 
motor=conversion[tilt, 1J := -0.80389E-2 
motor conversion[tilt, 2J := 0.36212E-9 
motor=conversion[tilt, 3J := -0.43299E-13 
motor conversion[spin, OJ := -326928 
motor=conversion[spin, 1J := 1/2400 
motor_conversion[spin, 2J := 0 
motor_conversion[spin, 3J := 0 
motor conversion[rotation, OJ := -102777 
motor-conversion[rotation, 1J := 1/1200 
motor=conversion[rotation, 2] := 0 
motor conversion[rotation, 3J := 0 
motor=conversion[z_axis, OJ := 0 
motor_conversion[z_axis, 1J := 1/1000 
motor_conversion[z_axis, 2J := 0 
motor_conversion[z_axis, 3J := 0 
motor_conversion[det_90, OJ .- 0 
motor_conversion[det_90, 1J := 1/80 
motor conversion[det 90, 2J := 0 
motor-conversion[det-90, 3J := 0 
motor-conversion[det-180, OJ .- O 
motor-conversion[det-180, 1J .- 1/80 
motor=conversion[det=180, 2] .- 0 
motor_conversion[det_180, 3J .- 0 

motor linearCtiltJ := 8440 
motor-linear[spinJ := 2400 
motor-linear[rotationJ := 1200 
motor-linear[z axis] := 1000 
motor-linearCdet 90] := 80 
motor=linear[det=180J := 80 

END 

PROCEDURE motor_correct(control: nat1): boolean 
BEGIN 

RETURN (control = 0) OR (control = busy) 
END 

PROCEDURE motor_convert(axis: nat1, place: integer): real 
DECLARE 
value: real 

BEGIN 
FOR i IN 1. .3 DO 
value+:= motor_conversion[axis, iJ* 
Cplace+motor_conversion[axis, OJ)**i 

OD 
IF (axis= tilt) THEN 
value := -90/pi*arctan(value/1941.5)-0.051 

FI 
RETURN value 

END 

PROCEDURE motor_response(axis: nat1, conmand: CONST nat1): nat1 
DECLARE 

control: nat1 
BEGIN 
control := 0 
IF (motor id[axisJ = readfifo) THEN 

IF (readfifo = nack) THEN 
control := conmand+1 
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:1410 FI 
::.420 ELSE 
3430 control := nid 
3440 FI 
3450 RETURN control 
3460 END 
3470 
3480 PROCEDURE motor_stop(axis: nat1): nat1 
3490 BEGIN 
3500 transmit(motor_id[axisl) 
3510 transmit(stop) 
3520 RETURN motor_response(axis, stop) 
3530 END 
3540 
3550 PROCEDURE motor_go(axis: nat1): nat1 
3560 DECLARE 
3570 control: nat1 
3580 BEGIN 
3590 control := motor_stop(axis) 
3600 IF (control = 0) THEN 
3610 transmit(motor id[axisl) 
3620 transmit(go) -
3630 transmit((motor_speed[axisl) DIV 256) 
3640 transmit((motor_speed[axisl) MOD 256) 
3650 transmit(motor direction[axisl) 
3660 control := motor_response(axis, go) 
3670 FI 
3680 RETURN control 
3690 END 
3700 
3710 PROCEDURE motor_place(axis: nat1, place: REF integer): nat1 
3720 DECLARE 
3730 control: nat1 
3740 place control: nat1 
3750 BEGIN 
3760 place := 0 
3770 transmit(motor_id[axisl) 
3780 transmitCpqsition) 
3790 control := motor_response(axis, position) 
3800 IF (control = 0) THEN 
3810 place_control := readfifo 
3820 IF Cplace_control DIV 128 = 1) THEN 
3830 place_control := place_control MOD 128 
3840 FI 
3850 place := place_control*256**3 
3860 FOR i IN 1 .. 3 DO 
3870 place+:= readfifo*256**C3-i) 
3880 OD 
3890 control := readfifo 
3900 IF (control <> 0) THEN 
3910 control +:= error_offset 
3920 FI 
3930 FI 
3940 motor degrees[axis] := motor_convert(axis, motor_position[axis]) 
3950 RETURN control 
3960 END 
3970 
3980 PROCEDURE motor_preset(axis: nat1, place: integer): nat1 
3990 DECLARE 
4000 control: nat1 
4010 place_byte: nat1 
4020 delta_place: integer 
4030 BEGIN 
4040 control := motor_stop(axis) 
4050 IF (control = 0) THEN 
4060 control := motor_place(axis, delta_place) 
4070 delta_place := place-delta_place 
4080 IF (delta_place < 0) THEN 
4090 delta_place := 0-delta_place 
4100 motor_direction[axisl := 0 
4110 ELSE 
4120 motor_direction[axisl .-
4130 FI 
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4140 IF (delta place <> 0) THEN 
4150 transmit(motor_id[axisl) 
4160 transmit(preset) 
4170 transmit((motor_sp_maxCaxisJ) DIV 256) 
4180 transmit((motor_sp_max[axis]) MOD 256) 
4190 transmit(motor_direction[axis]) 
4200 FOR i IN 0 .. 3 DO 
4210 place_byte := delta_place DIV 256**(3-i) 
4220 delta_place := delta_place MOD 256**(3-i) 
4230 transmitCplace_byte) 
4240 OD 
4250 control := motor_response(axis, preset) 
4260 FI 
4270 FI 
4280 RETURN control 
4290 END 
4300 
4310 PROCEDURE motor_initialization(axis: nat1): nat1 
4320 DECLARE 
4330 control: nat1 
4340 BEGIN 
4350 transmit(motor id[axisl) 
4360 transmit(init)-
4370 transmit(motor_sp_max[axisl DIV 256) 
4380 transmit(motor_sp_max[axisl MOD 256) 
4390 transmit(motor_speed[axis] DIV 256) 
4400 transmit(motor_speed[axisl MOD 256) 
4410 control +:= motor_response(axis, init) 
4420 IF (control = 0) THEN 
4430 control := motor_place(axis, motor_position[axis]) 
4440 FI 
4450 RETURN control 
4460 END 
4470 
4480 BEGIN 
4490 IF (corrmunication_init = 1) 
4500 THEN 
4510 writelnC'ERROR INITIALIZATING COMMUNICATION') 
4520 FI 
4530 motor_data_init 
4540 monitor 
4550 END 

B.5 GonMain 

1000 % Channeling controlling program 
1010 % date 940304 
1020 % version 1.06 
1030 % by : L.F.C.N.H. van Beurden (me) 013-33.19.57 
1040 DECLARE 
1050 gdc status: int1 
1060 strt scr: nat1 
1070 gdc collill: real 
1080 gdc:screen_width: nat1 
1090 count rate max: integer 
1100 gdc_seq: ARRAY 12 OF nat1 
1110 gdc_scr, gdc_pos: nat1 
1120 gdc_x, gdc_y: int2 
1130 gdc old: ARRAY 2, 2 OF int2 
1140 gdc-old height: ARRAY 2 OF integer 
1150 first_pOint: boolean 
1160 % all these parameters should be reached through gdc_seq[l 
1170 gdc height: ARRAY 12, 2, 128 OF integer 
1180 gdc-screen: ARRAY 12, 2, 128 OF nat1 
1190 gdc-nl.lllber: ARRAY 12 OF nat1 
1200 gdc:height_empty: ARRAY 128 OF integer 
1210 gdc_screen_empty: ARRAY 128 OF nat1 
1220 
1230 gdc left, gdc right: real 
1240 gdc-direction: ARRAY 2 OF nat1 
1250 gdc~lace: integer 
1290 
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1300 place_x: ARRAY 3 OF real 
1310 place length: real 
1320 place-delta: ARRAY 10 OF real 
1330 place_pointer: int1 
1340 place_dUlllTiy: integer 
1350 PROCEDURE place_control(status: nat1) 
1360 DECLARE 
1370 control: nat1 
1380 BEGIN 
1390 IF (status = 0) 
1400 THEN 
1410 place_length := 0 
1420 place_pointer := 0 
1430 control := motor_place(gonio_axis, place_dl.lll111y) 
1440 place_x[Ol := motor_degrees[gonio_axisl 
1450 ELSIF (status = 1) OR (status = 2) 
1460 THEN 
1470 control := motor_place(gonio_axis, place_dummy) 
1480 place_x[1] := motor _degrees[gonio_axisl 
1490 place_del ta[place_pointerl := place_x[1]-place_x[Q] 
1500 IF (place_delta[place_pointer] > 0) 
1510 THEN 
1520 place_length +:= place_delta[place_pointerl 
1530 ELSE 
1540 place_length -:= place_delta[place_pointerl 
1550 FI 
1560 IF (status = 2) 
1570 THEN 
1580 place_length := place_length/2 
1590 IF Cplace_delta[place_pointerl > 0) 
1600 THEN 
1610 place_length -:= place_delta[place_pointerl 
1620 place_x[1J -:= place_delta[place_pointer] 
1630 ELSE 
1640 place_length +:= place_delta[place_pointerl 
1650 place_x[1J -:= place_delta[place_pointerJ 
1660 FI 
1670 place_pojnter -:= 1 
1680 YHILE Cplace_length > 0) 
1690 DO 
1700 IF Cplace_delta[place_pointerJ > 0) 
1710 THEN 
1720 place_length -:= place_delta[place_pointerl 
1730 place_x[1] -:= place_delta[place_pointerl 
1740 ELSE 
1750 place length+:= place delta[place pointer] 
1760 place=x[1J -:= place_delta[place_pointerl 
1770 FI 
1780 place_pointer -:= 1 
1790 OD 
1800 IF (place_delta[place_pointer+1] > 0) 
1810 THEN 
1820 place_x[1J -:= place_length 
1830 ELSE 
1840 place_x(1] +:= place_length 
1850 FI 
1860 status := 0 
1870 ELSE 
1880 place_pointer +:= 1 
1890 place_x[Ol := place_x[1J 
1900 FI 
1910 ELSIF (status = 3) 
1920 THEN 
1930 control := motor_place(gonio_axis, place_dummy) 
1940 place_x[1] := motor_degrees[gonio_axisJ 
1950 FI 
1960 END 
1970 
1980 PROCEDURE gdc_reset_screen(screen: nat1) 
1990 BEGIN 
2000 gdc_nl.lllber[gdc_seq[screenll := 0 
2010 gdc_height[gdc_seq[screenJ, 0, 0 .. 1271 .-
2020 gdc_height_empty[0 .. 1271 
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2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 

gdc_heightCgdc_seq[screenJ, 
gdc_height_emptyC0 .. 127J 
gdc_screen[gdc_seq[screenJ, 
gdc_screen_empty[O .. 127) 
gdc_screen[gdc_seq[screenJ, 
gdc_screen_empty[0 .. 127J 

END 

2110 PROCEDURE gdc_screen_init 
2120 DECLARE 
2130 control: nat1 
2140 place: integer 
2150 BEGIN 
2160 strt scr := 0 
2170 gdc screen width := 2 
2180 FOR-i IN 0~.11 DO 
2190 gdc seq[iJ := i 
2200 gdc=reset_screen(i) 
2210 OD 
2220 % initilize gdc 
2230 gdc init(gdc) 
2240 gdc=color(gdc, 7) 
2250 gdc conmand(gdc, 4) 
2260 gdc-conmand(gdc, 0) 
2270 rstC5) rst(6) rst(14) 
2280 set value(5, 10000) 
2290 strt(6) strt(14) 

1, 0 .. 127J := 

0, 0 .. 127J := 

1, 0 .. 127J := 

2300 control := motor_place(gonio_axis, gdc_place) 
2310 gdc left :=motor degrees[gonio axisJ-gdc screen width/2 
2320 gdc-right :=motor degrees[gonio axisJ+gdc screen width/2 
2330 strt(5) - - - -
2340 END 
2350 
2360 PROCEDURE gdc_make_line(screen, direction, pencil: nat1) 
2370 DECLARE 
2380 sd: nat1 
2390 BEGIN 
2400 IF (screen > 7) 
2410 THEN . 
2420 gdc color(gdc, gdc_front_color) 
2430 sd := screen-8 
2440 ELSE 
2450 gdc color(gdc, gdc back color) 
2460 sd := screen-strt_scr -
2470 FI 
2480 IF (direction = 1) 
2490 THEN 
2500 gdc_conmand(gdc, pencil) 
2510 gdc conmand(gdc, 3) 
2520 move_to(gdc, sd*128+gdc_screen[gdc_seq[screenJ, 0, 
2530 gdc_nl.lllber[gdc_seq[screenJJ-1J, gdc_screen[gdc_seq[screenJ, 1, 
2540 gdc_nl.lllber[gdc_seq[screenJJ-1J) 
2550 gdc conmand(gdc, 2) 
2560 move_to(gdc, (sd+1)*128+gdc_screenCgdc_seqCscreen+1J, 0, OJ, 
2570 gdc_screen[gdc_seq[screen+1J, 1, OJ) 
2580 gdc_conmand(gdc, 3) 
2590 ELSE 
2600 gdc_conmand(gdc, pencil> 
2610 gdc conmand(gdc, 3) 
2620 move_to(gdc, (sd+1)*128+gdc_screen[gdc_seq[screen+1J, 0, 
2630 gdc_nl.lllber[gdc_seq[screen+1JJ-1J, 
2640 gdc_screenCgdc_seqCscreen+1J, 1, 
2650 gdc_nl.lllber[gdc_seqCscreen+1JJ-1J) 
2660 gdc conmand(gdc, 2) 
2670 move_to(gdc, sd*128+gdc_screen[gdc_seqCscreenJ, 0, OJ, 
2680 gdc_screen[gdc_seqCscreenJ, 1, OJ) 
2690 gdc_conmand(gdc, 3) 
2700 FI 
2710 END 
2720 
2730 PROCEDURE gdc_make_screen(screen, pencil: nat1) 
2740 DECLARE 
2750 right: nat1 
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2760 number: nat1 
2770 sd: nat1 
2780 BEGIN 
2790 IF (screen> 7) 
2800 THEN 
2810 gdc_color(gdc, gdc_f ront_color) 
2820 sd := screen-8 
2830 ELSE 
2840 gdc_color(gdc, gdc_back_color) 
2850 sd := screen-strt_scr 
2860 FI 
2870 number := gdc number[gdc seq[screenll 
2880 IF (screen= strt scr+3)-0R (screen= 11) THEN 
2890 IF (gdc_screen[gdc_seq[screen], 0, (number-1)] > 126) THEN 
2900 number -:= 1 
2910 FI 
2920 FI 
2930 gdc_co11111Bnd(gdc, gdc_pen_up) 
2940 move_to(gdc, sd*128+gdc_screen[gdc_seq[screenl, 0, OJ, 
2950 gdc_screen[gdc_seq[screenl, 1, 0]) 
2960 gdc_corrmand(gdc, pencil) 
2970 gdc corrmand(gdc, 2) 
2980 FOR-i IN 1 .. (number-1) 
2990 DO 
3000 move_to(gdc, sd*128+gdc_screen[gdc_seq[screen], 0, il, 
3010 gdc_screen[gdc_seq[screenl, 1, il) 
3020 OD 
3030 gdc_corrmand(gdc, 3) 
3040 END 
3050 
3060 PROCEDURE gdc_rotate(direction: int1) 
3070 DECLARE 
3080 buffer: nat1 
3090 BEGIN 
3100 IF (direction= -1) 
3110 THEN 
3120 buffer := gdc_seqC11l 
3130 IF (strt_scr = 0) 
3140 THEN 
3150 gdc_seq [1.. 11] := gdc_seq [0 .. 10] 
3160 gdc_seqCOl := gdc_seq[8] 
3170 gdc_reset_screen(O) 
3180 ELSE 
3190 strt scr -:= 1 
3200 gdc_seqC9 .. 11l := gdc_seqC8 .. 10l 
3210 FI 
3220 gdc seq[8] := buffer 
3230 gdc-reset screen(8) 
3240 gdc-left ::= gdc screen width/4 
3250 gdc=right -:= gdc_screen_width/4 
3260 ELSE 
3270 IF (strt_scr = 4) 
3280 THEN 
3290 buffer := gdc seq[O] 
3300 gdc seq[0 .. 10] := gdc seq[1 .. 11l 
3310 gdc-seqC11l := gdc seqC7l 
3320 gdc=seqC7l := buffer 
3330 gdc_reset_screen(7) 
3340 ELSE 
3350 strt scr +:= 1 
3360 buffer := gdc_seqC8l 
3370 gdc_seq[8 .• 10l := gdc_seq[9 •• 11] 
3380 gdc_seqC11l := buffer 
3390 FI 
3400 gdc reset screen(11) 
3410 gdc-left +:= gdc screen width/4 
3420 gdc=right +:= gdc_screen_width/4 
3430 FI 
3440 END 
3450 
3460 PROCEDURE gdc_screen_to_back(screen, direction: nat1) 
347.0 DECLARE 
3480 cnt_1, cnt_2: int2 
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3490 BEGIN 
3500 IF (direction 0) THEN 
3510 cnt 1 := 0 
3520 cnt-2 := 0 
3530 WHILE Cent 1 < gdc number[gdc seq[screen+8JJ) AND 
3540 (cnt_2 < gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screenJJ) 
3550 DO 
3560 IF (gdc_screen[gdc_seq[screen+8J, 0, 
3570 gdc_number[gdc_seq[screen+8JJ-1-cnt_1l > 

3580 gdc_screen[gdc_seq[strt_scr+screenJ, 0, cnt_2J) 
3590 THEN 
3600 cnt 2 +:= 1 
3610 ELSIF Cgdc_screen[gdc_seq[screen+8l, 0, 
3620 gdc_number[gdc_seq[screen+8JJ-1-cnt_1J 
3630 gdc_screen[gdc_seq[strt_scr+screenJ, 0, cnt_2J) 
3640 THEN 
3650 gdc_height[gdc_seq[strt_scr+screenl, 0, cnt_2J := 
3660 round( 
3670 Cgdc_height[gdc_seq[strt_scr+screenl, 0, cnt 2J* 
3680 gdc_height[gdc_seq[strt_scr+screenl, 1, cnt=2]+ 
3690 gdc_height[gdc_seq[8+screenJ, 0, 
3700 gdc_number[gdc_seq[screen+8JJ-1-cnt_1J* 
3710 gdc height[gdc seq[8+screenJ, 1, 
3720 gdc_number[gdc_seqCscreen+8JJ-1-cnt_1l>I 
3730 (gdc_height[gdc_seq[strt_scr+screenJ, 1, cnt_2J+ 
3740 gdc height[gdc seq[8+screen], 1, 
3750 gdc_number[gdc_seq[screen+8JJ-1-cnt_1J>> 
3760 gdc_height[gdc_seq[strt_scr+screenJ, 1, cnt_2] := 
3770 Cgdc_height[gdc_seq[strt_scr+screenJ, 1, cnt_2J+ 
3780 gdc_height[gdc_seq[8+screenl, 1, 
3790 gdc_number[gdc_seq[screen+8]]-1-cnt_1J) 
3800 gdc_screen[gdc_seq[strt_scr+screen], 1, cnt_2l := 
3810 roundCC256/gdc colum)* 
3820 gdc_height[gdc_seq[strt_scr+screen], 0, cnt_2l> 
3830 cnt 2 +:= 1 
3840 cnt=1 +:= 1 
3850 ELSE 
3860 gdc_scr~en[gdc_seq[strt_scr+screenJ, 0, 
3870 Cent 2+1) .. gdc number[gdc seq[strt scr+screenJJJ .-
3880 gdc_screen[gdc_seqCstrt_scr+screenl~ o, 
3890 cnt_2 .. Cgdc_number[gdc_seq[strt_scr+screen]J-1)J 
3900 gdc_screen[gdc_seq[strt_scr+screenl, 1, 
3910 Cent 2+1) .. gdc nl.lllber[gdc seq[strt scr+screenlll .-
3920 gdc_screen[gdc_seqCstrt_scr+screenl~ 1, 
3930 cnt 2 .. (gdc number[gdc seq[strt scr+screenJJ-1)) 
3940 gdc_height[gdc_seqCstrt=scr+screenJ, 0, 
3950 Cent 2+1) .. gdc number[gdc seq[strt scr+screenJJ] := 
3960 gdc_height[gdc_seqCstrt_scr+screenJ~ o, 
3970 cnt_2 .. (gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screen]]-1)J 
3980 gdc_height[gdc_seq[strt_scr+screenJ, 1, 
3990 Cent 2+1) .. gdc number[gdc seq[strt scr+screenlll := 
4000 gdc_heightCgdc_seqCstrt_scr+screenJ~ 1, 
4010 cnt 2 .. Cgdc number[gdc seq[strt scr+screenJJ-1)) 
4020 gdc_screen[gdc_seqCstrt=scr+screenJ, 0, cnt_2l := 
4030 gdc screen[gdc seq[8+screen], 0, 
4040 gdc_number[gdc_seq[8+screen]J-cnt_1-1J 
4050 gdc_screen[gdc_seq[strt_scr+screen], 1, cnt_2J := 
4060 gdc_screen[gdc_seq[8+screenJ, 1, 
4070 gdc_number[gdc_seq[8+screenJJ-cnt_1-1J 
4080 gdc_height[gdc_seq[strt_scr+screenJ, 0, cnt_2J := 
4090 gdc_height[gdc_seq[8+screenl, 0, 
4100 gdc_number[gdc_seq[8+screen]J-cnt_1-1J 
4110 gdc_height[gdc_seq[strt_scr+screen], 1, cnt_2J := 
4120 gdc_height[gdc_seq[8+screenJ, 1, 
4130 gdc_number[gdc_seq[8+screenJJ-cnt_1-1J 
4140 gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screen]] +:= 
4150 cnt_1 +:= 1 
4160 FI 
4170 OD 
4180 IF Ccnt_1 < gdc_number[gdc_seq[screen+8]J) THEN 
4190 FOR i IN cnt_1 .. Cgdc_number[gdc_seq[screen+8JJ-1) 
4200 DO 
4210 gdc_screen[gdc_seqCstrt_scr+screenJ, 0, cnt 2+i-cnt_1J := 
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4220 
4230 
4240 
4250 
4260 
4270 
4280 
4290 
4300 
4310 
4320 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4380 
4390 
4400 
4410 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4480 
4490 
4500 
4510 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 
4610 
4620 
4630 
4640 
4650 
4660 
~ro 
4680 
4690 
4700 
4710 
4720 
4730 
4nO 
4750 
4760 
4770 
4780 
4790 
4800 
4810 
4820 
4830 
4840 
4850 
4860 
4870 
4880 
4890 
4900 
4910 
4920 
4930 
4940 

gde_sereen[gde_seq[8+sereenJ, 0, gde_number[gde_seq[sereen+8JJ-1-iJ 
gde_sereen[gde_seq[strt_ser+sereenJ, 1, ent_2+i-ent_1J := 
gde_sereen[gde_seq[S+sereenJ, 1, gde_number[gde_seq[sereen+8JJ-1-iJ 
gde_height[gde_seq[strt_ser+sereenJ, 0, ent_2+i-ent_1J := 
gde_heightCgde_seq[8+sereenJ, 0, gde_number[gde_seq[sereen+8JJ-1-iJ 
gde_height[gde_seq[strt_ser+screenJ, 1, cnt_2+i-cnt_1J := 
gdc_height[gdc_seq[8+screenJ, 1, gdc_number[gdc_seq[screen+8JJ-1-iJ 

OD 
gde_number[gde_seq[strt_scr+screenJJ +:= 
gdc_number[gde_seq[8+screen]J-cnt_1 

FI 
ELSE 
ent 
cnt=2 
WHILE 
DO 

:= gde_number[gdc_seq[sereen+8JJ-1 
:= gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screenJJ-1 
(ent_1 > -1) AND Ccnt_2 > -1) 

IF (gde_sereen[gdc_seq[screen+8J, 0, cnt 1] < 
gde_screen[gde_seq[strt_scr+sereen] I o~ ent_2J) 

THEN 
cnt 2 -:= 1 

ELSIF (gde_sereen[gdc_seq[screen+8J, 0, cnt_1J = 
gdc_sereen[gde_seq[strt_scr+screenJ, 0, cnt_2J) 

THEN 
gdc_height[gde_seq[strt_scr+screenJ, 0, cnt_2J := 
round( 
(gdc_height[gde_seq[strt_scr+screenJ, 0, cnt_2J* 
gde_height[gdc_seq[strt_scr+sereen], 1, cnt_2J+ 
gdc_height[gdc_seqC8+screenJ, 0, cnt_1J* 
gde_heightCgde_seqC8+screenJ, 1, cnt_1J)/ 

(gde_height[gdc_seq[strt_scr+screen], 1, cnt_2J+ 
gdc_heightCgde_seqC8+screenJ, 1, cnt_1J)) 

gdc_height[gde_seq[strt_ser+screenl, 1, cnt_2l := 
(gdc_height[gdc_seq[strt_scr+sereenJ, 1, cnt_2J+ 
gde_height[gde_seq[8+sereenJ, 1, cnt_1J) 

gde_screen[gdc_seq[strt_scr+screenJ, 1, cnt_2J := 
roundCC256/gdc eolum)* 
gdc_heightCgdc_seqCstrt_scr+screenl, 0, ent_2J > 

cnt 2 -;= 1 
cnt=1 -:= 1 

ELSE 
gdc_screen[gde_seq[strt_scr+screenl, 0, 

(cnt_2+2) •• gde_nlJllber[gdc_seq[strt_scr+sereenJJJ := 
gde_screen[gde_seq[strt_scr+sereenJ, 0, 

(cnt_2+1) •• (gde_number[gdc_seq[strt_scr+screen]J-1)] 
gdc_screen[gde_seq[strt_scr+screenJ, 1, 

(cnt_2+2) .• gde_number[gdc_seq[strt_scr+sereenJ]J := 
gdc screen[gdc seq[strt ser+screenJ, 1, 
(cnt_2+1) •• (gdc_number[gdc_seq[strt_ser+screenJJ-1)J 

gde height[gde seq[strt scr+sereenJ, 0, 
Ccnt_2+2) •• gdc_number[gdc_seqCstrt_scr+sereenJJJ := 

gde height[gde seq[strt scr+screenJ, 0, 
Cent 2+1) •• (gdc nl.lllber[gde seq[strt scr+sereenJJ-1)1 

gde_height[gde_seq[strt_scr+sereenJ,-1, 
Cent 2+2) •• gde nl.lllber[gde seq[strt scr+sereen]JJ := 

gde height[gdc seq[strt ser+screen]~ 1, 
(cnt_2+1) •• (gde_nl.lllber[gde_seq[strt_ser+sereenJJ-1)J 

gdc_sereen[gde_seqCstrt_ser+sereenJ, 0, (cnt_2+1)J := 
gde_sereen[gde_seq[8+sereenJ, 0, ent_1J 
gdc_screen[gdc_seq[strt_ser+screenl, 1, (cnt_2+1)l := 
gde_sereen[gde_seq[8+sereenJ, 1, cnt_1J 
gde height[gde seq[strt ser+screenl, 0, (cnt_2+1)l := 
gde=heightCgde=seqC8+sereenJ, 0, ent_1J 
gde height[gde seq[strt scr+screenl, 1, (cnt_2+1)J := 
gdc=height[gde=seqC8+screenJ, 1, cnt_1J 
gdc number[gdc seq[strt ser+screen]J +:= 1 
cnt=1 -:= 1 - -

FI 
00 
IF (cnt_1 > -1) 
THEN 
gde_sereen[gde_seq[strt_scr+screenJ, 0, 

Cent 1+1)._(cnt 1+gde number[gdc seq[strt ser+screenJJ)l := 
gdc_screenCgde_seqCstrt_scr+sereenJ, o, -
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4950 o .. (gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screen]]-1)] 
4960 gdc_screen[gdc_seq[strt_scr+screenJ, 1, 
4970 (cnt_1+1) .. (cnt_1+gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screenJ])J := 
4980 gdc screen[gdc seq[strt scr+screen], 1, 
4990 o.~(gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screen]J-1)] 
5000 gdc_height[gdc_seq[strt_scr+screenJ, 0, 
5010 (cnt_1+1) .. (cnt_1+gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screenJl)J := 
5020 gdc_height[gdc_seq[strt_scr+screenl, 0, 
5030 o .. (gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screenJJ-1)] 
5040 gdc_height[gdc_seq[strt_scr+screenl, 1, 
5050 (cnt_1+1) .. (cnt_1+gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screen]J)l := 
5060 gdc_height[gdc_seq[strt_scr+screenJ, 1, 
5070 O .. (gdc number[gdc seq[strt scr+screen]l-1)] 
5080 gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screenJJ +:= cnt_1+1 
5090 gdc_screen[gdc_seq[strt_scr+screen], 0, o .. cnt_1J := 
5100 gdc_screen[gdc_seq[8+screen], 0, o .. cnt_1J 
5110 gdc screen[gdc seq[strt scr+screen], 1, O .. cnt 11 := 
5120 gdc=screen[gdc=seq[8+screen], 1, o .. cnt_1J -
5130 gdc height[gdc seq[strt scr+screenJ, 0, O .. cnt 1J .-
5140 gdc=height[gdc=seq[8+screen], 0, o .. cnt_1J -
5150 gdc_height[gdc_seq[strt_scr+screen], 1, o .. cnt_1J := 
5160 gdc_height[gdc_seq[8+screen], 1, o .. cnt_1J 
5170 FI 
5180 FI 
5190 gdc_reset_screen(screen+8) 
5200 END 
5210 
5220 PROCEDURE gdc_draw_back(pencil: nat1) 
5230 DECLARE 
5240 connection: nat1 
5250 BEGIN 
5260 gdc_color(gdc, gdc_back_color) 
5270 connection := 0 
5280 FOR i IN 0 .. 3 
5290 DO 
5300 IF (gdc_number[gdc_seq[strt_scr+iJJ > 0) 
5310 THEN 
5320 IF (connection = 1) 
5330 THEN 
5340 gdc_make_line(strt_scr+i-1, 1, pencil) 
5350 ELSE 
5360 connection := 1 
5370 FI 
5380 gdc_make_screen(i+strt_scr, pencil) 
5390 FI 
5400 OD 
5410 END 
5420 
5430 PROCEDURE gdc_draw_front(screen, direction, pencil: nat1) 
5440 DECLARE 
5450 ready: boolean 
5460 BEGIN 
5470 gdc_color(gdc, gdc_front_color) 
5480 ready := false 
5490 IF (direction = 0) 
5500 THEN 
5510 WHILE (NOT ready) AND (gdc_number[gdc_seq[8+screenll > 0) 
5520 DO 
5530 gdc_make_screen(8+screen, pencil) 
5540 IF (8+screen <> 11) 
5550 THEN 
5560 IF (gdc_number[gdc_seq[8+screen+1JJ <> 0) 
5570 THEN 
5580 gdc_make_line(8+screen, 0, pencil) 
5590 FI 
5600 ELSE 
5610 screen -:= 1 
5620 ready := true 
5630 FI 
5640 screen +:= 
5650 00 
5660 ELSE 
5670 WHILE CNOT ready) AND (gdc_nl.111ber[gdc_seq[8+screenJJ > 0) 
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5680 DO 
5690 gdc make screen(8+screen, pencil) 
5700 IF (8+screen <> 8) 
5710 THEN 
5720 IF (gdc_number[gdc_seq[8+screen-1ll <> 0) 
5730 THEN 
5740 gdc_make_line(8+screen-1, 1, pencil) 
5750 FI 
5760 ELSE 
5770 ready := true 
5780 screen +:= 1 
5790 FI 
5800 screen-:= 
5810 OD 
5820 FI 
5830 END 
5840 
5850 PROCEDURE gdc_scale(screen: nat1) 
5860 DECLARE 
5870 BEGIN 
5880 gdc draw back(gdc gum) 
5890 gdc-draw-front(screen, gdc_direction[OJ, gdc_gum) 
5900 FOR-i IN-0 .. 11 
5910 DO 
5920 FOR j IN O .. (gdc_number[i]-1) 
5930 DO 
5940 gdc_screen[i, 1, j] := round(256*gdc_height[i, 0, j]/gdc_colum) 
5950 OD 
5960 OD 
5970 gdc_old[O, 1l := round(256*gdc old height[OJ/gdc colum) 
5980 gdc old[1, 1l := round(256*gdc-old-height[1]/gdc-colum) 
5990 gdc=draw_back(gdc_pen) - - -
6000 gdc_draw_front(screen, gdc_direction[OJ, gdc_pen) 
6010 gdc_color(gdc, gdc_front_color) 
6020 gdc_conmand(gdc, gdc_pen_down) 
6030 END 
6040 
6310 PROCEDURE gdc_screen_server(status: REF int1) 
6320 DECLARE 
6330 durrmy: int1 
6340 rate sca1, rate sca2: nat2 
6350 control: nat1 -
6360 count_rate: integer 
6370 gdc scr seq: nat1 
6380 screen:-int1 
6390 ready: boolean 
6400 BEGIN 
6410 IF done bit is set(5) THEN 
6420 rate sca1 ~= get value(6) 
6430 rate-sca2 := get-value(14) 
6440 place_control(3)-
6450 % as long as the rate on the rotating vane is to low 
6460 count rate := rate sca1 
6470 rstC5) rst(6) rstCl4) 
6480 strt(6) strt(14) 
6490 strt(5) 
6500 % making decisions about situation 
6510 IF (status = 1) THEN 
6515 IF (count rate> 0) THEN 
6520 gdc_colum-:= 4*(count_rate/3) 
6530 count_rate_max := count_rate 
6532 ELSE 
6534 gdc_col'-"l := 4/3 
6536 count_rate_max := 
6538 FI 
6540 gdc_x := round((512/gdc_screen_width)*(place_x[1J-gdc_left)) 
6550 gdc scr := gdc x DIV 128 
6560 gdc~os := gdc=x MOO 128 
6570 gdc_scr_seq := gdc_seq[8+gdc_scrl 
6580 gdc y := roundC256*count rate/gdc col'-"l) 
6590 move_to(gdc, gdc_x, gdc_y) -
6600 gdc_screen[gdc_scr_seq, 0, gdc_nllllber[gdc_scr_seqll := gdc_pos 
6610 gdc_screen[gdc_scr_seq, 1, gdc_number[gdc_scr_seqll := gdc_y 
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6620 gdc_height[gdc_scr_seq, 0, gdc_number[gdc_scr_seqll := count_rate 
6630 gdc_height[gdc_scr_seq, 1, gdc_number[gdc_scr_seqlJ +:= 1 
6640 gdc_number[gdc_scr_seqJ +:= 1 
6650 gdc_old[O, OJ := gdc_x 
6660 gdc_oldCO, 1J := gdc_y 
6670 gdc old height[OJ :=count rate 
6680 status == 3 -
6690 first point := true 
6700 ELSIF (status = 3) THEN 
6710 IF (count_rate > round((10/9)*count_rate_max)) 
6720 THEN 
6730 gdc_colum := 4*(count_rate/3) 
6740 count_rate_max := count_rate 
6750 gdc scale(gdc scr) 
6760 gdc=corrmand(gdc, gdc_pen_up) 
6770 gdc color(gdc, gcic front color) 
6780 move_to(gdc, gdc_old[O, OJ, gdc_old[O, 1J) 
6790 gdc_corrmand(gdc, gdc_pen_down) 
6800 FI 
6810 place_control(2) 
6820 gdc x := round((512/gdc screen width)*(place x[1J-gdc left)) 
6830 IF (gdc_x > gdc_old[O, OJ) - - -
6840 THEN 
6850 gdc direction[1] := gdc direction[OJ 
6860 gdc-direction[OJ := 1 -
6870 ELSIF (gdc_x < gdc_old[O, OJ) 
6880 THEN 
6890 gdc direction[1J := gdc_direction[OJ 
6900 gdc=direction[OJ := 0 
6910 FI 
6920 IF Cfirst_point) 
6930 THEN 
6940 gdc_direction[1J := gdc_direction[OJ 
6950 FI 
6960 IF (gdc_x = gdc old[O, OJ) THEN 
6970 gdc scr := gdc=x DIV 128 
6980 gdc=pos := gdc_x MOD 128 
6990 gdc scr seq := gdc seq[8+gdc scrl 
7000 IF CNOT-first_point) -
7010 % redraw line 
7020 THEN 
7030 gdc corrmand(gdc, 3) 
7040 move to(gdc, gdc old[1, OJ, gdc_old[1, 1J) 
7050 gdc corrmand(gdc,-2) 
7060 gdc-corrmand(gdc, gdc glM!l) 
7070 move to(gdc, gdc old[O, OJ, gdc old[O, 1J) 
7080 gdc_corrmand(gdc,-gdc_pen_up) -
7090 move to(gdc, gdc old[1, OJ, gdc old[1, 1J) 
7100 gdc_corrmand(gdc,-gdc_pen_down) -
7110 gdc_corrmand(gdc, gdc_pen) 
7120 FI 
7130 gdc_height[gdc_scr_seq, 0, gdc_ni..mber[gdc_scr_seqJ-1J := 
7140 round( 
7150 (gdc height[gdc scr seq, 0, gdc nurnber[gdc scr seqJ-11* 
7160 gdc=height[gdc=scr=seq, 1, gdc=number[gdc=scr=seqJ-1J+ 
7170 count rate)/ 
7180 (gdc_height[gdc_scr_seq, 1, gdc_number[gdc_scr_seqJ-11+1)) 
7190 gdc_height[gdc_scr_seq, 1, gdc_nlltlber[gdc_scr_seqJ-1J +:= 1 
7200 gdc y := round((256/gdc collMll)* 
7210 gdc_height[gdc_scr_seq~ 0, gdc_ni..mber[gdc_scr_seqJ-1J) 
7220 gdc_screen[gdc_scr_seq, 1, gdc_ni..mber[gdc_scr_seqJ-1J := gdc_y 
7230 move_to(gdc, gdc_x, gdc_y) 
7240 gdc_old[O, OJ := gdc_x 
7250 gdc_old[O, 11 := gdc_y 
7260 gdc_old_height[OJ := gdc_height[gdc_scr_seq, 0, 
7270 gdc_nLlllber[gdc_scr_seql-11 
7280 ELSIF (gdc x >= 0) AND (gdc x <= 511) AND 
7290 (gdc_direction[OJ = gdc_direction[1J) 
7300 THEN 
7310 gdc scr := gdc x DIV 128 
7320 gdc=pos := gdc=x MOD 128 
7330 gdc_scr_seq := gdc_seq[8+gdc_scrl 
7340 gdc_screen[gdc_scr_seq, 0, gdc_number[gdc_scr_seqJJ := gdc_pos 
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7350 gdc_y := round(256*count_rate/gdc_colum) 
7360 gdc_screen[gdc_scr_seq, 1, gdc_number[gdc_scr_seqll := gdc_y 
7370 gdc_height[gdc_scr_seq, 0, gdc_number[gdc_scr_seqll := count_rate 
7380 gdc_height[gdc_scr_seq, 1, gdc_number[gdc_scr_seqll +:= 1 
7390 gdc nl.lllber[gdc scr seql +:= 1 
7400 IF Cfirst_point) -
7410 THEN 
7420 gdc comnand(gdc, 0) 
7430 gdc-conmand(gdc, 2) 
7440 gdc-color(gdc, gdc front color) 
7450 first_point := false -
7460 FI 
7470 move to(gdc, gdc x, gdc y) 
7480 gdc_oldC1, o .. 1J-:= gdc=oldCO, o .. 1J 
7490 gdc old heightC1l := gdc old height[Ol 
7500 gdc=old[O, OJ := gdc_x - -
7510 gdc oldCO, 1l := gdc y 
7520 gdc-old height[OJ :=-count rate 
7530 ELSIF (gdc x >= 0) AND (gdc-x <= 511) AND 
7540 (gdc_direction[OJ <> gdc_dTrectionC1J) 
7550 THEN 
7560 gdc scr := gdc x DIV 128 
7570 gdc~os := gdc=x MOO 128 
7580 IF (gdc_direction[OJ = 1) 
7590 THEN 
7600 screen := 0 
7610 WHILE (gdc_nllllber[gdc_seq[8+screen]l 0) 
7620 DO 
7630 screen +:= 1 
7640 00 
7650 % wiping out foreground 
7660 ready := false 
7670 dummy := 0 
7680 WHILE (NOT ready) AND (gdc_number[gdc_seq[8+screenll > 0) 
7690 DO 
7700 gdc make screen(8+screen, gdc gum) 
7710 IF C8+screen <> 11) -
7720 THEN 
7730 IF (gdc_nllllber[gdc_seq[8+screen+1Jl <> 0) 
7740 THEN 
7750 gdc_make_line(8+screen, 0, gdc_gum) 
7760 FI 
7770 FI 
7780 % also wiping out background 
7790 IF (gdc_nllllber[gdc_seq[strt_scr+screenll > 0) 
7800 THEN 
7810 IF (screen <> 0) 
7820 THEN 
7830 IF (gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screen-1ll <> 0) 
7840 THEN 
7850 gdc_make_line(strt_scr+screen-1, 1, gdc_gum) 
7860 FI 
7870 FI 
7880 gdc_make_screen(strt_scr+screen, gdc_gum) 
7890 FI 
7900 screen +:= 1 
7910 IF (screen = 4) THEN 
7920 screen := 3 
7930 ready := true 
7940 FI 
7950 00 
7960 IF (NOT ready) 
7970 THEN 
7980 IF (gdc_nllllberCgdc_seq[strt_scr+screen]] <> 0) 
7990 THEN 
8000 gdc_make_line(strt_scr+screen-1, 1, gdc_gum) 
8010 FI 
8020 FI 
8030 screen := 0 
8040 WHILE (gdc_nllllberCgdc_seqC8+screenll 0) 
8050 DO 
8060 screen +:= 
8070 00 

79 



8080 
8090 
8100 
8110 
8120 
8130 
8140 
8150 
8160 
8170 
8180 
8190 
8200 
8210 
8220 
8230 
8240 
8250 
8260 
8270 
8280 
8290 
8300 
8310 
8320 
8330 
8340 
8350 
8360 
8370 
8380 
8390 
8400 
8410 
8420 
8430 
8440 
8450 
8460 
8470 
8480 
8490 
8500 
8510 
8520 
8530 
8540 
8550 
8560 
8570 
8580 
8590 
8600 
8610 
8620 
8630 
8640 
8650 
8660 
8670 
8680 
8690 
8700 
8710 
8720 
8730 
8740 
8750 
8760 
8770 
8780 
8790 
8800 

ready := false 
% sending to background and redraw 
WHILE (NOT ready) AND (gdc_number[gdc_seq[8+screenll > 0) 
DO 
gdc_screen_to_back(screen, gdc_direction[1]) 
IF (gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screenll > 0) 
THEN 

IF (screen<> 0) 
THEN 

IF (gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screen-111 <> 0) 
THEN 
gdc_make_line(strt_scr+screen-1, 1, gdc_pen) 

FI 
FI 
gdc_make_screen(strt_scr+screen, gdc_pen) 

FI 
screen +:= 
IF (screen = 4) 
THEN 
screen := 3 
ready := true 

FI 
OD 
IF (NOT ready) 
THEN 

IF (gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screenll <> 0) 
THEN 
gdc_make_line(strt_scr+screen-1, 1, gdc_pen) 

FI 
FI 
gdc_scr_seq := gdc_seq[8+gdc_scrl 
gdc_screen[gdc_scr_seq, 0, gdc_nl..lllber[gdc_scr_seqll .- gdc_pos 
gdc y := roundC256*count rate/gdc coll.Ill) 
gdc=screen[gdc_scr_seq, 1, gdc_nUlber[gdc_scr_seqll .- gdc_y 
gdc_height[gdc_scr_seq, 0, gdc_number[gdc_scr_seqll .- count rate 
gdc_height[gdc_scr_seq, 1, gdc_number[gdc_scr_seqll +:= 1 -
gdc_number[gdc_scr_seql +:= 1 
move to(gdc, gdc x, gdc y) 
gdc_oldCO, 01 :=-gdc_x -
gdc_old[O, 11 := gdc_y 
gdc old height[OJ :=count rate 
first_point := true -
status := 3 

ELSE 
% direction= 0 
screen := 3 
WHILE (gdc_nlJllber[gdc_seq[8+screenll 0) 
DO 
screen -:= 1 

OD 
% wiping out foreground 
ready := false 
WHILE (NOT ready) AND (gdc_number[gdc_seq[8+screenll > 0) 
DO 
gdc_make_screen(8+screen, gdc_gllll) 
IF (8+screen <> 8) 
THEN 

IF (gdc_number[gdc_seq[8+screen-1ll <> 0) 
THEN 
gdc_make_line(8+screen-1, 1, gdc_gllll) 

FI 
FI 
% also wiping out background 
IF (gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screenll > 0) 
THEN 

IF (screen <> 3) 
THEN 

IF (gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screen+1Jl <> 0) 
THEN 
gdc_make_line(strt_scr+screen, 1, gdc_gum) 

FI 
FI 
gdc_make_screen(strt_scr+screen, gdc_gllll) 
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8810 
8820 
8830 
8840 
8850 
8860 
8870 
8880 
8890 
8900 
8910 
8920 
8930 
8940 
8950 
8960 
8970 
8980 
8990 
9000 
9010 
9020 
9030 
9040 
9050 
9060 
9070 
9080 
9090 
9100 
9110 
9120 
9130 
9140 
9150 
9160 
9170 
9180 
9190 
9200 
9210 
9220 
9230 
9240 
9250 
9260 
9270 
9280 
9290 
9300 
9310 
9320 
9330 
9340 
9350 
9360 
9370 
9380 
9390 
9400 
9410 
9420 
9430 
9440 
9450 
9460 
9470 
9480 
9490 
9500 
9510 
9520 
9530 

FI 
screen-:= 
I F (screen -1 ) 
THEN 
screen +:= 1 
ready := true 

FI 
OD 
IF (NOT ready) 
THEN 

IF (gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screenJJ <> 0) 
THEN 
gdc_make_line(strt_scr+screen, 1, gdc_gllll) 

FI 
FI 
screen := 3 
WHILE (gdc_number[gdc_seq[8+screenJJ = 0) 
DO 
screen-:= 1 

OD 
% sending to background and redraw 
ready := false 
WHILE (gdc_nl.lllber[gdc_seq[8+screenJJ > 0) 
DO 
gdc_screen_to_back(screen, gdc_direction[1J) 
IF (screen <> 3) 
THEN 

IF (gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screen+1JJ <> 0) 
THEN 
gdc_make_line(strt_scr+screen, 1, gdc_pen) 

FI 
FI 
gdc make screen(strt scr+screen, gdc_pen) 
screen -== 1 -
IF (screen= -1) 
THEN 
screen +:= 1 
ready := true 

FI . 
OD 
IF (NOT ready) 
THEN 

IF (gdc_number[gdc_seq[strt_scr+screen]J <> 0) 
THEN 
gdc_make_line(strt_scr+screen, 1, gdc_pen) 

FI 
FI 
gdc_scr_seq := gdc_seq[8+gdc_scrJ 
gdc_screen[gdc_scr_seq, 0, gdc_number[gdc_scr_seqJJ := gdc_pos 
gdc_y := round(256*count_rate/gdc_colum) 
gdc_screen[gdc_scr_seq, 1, gdc_number[gdc_scr_seqJJ := gdc_y 
gdc_height[gdc_scr_seq, 0, gdc_number[gdc_scr_seqJJ :=count rate 
gdc_height[gdc_scr_seq, 1, gdc_number[gdc_scr_seqJJ +:= 1 
gdc_number[gdc_scr_seqJ +:= 1 
move to(gdc, gdc x, gdc y) 
gdc_oldCO, OJ :=-gdc_x -
gdc old[O, 1J := gdc y 
gdc-old height [OJ :=-count rate 
first_point := true -
status := 3 

FI 
ELSIF (gdc_x < 0) OR (gdc_x > 511) 
THEN 

IF (gdc x < 0) THEN 
% wiping background 
gdc draw back(gdc gllll) 
% wTping-foregrou~ 
screen := 0 
ready := false 
WHILE (NOT ready) AND (gdc_nl.lllber[gdc_seq[8+screen]J > 0) 
DO 

gdc_make_screen(8+screen, gdc_gllll) 
IF (8+screen <> 11) 
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9540 
9550 
9560 
9570 
9580 
9590 
9600 
9610 
9620 
9630 
9640 
9650 
9660 
9670 
9680 
9690 
9700 
9710 
9720 
9730 
9740 
9750 
9760 
9770 
9780 
9790 
9800 
9810 
9820 
9830 
9840 
9850 
9860 
9870 
9880 
9890 
9900 
9910 
9920 
9930 
9940 
9950 
9960 
9970 
9980 
9990 
10000 
10010 
10020 
10030 
10040 
10050 
10060 
10070 
10080 
10090 
10100 
10110 
10120 
10130 
10140 
10150 
10160 
10170 
10180 
10190 
10200 
10210 
10220 
10230 
10240 
10250 
10260 

THEN 
IF (gdc_number[gdc_seq[8+screen+1JJ <> 0) 
THEN 
gdc_make_line(8+screen, 0, gdc_gum) 

FI 
ELSE 
screen-:= 1 
ready := true 
gdc_screen_to_back(3, 0) 

FI 
screen +:= 1 

OD 
gdc rotate(-1) 
gdc=draw_back(gdc_pen) 
gdc x +:= 128 
gdc=old[1, OJ := gdc_old[O, OJ+128 
gdc_old[1, 1J := gdc_old[O, 1J 
gdc old height[1J := gdc old height[OJ 
gdc-scr-:= gdc x DIV 128- -
gdc=pos := gdc=x MOO 128 
gdc_scr_seq := gdc_seq[8+gdc_scrJ 
gdc_screen[gdc_scr_seq, 0, gdc_nl.lllber[gdc_scr_seqJJ := gdc_pos 
gdc y := round(256*count rate/gdc colum) 
gdc=screen[gdc_scr_seq, 1, gdc_nuTiber[gdc_scr_seqJJ := gdc_y 
gdc_height[gdc_scr_seq, 0, gdc_nl.lllber[gdc_scr_seqJJ := count_rate 
gdc_height[gdc_scr_seq, 1, gdc_number[gdc_scr_seqJJ +:= 1 
gdc_number[gdc_scr_seqJ +:= 1 
gdc_draw_front(O, 0, gdc_pen) 
gdc_old[O, OJ := gdc_x 
gdc old[O, 1J := gdc y 
gdc-old height[OJ :=-count rate 
move to(gdc, gdc x, gdc y)
gdc_command(gdc,-gdc_pen_down) 

ELSE 
gdc draw back(gdc gum) 
screen :; 3 -
ready := false 
WHILE (~OT ready) AND (gdc_number[gdc_seqC8+screenJJ > 0) 
DO 

gdc make screen(8+screen, gdc gum) 
IF (8+screen <> 8) -
THEN 

IF (gdc_number[gdc_seq[8+screen-1JJ <> 0) 
THEN 
gdc_make_line(8+screen-1, 1, gdc_gum) 

FI 
ELSE 

screen +:= 
ready := true 
gdc_screen_to_back(O, 1) 

FI 
screen-:= 1 

OD 
gdc rotate(1) 
gdc-draw back(gdc pen) 
gdc-x -:; 128 -
gdc-oldC1, OJ:= gdc old[O, OJ-128 
gdc=old[1, 1J := gdc=old[O, 1J 
gdc old height[1] := gdc old height[OJ 
gdc-scr-:= gdc x DIV 128- -
gdc=pos := gdc=x MOO 128 
gdc_scr_seq := gdc_seq[8+gdc_scrJ 
gdc_screen[gdc_scr_seq, 0, gdc_nl.lllber[gdc_scr_seqJJ := gdc_pos 
gdc_y := round(256*count_rate/gdc_colum) 
gdc_screen[gdc_scr_seq, 1, gdc_nllllber[gdc_scr_seqJJ := gdc_y 
gdc_height[gdc_scr_seq, 0, gdc_nllllber[gdc_scr_seqJJ := count_rate 
gdc_height[gdc_scr_seq, 1, gdc_nl.lllber[gdc_scr_seqJJ +:= 1 
gdc nllllber[gdc scr seqJ +:= 1 
gdc=draw_front(3, 1, gdc_pen) 
gdc_old[O, OJ := gdc_x 
gdc_old[O, 1J := gdc_y 
gdc old height[OJ :=count rate 
move_to(gdc, gdc_x, gdc_y)-
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10270 
10280 
10290 
10300 
10310 
10320 
10330 
10340 
10350 
10360 
10370 
10380 
10390 
10400 
10410 
10420 
10430 
10440 
10450 
10460 
10470 
10480 
10490 
10500 
10510 
10520 
10530 
10540 
10550 
10560 
10570 
10580 
10590 
10600 
10610 
10620 
10630 
10640 
10650 
10660 
10670 
10680 
10690 
10700 
10710 
10720 
10730 
10740 
10750 
10760 
10770 
10780 
10790 
10800 
10810 
10820 
10830 
10840 
10850 
10860 
10870 
10880 
10890 
10900 
10910 
10920 
10930 
10940 
10950 
10960 
10970 
10980 
10990 

gdc_corrmand(gdc, gdc_pen_down) 
FI 

ELSIF (gdc_x < 0) 
THEN 
% when life is getting very rough 
FI 

FI 
place control(O) 

FI 
END 

number_of_heads = 5 

gonio axis status: ARRAY number of gon axis OF char 
gonio-status: ARRAY 4 OF char - - -
gonio=pr_pos: ARRAY 4, number_of_gon_axis OF integer 

gonio_head: ARRAY number_of_heads, 10 OF char 

PROCEDURE gonio_init 
DECLARE 
control: nat1 
gonio_fi le: file 

BEGIN 
gonio axis := rotation 
gonio-status[0 .. 3] := 1 01<> 1 

FOR i-IN O .. Cnumber of gon axis-1) DO 
control := motor_place(i,-motor_position[iJ) 
IF motor correct(control) THEN 
gonio_axis_status[iJ := gonio_status[1J 

ELSE 
gonio_axis_status[iJ := gonio status[OJ 

FI 
OD 
gonio_head[O, 0 .. 9) := 1 name 
gonio head[1, 0 .. 91 := 1 degrees 
gonio-head[2, 0 .. 9) := ' speed 
gonio-head[3, 0 .. 9] := status 
gonio=head[4, 0 .. 9) := 1 pos1t1on ' 
lookup(gonio_file, 'LYD:GONIOPRP') 
FOR i IN 0 .. 3 DO 

FOR j IN O .. (number of gon axis-1) DO 
readlnCgonio_file,-gonio_pr_pos[i, jJ) 

OD 
OD 
close_file(gonio_file) 

END 

PROCEDURE gonio_save_pr_pos 
DECLARE 

gonio_file: file 
BEGIN 
menu save( 1 lyd:mengonio 1 ) 

enter file(gonio file, 'LYD:GONIOPRP', 0) 
FOR i-IN 0 .. 3 DO-

FOR j IN O .. (number of gon axis-1) DO 
writeln(gonio_file~ gonio=pr_pos[i, jJ) 

OD 
OD 
close_file(gonio_file) 

END 

PROCEDURE gonio_display_place: nat1 
DECLARE 
control: nat1 
place: integer 

BEGIN 
place := motor_position[gonio_axisJ 
control := motor_place(gonio_axis, motor_position[gonio_axisJ) 
IF (place<> motor_position[gonio_axisJ) THEN 
gotoxyC11, gonio_axis+3) writeln(motor_degrees[gonio_axisJ: 10: 4) 
gotoxy(41, gonio_axis+3) writeln(motor_position[gonio_axisJ: 10) 

FI 
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11000 
11010 
11020 
11090 
11100 
11110 
11130 
11140 
11150 
11160 
11170 
11180 
11190 
11200 
11210 
11220 
11230 
11240 
11250 
11260 
11270 
11280 
11290 
11300 
11310 
11320 
11330 
11340 
11350 
11360 
11370 
11380 
11390 
11400 
11410 
11420 
11430 
11440 
11450 
11460 
11470 
11480 
11490 
11500 
11510 
11520 
11530 
11540 
11550 
11560 
11570 
11580 
11590 
11600 
11610 
11620 
11630 
11640 
11650 
11660 
11670 
11680 
11690 
11700 
11710 
11720 
11730 
11740 
11750 
11760 
11770 
11780 
11790 

RETURN control 
END 

PROCEDURE gonio_display_init 
BEGIN 
cl ear screen 
gotoxy( 1, 1) 
FOR i IN O .. number of heads-1 DO 
writeln(gonio head[il) 
jump_right(Ci+1>*10+1) 

OD 
gotoxy(1, 2) 
FOR i IN 0 .. number_of_heads*10 DO write('-') OD 
writeln 
FOR i IN 0 .. (number of gon axis-1) DO 
writeln(' ', motor-naiiieci], 
motor_degrees[i] :-10: 4, 
motor_speed[i]: 10, 

OD 
END 

' ', gonio_axis_status[il, ' 
motor_position[i]: 10) 

PROCEDURE gonio_predifined_display 
DECLARE 
BEGIN 
clear _screen 
gotoxy(1, 1) 
writeln('description') 
FOR i IN O .. (number of gon axis-1) DO 
gotoxy(12*(i+1)+6,-1)-writeln(menu_lines[12+i, 0 .. 121) 

OD 
writeln writeln 
FOR i IN O .. 3 DO 
write('', menu_lines[8+i, 0 .. 14]) 
FOR j IN O .. (number of gon axis-1) DO 
write(gonio_pr_pos[i,-j]:-12) 

OD 
writeln 

OD 
END 

PROCEDURE predifined_position 
DECLARE 

length des: nat1 
menu choice: nat1 
control: nat1 

BEGIN 
menu_place(1, 10) 
menu_wipe( 1main 1 , 0) 
menu_place(10, 10) 
menu_choice := menu_create('predifined position') 
IF (menu choice <> 0) THEN 
gonio_predifined_display 
IF menu choice = 1 THEN 
menu_place(5, 10) 
menu_choice := menu_create('predifined places') 
IF (menu choice <> 0) THEN 

FOR i IN o .. (number of gon axis-1) DO 
control := motor_preset(i~ gonio_pr_pos[menu_choice-1, il) 

OD 
FI 

ELSE 
gotoxy(5, 9) writeln('enter the number to edit') 
menu_place(5, 10) 
menu_choice := menu_create('predifined places') 
IF (menu choice<> 0) THEN 
gotoxy(S, 16) writeln('description: ') 
length des :=get string(menu Lines[menu choice+?], 19, 16) 
FOR i IN length des .. 39 DO - -
menu_lines[menu_choice+8, 71 := 1 1 

OD 
FOR i IN 0 .. (number_of_gon_axis-1) DO 
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11800 
11810 
11820 
11830 
11840 
11850 
11860 
11870 
11880 
11890 
11900 
11910 
11920 
11930 
11940 
11950 
11960 
11970 
11980 
11990 
12000 
12010 
12020 
12030 
12040 
12050 
12060 
12070 
12080 
12090 
12100 
12110 
12120 
12130 
12140 
12150 
12160 
12170 
12180 
12190 
12200 
12210 
12220 
12230 
12240 
12250 
12260 
12270 
12280 
12290 
12300 
12310 
12320 
12330 
12340 
12350 
12360 
12370 
12380 
12390 
12400 
12410 
12420 
12430 
12440 
12450 
12455 
12460 
12470 
12480 
12490 
12500 
12510 

gotoxyC35, 17+i) write(menu_lines[12+i, 0 .. 121) 
readln(gonio_pr_pos[menu_choice-1, iJ) 

OD 
gonio_save_pr_pos 

FI 
FI 

FI 
END 

PROCEDURE refresh_display(symbol: char) 
BEGIN 
gonio axis status[gonio axis) := symbol 
gotoxy(35,-gonio_axis+3) writeln(symbol) 

END 

PROCEDURE gonio_change(axis: nat1) 
BEGIN 
gotoxy(55, gonio_axis+3) writeln(' ') 
gonio axis := axis 
gotoxy(55, gonio_axis+3) writeln( 1 <= 1

) 

END 

PROCEDURE gonio_refresh_motor(axis, direction: nat1, symbol: char): 
nat1 

DECLARE 
control: nat1 

BEGIN 
control := motor_stop(gonio_axis) 
refresh_display('1') 
IF (axis <> gonio_axis) 
THEN 
gonio change(axis) 
IF (gdc_status <> 0) 
THEN 

gdc screen init 
gdc-status-:= 1 
place_control(O) 

FI 
ELSIF (direction<> motor_direction[gonio_axis]) 
THEN 

IF (gdc_status <> 0) 
THEN 
place_control(1) 

FI 
FI 
motor direction[gonio axis) :=direction 
control := motor go(gonio axis) 
refresh_display(symbol) -
RETURN control 

END 

PROCEDURE gonio_move 
DECLARE 
menu_choice: nat1 
rate min, rate max: real 
rate-meter: boolean 
rate-meter status: nat1 
rate-sca1,-rate sca2: nat2 
ready: boolean -
key: nat1 
control: nat1 

BEGIN 
ready := false 
rate meter := false 
menu=place(3, 8) 
menu display('move goniometer', 1) 
gotoxyC55, gonio axis+3) writelnC'<=') 
gdc status := 0 -
rate meter status := 0 
WHILE NOT ready DO 

key := read key 
IF questionCkey, 'Q') THEN 
control := motor_stop(gonio_axis) 
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12520 
12530 
12540 
12550 
12560 
12570 
12580 
12590 
12600 
12610 
12620 
12630 
12640 
12650 
12660 
12670 
12680 
12690 
12700 
12710 
12720 
12730 
12740 
12750 
12760 
12770 
12780 
12790 
12800 
12810 
12820 
12830 
12840 
12850 
12860 
12870 
12880 
12890 
12900 
12910 
12920 
12930 
12940 
12950 
12960 
12970 
12980 
12990 
13000 
13010 
13020 
13030 
13040 
13050 
13060 
13070 
13080 
13090 
13100 
13110 
13120 
13130 
13140 
13150 
13160 
13170 
13180 
13190 
13200 
13210 
13220 
13230 
13240 

refresh_display('1') 
ready := true 

ELSIF question(key, 'S') THEN 
IF (gonio axis status[gonio axis] <> 1 11

) 

AND (gonio axis status[gonio axis] <> 1 01
) THEN 

control :=-motor_stop(gonio_axis) 
refresh_display('1') 

FI 
gotoxy( 1, 21) write(' Enter speed: ') 
readln(motor_speed[gonio_axis]) 
gotoxy(21, gonio_axis+3) writeln(motor_speed[gonio_axisl: 10) 
gotoxy(1, 21) clear_part(40) writeln 

ELSIF question(key, 'G') THEN 
IF (gdc status < 1) THEN 
gdc screen init 
gdc-status-:= 1 
place_control(O) 

ELSE 
gdc_status := 0 

FI 
ELSIF question(key, 'A') THEN 

IF (gonio axis status[gonio axis] <> 1 11 ) 

AND (gonio axis status[gonio axis] <> 1 0 1
) THEN 

control :=-motor_stop(gonio_axis) 
refresh_display('1') 

FI 
menu_place(30, 10) 
menu choice :=menu create('axis') 
gonio change(menu choice-1) 
menu wipe( 1axis 1 ,-0) 

ELSIF-question(key, 'M') THEN 
monitor 

ELSIF (key = key up) THEN 
control := gonio_refresh_motor(tilt, 1, 1>1

) 

ELSIF (key = key down) THEN 
control := gonio refresh motor(tilt, 0, 1 <1

) 

ELSIF (key= key right) THEN 
control.:= gonio_refresh_motor(rotation, 1, '>') 

ELSIF (key= key left) THEN 
control := gonio_refresh_motor(rotation, 0, '<') 

ELSIF (key = 46) OR (key= 62) THEN 
control := gonio refresh motor(spin, 1, '>') 

ELSIF (key = 44) OR (key; 60) THEN 
control := gonio_refresh_motor(spin, 0, '<') 

ELSIF question(key, 1U1 ) THEN 
control := gonio refresh motor(z axis, 1, '>') 

ELSIF question(key, 'D') THEN -
control := gonio refresh motor(z axis, 0, 1 < 1

) 

ELSIF (key = 32) THEN - -
IF (gonio axis status[gonio axis] <> 1 11

) 

AND (gonio axis status[gonio axis] <> 1 01
) THEN 

control :=-motor_stop(gonio_axis) 
refresh_display('1') 

FI 
FI 
IF (gdc_status > 0) 
THEN 
gdc_screen_server(gdc_status) 

FI 
control := gonio_display_place 

OD 
clear_screen 

END 

PROCEDURE gonio_wait 
DECLARE 
control: nat1 

BEGIN 
control : = 0 
WHILE (control <> number_of_gon_axis) 
DO 

control := number of gon axis 
FOR i IN o .. Cnumber_of_gon_axis-1> 
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13250 
13260 
13270 
13280 
13290 
13300 
13310 
13320 
13330 
13340 
13350 
13360 
13370 
13380 
13390 
13400 
13410 
13420 
13430 
13440 
13450 
13460 
13470 
13480 
13490 
13500 
13510 
13520 
13530 
13540 
13550 
13560 
13570 
13580 
13590 
13600 
13610 
13620 
13630 
13640 
13650 
13660 
13670 
13680 
13690 
13700 
13710 
13720 
13730 
13740 
13750 
13760 
13770 
13780 
13790 
13800 
13810 
13820 
13830 
13840 
13850 
13860 
13870 
13880 
13890 
13900 
13910 
13920 
13930 
13940 
13950 
13960 
13970 

DO 
gonio axis := i 
IF Cgonio_display_place = busy) 
THEN 
control -:= 

FI 
OD 

OD 
END 

mca_spectrum: ARRAY 2, 4096 OF integer 
mca rot vane: ARRAY 4096 OF integer 
mca=spec: ARRAY 4096 OF integer 
mca time: integer 
mca=places: ARRAY number_of_axis OF integer 
mca sea count: integer 
chan nuniber of det = 2 
PROCEDURE chan:histogram_save(module, number: nat2) 
DECLARE 
fatal_error, file_error: boolean 
control: nat1 
file_name: ARRAY 14 OF char 

BEGIN 
file name[0 .. 3] := 'LBD:' 
file-name[4J := chr(module) 
fi le-name[5J := '0' 
file-name[6J := chrC48+((number) DIV 1000)) 
file-name[?] := chr(48+(((number) DIV 100) MOD 10)) 
file-name[8J := chr(48+(((number) DIV 10) MOO 10)) 
file=name[9J := chrC48+((number) MOD 10)) 
file name[10 .. 13J := 1 .SPE' 
FORT IN o .. (chan_number_of_det-1) 
DO 
file name(5J := chr(48+i) 
fatal error := true 
WHILE-(fatal_error) 
DO 
fatal error := false 
file_open_linkCfile_name> 
file error :=true 
WHILE Cfile_error) 
DO 
file error :=false 
ON any_fault DURING 

menu message('WRITING DATA') 
writelnCfile data link, 1 $SPEC ID:'> 
wri teln( file-data-link, 'channel i ng') 
writeln(file-data-link, '$EXP INFO:') 
writeln(file:data=link, 'T ',-mca_time: 1) 
writeln(fi le data link, '$DETECTOR:') 
writelnCfile-data-link, 'ANGLE ', 135: 1) 
writeln(fi le-data-link, '$DECODER:') 
FOR j IN O .. (n~r_of_axis-1) 
DO 

writelnCfile_data_link, j: 1,' ', mca_places[jJ: 1) 
OD 
writeln(file_data_link, '$DATA:') 
writeln(file_data_link, 0: 1, ' ', 4096: 1) 
FOR j IN O •• 4095 
DO 
writelnCfile_data_link, mca_spectrum[i, jJ: 1) 

OD 
writeln(fi le_data_l ink, '$END:') 

DO 
gotoxy(60, 1) writelnC'WRITING ERROR ') 
delayC500) 
IF (error_cause(myself) file_was_closed) 
THEN 
fatal_error := true 

ELSE 
file_error :=true 

FI 
OD 
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13980 
13990 
14000 
14010 
14020 
14030 
14040 
14050 
14060 
14070 
14080 
14090 
14100 
14110 
14120 
14130 
14140 
14150 
14160 
14170 
14180 
14190 
14200 
14210 
14220 
14230 
14240 
14250 
14260 
14270 
14280 
14290 
14300 
14310 
14320 
14330 
14340 
14350 
14360 
14370 
14375 
14380 
14390 
14400 
14410 
14420 
14430 
14440 
14450 
14460 
14470 
14480 
14490 
14500 
14510 
14520 
14530 
14540 
14550 
14560 
14570 
14580 
14590 
14600 
14610 
14620 
14630 
14640 
14650 
14660 
14670 
14680 
14690 

OD 
file_close_link(fatal_error) 

OD 
OD 

END 

gon scan array: ARRAY 10, 1024 OF nat2 
scan cirkel = 0 
gon scan tilt: real 
gon-scan-delta tilt: real 
gon-scan-rotatTon: real 
gon=scan=step_size: real 
gon_scan_sample_time: integer 
gon scan figure: nat1 
gon-scan-number: nat2 
gon=module: nat1 

PROCEDURE gon_min_init 
BEGIN 
gon scan tilt := 0 
gon-scan-delta tilt := 5 
gon-scan-rotatTon := 0 
gon=scan=step_size := 0.5 
gon_scan_sample_time := 1000 
gon scan figure .- 0 
gon=scan=number := 0 

END 

PROCEDURE gon_min_measure 
DECLARE 
control: nat1 
min_tilt_place, min_rotation_place: integer 
min_spin_place: integer 
min_place: integer 
min delta: integer 
min-direction: int1 
min-count: nat1 
min=axis: .nat1 
min_maximum: integer 
current time: integer 
ready: boolean 

BEGIN 
min count := 0 
min=tilt_place := round(motor_linear[tiltl* 

(gon scan tilt+gon scan delta tilt)-motor conversion[tilt, 01) 
control :=-motor_preset(tilt, min_tilt_place) 
IF (gon_scan_figure = scan_cirkel) 
THEN 
min_rotation_place := round(motor_linear[rotationl* 

gon scan rotation-motor conversion[rotation, 0]) 
control :; motor_preset(rotation, min_rotation_place) 
min_spin_place := 500 
control := motor_preset(spin, min_spin_place) 

ELSE 
min_rotation_place := round(motor_linear[rotationl* 

(gon scan rotation+gon scan delta tilt)· 
motor conversioncrotatTon, 01> -

control := motor_preset(rotation, min_rotation_place) 
min axis :=tilt 
min-maximum := round(motor linear[tiltl* 

(gon scan tilt·gon scan delta tilt)·motor conversion[tilt, Ol) 
IF (gon_scan_delta_tilt; O> - -
THEN 
min_direction := -1 

ELSE 
min_direction := 

FI 
FI 
gonio wait 
reset-mca(7, 2) 
bicw_pb(state_address[7l, 4) 
set time(O) 
strt(7) 
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14700 current time := get time 
14710 WHILE (current_time-< gon_scan_sample_time) 
14720 DO 
14730 current_time .- get_time 
14740 OD 
14750 stp(7) 
14760 mca time := current time 
14770 gotoxyC24, 24> writelnCmca time> 
14780 FOR i IN O •. (number_of_gon=axis-1) 
14790 DO 
14800 control := motor_place(i, mca_places[i]) 
14810 OD 
14820 IF (gon_scan_figure = scan_cirkel) 
14830 THEN 
14840 min_place := min_spin_place 
14850 min_place +:= round(gon_scan_step_size*motor_linear[spinl) 
14860 min_axis := spin 
14870 min maximum := 869600 
14875 min direction := 1 
14880 ELSE 
14890 min_place := min_tilt_place 
14900 min axis :=tilt 
14910 min=delta := round(gon_scan_step_size*motor_linear[min_axisl) 
14920 min_place +:= (min_direction*min_delta) 
14930 FI 
14940 ready := false 
14950 WHILE (NOT ready) 
14960 DO 
14970 WHILE ((min_direction*(min_place-min_maximum)) < 0) 
14980 DO 
14990 control := motor_preset(min_axis, min_place) 
15000 get_mca_histogram(7, 1, mca_spectrum[OJ) 
15010 get_mca_histogram(7, 2, mca_spectrum[1]) 
15020 gonio_wait 
15030 reset mca(7, 2) 
15040 bicwj)b(state_address[7J, 4) 
15050 set time(O) 
15060 strt(7) 
15070 chan his.togram save(gon module, gon_scan_number) 
15080 gon_scan_number +:= 1 -
15090 current time := get time 
15100 WHILE (current_time-< gon_scan_sample_time) 
15110 DO 
15120 current_time := get time 
15130 OD 
15140 stp(7) 
15150 mca time := current time 
15160 gotoxyC24, 24) writelnCmca time) 
15170 FOR i IN O .. (number_of_gon=axis-1) 
15180 DO 
15190 control := motor_place(i, mca_places[i]) 
15200 OD 
15210 IF (gon_scan_figure = scan_cirkel) 
15220 THEN 
15230 min_place +:= round(gon_scan_step_size*motor_linear[min_axis]) 
15240 ELSE 
15250 min_delta := round(gon_scan_step_size*motor_linear[min_axisl) 
15260 min_place +:= (min_delta*min_direction) 
15270 FI 
15280 OD 
15290 chan histogram save(gon module, gon scan nl.lllber) 
15300 IF (gon_scan_flgure = scan_cirkel) - -
15310 THEN 
15320 ready := true 
15330 ELSE 
15340 IF Cmin_count = 0) 
15350 THEN 
15360 min axis := rotation 
15370 min=delta := round(gon_scan_step_size*motor_linear[min_axis]) 
15375 control := motor_place(rotation, min_place) 
15380 min_place +:= min_delta*min_direction 
15390 min maximum:= round(motor linear[rotationl* 
15400 (gon_scan_rotation-gon_scan_delta_tilt) 
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15410 
15420 
15430 
15440 
15450 
15460 
15470 
15475 
15480 
15490 
15500 
15510 
15520 
15530 
15540 
15550 
15560 
15565 
15570 
15580 
15590 
15600 
15610 
15620 
15630 
15640 
15650 
15660 
15670 
15680 
15690 
15700 
15710 
15720 
15730 
15740 
15750 
15760 
15770 
15780 
15790 
15800 
15810 
15820 
15830 
15840 
15850 
15860 
15870 
15880 
15890 
15900 
15910 
15920 
15930 
15940 
15950 
15960 
15970 
15980 
15990 
16000 
16010 
16020 
16030 
16040 
16050 
16060 
16070 
16080 
16090 
16100 
16110 

-motor_conversion[rotation, OJ) 
min_count +:= 1 

ELSIF Cmin_count = 1) 
THEN 
min axis := tilt 
min:delta := round(gon_scan_step_size*motor_linear[min_axisJ) 
min direction := min direction*-1 
control := motor_place(tilt, min_place) 
min_place +:= min_delta*min_direction 
min maximum:= round(motor linear[tiltJ* 

(gen scan tilt+gon scan delta tilt) 
-motor cenversionCtilt~ OJ) -

min count +:= 1 
ELSIF Cmin_count = 2) 
THEN 
min axis := rotation 
min:delta := round(gon_scan_step_size*motor_linear[min_axisJ) 
control := motor_place(rotation, min_place) 
min_place +:= min_delta*min_direction 
min maximum:= round(motor linear[rotationJ* 

(gen scan rotation+gon scan delta tilt) 
-motor_cenversion[rotation~ OJ) -

min count +:= 1 
ELSIF Cmin_count = 3) 
THEN 

ready := true 
FI 

FI 
00 
gon_module +:= 

END 

PROCEDURE gonio_minimize 
DECLARE 

ready: boolean 
menu_choice: nat1 

BEGIN 
gon min init 
ready :; false 
~HILE (NOT ready) 
DO 

menu place(45, 10) 
menu-xyCO) writeln(gon scan tilt: 10: 4) 
menu-xy(1) writeln(gon-scan-delta tilt: 10: 4) 
menu-xy(2) writeln(gon-scan-rotatlon: 10: 4) 
menu-xy(3) writeln(gon-scan-step size: 10: 4) 
menu:xy(4) writeln(gon:scan:sample_time: 10, ' ms') 
menu xy(5) writeln(gon scan figure: 5, ' O=cirkel/1=rectangle') 
menu:place(1, 10) - -
menu choice :=menu create('minimize') 
IF (menu_choice = O) 
THEN 

ready := true 
menu_wipe('minimize', 0) 

% menu_tabel_wipe 
ELSIF (menu_choice = 1) 
THEN 

menu xy(6) write('Enter tilt center: ') 
readln(gon scan tilt) 
menu xyC6)-writelnC' •: 40) 
menu~lace(40, 10) 
menu xy(1) writeln(gon scan tilt: 10: 4) 
menu:place(5, 10) - -

ELSIF (menu_choice = 2) 
THEN 

menu xy(6) write('Enter delta tilt: ') 
readln(gon scan delta tilt) 
menu xy(6)-writelnC' •: 40> 
menu:place(40, 10) 
menu_xy(2) writeln(gon_scan_delta_tilt: 10: 4) 
menu_place(5, 10) 

ELSIF (menu_choice = 3) 
THEN 
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16120 
16130 
16140 
16150 
16160 
16170 
16180 
16190 
16200 
16210 
16220 
16230 
16240 
16250 
16260 
16270 
16280 
16290 
16300 
16310 
16320 
16330 
16340 
16350 
16360 
16370 
16380 
16390 
16400 
16410 
16420 
16430 
16440 
16450 
16460 
16470 
16480 
16490 
16500 
16510 
16520 
16530 
16540 
16550 
16560 
16570 
16580 
16590 
16600 
16610 
16620 
16630 
16640 
16650 
16660 
16670 
16680 
16690 
16700 
16710 
16720 
16730 
16740 
16750 
16760 
16770 
16780 
16790 
16800 
16810 
16820 
16830 
16840 

menu xy(6) write('Enter rotation center: ') 
readln(gon scan rotation) 
menu xy(6)-writelnC' •: 40) 
menu=placeC40, 10) 
menu xy(3) writeln(gon scan rotation: 10: 4) 
menu::J,Lace(5, 10) - -

ELSIF (menu_choice = 4) 
THEN 
menu_xy(6) write('Enter step size: ') 
readln(gon_scan_step_size) 
menu xy(6) writeln(' •: 40) 
menu-place(40, 10) 
menu=xy(4) writeln(gon_scan_step_size: 10: 4) 
menu_place(5, 10) 

ELSIF (menu_choice = 5) 
THEN 

menu xy(6) write('Enter sample time: 1 ) 

readln(gon_scan_sample_time) 
menu xy(6) writeln(' •: 40) 
menu=place(40, 10) 
menu_xy(5) writeln(gon_scan_sample_time: 10) 
menu_place(S, 10) 

ELSIF (menu_choice = 6) 
THEN 

menu xy(6) write('Enter figure: ') 
readln(gon scan figure) 
menu xy(6)-writelnC' •: 40> 
menu::J,lace(40, 10) 
menu_xy(5) writeln(gon_scan_sample_time: 10) 
menu_place(5, 10) 

ELSIF (menu_choice = 7) 
THEN 
gon_min_measure 

FI 
00 

ENO 

PROCEDURE mca meet(time: integer, mode: nat1) 
BEGIN . -

IF (mode= 1) 
THEN 

reset mca(7, 2) 
bicw_pb(state_address[7], 4) 
rst(14) 

FI 
strt(14) 
strt(7) 
delay(time) 
stp(14) 
stp(7) 
mca sea count := get valueC14) 
get=mca=histogram(7,-1, mca_spectrum[0]) 
get_mca_histogram(7, 2, mca_spectrumC1l) 

END 

PROCEDURE mca_install 
DECLARE 

key: nat1 
ready: boolean 

BEGIN 
ready := false 
mca meet(200, 1) 
gdc=color(gdc, 7) 
gdc init(gdc) 
WHILE (NOT ready) 
DO 

key := read key 
IF questionCkey, •Q•) 
THEN 

ready := true 
FI 
mca_spec := mca_spectrumCOl 
FOR i IN 0 •• 20 DO mca_specC4095-il := 0 OD 
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16850 
16860 
16870 
16880 
16890 

gdc_draw_graph(mca_spec, 
mca_meet(200, 0) 

OD 
END 

0, 4095, 7) 

16900 PROCEDURE mca measure scan(axis: natl, gon_begin, number, step_size, 
16910 time: integer) -
16920 DECLARE 
16930 control: natl 
16940 mca_place: integer 
16950 BEGIN 
16960 control := motor_preset(axis, gon_begin) 
16970 WHILE (motor place(axis, mca_place) <> 0) DO OD 
16980 mca_meet(time, 1) 
16990 mca time := time 
17000 FOR-i IN 1 .. (number·l) 
17010 DO 
17020 FOR j IN O .. (number_of_axis-1) 
17030 DO 
17040 control := motor_place(j, mca_places[j]) 
17050 00 
17060 control := motor_preset(axis, gon_begin+i*step_size) 
17070 chan histogram save(gon module, i-1) 
17080 WHILE (motor_place(axis~ mca_place) <> 0) DO OD 
17090 mca_meet(time, 1) 
17100 mca_time := time 
17110 OD 
17120 FOR j IN 0 .. (number_of_axis-1) 
17130 DO 
17140 control := motor_place(j, mca_places[j]) 
17150 OD 
17160 chan histogram save(gon module, number-1) 
17170 gon module +:=-1 -
17180 END -
17190 
17200 PROCEDURE mca_measure_random 
17210 DECLARE 
17220 control: natl 
17230 mca_place: integer 
17240 BEGIN 
17250 reset mca(7, 2) 
17260 bicw_pb(state_address[7], 4) 
17270 strt(7) 
17280 control := motor_preset(spin, 647184) 
17290 WHILE Cmotor_place(spin, mca_place) <> 0) DO 
17300 gotoxy(60, 1) writeln(mca place) OD 
17310 stp(7) -
17320 get_mca_histogram(7, 1, mca_spectrum[OJ) 
17330 get_mca_histogram(7, 2, mca_spectrum[ll) 
17340 chan histogram save(gon module, 0) 
17350 gon module +:=-1 -
17360 END -
17370 
17380 PROCEDURE gonio_program 
17390 DECLARE 
17400 menu choice: natl 
17410 control: natl 
17420 ready: boolean 
17430 BEGIN 
17440 control := co11111Unication init 
17450 ready := false -
17460 clear_screen 
17470 gonio init 
17480 gonio=display_init 
17490 WHILE NOT ready DO 
17500 menu_place(l, 10) 
17510 menu choice:= menu create('main') 
17520 IF (menu choice= O) THEN 
17530 clear screen 
17540 writeln( 1 Thanks for using this program. LvB') 
17550 ready := true 
17560 ELSIF (menu choice = 1) THEN 
17570 menu_placeC30, 10) 
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17580 
17590 
17600 
17610 
17620 
17630 
17640 
17650 
17660 
17670 
17680 
17690 
17700 
17710 
17720 
17730 
17740 
17750 
17760 
17770 
17780 
17790 
17800 
17810 
17820 
17830 
17840 
17850 
17860 
17870 
17880 
17890 
17900 
17910 
17920 
17930 
17940 
17950 
17960 
17970 
17980 
17990 
18000 
18010 
18020 
18030 
18040 

menu choice :=menu create('initialize') 
menu=wipe( 1 initialize 1

, 0) 
IF (menu choice= 1) THEN 

FOR i IN o .. (number_of_gon_axis-1) DO 
menu busy(1) 
control := motor_initialization(i) 
menu_busy(O) 

OD 
ELSIF (menu choice = 2) THEN 
menu_placeC30, 10) 
menu choice :=menu create('axis') 
IF menu choice <> 0-THEN 
menu_busyC1> 
control :=motor initialization(menu choice-1) 
menu_busy(O) - -

FI 
menu_wipe('axis', 0) 

FI 
ELSIF (menu choice= 2) THEN 
predifined-position 
clear screen 
gonio=display_init 
menu busy(1) 
control := o 
WHILE (control <> number_of_axis) DO 

control := number of axis 
FOR i IN o .. (number_of_axis-1> oo 
genie axis := i 
IF (gonio_display_place =busy) THEN 
control - := 1 

FI 
OD 

OD 
menu busy(O) 

ELSIF-(menu choice = 3) THEN 
menu_wipe(0main', 0) 
genie move 
gonio=display_init 

ELSIF (menu_choice = 4) 
THEN 
menu_wipe('main', 0) 
genie minimize 
gonio=display_init 

FI 
OD 

ENO 

18050 BEGIN 
18060 gon_module := 65 
18070 genie program 
18080 monitor 
18090 ENO 
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