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SAMENVATTING 

Tijdens het afstudeerwerk is tijdsopgelost onderzoek gedaan naar de dynamica 
van optische gecreëerde ladingsdragers in een modulatiegedoteerde 
GaAs/Al Ga As heterostruktuur met een 2-dimensionaal elektronengas (2DEG). x 1-x 
Het 2DEG bevindt zich bij de GaAs/ Al Ga As interface in een SS nm dikke 

x 1-x 
GaAs-laag bovenop een superrooster. De niet-evenwicht gaten en elektronen 
worden in de dunne GaAs-laag gevormd door instraling met een korte laserpuls 
( < S ps). Onder invloed van het ingebouwde elektrische veld worden de elek
tronen en gaten ruimtelijk gescheiden: de elektronen gaan deel uitmaken van 
het 2DEG en de gaten hopen zich op nabij het superrooster. Het ingebouwde 
veld wordt door deze gescheiden lading (gedeeltelijk) afgeschermd, waardoor 
de energie-banden vlakker gaan lopen. Door de Coulomb-wisselwerking tussen 
de gescheiden elektronen en gaten neemt de recombinatie-energie toe. 

Er Z1Jn tijdsafhankelijke metingen verricht met behulp van 'Time Correlated 
Single Photon Counting' (TCSPC). De oorspronkelijke tijdsresolutie van deze 
meetmethode is door een nieuw ontwikkeld model verbeterd van ongeveer SOO ps 
tot 200 ps. Dit model maakt gebruik van deconvolutie met behulp van fourier
technieken, en van extrapolatie in de fourierruimte. Tevens korrigeert het 
model voor experimentele artefacten op een grotere tijdschaal (tot circa 10 
ns). Voor de TCSPC-metingen hebben we gebruik gemaakt van een 'Multi Channel 
Analyser' (MCA), die gedeeltelijk tijdens het afstudeerwerk ontwikkeld is. 
Hiervoor is snelle programmatuur geschreven (in M68000 machinetaal). 

De spektrale positie van de fotoluminescentie uit het 2DEG van de modulatie
gedoteerde GaAs/ Al Ga As heterostruktuur vertoont een roodverschuiving van 

x 1-x 
11 meV met toenemende tijd. Gelijktijdig neemt de stralende levensduur 
aanzienlijk toe van minder dan SOO ps tot meer dan SO ns. De dynamische 
roodverschuiving wordt veroorzaakt door een toename van de scheiding van de 
ladingsdragers als gevolg van een geleidelijke vermindering van de 
afscherming van het ingebouwde elektrische veld. 
We hebben aangetoond dat niet de tijd na excitatie, maar de ladingsdragers
dichtheid de relevante parameter is voor de recombinatie van de elektron
gatparen in de heterostruktuur. De recombinatiesnelheid als funktie van de 
ladingsdragersdichtheid is voor een lage excitatiedichtheid trager dan voor 
een hoge. De 'stralende levensduur' van de elektron-gatparen in de dunne 
GaAs laag van de heterostruktuur is tot 2 ns na excitatie met een korte 
laserpuls van de orde van 1 ns. Deze stralende levensduur neemt toe in de 
tijd, en is 70 ns na excitatie circa 80 ns. 
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1 Inleiding 1 

1 INLEIDING 

Er is de laatste tijd grote aandacht voor snelle elektronische componenten. 

Deze componenten zijn nodig voor toepassing in toekomstige elektronische 

systemen zoals superkomputers, hoge-snelheid signaalverwerkers en satelliet

communicatieverbindingen. In deze systemen worden steeds vaker optische 

componenten gebruikt. Hierdoor kunnen nog hogere verwerkingssnelheden 

bereikt worden. Een volgende stap is de toepassing van zogenaamde electra

optische en geheel-optische componenten. Dit afstudeerwerk is vooral van 

belang voor deze laatste groep: de geheel-optische componenten. 

Tegenwoordig is het mogelijk met behulp van moderne technieken zoals MBE 

verschillende dunne lagen (1-10 nm) half geleidermateriaal op elkaar te 

groeien. Hierbij vindt de overgang van het ene naar het andere materiaal 

plaats binnen één atoomlaag. Tevens is het mogelijk bepaalde lagen 

willekeurig te doteren. 

Een van de basisstrukturen is de modulatiegedoteerde heterostruktuur. Zo'n 

struktuur bestaat uit een enkele GaAs/ Al Ga As heterojunctie tussen een 
x 1-x 

halfgeleider met een kleine bandafstand, GaAs, en een met een grote, AlGaAs. 

Het materiaal met de grote bandafstand is gedoteerd met n-type donor

materiaal. De elektronen van de donoren kunnen hun energie verlagen door 

over te steken naar de GaAs-laag waar ze nabij de heterojunctie in de GaAs 

laag als gevolg van de aantrekking van de positief geladen donoratomen 

opgesloten worden. De beweging van elektronen kan nu alleen plaatsvinden 

evenwijdig aan de heterojunctie in een zeer schone halfgeleider. In zo'n 

geval spreken we van een (quasi) 2-dimensionaal elektrongas (2DEG). 

De mobiliteit van het 2DEG kan nog vergroot worden door het groeien van een 

ongedateerde Al Ga As laag, de zogenaamde spaeer, tussen het 2DEG en de 
x 1-x 

positief geladen donoren. Er zijn al strukturen gegroeid met een mobiliteit 
6 2 

groter dan 5 ·10 cm IV· s (bij 2 K). 

Transitoren gebaseerd op deze modul a tiegedoteerde heterostrukteren, 

zogenaamde high elektron mobility transistors (HEMT) zijn vanaf 1985 

commercieel verkrijgbaar. Ook zijn er al geïntegreerde schakelingen die 

gebaseerd zijn op deze HEMT's, bijvoorbeeld een 4Kbit statische RAM. 

Ook de technologie van optische communicatie heeft de laatste 20 jaar, door 

de opkomst van halfgeleider diodelasers en optische fibers met lage 

verliezen, een snelle progressie doorgemaakt. Nu wordt er al op uitgebreide 

schaal gebruik gemaakt van digitale optische fiber-communicatie met 
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verwerkingssnelheden van 400-600 Mb/s, maar de behoefte aan nog snellere 

systemen neemt nog steeds toe. Het onderzoek naar systemen met een multi

gigabits-per-seconde verwerkingssnelheid is daarom in volle gang. 

Tot nu toe zijn de verschillende onderdelen van een optische fiber

communicatiesysteem, zoals optische zenders en ontvangers, uitsluitend 

opgebouwd uit discrete optische komponenten en op silicium gebaseerde 

elektronische IC's. De verbinding tussen de optische komponenten en de 

elektronische schakelingen wordt gemaakt met konventionele bedrading- en/of 

soldeertechnieken. De parasitaire capaciteiten en inducties in zo'n systeem 

vormen echter een serieus probleem voor toekomstigen multi-giga-bits-per

seconde systemen. 

Dit probleem kan verholpen worden door monolithische integratie van optische 

componenten en elektronische schakelingen op een gemeenschappelijk substraat 

van een III-V samengestelde halfgeleider. Een zo'n materiaal dat zowel goede 

optische als elektrische eigenschappen heeft, is galliumarsenide (GaAs). 

Het bruikbare optische golflengtegebied van op GaAs gebaseerde strukturen 

ligt rond 800 nm. In dit golflengtegebied is de dispersie en het verlies in 

optische fibers relatief groot; en dus is de te overbruggen afstand beperkt. 

Komponenten die gebaseerd zijn op GaAlAs/GaAs systemen zijn echter wel 

geschikt voor toepassingen waarbij lange verbindingen niet nodig zijn, zoals 

de verbinding tussen modulen (board packages) in zeer hoge-snelheid 

komputers en in hoge-snelheid 'local area networks' (LAN's). 

Door toepassingen van optische komponenten in elektronische schakelingen kan 

dus een snelheidswinst geboekt worden. Een nog hogere verwerkingssnelheid 

zal bereikt kunnen worden door toepassing van elektro-optische en geheel

optische systemen. Een voorbeeld van een elektro-optische schakelaar is het 

'self-electro-optic effect device' (SEED)1
, dat gebruik maakt van het 

2 'quantum confined Stark effect' (QCSE) . Het QCSE is een effect waarbij de 

absorptie-resonanties van meervoudige quantumputstrukturen spektraal 

verschoven kunnen worden door het aanleggen van een elektrisch veld 

loodrecht op de halfgeleiderlagen. 

Geheel-optische komponenten kunnen gebaseerd zijn op een speciaal ontworpen 

modulatiegedoteerde heterostruktuur. In deze heterostruktuur treedt onder 

belichting als gevolg van een ruimtelijke scheiding van de gecreëerde 

elektronen en gaten een modificatie van de bandstruktuur op, hetgeen 

gebruikt kan worden voor een geheel-optische schakelaar of een geheel

optische modulator. De karakteristieke tijden die in dergelijke strukturen 
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een rol spelen zijn de elektron-gat creatietijd (orde fs), de tijd voor de 

ruimtelijke scheiding van de ladingsdragers (ps) en de levensduur (orde ns). 

Deze tijden zijn kleiner dan de Re-tijdconstanten in snelle elektrische 

komponenten (orde ns, voor zowel in- als uitschakelen). 

Tijdens dit af studuurwerk is onderzoek gedaan aan een GaAs/ Al Ga As 
x 1-x 

modulatiegedoteerde heterostruktuur met een 2DEG. Het doel hiervan is om een 

beter inzicht te krijgen in de recombinatie van optische gecreëerde ladings

dragers en de dynamische modificatie van de bandstruktuur. Een kwantitatieve 

bepaling van de recombinatiesnelheid van de gecreëerde elektron-gatparen is 

van belang voor toepassingen in hoge-snelheidsystemen. Voor geheel-optische 

modulatoren is bovendien de grootte van de verschuiving van energienivo's 

als gevolg van de modificatie van de bandstruktuur een belangrijke parameter 

voor de verhouding in de absorptie (transmissie) van een probe-bundel 

tijdens het wel respectievelijk niet belichten van de heterostruktuur met 
3 

een pompbundel . 

Voorheen is het onderzoek naar dynamische processen in een 2DEG voornamelijk 

beperkt gebleven tot modulatiegedoteerde kwantumputten. Hiervoor zijn 

recombinatietijden gevonden in de orde van 100 ps tot 1 ns. In tegenstelling 

tot de situatie in een modulatiegedoteerde quanturnput is in een modulatie

gedoteerde heterostruktuur als gevolg van de datering een intern elektrisch 

veld aanwezig dat de optisch gecreëerde gaten en elektronen ruimtelijk 

scheidt. Door de kleinere overlapping van deze gaten en elektronen is de 

recombinatietijd in zo'n heterostruktuur langer dan in een 'vergelijkbare' 

quantumput. Ook de dynamische lichtgeïnduceerde modificatie van de 

bandstruktuur is van invloed op de recombinatiesnelheid in de hetero

struktuur. In de door ons gebruikte heterostruktuur hebben we recombinatie

tijden van minder dan 500 ps tot meer dan 50 ns gevonden. De experimentele 

resultaten zullen in hoofdstuk 3 uitvoerig besproken worden. 

We hebben aan onze GaAs/ Al Ga As modulatiegedoteerde heterostruktuur zowel 
x 1-x 

tijdsgeïntegreerde als tijdsopgeloste metingen verricht. De tijdsgeïnte-

greerde metingen, in de vorm van conventionele fotoluminescentiemetingen, 

zijn bedoeld ter ondersteuning van de tijdsafhankelijke metingen. Ze geven 

een tijdsgeïntegreerd beeld van de recombinatie bij verschillende detectie

golflengten. 



1 Inleiding 4 

De tijdsopgeloste metingen zijn verricht met behulp van 'Time Correlated 

Single Photon Counting' (TCSPC). Hiermee wordt de fotoluminescentie

intensiteit bij een vaste detectie-energie tijdsafhankelijk bepaald. Deze 

meettechniek en onze uitbreidingen worden in hoofstuk 2 behandeld. 

Met TCSPC worden afzonderlijke fotonen gedetecteerd die onstaan zijn door 

een preparaat met een continue reeks korte laserpulsen ( < Sps) te bestralen. 

Deze techniek bied een zeer grote dynamiek in zowel de te meten recombi

natietijd als in de intensiteit van de tijdsopgeloste fotoluminescentie. De 

maximale tijdsresolutie van de TCSPC-metingen is voor onze opstelling circa 

500 ps. De langste recombinatietijd die met onze opstelling gemeten kan 

worden, is meer dan 100 IJ.S, hetgeen veel langer is (> 3 orden van grootte) 

dan de maximale 'stralende levensduur' van de gecreëerde elektron-gatparen 

die we gemeten hebben. 

De dynamiek in de gemeten intensiteit wordt voornamelijk bepaald door de 

meettijd, en in mindere mate door de lange-termijn stabiliteit van de 

gebruikte laser. Bij een niet te lage intensiteit is een dynamiek van 

minstens 3 orden van grootte (> 60 dB) eenvoudig haalbaar. Dit is ook 

ongeveer de dynamiek in onze uiteindelijke experimentele resultaten. 

We hebben de tijdsresolutie van de gemeten tijdsafhankelijke fotoluminescen

tiekurven nog verbeterd met behulp van een nieuw ontwikkeld deconvolutie

model. Hiermee wordt een maximale tijdsresolutie van circa 200 ps bereikt. 

Bovendien, en dat is minstens zo belangrijk, elimineert het model volledig 

het storende effect van de niet-ideale responsie van de gebruikte foto

multiplier voor langere tijden (tot circa 10 ns). 

Met TCSPC kunnen we dus op een eenvoudige manier een grote variatie in zowel 

de recombinatietijd als de fotoluminescentie-intensiteit meten van de 

optische gecreëerde elektron-gatparen in de heterostruktuur. Dit maakt deze 

meetmethode zeer geschikt voor ons onderzoek. De tijdsresolutie is echter te 

klein om de allersnelste recombinatie uit de heterostruktuur nauwkeurig te 

bepalen. Ook is de koeling en relaxatie van de gecreëerde ladingsdragers te 

snel om nauwkeurig bepaald te worden met TCSPC. 

Deze processen zijn in principe wel meetbaar met opconversietechnieken en 

fotoluminescentie correlatiemetingen. De tijdsresolutie wordt bij de 

opconversietechniek bepaald door de duur van de laserpuls (circa 1 ps). Deze 

methode is zeer snel. Een nadeel is dat de methode relatief ongevoelig is, 

waardoor de toepassing beperkt wordt tot sterke fotoluminescentiesignalen. 



1 Inleiding 5 

Met fotoluminescentie correlatiemetingen kunnen ook snelle tijden gemeten 

worden. Deze methode is gevoeliger dan de opconversiemethode maar minder 

gevoelig dan de TCSPC-methode. Bovendien is de interpretatie van de metingen 

is een stuk moeilijker. 

Beide bovengenoemde methode maken gebruik van een variabele vertraging 

tussen twee laserpulsen. De maximale tijdschaal van een meting wordt hierbij 

beperkt door de lengte van de gebruikte translatoren, en is maar enkele ns. 

Hierom, en vanwege de geringere gevoeligheid, zijn deze meetmethoden voor 

ons doel minder geschikt. 
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2 MEETMETHODE 

2.1 Inleiding 

Tijdens dit afstudeerwerk zijn tijdsopgeloste metingen verricht met als doel 

het bepalen van de dynamica van optisch gecreëerde ladingsdragers in de put 

van de modulatiegedoteerde GaAs/ Al Ga As heterostruktuur. Deze tijdsopge-
x 1-x 

loste metingen zijn verricht met behulp van 'Time Correlated Single Photon 

Counting' (TCSPC)
4

. Hiermee wordt de intensiteit van de fotoluminescentie 

uit de heterostruktuur, bij een vaste detectie-energie, tijdsopgelost 

bepaald. We hebben voor deze techniek gekozen vanwege de zeer grote dynamiek 

in zowel de te meten recombinatietijd (500 ps tot 100 IJ.S) als in de 

intensiteit van de tijdsopgeloste fotoluminescentie (m;:1stens 3 orden van 

grootte). In dit hoofdstuk zullen we de TCSPC-techniek uitvoerig behandelen. 

Tijdens een TCSPC-meting worden extra ladingsdragers in de put gecreëerd 

door het preparaat loodrecht te bestralen met een continue reeks laser

pulsen. De breedte van zo'n laserpuls is klein ( < 5 ps) ten opzichte van de 

karakteristieke recombinatietijd van de gecreëerde ladingsdragers. De 

tijdsduur tussen twee laserpulsen (tijdens onze metingen: 2.63 IJ.S) is echter 

veel langer dan de recombinatietijd. We kunnen dus aannemen dat een 

laserpuls instantaan lading creëert in een lege put. 

Met de TCSPC-techniek kan per laserpuls ten hoogste één foton gedetecteerd 

worden. Dit wordt veroorzaakt door de eindige responsie van de meetappara

tuur en elektronika. Voor een komplete meting zijn daarom zeer veel 

excitaties (10
8 

à 10 
9

) nodig. 

Met behulp van de gedetecteerde fotonen wordt op een statistische manier een 

afbeelding (histogram) van de tijdsopgeloste fotoluminescentie uit de 

heterostruktuur opgebouwd. Zo'n afbeelding noemen we een PL-vervalkurve. 

Voor de opbouw van de afbeelding wordt een Multi Channel Analyser (MCA) 

gebruikt. Deze MCA wordt in paragraaf 2.5 nog uitvoerig beschreven. 

Gedurende een excitatiecyclus wordt alleen dat foton verwerkt dat na het 

tijdstip van excitatie, en eventueel na de dode tijd van de meetapparatuur, 

als eerste de detectieapparatuur bereikt. Fotonen die daarna arriveren 

worden genegeerd. 

Er worden dus, statistisch gezien, te weinig 'trage' fotonen geteld. Het is 

mogelijk om hiervoor achteraf te korrigeren. Wij hebben er echter voor 
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gekozen om het aantal gedetecteerde fotonen klein te houden ten opzichte van 
5 

het aantal excitatiepulsen. Het is numeriek aangetoond dat bij een detectie 

van gemiddeld ten hoogste 1 foton per 20 laserpulsen, de vervorming in de 

vroege kanalen van het histogramgeheugen te verwaarlozen is terwijl die in 

de late kanalen slechts enkele procenten bedraagt. Wij hebben een typische 

verhouding van 1 foton op 100 laserpulsen, en een maximale verhouding van 1 

op 30 aangehouden. Voor een typische PL-vervalkurven worden circa 10
6 

gedetecteerde fotonen gebruikt. 

Zoals we later zullen zien wordt met de TCSPC-techniek de PL-vervalkurve 

opgebouwd door voor elk gedetecteerd foton de tijdsduur tussen de excitatie 

van het preparaat en de uitzending van dat foton te bepalen. Deze tijdsduur 

kan vanwege de niet-ideale responsie van de meetapparatuur slechts met een 

eindige nauwkeurigheid bepaald worden. Dit heeft tot gevolg dat de gemeten 

PL-vervalkurve een convolutie is van de echte PL-vervalkurve met een 

zogenaamd apparaatprofieL Dit apparaatprofiel is de responsie van de 

meetapparatuur op een laserpuls (zie 2.4). 

De halfwaardebreedte van het apparaatprofiel is ongeveer 500 ps. Bij 

bepaalde detectiegolflengten is dit van de orde van grootte van de 

recombinatietijd van elektron-gatparen in de put van de heterostruktuur. 

Bovendien heeft het apparaatprofiel een asymmetrische staart die op een 

logaritmische schaal tot ongeveer 10 ns van betekenis is. 

Het is daarom nodig om deconvolutie op de gemeten PL-vervalkurven toe te 

passen. Hiervoor hebben we een model ontwikkeld dat gebruikt maakt van 

complexe fouriertransformatie en extrapolaties in de fourierruimte. Met dit 

model is een tijdresolutie van ongeveer 200 ps te halen. Ook wordt de staart 

van het apparaatprofiel volledig verwijderd uit de PL-vervalkurve. 

Voor de fotondetectie wordt een photomultiplier (PM) gebruikt. Als gevolg 

van de spektrale responsie van het kathodemateriaal is de vorm van het 
6 

apparaatprofiel afhankelijk van de golflengte . Doordat we de laser kunnen 

afstemmen in het spektrale gebied van de luminescentie, kunnen we het appa

raatprofiel echter meten bij de detectiegolflengten van de PL-vervalkurven 

(816-823 nm). Hierdoor is een betrouwbare deconvolutie mogelijk. 

In dit hoofdstuk worden nog behandeld: het principe van TCSPC (2.2), de 

basisopzet van een TCSPC-experiment (2.3), enkele praktische aspekten 

(2.4), de MCA (2.5), en als laatste de toegepaste data-analyse (2.6). 
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2.2 Principe van TCSPC 

In deze paragraaf wordt het principe van TCSPC uitgelegd. Bij deze techniek 

wordt voor elk gedetecteerd foton de tijdsduur bepaald tussen de excitatie 

van het preparaat en de uitzending van dat foton. 

In principe verloopt de intensiteit van de fotoluminescentie na excitatie 

volgens de PL-vervalkurve. We detecteren echter maximaal 1 foton per 

excitatiepuls, zodat we de PL-vervalkurve niet direkt kunnen meten. De kans 

dat een foton na een specifieke tijdsduur wordt uitgezonden wordt echter 

direkt bepaald door deze kurve. De kansverdeling van de bovengenoemde 

tijdsduren is namelijk gelijk aan het (genormeerde) intensiteitsverloop van 

de luminescentie. 

Samengevat kan men dus zeggen dat TCSPC is gebaseerd op het konsept dat de 

waarschijnlijkheidsverdeling voor de emissie van een énkel foton na een 

excitatie-aktie, gelijk is aan het intensiteitsverloop van álle fotonen die 

als gevolg van die excitatie-aktie geëmiteerd worden. 

In een TCSPC-meting wordt dit intensiteitsverloop, de PL-vervalkurve, 

gekonstrueerd door een groot aantal maal de tijdsduur tussen een excitatie

aktie en de detektie van een geëmiteerd foton te bepalen. De basisopzet van 

zo'n meting wordt in de volgende paragraaf behandeld. 

2.3 Basisopzet Time Correlated Single Pboton Counting 

In figuur 2.1 is de basisopzet van de TCSPC-techniek schematisch 

weergegeven. Een TCSPC-meting wordt als volgt uitgevoerd. Uit de laser komt 

een continue reeks van korte laserpulsen. Met een beamsplitter wordt een 

gedeelte van de laserbundel naar een fotodiode geleid. Het overige deel 

wordt via spiegels en eventueel filters op het preparaat gefocuseerd. Het 

PL-licht valt uiteindelijk via lenzen en een monochromator op de fotokathode 

van de PM. 

De elektrische pulsen van de fotodiode en van de PM worden ieder appart via 

vertragingslijnen (coax-kabels) naar 'Constant Fraction Timing 

Discriminators' (CFTD's) gevoerd. Deze CFTD's bepalen het 'preciese' 

tijdstip waarop de elektrische pulsen aankomen. Het tijdstip waarop een 

ideale CFTD een triggerpuls afgeeft is namelijk onafhankelijk van de 

amplitude van de ingangspuls. Dit is vooral van belang voor de PM-pulsen 

omdat de amplitude daarvan sterk fluctueerd (zie 2.4). 

De CFTD van de fotodiode is verbonden met de startingang van de 'Time to 

Amplitude Converter' (TAC). Evenzo triggert de CFTD van de PM de stopingang 
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van de TAC. De vertragingslijnen worden zo ingesteld dat voor het grootste 

deel van de gedetecteerde fotonen het verschil in aankomsttijd van de start

en stoppuls binnen een ingesteld gebied, de T AC-range, valt. De metingen in 

dit verslag zijn allemaal gemeten bij een TAC-range van 50 ns. 

Nadat op deze manier een foton gedetecteerd is, komt op de analoge uitgang 

van de T AC een spanning te staan die evenredig is met het gemeten 

tijdsverschil. Deze spanning wordt in een 'Multi Channel Analyser' (MCA) 

door een 'Analogue-to-Digital Convertor' (ADC) in een getal omgezet, waarna 

het bijbehorende kanaal van het histogramgeheugen met één opgehoogd wordt. 

Deze cyclus van 

herhaald totdat 

excitatie en fotondetectie wordt 

het histogram met een zekere 

een groot aantal maal 

nauwkeurigheid de PL-

vervalkurve representeert. 

exc i t at i ebron pre par a at 

triggerdiode 

vertraging [ vertraging 

start···8··· stopmm·····l CFTD 

Figuur 2.1 : Blokdiagram van de TCSPC-apparatuur. 

Alleen de belangrijkste componenten zijn afgebeeld. -- = optisch 

signaal; = elektronisch signaal; CFTD = Constant Fraction Timing 

Discriminator; TAG = Time to Amplitude Converter; MCA = Multi Channel 

Analyser. 
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2.4 Enkele praktische aspekten 

In deze paragraaf behandelen we enkele praktische aspekten die van 

belang zijn voor TCSPC. Achtereenvolgens komen aan de orde: de 

photomultiplier, de CFTD, het apparaatprofiel, de werking van de TAC, 

donkerpulsen uit de PM, en poissonruis. 

• De photomultiplier (PM) 

10 

In deze paragraaf behandelen we de vorm van de PM-pulsen. De pulsen laten 

een grote variatie in amplitude en gelijkvormigheid zien. 

Een elektron dat door toedoen van een foton door de kathode uitgezonden 

wordt, veroorzaakt een wolk van elektronen die zich langs de opeenvolgende 

dyneden verplaatst. We definiëren de doorlooptijd als de tijd die verstrijkt 

tussen het moment van uitzending van het foto-elektron door de kathode en de 

aankomst van de elektronenwolk bij de anode. Doordat de door het vermenig

vuldigingsproces gevormde elektronen verschillende snelheden hebben en 

verschillende banen doorlopen, komen ze niet allen op hetzelfde tijdstip bij 

de anode aan. Dit resulteert in een eindige stijgtijd van de elektrische 

anodepuls (~ 1 ns). Deze stijgtijd is ruwweg evenredig met de doorlooptijd~ 

die voor onze PM :::: 20 ns bedraagt. 

Door fluctuaties in de vermenigvuldigingsfaktor van de elektronen aan de 

verschillende dyneden vertoont de stijgtijd van de anodepulsen zelf ook een 

zekere spreiding. We zullen later zien dat deze spreiding de belangrijkste 

beperking vormt voor de tijdresolutie van de TCSPC-techniek. 

Naast de variatie in stijgtijd is er ook een sterke variatie in de amplitude 

van de anodepulsen. In figuur 2.2 is de amplitudeverdeling van een groot 

aantal pulsen uitgezet. 
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Figuur 2.2: Amplitudeverdeling van anodepuLsen uit de PM. 
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Het aantal pulsen met een kleine amplitude blijkt sterk te overheersen. De 

verwerking van deze pulsen door de elektronika geeft problemen. Daarom 

worden ze door een discriminator tegengehouden. Dit resulteert tevens in een 

sterk verbeterde signaall donkerpulsver houding. 

• De Constant Fraction Timing Discriminator (CFTD) 

De amplitudevariaties van de fotodiodepulsen zijn verwaarloosbaar. We zouden 

daarom de aankomsttijd van deze pulsen met een eenvoudige drempeltriggering 

kunnen bepalen. Zo'n trimpeltriggering geeft een uitgangspuls als de 

ingangsspanning een ingestelde waarde overschrijdt. Uit figuur 2.2 blijkt 

echter dat de amplitude van de PM-pulsen wel sterk varieert. Het gebruik van 

een drempeltriggering zou daarom tot een grote spreiding in de bepaling van 

de aankomsttijd leiden. Daarom hebben we gebruik gemaakt van een 

elektronische schakeling die niet gevoelig is voor amplitudevariaties, 

namelijk een CTFD. Om praktische redenen hebben we voor de fotodiode ook een 

CFTD gebruikt. 

In figuur 2.3 is het principe van een CFTD weergegeven. 

A 

I 

t t t 
0 t s 

tijd t 
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Figuur 2.3: Principe van een CFTD. (a) Twee puLsen met geLijke stijgtijd t 
s 

maar met verschiLLende ampLituden. Het timingpunt t is voor beide puLsen 
t 

geLijk. (b) Twee puLsen met geLijke ampLituden, maar met verschiLLende 

stijgtijden t en t . Dit resuLteert in een verschiL in de bepaaLde 
1 2 

aankomsttijden t 1 en t 1
• Het is eenvoudig in te zien dat voor dit soort 

1 2 

puLsen de spreiding in de bepaaLde aankomsttijd geLijk is aan de spreiding 

in de stijgtijd vermenigvuLdigd met de ingesteLde triggerfraktie (= 1/2 in 

de figuur). 



,--------------- -- ---

(/) ..... 
c 
::J 

.0 ._ 
ro 

2 Meetmethode 12 

Een CFTD triggert als de stijgende flank van een ingangspuls een spanning 

overschrijdt die een (instelbare) konstante fraktie van de amplitude van 

deze puls is
8

. Dit timing-punt is gelijk voor alle pulsen van gelijke vorm, 

ongeacht de amplitude [figuur 2.3(a)]. Variatie in de stijgtijd van de 

ingangspulsen resulteert echter wel in een spreiding in de bepaalde 

aankomsttijd [figuur 2.3(b)]. 

• Het apparaatprofiel 

Het apparaatprofiel is de responsie van de meetapparatuur op een laserpuls. 

Bij ideale apparatuur zou het profiel de vorm van de laserpuls zelf hebben. 

Er treedt echter verbreding op door de eindige nauwkeurigheid waarmee de 

tijdsduur tussen de excitatie van het preparaat en de detektie van een 

resulterend foton bepaald kan worden. In figuur 2.4 is het door ons gemeten 

apparaatprofiel zowel lineair (a) als logaritmisch (b) afgebeeld. 
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Figuur 2.4: Het apparaatprofiel: (a) lineair, (b) logaritmisch. De 

halfwaardebreedte van het apparaatprofiel is in (a) circa 0,5 ns. In (b) 

zien we dat het apparaatprofiel een uitgebreide staart aan de hoge-tijd kant 

heeft. Het verloop van de kurve in (b) na 7 ns (recht stuk) komt overeen met 

een 'levensduur', gedefinieerd als de tijd waarin de intensiteit met een 

faktor e (~ 2.72) afneemt, van circa 2 ns. 
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We zullen nu de verschillende bijdragen aan de verbreding behandelen. 

Beschouw eerst de situatie dat het preparaat vervangen is door een licht

diffusor, en dat in plaats van de PM een tweede fotodiode wordt gebruikt. 

Als we de vorm en amplitude van de diodepulsen konstant veronderstellen, dan 

wordt de spreiding in de tijdsbepaling volledig veroorzaakt door jitter in 

de elektronika. We hebben op deze manier gevonden dat deze spreiding < 20 ps 

is en dus nauwlijks bijdraagt aan de totale breedte van het apparaatprofiel 

(~ 500 ps). 

Nu weer terug naar de basisopstelling. Een ideale CFTD is ongevoelig voor 

amplitudevariaties. In de praktijk draagt echter de brede amplitudeverdeling 

van de PM-pulsen (figuur 2.2) wel bij aan de verbreding van het apparaat

profiel. We kunnen deze bijdrage minimaliseren door een goede instelling van 

het discriminatornivo en door arregeling van de elektronika in de CFTD. 

Hierdoor wordt de bijdrage zo klein, dat een verdere verhoging van het 

discriminatornivo, en dus een verkleining van de amplitudevariaties, geen 

zichtbare versmalling van het apparaatprofiel te zien geeft. 

De bovengenoemde jitter en ampU<-,Jdevariaties levere~-. slechts een geringe 

bijdrage aan het apparaatprofieL De grootste bijdrage wordt veroorzaakt 

door variaties in de stijgtijd van de PM-pulsen9
. Deze stijgtijdvariaties 

resulteren in een spreiding in de bepaling van de aankomsttijd door de CFTD. 

We hebben de verbreding van het apparaatprofiel als volgt beperkt: Tussen de 

PM en de monochromator is een lens opgenomen. Deze lens kan zowel 

horizontaal als vertikaal nauwkeurig verplaatst worden. Hierdoor kan het 

PL-licht uit de monochromator op een zodanige plaats op PM-kathode gefocu

seerd worden, dat de looptijdverschillen in de PM minimaal worden. Dit 

bevordert de gelijkvormigheid van de anodepulsen, en resulteert daardoor in 

een geringere spreiding in de bepaling van de aankomsttijd. 

De spreiding is verder beperkt door een hogere PM-spanning dan aanbevolen 

(1900 V i.p.v. 1700 V) te kiezen. Hierdoor wordt de doorlooptijd van de 

elektronen in de PM korter waardoor de stijgtijd van de anodepulsen 

toeneemt. Net als voor de pulsen in figuur 2.3 blijkt de spreiding in de 

aankomstbepaling evenredig met deze stijgtijd te zijn. 

• Donkerpulsen uit de PM 

Het effect van donkerpulsen uit de fotomultiplier wordt sterk verkleind door 

de manier waarop de T AC werkt. Als de T AC een startpuls krijgt, blijft hij 

eerst gedurende een vaste tijd "dood" voordat de ladingsopbouw in de 
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condensator begint. De TAC kan nu gedurende een door de gebruiker in te 

stellen tijd, de TAC-range, slechts één signaal behandelen. Dit kan zowel 

van ruis als van fotolumine:;centie afkomstig zijn. Aan het einde van de 

TAC-range of na een stoppuls, blijft de TAC weer "dood" totdat het volgende 

startsignaal arriveert. 

De TAC is dus maar een korte tijd gevoelig voor pulsen uit de PM, namelijk 

één T AC-range per excitatieperiode. De vertragingen worden zó ingesteld dat 

de pulsen die door fotoluminescentie veroorzaakt worden vrijwel allemaal 

binnen dit kleine gebied vallen. 

Door de werking van de TAC wordt dus de signaallruis-verhouding van de PM 

verbeterd. Dit wordt toegelicht aan de hand van een representatief 

voorbeeld: Stel dat de PM gemiddeld 1000 donkerpulsen per seconde geeft 

dit is voor ons een ruime bovengrens in de situatie dat de PM gekoeld is, en 

de PM-spanning 1900 V bedraagt. De excitatiefrequentie van de laserpulsen 

bedraagt 380 kHz, en de T AC-range wordt ingesteld op 50 ns. De T AC is dus 
-8 5 -2 

per seconde 5 ·10 x 3,8 ·10 = 1, 9 ·10 seconden gevoelig. Een typische 

meettijd voor een zwak PL-signaal bedraagt 30 minuten. In die tijd zullen 
-2 

dus gemiddeld 1800 x 1, 9 ·10 x 1000 = 16200 donkerpulsen geregistreerd 

worden. Deze zijn homogeen verdeeld over alle 4096 kanalen van het 

histogramgeheugen, zodat per kanaal ~ 8 donkerpulsen geteld worden. Dit is 

te verwaarlozen. 

• Poissonruis 

Naast de bovengenoemde donkerpulsen hebben we bij TCSPC te maken met 

poissonruis. deze kan als volgt afgeleid worden
10

: elk kanaal uit het 

histogramheugen van de MCA korrespondeert met een bepaald tijdinterval en 

het bevat een geheel aantal counts. De kans dat een kanaal een specifiek 

aantal counts bevat wordt gegeven door de waarschijnlijkheidsverdeling van 

Poisson, met een gemiddelde van J.l en een variantie CF = v'j1. Het totaal aantal 

counts in een kanaal N is een schatting voor het gemiddelde van de poisson-
1 

verdeling voor dat kanaal en dus ook voor de variantie CF, zodat de onzeker-

heid in het aantal counts in dat kanaal, CF
1
, gegeven wordt door: CF

1 
= fiT:· 

De poissonruis zal dus, in tegenstelling tot het aantal donkerpulsen, per 

kanaal verschillen. De keuze voor het totale aantal te tellen counts is een 

kompromis tussen de nauwkeurigheid waarmee de PL-vervalkurve bepaald moet 

worden en de effecten van lange-termijn-stabiliteit van de laser. We hebben 

voor de top van de PL-vervalkurve een typische waarde van 10000 counts 

aangehouden. 
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2.5 De Multi Channel Analyser (MCA) 

De door ons gebruikte MCA is gedeeltelijk tijdens het afstuderen ontwikkeld. 

We hebben met name c!e nauwkeurigheid van het prototype getest en 

aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling. Ook is door de auteur 

uitgebreide programmatuur ter ondersteuning van de metingen met de MCA 

geschreven. Daarom wordt de MCA hier tamelijk uitvoerig behandeld. 

In deze paragraaf zal eerst de werking van de MCA beschreven worden. Daarna 

wordt de verbetering in de nauwkeurigheid van het prototype behandeld. 

Vervolgens wordt een kwantitatieve afleiding van de tijdsresolutie van de 

voltooide versie van de MCA gegeven. Als laatste worden de eigenschappen 

belicht die essentieel of wenselijk zijn in de omgang met de MCA en zijn 

programmatuur, en er wordt kort ingegaan op de realisatie van deze 

eigenschappen in de ontwikkelde programmatuur. 

De belangrijkste komponenten van de MCA zijn de ADC en het histogram

geheugen. De werking is als volgt: Als de triggeringang van de MCA 

geaktiveerd wordt, dan zet de ADC de aangeboden spanning om in een getal. 

Dat getal dient op zijn beurt als index van een kanaal in het histogram

geheugen. Vervolgens wordt de inhoud van dit kanaal met 1 verhoogd. De 

gebruikte ADC is een 12-bits type, wat korrespondeert met 4096 kanalen in 

het histogramgeheugen. De ingangsspanning mag tussen 0 en 10 volt liggen 

dit komt overeen met de uitgangsspanning van de TAC - zodat het spannings

gebied per kanaal, de kanaalbreedte, 2,44 mV bedraagt. 

Deze kanaalbreedte geldt alleen voor een ideale ADC. In ons geval is de 

bovengenoemde kanaalbreedte slechts een gemiddelde over alle kanalen. Uit de 

eerste testen van het prototype konden we afleiden dat de variatie in de 

breedte van de afzonderlijke kanalen zo'n 100% bedroeg. Deze grote variatie 

wordt veroorzaakt door de differentiële niet-lineariteit van de ADC. Dit 

wordt verduidelijkt in figuur 2.5, waar een gedeelte van de omzettings

karakteristiek van een ideale ADC (volle lijn) en van een niet-ideale ADC 

(streepjeslijn) uitgezet is. Langs de x-as staan de kanaalnummers, die het 

resultaat zijn van omzettingen met langs de y-as uitgezette ingangs

spanningen. Een spanning tussen twee plateaus heeft bij een omzetting het 

nummer onder het hoogste plateau tot gevolg. Uit figuur 2.5 wordt duidelijk 

dat de afstand tussen twee plateaus, de kanaalbreedte, sterk varieert. 

De differentiële niet-lineairiteit is de afwijking van een plateau ten 

opzichte van zijn ideale situatie. Deze is voor de door ons gebruikte ADC 

volgens de specifikaties beter dan 112 'Least Significant Bit' (LSB), wat in 

het slechtste geval overeenkomt met een variatie in de kanaalbreedte van 0 
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tot 2 maal de gemiddelde breedte. De gemeten variatie in de kanaalbreedten 

van 1007. duidt op een differentiële niet-lineairiteit van 1/3 LSB, zodat aan 

de specifikaties voldaan wordt. Deze variatie is echter veel te groot om 

zinvolle metingen te kunnen uitvoeren. Daarom is het zgn. 'sliding scale'

principe toegepast waardoor de differentiële niet-lineairiteit met een 

faktor 256 verbeterd wordt. 
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Figuur 2.5 

(volle Lijn) 

0 1 2 3 4 5 channel 

Gedeelte van de omzettingskarakteristiek van een ideale ADC 

en van een niet-ideale ADC (streepjes Lijn). Langs de 

horizontale as zijn de kanaalnummers uitgezet, en langs de vertikale as de 

ingangsspanning (uitgedrukt in LSB's). De kanaalbreedte is gelijk aan het 

hoogteverschil tussen twee plateaus. 

Het 'sliding scale'-principe werkt als volgt: Voor elke omzetting trekt een 

'random generator' een willekeurig getal uit de verzameling 0 tlm 255. Dit 

getal wordt met een 8 bits DAC in een spanning omgezet die bij het ingangs

signaal opgeteld wordt. Het getal wordt tevens na de omzetting van het 

resultaat afgetrokken, zodat een bepaalde ingangsspanning nog wel resulteert 

in het goede kanaal van het histogramgeheugen, maar niet meer korrespondeert 

met een vast ADC-kanaal. 

Met dit principe heeft de omzetting van een konstante ingangsspanning op den 

duur elk getal uit een aaneengesloten gebied van 256 getallen tot gevolg. 

Anders geformuleerd kan men zeggen dat voor de omzetting van een konstante 

spanning een gebied met een breedte van 256 LSB gebruikt wordt. De variatie 

in de kanaalbreedten wordt dan bepaald door de variatie in de breedte van 

dit totale gebied. In ons geval is deze variatie in absolute zin nog steeds 

2/3 LSB, maar procentueel is hij met een faktor 256 afgenomen, zodat hij nog 
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slechts ~ 0.4 '7. bedraagt. Door de praktische realisatie van het 'sliding 

scale' -principe zijn de laatste 256 kanalen van het histogramgeheugen niet 

meer bruikbaar. 

De tijdresolutie is door het 'sliding scale'-principe niet verbeterd. Dit 

wordt verduidelijkt met behulp van figuur 2.6. Hierin is voor een aantal 

kanalen het aantal geregistreerde monsters uitgezet tegen de ingangs

spanning. Elke spanning is even vaak en veelvuldig aangeboden. 

Links in de figuur is de situatie geschetst zonder toepassing van het 

'sliding scale'-principe. De ingangsspanning bepaalt eenduidig het kanaal 

dat opgehoogd wordt. 

Rechts is de situatie met het 'sliding scale'-principe weergegeven. Nu 

bepaalt de ingangsspanning niet meer eenduidig het op te hogen kanaal. In 

beide gevallen, zowel links als rechts, is het aantal geregistreerde 

monsters per kanaal evenredig met de oppervlakte onder de korresponderende 

kurve. De variatie in het oppervlak, en dus ook in de kanaalbreedte, is dus 

door het 'sliding scale'-principe sterk afgenomen. De tijdsresolutie is 

echter niet veranderd. Deze kan per definitie gelijkgesteld worden aan de 

kanaalafstand. De maximale tijdresolutie van de MCA bedraagt voor onze 

opstelling 13,15 ps per kanaal. 

counts counts chO ch1 

voltage voltage 

Figuur 2.6 : Invloed van het 'Sliding Scale'-principe op de tijdsresolutie 

van de MCA en op de variatie in de kanaalbreedten. In de figuur is het 

aantal geregistreerde monsters (vertikale as) uitgezet als funktie van de 

ingangsspanning (horizontale as). Links: zonder 'sliding scale'-principe; de 

ingangsspanning bepaalt eenduidig het kanaal dat opgehoogd wordt. Rechts: 

met 'sliding scale'-principe; nu wordt het op te hogen kanaal niet meer 

eenduidig door de ingangsspanning bepaald. De oppervlakte onder de kurven is 

een maat voor het aantal gemeten monsters. 
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De eisen die we voor TCSPC aan de programmatuur van de MCA gesteld hebben 

zijn als volgt: De inhoud van het histogramgeheugen moet naar het geheugen 

van de komputer te verplaatsen zijn, om vervolgens verwerkt of naar een 

achtergrondgeheugen geschreven te worden. Het histogramgeheugen moet op elke 

schaal, van zowel de x-as als de y-as, en naar keuze lineair of logaritmisch 

op een beeldscherm weergegeven kunnen worden. Het is verder zeer wenselijk 

om de opbouw van het histogram 'real time' te kunnen volgen, vooral voor het 

optimaliseren van het apparaatprofiel en voor het instellen van de 

meetparameters. Voor het vergelijken van metingen is het handig om meer dan 

één grafiek van een histogram op het scherm te kunnen zetten en deze 

grafieken onafhankelijk van elkaar te kunnen schalen of verschuiven. Een 

kursor die over een grafiek beweegt en de inhoud van een kanaal aangeeft is 

bijv. nuttig voor het bepalen van de breedte van het apparaatprofieL 

De enige beschikbare hogere programmeertaal voor het door ons gebruikte 

komputersysteem (M68000 Micro-giant) is de 'interpreter'-taal PEP. Vanwege 

de lage verwerkingssnelheid van PEP-programma's zijn hiermee onze eisen niet 

te verwezenlijken. Het uitlezen en weergeven van het volledige histogram

geheugen zou bijvoorbeeld ongeveer een minuut duren zodat er van een 'real 

time' presentatie geen sprake is. Bovendien wordt tijdens de uitlezing van 

het histogram wat minstens 10 seconde duurt (bij twee gebruikers zelfs ruim 

20 seconden) de verwerking van de PL-pulsen stopgezet. Als de grafiek van 

het histogram-in-opbouw nu één maal per minuut ververst wordt, dan wordt 

minder dan 5/6 (of zelfs minder dan 2/3) van de totale tijd voor de detektie 

van fotonen gebruikt. 

Om aan de gestelde eisen te voldoen is een groot aantal machinetaal

procedures geschreven. Deze procedures kunnen in een PEP-programma gebruikt 

worden, en ze verrichten taken die in PEP te veel tijd zouden vergen. Het 

uitlezen van het totale histogramgeheugen kost hiermee nog slechts 86 ms, 

wat ruim een faktor 100 (of 200) sneller is dan voorheen. Ook de tijd voor 

het weergeven van de grafieken is van dezelfde orde van grootte. Zelfs een 

'real time' weergave van bijv. 2 verversingen per seconde is nu mogelijk, 

waardoor de optimalisatie van de opstelling veel gemakkelijker wordt. 

Samengevat kunnen we zeggen dat door de toepassing van machinetaalprocedures 

de gemiddelde verwerkingssnelheid van een meetprogramma gemakkelijk met een 

faktor 100 verhoogd kan worden; hierdoor wordt het meten met de MCA sterk 

vereenvoudigd. In appendix C is een handleiding voor het gebruik van de 

procedures opgenomen. Met deze procedures kan aan de gestelde eisen voldaan 

worden. Daarnaast bieden ze nog vele andere nuttige mogelijkheden. 
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2.6 Data-analyse 

Bij de behandeling van de basisprincipes van TCSPC is al genoemd dat een 

gemeten PL-vervalkurve te beschouwen is als een convolutie van de echte 

PL-vervalkurve met het apparaatprofieL Dit levert meer vervorming op 

naarmate de levensduur van de fotoluminescentie kleiner is. Deconvolutie is 

daarom noodzakelijk voor vervaltijden die slechts enkele malen de 

halfwaardebreedte van het apparaatprofiel bedragen (tot ~ 2 ns). Vanwege de 

lange staart van het apparaatprofiel is deconvolutie ook aan te bevelen voor 

PL-vervalkurven die zich over langere tijd uitstrekken (tot ~ 10 ns). 

In deze paragraaf zullen we eerst een model voor de bovengenoemde convolutie 

opstellen. Daarna leiden we af hoe we discrete meetdata met behulp van 

fouriertheorie kunnen deconvolueren. Vervolgens beschrijven we de praktische 

uitvoering van de bepaling van de echte PL-vervalkurve. Naast discrete 

deconvolutie wordt hierin ook gebruik gemaakt van extrapolaties van meetdata 

in de fourierruimte. Hiermee worden ongewenste effecten van meetruis 

tegengegaan. We sluiten af met een korte konklusie en een beschrijving van 

de noodzaak van deconvolutie voor onze TCSPC-metingen. 

• Het convolutiemodel 

De convolutie-integraal f van twee funkties, g en h, wordt gegeven door: 

00 

f(t) = g(t)•h(t) =I g(T)·h(t-T)dT. 
-co 

(2.1) 

De convolutie-operatie is dus associatief en commutatief. 

Met TCSPC willen we de echte PL-vervalkurve e(t) bepalen. Dit zou ook de 

gemeten kurve zijn als de laserpuls oneindig smal en de responsie van de 

meetapparatuur oneindig snel zou zijn. Dit is echter niet het geval, zodat 

de gemeten PL-vervalkurve g(t) een convolutie is van e(t) met de vorm van de 

laserpuls L(t) en met de impulsresponsie van de meetapparatuur h(t): 

g(t) = e(t)•l(t)•h(t). (2.2) 

Deze vorm suggereert dat zowel de vorm van de laserpuls l(t) als de impuls

responsie h(t) nodig is om uit de meting g(t) de echte PL-vervalkurve e(t) 

te bepalen. Het is echter voldoende om de responsie van de meetapparatuur op 

de laserpuls te kennen. Deze responsie noemen we het apparaatprofiel a(t): 

a(t) = l(t)•h(t). (2.3) 
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Het apparaatprofiel wordt op dezelfde manier gemeten als de PL-vervalkurve, 

door een lichtdiffusor voor het preparaat te plaatsen. 

We kunnen dus de gemeten PL-vervalkurve g(t) beschouwen als de convolutie 

van de echte PL-vervalkurve e(t) met het tevens gemeten apparaatprofiel 

a(t): 

g(t) = e(t)•a(t). (2.4) 

Omdat de vorm van het apparaatprofiel afhangt van de detectiegolflengte, is 

vergelijking (2.4) slechts geldig als g(t,À) en a(t,À) bij gelijke À gemeten 

zijn. Als dat zo is, dan wordt door deze vergelijking de echte PL

vervalkurve impliciet bepaald. 

• Deconvolutie met behulp van fouriertechnieken 

In de vorige paragraaf werd een impliciete relatie tussen de echte PL

vervalkurve e(t), de gemeten PL-vervalkurve g(t) en het gemeten apparaat

profiel a(t) afgeleid: 

g(t) = e(t)•a(t). [2.4] 

In deze paragraaf zullen we een model opstellen voor de expliciete bepaling 

van de echte PL-vervalkurve. Deze expliciete bepaling noemen we deconvolutie 

van de gemeten PL-vervalkurve, of kortweg deconvolutie. 

Men kan de gemeten PL-vervalkurven op veel verschillende manieren 

deconvolueren
1
.
1 

Bij de meeste methoden wordt de vorm van de echte PL

vervalkurve op nog onbepaalde parameters bekend verondersteld. De parameters 

worden dan bepaald door de convolutie van een geschatte echte PL-vervalkurve 

met het apparaatprofiel, te vergelijken met de gemeten PL-vervalkurve. Dit 

levert een nieuwe schatting op. Deze procedure wordt herhaald totdat de 

gewenste convergentie bereikt is. 

Wij hebben echter geen model voor de vorm van de echte PL-vervalkurve. 

daarom hebben we een methode nodig waarbij we voor e(t) geen aannamen vooraf 

hoeven te maken. Dit is mogelijk door gebruik te maken van fourier

technieken. Beschouw namelijk de f ouriergetransf armeerde F( v) van een 

funktie f(t): 

00 

F(v) = J f(t)e21livtdt. 
-00 

Door vergelijking (2.1) hierin in te vullen kunnen we afleiden dat 

convolutie in de fourierruimte overeenkomt met gewone vermenigvuldiging. 



2 Meetmethode 21 

Bijvoorbeeld, voor een convolutie f(t) van de funkties g(t) en h(t) geldt de 

relatie: (met F de operator voor fourriertransformatie) 

F( f(t)=g(t)•h(t) ) = ( F(v)=G(v) · H(v) ), (2.5) 

met F(v), G(v) en H(v) de afzonderlijke fouriergetransformeerde van de 

funkties f(t), g(t) en h(t). Hieruit volgt direkt dat deconvolutie in de 

fourierruimte overeenkomt met gewone deling, dus: 

F( g(t) ) = ( G(v) 
F(v) 

= H(v) ). (2.6) 

De voorgaande vergelijkingen zijn geldig voor continue funkties die van t=-oo 

tot t=+oo lopen. Onze metingen bestaan echter uit een eindige discrete 

dataset. De konsekwenties hiervan voor de fouriertheorie wordt in appendix A 

behandeld. Daarin leiden we af dat discrete convolutie van twee eindige 

datasets (N elementen) in de fourrierruimte overeenkomt met elementsgewijze 

vermeningvuldiging: 

F( f' (t) ) = ( F 
i 

G ·H ), 
i i 

0 s i s N-1, (2.7) 

met f' (t) de eindige discrete dataset in de tijdruimte. Analoog aan (2.6) 

vinden we nu dat de discrete deconvolutie van eindige datasets in de 

fourierruimte overeenkomt met elementsgewijze deling: 

F( g' (t) ) = ( G 
i 

0 s i s N-1, (2.8) 

met g' (t) de gevraagde funktie in de tijdruimte. 

• Het praktische deconvolutiemodel 

In deze paragraaf bespreken we de praktische bepaling van de echte PL

vervalkurve. We zullen in het vervolg voor de discrete representatie van de 

echte en de gemeten PL-vervalkurve en van het apparaatprofiel dezelfde 

notatie gebruiken als in het convolutiemodel, dus: e(t) is de notatie voor 

de verzameling datapunten die de echte PL-kurve weergeeft, en g(t) en a(t) 

zijn de gemeten histogrammen van respectivelijk de PL-vervalkurve en het 

apparaatprofieL De fouriergetransformeerden hiervan noteren we als E(v), 

G(v) en A(v), en de afzonderlijke fouriercoëfficiënten als 

Benaderingen geven we aan met een accent (' ) . 

E, 
i 

G 
i 

en A. 
i 
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De berekeningen zijn uitgevoerd met een Fortran-programma (appendix 8). Er 

is gebruik gemaakt van van complexe 'Fast Fourier Transformation' (FFT)12
• Om 

artefacten ten gevolge van meetruis te beperken, worden met behulp van 

polynomen extrapolaties in de fourierruimte toegepast. In sommige gevallen 

wordt na deconvolutie ook nog in de tijdruimte gekorrigeerd voor artefacten 

(ongewenste slingeringen op de echte PL-vervalkurve). 

Uit vergelijking (2.8) volgt dat de echte PL-vervalkurve e(t) bepaald wordt 

door de fouriercoëfficiënten van de gemeten PL-vervalkurve te delen door die 

van het apparaatprofiel: 

E 
I 

G 
I 

A' 
I 

0 ~ ~ N-1, (2.9) 

Er zijn twee redenen waarom deconvolutie volgens deze vergelijking meestal 

niet het gewenste resultaat opgelevert. Naast het triviale geval dat één of 

meer A's nul worden, ontstaan er problemen als zowel de G's als de A's 
I I I 

klein worden. 

Dit is het geval voor de hoge-frequentie coëfficiënten. Deze worden namelijk 

vrijwel volledig bepaald door de meetruis, waardoor de E's voor hoge i's 
I 

grote waarden kunnen aannemen. De zo verkregen e(t) zal in het tijddomijn 

volledig overheerst worden door ongewenste hoge frequenties (zie verderop in 

figuur 2.12). 

Men moet zich dus realiseren dat de deconvolutie volgens vergelijking (2. 9) 

weliswaar de echte deconvolutie is maar niet de gewenste; het resultaat is 

namelijk fysisch niet zinvol. Wat we willen bepalen, is de deconvolutie van 

een benadering van g(t) en a(t), namelijk die zonder meetruis. 

Nu zou men kunnen denken dat een gewone ruisfiltering (een al dan niet 

gewogen gemiddelde over een aantal opeenvolgende waarden) in de tijdruimte 

tot een verbetering zal lijden. Dit is echter niet het geval. Zo'n filtering 

is namelijk op zichzelf ook een convolutie, en komt dus overeen met een 

vermenigvuldiging in de fourierruimte. Als we g(t) en a(t) op dezelfde 

manier filteren, dan wordt het resultaat hiervan door de deling in (2. 9) 

teniet gedaan. Een andere benadering wordt verkregen door g(t) en a(t) te 

beschrijven met stukjes 3e -orde polynomen. Dit bleek in ons geval nauwlijks 

verbeteringen op te leveren. 



2 Meetmethode 23 

Een beschouwing van G(v) en A(v) leert ons dat in de fourierruimte wél een 

zinvolle benadering van de 'schone' metingen gevonden kan worden. Dit wordt 

uitgelegd aan de hand van figuur 2. 7. Hierin zijn de logaritme van de 

absolute waarde - de fouriercoëfficiënten zijn complex, dus te schrijven 

als een absolute waarde en een fase - van de fouriercoëfficiënten uitgezet. 

De grafieken in de figuur vallen uiteen in een glad stuk (links) waarvan de 

bijbehorende coëfficiënten nauwkeurig door het experiment bepaald zijn, en 

een band (rechts) die veroorzaakt wordt door de meetruis. De gevraagde kurve 

(onderaan) is berekend volgens: log( I EI ) = log( I G I ) - log( I A I ). 
_." 
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Figuur 2.7: Het apparaatprofieL A(v), de gemeten PL-vervalkurve G(v) en de 

echte PL-vervaLkurve E(v) in de [ourierruimte. De absolute waarde van de 

touriercoëfficiënten zijn op Logaritmische schaal uitgezet tegen de 

frequentie, uitgedrukt in rangnummers van de [ouriercoëfficiënten. Het 

frequentiegebied per rangnummer is 37,1 MHz. De frequentieschaaL in de 

figuur Loopt dus van 0 tot 4,46 GHz. 

Een mogelijke benadering van E(v) wordt verkregen door alle fourier

coëfficiënten vanaf een bepaalde index nul te stellen. We kunnen echter een 

betere benadering krijgen door de twee bovenste kurven in figuur 2. 7 elk 

vanaf een bepaalde index te vervangen door een extrapolatiekurve die 

verkregen is door een polynoom van lage orde te fitten door een gedeelte van 

de kurve. 
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De zo verkregen kurven zijn in figuur 2.8 uitgezet; de onderste kurve is de 

uiteindelijke benadering van I E(v) I· 

en -c 
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en 
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"0 
0 
E 
0 

E 
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Figuur 2.8: Verbeterde benaderingen voor het apparaatprofiel A(v), de 

gemeten PL-vervalkurve G(v) en de echte PL-vervalkurve E(v) in de 

fourierruimte. De schalen zijn gelijk aan die in figuur 2.7. In de bepaling 

voor het polynoom voor log I A( v) I ( f -orde) zijn de f ouriercoëf ficiënten 

( f.c.) 0 tlm 80 meegenomen, en voor log I G(v) I (2e -orde) de f.c. 46 tlm 71. 

Tot nu toe hebben we alleen de absolute waarde van de fouriercoëfficiënten 

behandeld. De fasekurven kunnen we op eenzelfde manier extrapoleren. We 

hebben ervoor gekozen om eerst de fasekurve van de echte PL-kurve te 

bepalen: [FASE(E) = FASE(G) - FASE(A)], en deze kurve te extrapoleren. In 

figuur 2. 9 is de ruwe fasekurve en de extapolatiekurve afgebeeld. 
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Figuur 2.9: Fase van de Jouriercoëfficiënten (J.c.) van de echte PL

vervalkurve. Zowel de ruwe kurve (streepjeslijn) als het (t -orde) 

extrapolatiepolynoom (volle lijn) zijn afgebeeld. In de bepaling van het 

polynoom zijn de J.c. 30 t/m 50 meegenomen. De echte PL-vervalkurve wordt 

berekend door terugtransformatie van de log I E(v) 1-kurve (zie figuur 2.8) en 

geëxtrapoleerde fasekurve. In deze transformatie zijn voor de eerste 34 J.c. 

de ruwe, door het experiment bepaalde, waarden meegenomen (0 t/m 33). Vanaf 

rangnummer 34 zijn de f.c. bepaald door de extrapolatiepolynomen. in totaal 

zijn er 120 J.c. in de deconvolutie meegenomen. 

Terugtransformatie van de gevonden benaderingen van I E(v) I en FASE(E(v)) 

levert uiteindelijk de tijdrepresentatie van de benaderde echte PL

vervalkurve. Deze kurve, e(t)', is samen met g(t) in figuur 2.10 afgebeeld. 

In de praktijk gaat de berekening als volgt: We starten het Fortran

programma en voeren geschatte parameters in voor de extrapolatiepolynomen en 

het aantal fouriercoëfficiënten die in de berekening meegenomen moeten 

worden. Hiermee berekent het programma de benadering van de echte PL

vervalkurve e(t)'. Het programma retourneert tevens de volgende kurven: 

I G(v) I, I A(v) I en FASE(E(v)) met bijbehorende extrapolaties, en e(t)'. 
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Figuur 2.10: De ruwe, g(t), en de benaderde echte, e(t)', PL-vervalkurven. 

De gedeconvolueerde PL-vervalkurve e(t)' is berekend door terugtransformatie 

van experimenteel bepaalde en berekende touriercoëfficiënten (f.c.) uit 

figuur 3.8 (absolute waarde) en figuur 3.9 (fase). Deze kurve e(t)' is vanaf 

12 ns, op de afgebeelde tijdschaal, weergegeven. We zien een sterke toename 

van de stijgtijd van de fotoluminescentie-intensiteit voor e(t)' (bij circa 

12 ns) ten opzicht van de stijgtijd voor g(t) (bij circa 0 ns). Ook de 

daarop volgende daling is voor e(t)' groter dan voor g(t). Het oppervlak 

onder de kurve is voor g(t) en e(t)' gelijk. 

Door de grafieken van deze kurven op een beeldscherm te zetten, kunnen we 

eventueel een betere schatting voor de parameters maken, waarna we het 

programma opnieuw starten. Aan de hand van de grafiek van e(t)' bepalen we 

uiteindelijk of we tevreden zijn met de deconvolutie. 

De extrapolatie van de fouriercoëfficiënten is sterk afhankelijk van de 

gekozen fit-range en van de orde van de fitpolynoom. Het is niet altijd 

mogelijk om een zodanige fit te vinden dat de fouriercoëfficiënten voor hoge 

frequenties naar nul gaan (of op logaritmische schaal naar -oo). Een 

voorbeeld hiervan is uitgezet in figuur 2.11. De onderste kurve, H(v), is 

vanaf coëfficiënt 85 steigend en gaat dus niet naar nul. Hierdoor zal er na 

terugtransformatie nog een slingering op de PL-vervalkurve zitten. 
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Figuur 2.11: Het apparaatprofiel A(v), de gemeten PL-vervalkurve G(v) en de 

echte PL-vervalkurve E(v) in de tourierruimte voor een meting waarvoor geen 

goede extrapolatie mogelijk is. De schalen zijn gelijk aan die in figuur 

3.7. De benaderde kurve voor E(v) gaat niet naar nul (-co op de logaritmische 

schaal) voor hoge [requencies, waardoor na terugtransformatie nog een 

slingering op de kurve van e(t) overblijft. 

In figuur 2.12 zijn 5 verschillende PL-vervalkurven afgebeeld die bepaald 

zijn uit de meting die op voor figuur 2.11 gebruikt is. Kurve (1) is de 

gemeten PL-vervalkurve. Daarnaast zijn de verschillende benaderingen [(2) 

tlm (5)] van de echte PL-vervalkurve afgebeeld, met van links naar rechts 

een steeds beter resultaat. 

Voor kurve (2) zijn, op een totaal van 2048, alleen de eerste 100 (lage

frequentie) coëfficiënten in de berekening meegenomen, hetgeen overeenkomt 

met de volle frequentieschaal in figuur 2.11. Deze kurve (2) wordt nog 

overheerst door hoge frequenties. Voor de volgende kurve (3) zijn slechts de 

eerste 30 coëfficiënten meegenomen; deze zijn allemaal nauwkeurig door het 

experiment bepaald (zie figuur 2.11). Door het ontbreken van de hoge 

frequentiecoëfficiënten zit er echter nog een slingering op de grafiek. Bij 

kurve (4) is de amplitude van de slingering verminderd door extrapolatie 

(zie onderste extrapolatie in figuur 2.11). We zijn hier echter nog niet 

tevreden mee. Daarom is er nog een korrektie in de tijdruimte uitgevoerd, 
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een zogenaamde slingerkorrekt:e, met als resultaat kurve (5) in figuur 2.12. 
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Figuur 2.12: Gemeten PL-vervaLkurve, (1), en de verschiLLende benaderingen 

voor de echte PL-vervaLkurven, (2) t/m (5). Voor de deconvolutie zijn de 

kurven in figuur 2.11 gebruikt. Voor kurve (2) en (3), in deze figuur, zijn 

resp. 100 en 30 ruwe fouriercoëfficiënten (f.c.) in de deconvolutie 

meegenomen. Kurve ( 4) is verkregen door de terugtransformatie van de gLadde 

kurven E(v). Kurve (5) is uit kurve (4) bepaaLd door toepassing van een 

sLingerkorrektie. De stijgende Lijn in kurve (5) bij circa 28 ns is slechts 

een verbindingslijn tussen de kurven (4) en (5), en heeft dus geen fysische 

betekenis. De oppervLakten onder de kurven zijn aan elkaar geLijk. 

We zullen deze slingerkorrektie kort behandelen. Fouriertransformatie is een 

lineaire operatie. De som van twee funkties in de tijdruimte komt dus 

overeen met de som van de twee korresponderende funkties in de 

fourierruimte, dus: 

FC e(t) = e(t)' + ~(t) ) = ( E(v) = E(v)' + 3(v) ), (2.10) 

met ~(t) of 3(v) de afwijking van de echte PL-vervalkurve, e(t) of E(v), ten 

opzichte van de berekende PL-vervalkurve, e(t)' of E(v)'. 
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We willen nu bepalen hoe deze afwijking eruit ziet. Aangezien de lage 

fouriercoëfficiënten nauwkeurig door het experiment bepaald zijn, zal Ç(t) 

of 3(v) vrijwel volledig beschreven worden door hoge fouriercoëfficiënten. 

Voor deze hoge coëfficiënten loopt de fase vrijwel vlak (zie figuur 2. 9). 

Uit de fourierrelatie: F( r(t-t ) ) = R(v) • exp(2rrivt ), volgt dat 3(v) 
0 0 

beschouwd kan worden als een fouriergetransformeerde funktie met fase 0, van 

een in de tijd verschoven funktie 
I 

Ç(t)=Ç(t-t ). 
0 

gevraagde afwijking, is dus symmetrisch rond t=t . 
0 

Deze funktie Ç(t), de 

De deconvolutie levert ook waarden voor negatieve tijden. Omdat daar de 

werkelijke PL-vervalkurve nul is zal de berekende kurve er volledig bepaald 

worden door de afwijking Ç(t). Vanwege de symmetrie weten we dan ook hoe 

Ç(t) voor positieve tijden loopt. We kunnen de gedeconvolueerde PL

vervalkurve [kurve (4) in figuur 3.12] dus hiervoor korrigeren, om zodoende 

een betere benadering voor de echte PL-vervalkurve te krijgen [kurve (5) in 

figuur 2.12]. 

• Konklusie 

We hebben in deze paragraaf een nieuw ontwikkeld model beschreven waarmee we 

met TCSPC gemeten PL-vervalkurven kunnen deconvolueren, zonder vooraf een 

aanname voor de vorm van de kurve te maken. Het model maakt gebruik van 

discrete complexe fouriertransformatie en van extrapolaties in de fourier

ruimte. Bovendien kan nog gebruik gemaakt worden van een korrektie in de 

tijdruimte, de zogenaamde slingerkorrektie. 

Door de deconvolutie wordt de tijdsresolutie van een PL-vervalkurve met een 

faktor 2,5 verbeterd van circa 500 ps tot ongeveer 200 ps. Bovendien wordt 

het storende effect van de lange staart van het apparaatprofiel volledig 

geëlimineerd. 

• Noodzaak van deconvolutie voor onze TCSPC-metingen 

We bespreken nu kort de noodzaak van deconvolutie voor onze TCSPC metingen. 

We lopen hiermee vooruit op de behandeling van deze metingen in hoofdstuk 3. 

In figuur 2.10 hebben we een voorbeeld gegeven van deconvolutie van een 

PL-vervalkurve voor relatief trage recombinatie van elektron-gatparen uit de 

put van onze heterostruktuur. Hieruit wordt het grote voordeel van 

deconvolutie niet direct duidelijk. De recombinatie kan echter ook veel 

sneller verlopen, waardoor de 'levensduur' van de fotoluminescentie van de 

orde van grootte van de TCSPC-tijdresolutie is. Voor dergelijke PL

vervalkurven is het effect van deconvolutie veel duidelijker zichtbaar. In 
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figuur 2.13 is voor snelle recombinatie (in dit geval van ladingsdragers in 

het substraat) de gemeten en de gedeconvolueerde PL-vervalkurve zowel op een 

lineaire (a) als logaritmische (b) intensiteitsschaal afgebeeld, waarbij de 

maxima van de kurven naar een gelijke tijd geschoven zijn. 
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Figuur 2.13: Gemeten en gedeconvolueerde PL-vervalkurven voor snelle 

recombinatie uit het substraat van de modulatiegedoteerde heterostruktuur. 

In 2.13(a) zien we ten gevolge van de deconvolutie de halfwaardebreedte van 

de PL-vervalkurve afneemt van ongeveer 800 ns tot minder dan 400 ns. Deze 

versmalling is bijna gelijk aan de breedte van het apparaatprofiel [500 ps, 

zie figuur 2.4(a)] en is het gevolg van de verbeterde tijdsresolutie (van ~ 

500 ps naar ~ 200 ps). De korrektie voor de staart van het apparaatprofiel 

is met figuur 2.13(b) duidelijk aangetoond. 

De meeste PL-vervalkurven die tijdens dit onderzoek gemeten zijn, variëren, 

wat beftreft de vorm, van de kurven uit figuur 2.13 tot de kurven uit figuur 

2.10. In de bepaling van een aantal van onze experimentele resultaten worden 

verscheidene van deze PL-kurven samengevoegd. Voor een kwantitatieve 

interpretatie van deze resultaten is het absoluut noodzakelijk om 

gedeconvolueerde PL-vervalkurven te gebruiken. We hebben daarom in vrijwel 

alle gevallen deconvolutie op de gemeten PL-vervalkurven toegepast. 
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3 THEORIE EN RESULTATEN 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we de resultaten presenteren van ons onderzoek naar 

de dynamica van optisch gecreëerde ladingsdragers in een modulatiegedoteerde 

heterostruktuur waarin zich een 2-dimensionaal elektronengas (2DEG) bevindt. 

We zullen echter eerst een uitgebreid overzicht geven van de stand van zaken 

bij de aanvang van ons onderzoek. 

We beginnen met de resultaten van tijdsgeïntegreerd onderzoek aan de hetero

struktuur. Voor dit onderzoek zijn onder andere fotoluminescentie (PL) en 

fotoluminescentie-excitatie (PLE) experimenten verricht. De belangrijkste 

waarneming is een verschuiving van de spektrale positie van een 

recombinatielijn uit het 2DEG als funktie van de excitatiedichtheid. Dit 

wordt toegeschreven aan de modificatie van de bandstruktuur door optisch 

gecreëerde ladingsdragers. Hiervoor wordt in paragraaf 3. 2 een eenvoudig 

model gegeven. 

Ons onderzoek spitst zich toe op de dynamica van de ladingsdragers in de 

heterostruktuur. We zijn met name geïnterresseerd in de relaxatie en 

recombinatie van de optisch gecreëerde ladingsdragers. Het onderzoek 

hiernaar is tot nu toe voornamelijk beperkt gebleven tot bulk, quanturnputten 

(QW) en modulatiegedoteerde quanturnputten (MODQW). Over relaxatie- en 

recombinatieprocessen in modulatiegedoterde heterostrukturen is in de 

literatuur veel minder verschenen. Het belangrijkste verschil met de andere 

strukturen is de aanwezigheid van een 2DEG en een sterk intern elektrisch 

veld (depletieveld). Dit verschil is mogelijk van invloed op de relaxatie

en recombinatieprocessen. 

In paragraaf 3.3 behandelen we de relaxatieprocessen. We zullen aangeven 

welke processen naar verwachting voor ons onderzoek relevant zijn en welke 

karakteristieke tijden erbij horen. Vervolgens wordt in paragraaf 3.4 de 

theorie van spontane emissie behandeld en een model opgesteld voor de 

recombinatie van optisch gecreëerde ladingsdragers in onze struktuur. We 

sluiten het hoofstuk af met paragraaf 3.5, waarin we onze experimentele 

resultaten presenteren. Er is zowel tijdsgeïntegreerd, in de vorm van PL

spektra, als tijdsafhankelijk, met behulp van TCSPC, gemeten. Hieruit is op 

een directe manier informatie over de recombinatieprocessen af te leiden. 

Over de relaxatieprocessen kunnen slechts indirect konklusies getrokken 

worden. 
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3.2 Tijdsgeïntegreerd onderzoek 

In dit afstudeerwerk is tijdsopgelost onderzoek verricht aan een modulatie

gedoteerde heterostruktuur. Hieraan voorafgaand is deze struktuur met behulp 

van fotoluminescentie (PL) en fotoluminescentie-excitatie (PLE) metingen 

tijdsgeïntegreerd onderzocht. De resultaten hiervan worden in deze paragraaf 

behandeld. 

We zullen eerst het gebruikte preparaat beschrijven. In figuur 3.1 is de 

laagstruktuur van het preparaat afgebeeld. De aktieve laag wordt gevormd door 

een 55 nm dikke GaAs laag. Door de speciaal gekozen datering van de struktuur 

bevat deze laag een 2-dimensionaal elektronengas (2DEG). Dit 2DEG wordt 

enerzijds begrensd door de kromming in geleiding- en valentieband van de 

GaAs laag, en anderzijds door een modulatiegedoteerde Al Ga As laag met 
0,33 0,67 

een 10 nm dikke 'spacer' -laag. Aan de andere kant van de aktieve laag bevindt 

zich een superrooster (SL) van 25 lagen 5 nm GaAs/5 nm AlAs. De beperkte 

dikte van de GaAs laag verzekert een over lapping van de elektronen in het 

2DEG met de optisch gecreëerde gaten nabij het superrooster. 

17 nm GaAs 

35 nm Al Ga As: Si 
0.33 0.67 

10 nm Al Ga As 
0.33 0.67 

-7 Interface met 2DEG 

55 nm GaAs 

Superrooster, 25x 
5 nm GaAs/5 nm AlGaAs -

50 nm GaAs 

GaAs: Si-substraat 

Figuur 3.1: Laagstruktuur van het preparaat. Op een semi-isolerend (Si) GaAs 

substraat zijn met Molecular Beam Epitaxy achtereen de volgende lagen 

gegroeid: een superrooster met 25 perioden 5 nm AlAs/5 nm GaAs, de 55 nm 

dikke GaAs laag die het 2DEG bevat, een 10 nm dikke spaeer laag, een 

modulatiegedoteerde (2·1d
8 

Si-atomenlcm
3

) Al Ga As laag, en een 
0.33 0.67 

ongedateerde 17 nm dikke GaAs laag. 
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In figuur 3.2 is het diagram van de energiebanden voor de heterostruktuur 

schematische weergegeven. Door het depletieveld in de dunne GaAs laag worden 

de optisch gecreëerde elelrtron-gatparen ruimtelijk gescheiden. De elektronen 

worden opgenomen door het 2DEG. Een deel van de gaten worden ingevangen door 

geïoniseerde achtergrondacceptoren, en de rest vormt een gatenverdeling 

dichtbij het superrooster. Door de kleine overlapping van de golffunkties 

van de elektronen en gaten is er een eindige kans op stralende recombinatie. 

Door de ladingsscheiding 

(gedeeltelijk) afgeschermd. 

wordt het depletieveld in de aktieve laag 

Dit heeft een zodanige modificatie van de 

bandstruktuur tot gevolg dat de recombinatie-energie van de elektron

gatparen toeneemt: er treedt een blauwverschuiving op van de spektrale 

positie van de recombinatielijn uit de put. 

5 nm 

I 

Si doped ! spaeer 
>k 

8 
/ 

--~I 
I 

2DEG 

: Snm 

lumin~~ laser excitation 

AlGaAs 

~-..:::----r--, 
00 oOO 

holes'(±) 

55 nm 
GaAs 

Al As/GaAs 

superlattics 

Figuur 3.2: Schematische weergave van het energiebandendiagram voor de 

heterostruktuur. Met een laser worden gaten en elektronen in de 55 nm dikke 

GaAs laag gecreëerd. Er treedt een ruimtelijke scheiding van de ladings

dragers op: de elektronen verdwijnen in het 2DEG, terwijl de gaten zich 

ophopen nabij het superrooster. 
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We zullen nu de fotoluminescentie uit het preparaat nader bekijken. In de 

PL-spektra, weergegeven in figuur 3.3, nemen we een intense recombinatielijn 

waar in het gebied tussen de substraat-emissielijnen van (gebonden) 

excitonen (X) enerzijds, en de donoren naar acceptoren (D,A) en elektronen 

naar acceptoren (e,A) overg:=mgen anderzijds. Het is aangetoond
13 

dat deze 

lijn afkomstig is van het 2DEG door de elektronendichtheid te veranderen met 

behulp van een aangebrachte half -transparante Schottky gate. 

In figuur 3.3 zijn de PL-spektra voor 5 verschillende excitatiedichtheden 

afgebeeld. De luminescentie wordt geëxciteerd door een korte laserpuls ( < 5 

ps) met een foton-energie net boven de GaAs bandafstand. De aangegeven 

dichtheid van elektron-gatparen (e-h-paren) komt overeen met de oppervlakte

dichtheid van de geabsorbeerde fotonen in de :lunne GaAs laag direct na 

excitatie met een laserpuls. De recombinatielijn van het 2DEG vertoond een 

blauwverschuiving van circa 9 meV bij een verhoging van de excitatie

dichtheid met drie orden van grootten. 
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Figuur 3.3: PL-spektra van de modulatiegedoteerde GaAs/ AL Ga As 
x 1-x 

heterostruktuur bij 5 verschillende excitatiedichtheden: N 
e-h 

= 7 ·1010 (1), 

10 9 8 7 -2 
1,3·10 (2), 2,6·10 (3), 2,6·10 (4) en 3·10 (5) 'e-h-paren'·cm . De 

spektrale positie van de recombinatielijn uit de dunne GaAs Laag ( 55 nm) van 

de heterostruktuur schuift als funktie van toenemende excitatiedichtheden 

ongeveer van 1,503 eV (5) tot 1,512 eV (1). De statische blauwverschuiving 

is dus circa 9 meV. 



3 theorie en resultaten 35 

We verdelen de spektra in figuur 3.3 in twee excitatiedichtheidgebieden: 

1. 
9 2 

Bij een excitatiedichtheid rond 10 e-h-paren per cm is het depletie-

veld in de dunne GaAs laag zodanig afgenomen dat de tweede subband beneden 

het Fermi-nivo ligt, en dus bezet is. Voor de elektronen uit deze tweede 

subband (e ) is de overlapping met de gaten bij het superrooster veel groter 
1 

dan voor de elektronen uit de eerste subband (e ). Hierdoor wordt het 
0 

spektrum gedomineerd door overgangen vanaf de tweede elektronen subband naar 

de laagste gaten subband (hh ). 
0 

2. Bij hoge excitatiedichtheden, boven circa 10 10 e-h-paren per 2 
cm, is 

het depletieveld verdwenen. Er onstaat een gebied tussen het 2DEG en het 

superrooster waarin de banden vlak lopen. Elektronen en gaten vormen in dit 

gebied een elektron-gatplasma dat recombineert via bulk-excitonen. 

De geëxciteerde toestanden van het 2DEG zijn onderzocht met behulp van 

PLE-metingen als funktie van de excitatiedichtheid. Als de detectie-energie 

ingesteld wordt op de e ~hh overgang, dan worden in het PLE-spektrum 
1 0 

resonanties waargenomen die korresponderen met de overgangen van gaten-

subbanden naar hogere elektronensubbanden. Dit is in figuur 3.4 afgebeeld. 

In het PLE-spektrum zijn twee doubletten goed waarneembaar. Deze doubletten 

zijn afkomstig van de overgangen van de zware en lichte gaten-subbanden naar 

de derde en vierde elektronen-subbanden. Bij toenemende excitatiedichtheid 

vertonen deze overgangen naar aangeslagen toestanden van het 2DEG een kleine 

blauwverschuivini
4 

in de orde van 1 meV. 

De blauwverschuiving van de overgangen hangt samen met elektrostatische 

effecten als gevolg van de optisch gecreëerde e-h-paren. Er zijn met name 

twee mechanismen aan te wijzen voor de door belichting veroorzaakte 

modificatie van de bandstruktuur: [(i) en (ii) I 

(i) Optisch geïnduceerde neutralisatie van acceptoren. Dit veroorzaakt een 

vervlakking van de conductie- en valentie-band tussen het 2DEG en het super

rooster. Het potentiaalverschil als gevolg van dit proces is gelijk aan: 

!J.E =- (3.1) 

met d de breedte van het geneutraliseerde gebied, N de dichtheid van 
n A 

acceptoren, c de permittiviteit in vacuüm, c permittiviteit van GaAs en e 
0 r 14 -3 

de lading van een elektron. In het geval van ons preparaat N ~ 2 ·10 cm 
A 

en d ~ 20 nm, vinden we een verwaarloosbaar afname van 0,056 meV. 
n 
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(ii) Ruimtelijke scheiding van de e-h-paren in het depletieveld. Dit is 

analoog aan het opladen van een vlakke-plaat condensator. De negatieve plaat 

wordt gevormd door de niet-evenwicht elektronen in het 2DEG en de positieve 

plaat door de gaten nabij het superrooster. De vorming van deze twee niet

evenwicht ladingsdragersverdeling leidt tot een negatieve verschuiving van 

de bandminima in de GaAs laag bij het superrooster ten opzichte van het 

Fermi-nivo van het 2DEG. Als gevolg hiervan worden de posities van de 

energienivo's zodanig veranderd dat de overgangsenergie toeneemt. In dat 

geval wordt de verschuiving van de bandminima gegeven door het potentiaal

verschil over de condensatorplaten: 

~V = 
eN d 

e-h 

e e 
0 r 

met d de afstand tussen de twee ladingsschijven en N 
e-h 

(3.2) 

de excitatie-

dichtheid van e-h-paren. Dit potentiaalverschil is vergelijkbaar met de 

~ 2·1010 cm-2
. gemeten blauwverschuiving van 10 meV, voor d ~ 25 nm en N 

e-h 

en 
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Figuur 3.4: fotoluminescentie (streepjeslijn) en fotoluminescentie-excitatie 

(volle lijn) van de modulatiegedoteerde heterostruktuur. De PL-spektrum 

bestaat uit de volgende lijnen: 1. elektron naar acceptor, 2. recombinatie

lijn afkomstig van de tweede subband van het 2DEG e ~hh , 3. bulk excitonen. 
1 0 

Het PLE-spektrum laat twee doubletten zien die korresponderen met overgangen 

van zware en lichte gatensubbanden naar de derde en vierde elektronen

subbanden: 4. hh ~e , 5. lh ~e , 6. hh ~e , 7. lh ~e . 
0 2 0 2 0 3 0 3 
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We konkluderen uit het hier beschreven tijdsgeïntegreerde onderzoek dat de 

door belichting veroorzaakte modificatie van de bandstruktuur samenhangt met 

elektrostatische effecten als gevolg van ophoping van optisch gecreëerde 

ladingsdragers. Met name de vorming van een positieve ladingsverdeling van 

gaten, ruimtelijk gescheiden van de niet-evenwicht elektronen in het 2DEG 

leidt tot een modificatie van de bandstruktuur, waardoor een blauw

verschuiving van de overgangsenergieën optreedt. 

De experimentele omstandigheden tijdens het tijdsgeïntegreerde onderzoek 

zijn vergelijkbaar met die van ons tijdsafhankelijke onderzoek. We zullen 

daarom resultaten vinden die met dit onderzoek overeenstemmen. De 

verwachtingen op basis van het tijdsgeïntegreerde onderzoek zijn: 

• Uit het 2DEG zien we alleen fotoluminescentie van de e -+hh overgang. 
1 0 

10 -2 
• Bij een hoge excitatiedichtheid (>10 e-h-paren· cm per laserpuls) 

ontstaat er een elektron-gatplasma in de put. 

• De fotoluminescentie uit de put is bij een voldoende hoge excitatiedicht

heid zowel uit het 2DEG als van het elektron-gatplasma afkomstig, bovendien 

komt de recombinatie-energie van deze fotoluminescentie dan overeen met die 

van de exciton-piek uit het substraat. 

• De recombinatielijn uit het 2DEG zal een dynamische roodverschuiving 

vertonen, analoog aan de excitatiedichtheidafhankelijke blauwverschuiving 

uit het tijdsgeïntegreerde onderzoek. 

3.3 Relaxatie van optisch gecreëerde ladingsdragers 

In deze paragraaf behandelen we de relaxatie van optisch gecreëerde ladings

dragers. Een uitgebreide behandeling van de verschillende relaxatieprocessen 

valt buiten het kader van dit afstudeerwerk. We zullen volstaan met een 

korte globale beschrijving van de relevante processen en het noemen van 

enkele bevindingen uit de literatuur die voor ons van belang zijn. 

Door excitatie van een halfgeleiderstruktuur met een korte laserpuls wordt 

een niet-evenwicht verdeling van ladingsdragers gevormd. Deze ladingsdragers 

kunnen naar een nieuwe evenwichtssituatie relaxeren (thermaliseren) door 

botsingen van ladingsdragers onderling ('carrier-carrier'- of c-c-

verstrooiing) en door wisselwerking van ladingsdragers met het rooster, 

waarbij fononen betrokken zijn ('carrier-phonon'- of fonen-verstrooiing). 

De optische excitatie leidt tot een verhoging van de ladingsdragers-
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temperatuur. De optisch gecreëerde ladingsdragers hebben namelijk direct na 

excitatie een bepaald overschot aan kinetische energie. Een gedeelte hiervan 

wordt afgestaan aan andere ladingsdragers in de halfgeleider door middel van 

c-c-botsingen. Hierdoor ontstaat een thermisch evenwicht tussen de ladings

dragers onderling met een effectieve temperatuur T , die nog hoger is dan de 
c 

temperatuur van het kristalrooster T . 
L 

De zo ontstane thermische ladingsverdeling kan afkoelen door middel van 

fononverstooiing. Hierbij spelen afhankelijk van de het gemiddelde overschot 

aan energie van de ladingsdragers vooral akoustische (laag energie

overschot) of optische fononen (hoog energie-overschot) een rol. We komen 

hier later nog uitvoeriger op terug. 

In 2D-systemen is fononverstrooiing, vanwege de aanwezigheid van subbanden, 

anders dan in bulk. In een 2D-systemen is de impuls in de richting loodrecht 

op de aktieve laag geen behouden grootheid. Als in een 2D-struktuur een 
-+ 

elektron verstrooit aan een fonon met golfvektor q, dan moet zijn impuls in 

het vlak van de laag, 

bestaat zo'n regel niel
5 

-+ 
k ' xy 

veranderen volgens een vektor 
-+ 
q . 

xy 
Voor k 

z 

We maken in 2D-systemen onderscheid tussen intra- en intersubband

verstrooiing. Bij intrasubbandverstrooiing gaat een ladingsdrager (elektron 

of gat) van een bepaalde toestand door botsing met een andere ladingsdragers 

of met een fonon over naar een ander toestand in dezelfde subband, terwijl 

bij intersubbandverstrooiing de begin- en eindtoestand in verschillende 

subbanden ligt. 

We zullen nu een schatting maken van de karakteristieke tijden van de 

verschillende recombinatieprocessen in onze struktuur. Hierbij maken we 

gebruik van literatuurgegevens. We merken op dat de tijdsresolutie van onze 

meetmethode circa 200 ps bedraagt (zie hoofdstuk 2), zodat we processen met 

kortere relaxatietijden niet op kunnen lossen. Mogelijk zijn deze processen 

toch indirect van invloed op onze metingen, bijvoorbeeld via de effectieve 

ladingsdragerstemperatuur T . c 

• Thermalisatie 

Knox et al. 16 hebben bij kamertemperatuur een meervoudige-quanturnput

struktuur (MQWS) bestraald met ultrakorte laserpulsen (50 fs). Met behulp 

van femtoseconde spectroscopie konden zij de verandering in de tijd van een 

niet-thermische ladingsdragersverdeling volgen. De ladingsdragers werden 
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geëxciteerd met een overschot-energie die lager is dan de energie van een 

longitudinaal optisch (LO) fonon (~ 36 meV). De excitatiedichtheid bedroeg 
10 -2 

circa 2 · 10 cm . Ze namen waar dat de gecreëerde ladingsdragers binnen 200 

fs thermaliseerden. 

Door Goodnick et al.
17 

is deze zelfde struktuur met behulp van Monte Carlo 

simulatie onderzocht. Zij vonden een zeer goede overeenkomst met de 

experimenten van Knox et al. Uit het feit dat de totale energie van de 

ladingsdragers tijdens de thermalisatie nauwelijks afnam (circa 10% in 200 

fs) konkludeerden ze dat c-c-verstrooiing het voornaamste mechanisme in de 

thermalisatie is en dat de emissie van optische fononen een relatief kleine 

rol speelt. 

De experimentele omstandigheden tijdens ons onderzoek zijn wat betreft de 

excitatiedichtheid en de excitatie-energie vergelijkbaar met die van Knox et 

al. We verwachten daarom dat de thermalisatie in ons preparaat op dezelfde 

tijdschaal en voornamelijk door c-c-verstrooiing zal plaatsvinden, dus in 

circa 200 fs. De thermalisatietijd is veel korter dan de breedte van onze 

excitatiepuls (~ 5 ps). We kunnen voor onze metingen (tijdsresolutie ~ 200 

ps) de thermalisatie dan ook als instantaan beschouwen. 

• Koeling 

De effectieve temperatuur van de ladingsdragers direct na de thermalisatie 

is mogelijk wel van belang voor onze metingen. Deze temperatuur ligt voor 

onze experimenten in de orde van 70 K
18

. 

Bij deze hoge temperatuur is de uitzending van een LO-fonon door de niet

evenwicht ladingsdragers een effectief mechanisme om energie te verliezen. 

Omdat de energieafname per LO-fonon groot is (~ 36 meV) zal de effectieve 

temperatuur van de ladingsdragers snel dalen. Hierdoor neemt de waarschijn

lijkheid voor de uitzending van optische fononen snel af, en wordt de 

uitzending van akoustische fononen het dominante mechanisme voor de energie

afname. De koeling verloopt hierdoor veel trager. 

Leo et al. 18 hebben de koeling gemeten van optisch gecreëerde ladingsdragers 

in onder andere n-type gedoteerde GaAs quanturnputten van 3 verschillende 

breedten (3, 9 en 20 nm). De experimentel omstandigheden waren hierbij 

vergelijkbaar met die van ons onderzoek (bijv. N ~ 10
10 

à 10
11 

cm-
2

). Ze 
e-h 

vonden een snelle afname van de effectieve temperatuur van de ladingsdragers 

van circa 130 K tot 80 K binnen 50 ps na excitatie, gevolgd door een trage 

afname (in de orde van ns). De snelle afname is het gevolg van een grote 
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bijdrage van LO-fononen, terwijl bij de trage afname vrijwel alleen 

akoustische fononen een rol spelen. 

We verwachten dat voor onze struktuur de snelle koeling, door uitzending van 

optische fononen, buiten de tijdsresolutie (~ 200 ps) van onze meetmethode 

valt. De trage koeling, door uitzending van akoustische fononen, is mogelijk 

wel waar te nemen. 

• Intersubbandrelaxatie 

We zullen nu de intersubbandrelaxatie behandelen. We hebben gezien dat de 

thermalisatie van de niet-evenwicht ladingsdragers veel sneller is dan de 

koeling. In een ZO-struktuur zullen direct na excitatie alle subbanden tot 

aan de excitatie-energie gedeeltelijk 

evenwichtsverdeling van ladingsdragers. 

gevuld 

Door 

zijn met een niet-

inter-subbandverstrooiing 

kunnen de ladingsdragers naar energetisch lagere toestanden gaan. Dit kan 

zowel via c-c-verstrooiing als via fonon-verstrooiing. Uiteindelijk wordt zo 

een thermische evenwichtsvedeling van alle ladingsdragers bereikt, waarbij 

subbanden boven het Fermi-nivo alleen door thermische bezetting ladings

dragers bevatten (of wel, ladingsdrager uit de staart van de FD-verdeling). 

Seilmeier et al.19 hebben in een smalle (circa 5 nm) modulatiegedoteerde 

GaAs Al Ga As MQW-struktuur een inter-subbandrelaxatietijd van circa 
0,35 0,65 

10 ps gemeten bij kamertemperatuur (300 K), een subbandafstand van circa 150 

me V en een excitatiedichtheid van ongeveer 5 ·1011 cm -
2

. 

Levenson et al. 20 hebben aan vergelijkbare strukturen met putbreedten van 12 

en 24 nm gemeten, bij een excitatiedichtheid van circa 3,5·10
11 

cm-
2

, enT 

= 15 K. Deze putbreedten komen overeen met inter-subbandafstanden die resp. 

groter en kleiner zijn dan de energie van een LO-fonon (36 meV). De inter

subbandrelaxatietijd bleek resp. < 12 ps en circa 20 ps te zijn. 

In vergelijking met onze struktuur merken we twee dingen op. Enerzijds is in 

onze struktuur de inter-subbandafstand kleiner (circa 10 meV), waardoor de 

bijdrage van LO-fononen kleiner is. Anderzijds is in onze struktuur een 2DEG 

aanwezig, waardoor de bijdrage van e-e-verstrooiing groter is. We verwachten 

dat de inter-subbandverstrooiingstijd in onze struktuur in de orde van 10 ps 

zal zijn en zeker beneden de resolutie van onze meetmethode (~ 200 ps), 

zodat we mogelijk eventuele effecten hiervan niet in onze metingen zullen 

waarnemen. Echter, het is wel mogelijk de koeling van de ladingsdragers door 

middel van akoustische fononen te bepalen. 
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3.4 Recombinatie van optische gecreëerde ladingsdragers 

In deze paragraaf stellen we een model op voor recombinatie van optisch 

gecreëerde ladingsdragers in onze heterostruktuur. Ons uitgangspunt is de 

theorie voor spontane emissie. Omdat een uitgebreide behandeling buiten het 

kader van dit afstudeerwerk valt, zullen we deze theorie slechts kort 

weergeven. Vervolgens stellen we een model op dat specifiek is voor de 

recombinatie in onze struktuur. 

We beginnen met een korte behandeling van de recombinatie van elektron

gatparen in halfgeleiders. Omdat zowel een elektron als een gat bij de 

recombinatie betrokken is, is de recombinatiesnelheid in een halfgeleider 

evenredig met de concentratie van elektronen en gaten, 

recombinatiesnelheid = 11. · n · p, (3.3) 

met 11. (cm3 /s) een parameter die afhangt van de gebruikte halfgeleider

struktuur en eventueel van de temperatuur en ladingsdragersdichtheid. 

In thermische evenwicht geldt voor de snelheid van thermische creatie van 

elektron-gatparen: 

G =11.·n·p. (3.4) 
0 0 0 

Stel nu dat er met een constante snelheid, R, door een extern injectie

mechanisme elektron-gatparen gecreëerd worden. Er stelt zich dan een nieuw 

evenwicht in voor concentraties n 

G + R = 11.· n · p. 
0 

Invullen van (3.4) in (3.5) levert: 

= n + !:J.n en p = p + !:J.p, met !:J.n 
0 0 

= !lp, 

(3.5) 

2 2 
R = 11.(np-n p ) = 11.(n !:J.n+p !:J.n+!:J.n ) = 11.· !:J.n(n +p ) + 11.( !:J. n) , (3.6) 

00 0 0 0 0 

met 11.· !:J.n(n +p ) de monomoleculaire, en 11.(l:J.n)2 de bimoleculaire bijdrage. 
0 0 

Dit kunnen we schrijven als: 

R= (3.7) 

waarbij T beschouwd kan worden als de recombinatielevensduur van de 

elektron-gatparen, 

(3.8) 
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Dit wordt duidelijk uit een beschouwing van de recombinatiesnelheids

vergelijking die de geïnjecteerde ladingsdragersconcentratie bepaald, 

d(!J.n) 
(ft= R - !J.n 

1:" 
(3.9) 

In de evenwichtssituatie geldt: d(!J.n)ldt = 0. Als de bron echter verwijderd 

wordt (R = 0) op een tijdstip t , en het aantal geïnjecteerde ladingsdragers 
0 

is klein (!J.n « n ), dan neemt !J.n exponentieel af met tijdkonstante -r, 
0 

!J.n(t) = !J.n(t ) • exp[ -(t-t )/-r]. 
0 0 

(3.10) 

Als !J.n niet te verwaarlozen is ten opzichte van n
0

, dan is het verval niet

exponentieel. 

In een modulatiegedoteerde heterostruktuur is tevens de 'materiaalparameter' 

f"L sterk afhankelijk van het aantal geïnjecteerde ladingsdragers !J.n en de 

detectiegolflengte van de fotoluminescentie. De recombinatielevensduur van 

de elektron-gatparen, zoals die in vergelijking (3.8) gegeven wordt, is 

daarom voor onze metingen niet zinvol. 

We zullen nu met behulp van de theorie voor spontane emissie een levensduur 

definiëren die wel toepasbaar is op onze metingen. We veronderstellen dat 

door optische creatie met een korte laserpuls een bepaalde concentratie 

niet-evenwicht ladingsdragers gevormd is, en we gaan ervan uit dat 

gestimuleerde emissie te verwaarlozen is. In dat geval geldt: 

(3.11) 

met "R de totale recombinatiecoëfficient, 
em 

00 

"R = "R = J "R (hw)dhw, 
em sp 0 sp 

(3.12) 

met "R de totale coëfficiënt van spontane emissie ('aantal 
sp 

fotonen'· s -1cm - 3
) en "R (hw) de coëfficiënt van spontane emissie bij een 

sp 

bepaalde recombinatie-energie ('aantal fotonen'· s -1eV-1cm - 3
). 

Volgens een semi-klassieke theorie wordt "R (hw) gegeven door Fermi's gulden 
sp 

regel: 

2rr I l2 "R (hw) =-hL < H )·G(hw)·p p' ·o(E -hw), 
sp ul u 1 ul 

u,l 

(3.13) 

met L :de sommatie over de mogelijke boven- en benedentoestanden, <I H 12 >: 
ui 



~· 

I 
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het matrixelement, gemiddeld over de polarisatierichtingen, G(hw): de 

spektrale fotondichtheid, p p' : de bezettingskansen van de boven- resp. 
u l 

benedentoestanden, en o(E -hw): de uitdrukking voor energiebehoud. 
ui 

We gaan nu over op het specifieke geval van onze modulatiegedoteerde hetero

struktuur. We nemen aan dat 2D-elektronen uit het 2DEG recombineren met 

2D-gaten. Als de verdelingsfunkties van elektronen en gaten konstant zijn, 

kunnen we vergelijking (3.12) reduceren tot een overgangswaarschijnlijkheid 

die bepaald wordt door de over lap-integraal van de envelope-funkties van 
21 resp. elektronen en gaten : 

w ~ l<f lf >1 2
· e h 

(3.14) 

Hierbij is geïntegreerd over de volledige lijnbreedte van de overgangen. De 

fotonflux is in dit geval: 

(3.15) 

met l!.n en l!.p resp. de niet-evenwiehts elektronen en gaten. Omdat de 

elektronen en gaten in paren gecreëerd worden geldt: l!.n = l!.p. Voor lage 

excitatiedichtheden geldt l!.n « n , zodat P(t) ~ W · n ·l!.n, en dus, 
0 0 

W ~ P(t) ~ P(t) 
n l!.n l!.n(t) 

0 

(3.16) 

We gaan nu een model opstellen voor de recombinatie in onze struktuur. Eerst 

enkele opmerkingen vooraf: 

• De metingen zijn gedaan bij lage temperaturen ( <2 K) aan een hetero

struktuur met n-type modulatie-datering. Er geldt dan voor het het aantal 

elektronen resp. gaten in de put: n(t) = n + l!.n(t) en p(t) = l!.p(t). 
0 

• We nemen weer aan dat niet-stralende recombinatie en gestimuleerde emissie 

verwaarloosbaar zijn. Onder deze voorwaarden is de totale fotonflux, dus 

geïntegreerd over de tijd en de overgangsenergie, evenredig met de 

excitatiedichtheid [P ~ N 
e-h 

= l!.n(O)]. 

• De overgangswaarschijnlijkheid in de put is afhankelijk van de optische 

gecreëerde extra gaten, l!.p, en elektronen, l!.n. Hierdoor zal de recombinatie 

niet-lineair gedrag vertonen. Dit houdt in dat we geen vaste (tijdsonafhan

kelijke) recombinatietijd kunnen definiëren. 

• Als laatste merken we op dat we met onze meetmethode (TCSPC) de fotonflux 

als funktie van de tijd meten bij een vaste overgangsenergie: P = P(t,hw). 
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De geïntegreerde fotonflux, P(t), is evenredig met de afname van n en p 

volgens: (e- + h + --7 foton ) 

dn dp 
P(t) --- = -

dt àt 

dt.n 
ëft 

= J P(t,hw)dhw. 

Er geldt bovendien: (excitatiepuls op t=O) 

co 

J P(t)dt - t.n(O), 
0 

en dus is: 

co 

t.n(t) - J P(t' )dt', 
t 

de niet-evenwichtsdichtheid op tijdstip t. 

Nu kunnen we een "stralende levensduur" definiëren: 

1 1 dt.n 
-=t = t.n(t) 'ëft· 

r 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

Combineren van vergelijking (3.14), (3.16), (3.17) en (3.19) levert het 

uiteindelijke resultaat: 

1 
JP(t,hw)dhw 

~-=------

r 
co J P(t' )dt' 

t 

Tot slot nog twee opmerkingen: 

(3.20) 

• Vergelijking (3.20) is afgeleid onder de aanname dat de distributie

funkties van de elektronen en gaten konstant zijn. Als koeling een rol 

speelt is deze aanname niet juist. 

• Het is niet zinvol om een levensduur bij een vaste overgangsenergie te 

definiëren, omdat deze overgangsenergie afhankelijk is van de totale 

hoeveelheid extra elektronen en gaten, t.n(t) en t.(p(t). De definitie in 

vergelijking (3.19) is dus zinvoller. 
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3.5 Experimentele resultaten 

In deze paragraaf bespreken we de experimentele resultaten van ons onderzoek 

aan de modulatiegedoteerde GaAs/Al Ga As heterostruktuur. We herhalen 
x 1-x 

eerst enkele relevante zaken uit dit de voorgaande paragraven. 

3.5.1 Enkele verwachtingen 

In paragraaf 3.2 zijn de resultaten van tijdsgeïntegreerd onderzoek aan onze 

modulatiegedoteerde GaAs/ Al Ga As heterostruktuur beschreven. Op basis van 
x 1-x 

dit onderzoek hebben we een aantal verwachtingen voor ons tijdsopgeloste 

onderzoek gedaan. We herhalen hier deze verwachtingen: 

• Uit het 2DEG zien we alleen fotoluminescentie van de e ~hh overgang. 
1 0 

10 -2 
• Bij een hoge excitatiedichtheid (>10 e-h-paren· cm per laserpuls) 

ontstaat er een elektron-gatplasma in de put. 

• De fotoluminescentie uit de put is bij een voldoende hoge excitatiedicht

heid zowel uit het 2DEG als van het elektron-gatplasma afkomstig, bovendien 

komt de recombinatie-energie van deze fotoluminescentie dan overeen met die 

van de exciton-piek uit het substraat. 

• De recombinatielijn uit het 2DEG zal een dynamische roodverschuiving 

vertonen, analoog aan de excitatiedichtheid-afhankelijke blauwverschuiving 

uit het tijdsgeïntegreerde onderzoek. 

In paragraaf 3.3 zijn de verschillende relaxatieprocessen van de optisch 

gecreëerde ladingsdragers in halfgeleiders besproken. 

literatuurgegevens verwachten we voor onze heterostruktuur: 

Op grond van 

• de thermalisatie voornamelijk door c-c-verstrooiing op een tijdsschaal van 

circa 200 fs plaatsvinden. 

• De effectieve temperatuur van de ladingsdragers direct na de thermalisatie 

ligt voor onze experimenten in de orde van 70 K. 

• Korte tijd na excitatie ( <50 ps) zullen optische fononen een rol spelen in 

de koeling van de ladingsdragers. Daarna (>50 ps) wordt de energie-afname 

van de ladingsdragers gedomineerd door uitzending van akoustische fononen. 

Deze koeling is een traag (in de orde van ns). 

• De intersubbandverstrooiingstijd is in de orde van 10 ps. 

Aangezien de tijdresolutie van onze TCSPC-meetmethode met deconvolutie circa 

200 ps is, zal van alle relaxatieprocessen alleen de koeling van de ladings

dragers door middel van akoustische fononen mogelijk waar te nemen zijn. 
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In paragraaf 3.4 is een uitdrukking gegeven voor de 'stralende levensduur' 

T van de totale hoeveelheid niet-evenwicht ladingsdragers, dus geïntegreerd 
r 

over de spektrale breedte van de recombinatielijn, in de put van de 

heterostruktuur: 

1 

r 

J P ( t,hw)dhw 

= -------
00 f P(t' )dt' 

t 

[3.20] 

We zullen verderop T volgens het rechterlid van deze vergelijking uit onze 
r 

tijdsafhankelijke meting bepalen. Het resultaat wordt vergeleken met een 

aantal matrixelementen (linkerlid uit [3.20]) die uit zelf-consistente 

berekeningen aan de heterostruktuur bepaald zijn. 

3.5.2 Overzicht experimenten 

We zullen nu onze experimentele resultaten presenteren. We behandelen eerst 

een aantal tijdsgeïntegreerde metingen, in de vorm van PL-spektra. Hieruit 

halen we informatie over de afzonderlijk bijdragen van het 2DEG, het 

elektron-gatplasma en het substraat aan de tijdsgeïntegreerde fotolumine

scentie uit het preparaat. 

Vervolgens komen de tijdsafhankelijke metingen, in de vorm van PL

vervalkurven, aan de orde. Deze metingen zijn uitgevoerd met de TCSPC

techniek die in hoofdstuk 2 uitvoerig staat beschreven. Alle gebruikte 

PL-vervalkurve zijn, tenzij anders aangegeven, gedeconvolueerd. Uit de 

tijdsafhankelijke metingen halen we kwantitatieve informatie over: 

- de verschillende bijdrage aan de fotoluminescentie (2DEG, elektron

gatplasme en substraat) als funktie van de tijd, 

- de dynamische roodverschuiving van de spektrale positie van de 

recombinatielijn uit het 2DEG, 

- de tijdsafhankelijke temperatuur van de ladingsdragers in de put, 

- de stralende levensduur van de totale fotoluminescentie uit het 2DEG, 

e ->hh 
1 0 

- en de excitatie-energieafhankelijkheid van de tijdsopgeloste fotolumine-

scentie uit het gehele preparaat (dus met alle bijdragen). 

De meeste metingen zijn verricht bij verschillende excitatiedichtheden van 

de optisch gecreëerde ladingsdragers in de put van de heterostruktuur, bij 

gelijke overige omstandigheden. Alle hierboven genoemde processen, behalve 

die in het laaste punt, zijn excitatiedichtheidafhankelijk bepaald. 
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3.5.3 Tijdsgeïntegreerde PL-spektra 

In deze subparagraaf bepalen we de afzonderlijk bijdragen van het 2DEG, het 

elektron-gatplasma en het substraat aan de tijdsgeïntegreerde fotolumine

scentie uit het preparaat, met behulp van gemeten PL-spektra. 

In figuur 3.5 zijn fotoluminescentiespektra van de modulatiegedoteerde 

heterostruktuur bij 3 verschillende excitatiedichtheden, 0,5 I 
0 

lijn), I (streep/punt-lijn) en 1,5 I 
0 0 

(volle lijn) weergegeven, 

1.2·1011 'optisch gecreëerde elektron-gatparen' ·cm-2 (per laserpuls). 

(streepjes

met I = 
0 

We kunnen de volgende recombinatielijnen onderscheiden: (1) donoren naar 

acceptoren (D,A), (2) De elektronen naar acceptoren (e,A), en (3) een 

kombinatie van exciton-achtige overgangen (X) in het substraat, de elektron

gatplasmalijn en de e -+hh lijn uit het 2DEG. 
1 0 

Cl) -

Cl) 

c 
Q) -c 

"0 
Q) 
N 

ca 
E 
L.. 

0 
c 

1.0 

0.0 

( 1) 

1.49 1.50 1.51 1.52 

photon energy ( eV) 

Figuur 3.5: PL-spektra van de modulatiegedoteerde heterostruktuur bij 

excitatiedichtheiden van 0,5 I (streepjeslijn), I (streep/punt-Lijn) en 
0 0 

11 -2 = 1.2 ·10 e-h-paren· cm per Laser puls. De 1,5 I (volle Lijn), met I 
0 0 

laserpulsrepetitiefrequentie is 380 kHz. recombinatielijn (1) is de overgang 

van donoren naar acceptoren (D,A). De schouder (2) bij 1,495 eV wordt 

veroorzaakt door de overgang van elektronen naar acceptoren (e,A). De piek 

(3) bij 1,515 eV is een kombinatie van exciton-achtige overgangen (X) in het 

substraat en een lijn die afkomstig is van de tweede subband van het 2DEG 

(e -+hh ). De spektra zijn genormeerd op de (D,A) Lijn (1). 
1 0 
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De top van de recombinatielijn afkomstig uit het 2DEG, (3), ligt voor de 

drie excitatiedichtheden bij een gelijke energie van 1,515 eV. Blijkbaar 

heeft de statische blauwverschuiving in dit excitatiedichtheidgebied zijn 

maximale waarde bereikt. 

De verbreding van piek (3) voor de excitatiedichtheid 0,5 I duidt op een 
0 

relatief grote bijdrage van een schuivende recombinatielijn uit het 2DEG. 

Voor de twee bovenste spektra (1,5 I en I ) is piek (3) in de top veel 
0 0 

smaller, omdat een groot gedeelte van de fotoluminescentie van de niet-

schuivende recombinatielijn van het elektron-gatplasma afkomstig is. 

We konkluderen uit de vergelijking van de 3 spektra in figuur 3.5 dat de 

bijdrage van de elektron-gatrecombinatie aan de totale tijdsgeïntegreerde 

fotoluminescentie sterk toeneemt vanaf een excitatiedichtheid van 0,5 I 
0 

10 2 
6 ·10 e-h-paren· cm per laserpuls). 

(= 

Omdat we vooral in de schuivende recombinatielijnen geïnteresseerd zijn, 

zijn de meeste tijdsafhankelijke metingen bij deze twee excitatiedichtheden 

uitgevoerd, en niet bij hogere excitatiedichtheden. 

Voor een goede interpretatie van de metingen is het nodig om de bijdrage van 

het substraat aan de totale fotoluminescentie te kennen. Om deze bijdrage te 

bepalen hebben we van ons preparaat de lagen tot het superrooster weggeëtst. 

In figuur 3.6 zijn drie spektra bij excitatiedichtheden van 0,185 I , 0,5 I 
0 0 

en I weergegeven. De piek bij 1,491 eV is weer afkomstig van de (D,A)- en 
0 

(e,A)-overgangen in het substraat. De piek bij 1,515 eV wordt nu echter 

volledig veroorzaakt door excitonen in het substraat. 

Uit een vergelijking van de spektra voor I en 0,5 I met de overeenkomstige 
0 0 

spektra in figuur 3.5 volgt dat de afhankelijkheid van de excitatiedichtheid 

voor de (X)-lijn groter is dan voor de lijn uit het 2DEG. De substraat

bijdrage zal daarom bij lage excitatiedichtheden kleiner zijn dan bij hoge. 

Uit een nauwkeurige vergelijking van de spektra blijkt dat voor een 

excitatiedichtheid I 
0 

de substraatbijdrage voor overgangsenergieën boven 

1,515 eV ongeveer 25% bedraagt. Dit percentage neemt voor energieën beneden 

1,515 eV snel af tot circa 6% bij 1,510 eV. 

Voor I = 0,5 I is de substraatbijdrage pas boven 1,519 eV groter dan 25%. 
0 

Daaronder neemt de bijdrage af tot minder dan 3% bij 1,510 eV. 
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Figuur 3.6: PL-spektra van het GaAs-substraat bij een excitatiedichtheid van 

0,2 I (streepjeslijn), 0,5 I (streep/punt-lijn) en I (voLle lijn), met I 
0 0 0 0 

= 1.2·10
11 

e-h-paren·cm-
2 

per laserpuls in de dunne GaAs laag. Het gebruikte 

preparaat is verkregen door van de heterostruktuur de lagen tot het super

rooster weg te etsen. De (D,A)- en (e,A)-piek zijn gelijk aan die uit figuur 

3.5. De piek bij 1,515 eV wordt nu voLledig gevormd door exciton-achtige 

overgangen (X) in het substraat. De (X)-pieken zijn in de figuur ten 

opzichte van de geschaalde (D,A)-piek een faktor 4 vergroot weergegeven. 

De netto bijdrage van de heterostruktuur, dus zonder substraat, kunnen we 

voor de verschillende excitatiedichtheden vinden door de spektra van de 

substraatbijdrage (figuur 3.6) af te trekken van de spektra van de komplete 

struktuur (figuur 3.5). 

Deze netto bijdrage is in figuur 3. 7 voor de excitatiedichtheden I (volle 
0 

lijn) en 0,5 I (streep/punt-lijn) weergegeven. De smallere top van het 
0 

spektrum bij een excitatiedichtheid van I ten opzichte van die bij 0,5 I 
0 0 

duidt, evenals in figuur 3.5, op een hogere bijdrage van het elektron-

gatplasma aan de fotoluminescentie. 

De verbreding van de staart aan de lage-energie kant wordt weer veroorzaakt 

door het schuiven van de recombinatielijn naar lagere overgangsenergieën 

naarmate de dichtheid van de ladingsdragers in de aktieve GaAs laag afneemt 

(dynamische roodverschuiving). 
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Figuur 3.7: PL-spektra va- :ie netto bijdrage van de modulatiegedoteerde 

heterostruktuur, bij excitatiedichtheden 0,5 I (streep/punt-lijn) en I 
0 0 

(volle lijn). De twee grafieken zijn verkregen door de spektra uit figuur 

3.6 ( substraatbijdrage) af te trekken van de spektra in figuur 3.5 

(fotoluminescentie uit de komplete struktuur). De piek bij 1,515 eV is de 

netto bijdrage van de ( e -+hh ) lijn uit het 2DEG. 
1 0 

3.5.4 Tijdsopgeloste PL-vervalkurven 

Tot nu toe hebben we alleen tijdsgeïntegreerde fotoluminescentiespektra 

behandeld. Hieruit is slechts kwalitatieve informatie te halen over de 

dynamica van de optisch gecreëerde ladingsdragers en de modificatie van 

de bandstruktuur. Voor een kwantitatieve analyse is het nodig om 

tijdsopgelost te meten. Hierover zal de rest van dit hoofdstuk gaan. 

De tijdopgeloste PL-vervalkurven zijn gemeten met de TCSPC-techniek, die 

uitvoerig in hoofdstuk 2 beschreven is. De PL-vervalkurven zijn gemeten bij 

een excitatie-energie van 1,55 eV, tenzij anders aangegeven. De detectie

energie is gevarieerd tussen 1,504 en 1,519 eV, met een stapgrootte van 

circa 1 meV en bij een oplossend vermogen van ongeveer 0,5 meV. 

De laserpulsrepetitiefrequentie is ingesteld op 380 kHz, wat overeenkomt met 

een afstand van 2,63 JlS tussen twee opeenvolgende pulsen, hetgeen bijna 2 

orden van grootte langer is dan de langste recombinatietijd die gemeten is. 
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I. Substraatbijdrage 

In paragraaf 3.5.3 is vastgesteld dat de bijdrage van het substraat aan de 

tijdsgeïntegreerde fotoluminescentiespektra in het spektrale gebied boven 

1,515 eV circa 257. bedraagt. Om de invloed van deze substraatbijdrage aan de 

PL-vervalkurven te onderzoeken, hebben we TCSPC-metingen verricht aan een 

preparaat dat tot aan het superrooster (zie figuur 3.1) weggeëtst is. 

In figuur 3.8 is de PL-vervalkurve van het geëtste preparaat op lineaire (a) 

en logaritmische (b) schaal afgebeeld. De meting is verricht bij een excita

tiedichtheid I en een detectie-energie van 1,516 eV. De vorm van de PL-
o 

vervalkurve verandert niet bij variatie van de excitatiedichtheid in een 

groot gebied rond I (faktor 5). Ook is de vorm voor alle detectie-energieën 
0 

in het beschouwde spektrale gebied (1,504 tot 1,519 eV) hetzelfde. 
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Figuur 3.8: PL-vervalkurven van het (SI)GaAs substraat bij excitatiedicht

heid I een excitatie-energie van 1,55 eV en een detectie-energie van 1,516 
0 

eV, op een lineaire (a) en logaritmische (b) intensiteitsschaal. Vanwege 

artefacten bij de deconvolutie is de vervalkurve op de afgebeelde tijdschaal 

tot circa 300 ps onnauwkeurig bepaald. Het excitatietijdstip ligt op deze 

tijdschaal bij circa 200 ps. De fotoluminescentie-intensiteit is vlak na 

excitatie naar schatting 200 op de vertikale schaal. De vervaltijd van de 

fotoluminescentie bedraagt ongeveer 250 ps. 
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Vanwege de deconvolutie is het eerste stuk van de kurve (tot circa 300 ps) 

onnauwkeurig bepaald. Vooral de stijgtijd van de fotoluminescentie

intensiteit is veel korter ( < 20 ps) dan de resolutie van onze meetmethode 

(~ 200 ps). Hierdoor komt het nulpunt van de tijdschaal niet overeen met het 

tijdstip waarop het preparaat belicht wordt met een korte ( < ps) laserpuls. 

Ook zal de intensiteit van de fotoluminescentie bij een hogere waarde 

beginnen. 

De positie van de top van de PL-vervalkurve in figuur 3.8 is een goede 

benadering voor het tijdstip van excitatie. We schatten dat dit tijdstip op 

de afgebeelde tijdschaal bij 200 ps ligt. Uit een extrapolatie van de 

grafiek in figuur 3.8(b) schatten we vervolgens dat op dit tijdstip de 

fotoluminescentie-intensiteit op de afgebeelde schaal 200 is. 

Uit de grafiek volgt een vervaltijd, gedefiniëerd als de tijd waarin de 

intensiteit van de fotoluminescentielicht met een faktor e <~ 2. 72) 

afgenomen is, van circa 250 ps. Deze vervaltijd neemt in de tijd nog 

langzaam toe. 

Uit de vervaltijd en uit de schatting van het excitatietijdstip en de 

bijbehorende fotoluminescentie-intensiteit volgt dat na 200 ps deze 

intensiteit met meer dan 50 % gedaald is, en na 600 ps met ongeveer 90 %. 

De PL-vervalkurven die we verder in deze paragraaf nog behandelen, zijn tot 

300 à 400 ps na excitatie onnauwkeurig bepaald, afhankelijk van de 

deconvolutie. In dit tijdsgebied neemt de fotoluminescentie uit het 

substraat sterk af. 

Gezien de tijdsgeïntegreerde bijdrage van maximaal 30 % en de snelle 

vervaltijd <~ 250 ps), kunnen we konkluderen dat tijdsafhankelijke 

substraatbijdrage alleen mogelijk van belang is voor PL-verkurven met 

eveneens een snelle vervaltijd. 

11. fotoluminescentie afkomstig van het 2DEG 

In figuur 3. 9 zijn voor excitatiedichtheden I (a) en 0,5 I (b) elk vier 
0 0 

PL-vervalkurven die gemeten zijn bij detectie-energieën van 1,509 eV, 1,511 

eV, 1,513 eV en 1,515 eV op logaritmische schaal afgebeeld. Hieruit volgt 

duidelijk dat de fotoluminescentie-intensiteit voor hoge overgangsenergieën 

veel sneller afneemt dan voor lage. 

De bijdrage van het elektron-gatplasma aan de totale fotoluminescentie voor 

de excitatiedichtheid I is in figuur 3. 9(a) voor de onderste 2 kurven te 
0 

herkennen aan de snelle daling van de intensiteit tot circa 1 ns. Voor de 

bovenste twee kurven is de snelle recombinatie van het elektron-gatplasma 
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niet goed te scheiden van de tevens snelle recombinatie van de e ~hh 
1 0 

overgang uit het 2DEG. Uit figuur 3. 9(b) volgt dat de bijdrage van de 

elektron-gatrecombinatie voor een excitatiedichtheid van 0,5 

minder is. 

I 
0 

duidelijk 

Voor beide figuren, (a) en (b), geldt dat de kurven tot zo'n 500 ps 

onnauwkeurig bepaald zijn. 

A 

1.515 eV I 0 

\ .1.513 eV 
-\., 
\\1.511 eV 
. ' 
"\~-\ ........... 1.509 eV 
\ 

\ . 
\ '-, . \ . 

\ ' ' \ ', 
., 1 "-, .. , ' . ' "\.. 
\ 'i ... "' 
'A ~.1, 
\ ·~~ . ~~~ 
\ . ".,,, 

" .. . ~ 

0 5 10 

time ( ns ) 

8 

1.515 eV 

\1.513eV 

t"- \;',\1 .511 eV 

'\-~-\~· ......... 1 .509 eV . \ .. , 

0 

\ \ '· . \ ' 
\ \ '· 

\ ' ' \ ,_ 
\ \ ....... . \ 

\ \ . \ 

y.Î \., 

5 

time ( ns ) 

' \ ~, 
\ 

10 

Figuur 3.9: Logaritmische afbeelding van PL-vervalkurven bij 4 verschillende 

detectie-energieën en bij twee excitatiedichtheden I (a) en 0,5 I (b). De 
0 0 

detectie-energieën zijn: 1,509 eV (1), 1,511 eV (2), 1,513 eV (3) en 1,515 

eV (4). We zien dat voor hoge overgangsenergieën de fotoluminescentie

intensiteit veel sneller afneemt dan voor lage. Alleen in (a) is de bijdrage 

van het elektron-gatplasma aan de totale fotoluminescentie duidelijk te 

herkennen in de onderste 2 kurven (voor t < 1 ns). Het begin van de kurven 

(tot circa 500 ps) is vanwege de deconvolutie onnauwkeurig bepaald. 

In figuur 3. 9 valt op dat de PL-vervalkurven geen eenvoudige vorm hebben. 

Dit wordt, naast de bijdrage van het elektron-gatplasma, veroorzaakt door 

het schuiven van de recombinatiepiek uit het 2DEG. Hierdoor is de 

interpretatie van een PL-vervalkurve lastig. 
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111. Tijdsopgeloste spektra 

Om een betere indruk van de recombinatie te krijgen, hebben we de 2DEG-lijn 

over zijn gehele spektrale breedte tijdsopgelost bekeken. We hebben de 

tijdsopgeloste spektra gevormd door telkens een tijdsdoorsnede te nemen van 

de verzameling gemeten PL-vervalkurven uit het beschouwde spektrale gebied, 

van 1,509 eV tot 1,518 eV (zie figuur 3. 9) 

In figuur 3.10 ZIJn deze spektra voor 24 tijdstippen afgebeeld. De 
11 -2 

excitatiedichtheid is I ( =1. 2 ·10 e-h-paren· cm per laserpuls). 
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Figuur 3.10: Tijdsopgeloste spektra bij excitatiedichtheid I . De recombina-o 
tielijn komt overeen met lijn (3) uit figuur 3.5. In (a) is de lijn voor 

0,46 ns tot 1,9 ns na excitatie (van boven naar beneden) afgebeeld, met een 

tijdsstap van 0,132 ns. De kleine markers op de grafieken zijn meetpunten 

uit de verschillende PL-vervalkurven bij een bepaalde tijd. De getrokken 

lijnen zijn een hulp voor het oog. Het bovenste spektrum komt overeen met 

het maximum van de PL-vervalkurven. De homogene afname over het gehele 

spektrale gebied van de fotoluminescentie-intensiteit tot circa 1 ns wordt 

veroorzaakt door de recombinatie van het elektron-gatplasma. Na het 

verdwijnen van het elektron-gatplasma (na ~ 1 ns) schuift de recombinatie

lijn naar een lagere energie. In (b) is het verdere verloop voor 2 ns tot 

4,2 ns na excitatie, met een tijdsstap van 0,2 ns weergegeven. We zien dat 

de afname van de fotoluminescentie-intensiteit steeds trager verloopt (de 

kurven liggen voor lange tijden dichter bij elkaar). 
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In figuur 3.10(a) is tot circa 1 ns een homogene afname van de fotolumine

scentie-intensiteit over het gehele spektrale gebied te zien. We schrijven 

homogene daling toe aan de recombinatie van het elektron-gatplasma. 

Na 1 ns schuift de recombinatielijn naar een lagere spektrale positie. Dit 

duidt erop dat de dichtheid van het elektron-gatplasma te laag is geworden 

om het ingebouwde elektrische veld in de put van de heterostruktuur af te 

schermen. De bandbuiging zal nu langzaam toenemen in de tijd na excitatie, 

waardoor de overgangsenergie afneemt. 

In figuur 3.10(b) is zijn de tijdsopgeloste spektra voor langere tijden (van 

2 ns tot 4.2 ns) te zien. Uit figuur 3.10 lezen we af dat de spektrale 

positie van de recombinatielijn op een tijdschaal van 0,46 ns tot 4.2 ns 

verschuift van 1,515 ev tot 1,510 ev. Deze dynamische roodverschuiving 

bedraagt op deze tijdschaal dus 5 meV. We hebben door de vorming van 

tijdsopgeloste spektra uit de gemeten PL-vervalkurven dus op een directe 

manier de verwachte dynamische roodverschuiving aangetoond. 
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Figuur 3.11: Tijdsopgeloste spektra bij excitatiedichtheid 0,5 I . Het 
0 

afgebeelde spektrale gebied is gelijk aan dat in figuur 3.10. Er zijn echter 

bij deze excitatiedichtheid geen PL-vervalkurven gemeten boven een detectie

energie van 1,516 eV. De tijdschaal in (a) loopt van 0,59 ns tot 2 ns met 

een stapgrootte van 0,132 ns. De tijdschaal en stapgrootte voor (b) zijn 

gelijk aan die in figuur 3.10(b). De onderste kurve in (a) komt nu overeen 

met de bovenste kurve in (b). 
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De tijdafhankelijke spektra in figuur 3.11 zijn gemeten bij een excitatie

dichtheid van 0,5 I . We zien in 3.11(a), in tegenstelling tot wat we in 
0 

figuur 3.10(a) waarnemen, nu geen homogene afname van de fotoluminescentie 

over het gehele spektrale gebied. De excitatiedichtheid is kennelijk niet 

hoog genoeg om een elektron-gatplasma te vormen, hetgeen overeen komt met 

het verkregen beeld uit de tijdsgeïntegreerde spektra uit figuur 3.5 en 

figuur 3.7. 

In figuur 3.11(b) is het verdere verloop van de fotoluminescentie uitgezet. 

Er is geen essentiëel verschil met de spektra uit figuur 3.10(b) zichtbaar. 

We kunnen de temperatuur van de ladingsdragers in de put van de hetero

struktuur op een bepaald tijdstip schatten uit de staart, aan de hoge

energie kant van het korresponderende tijdsopgeloste spektrum. 

In figuur 3.12 is voor een aantal tijdstippen de zo bepaalde ladingsdragers

temperatuur voor de excitatiedichtheden I en 0,5 I afgebeeld. 
0 0 

Bij een excitatiedichtheid van I daalt de ladingsdragerstemperatuur op een 
0 

tijdschaal van 0,6 ns tot 1,8 ns na excitatie van circa 40 K tot 10 K. Bij 

de excitatiedichtheid van 0,5 I neemt de ladingsdragerstemperatuur af van 
0 

circa 23 K tot 10 K op een tijdschaal van 1,3 ns tot 2,5 ns na excitatie. 

Figuur 2.13 laat zien dat de temperatuur op een bepaald tijdstip na de 

excitatie hoger is voor een lagere excitatiedichtheid. We komen hier later, 

bij de behandeling van de totale fotoluminescentie, nog op terug. 
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Figuur 3.12: Ladingsdragerstemperatuur als funktie van de tijd na excitatie 

met een excitatiedichtheid I of 0,5 I . 
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In figuur 3.10 en 3.11 is de tijdsopgeloste recombinatielijn tot 4. 2 ns na 

excitatie weergegeven. We zien dat het tijdsopgeloste spektrum op dit 

tijdstip al gedeeltelijk uit het gemeten spektrale gebied geschoven is. Voor 

nog langere tijden schuift de recombinatielijn helemaal uit het beschouwde 

spektrale gebied. Om toch een goede indruk te krijgen van de recombinatie 

bij langere tijden, maken we gebruik van een serie PL-vervalkurven die 

gemeten zijn bij een excitatiedichtheid I en een excitatie-energie van 1,53 
0 

eV (in plaats van 1,55 eV). 

In figuur 3.13 zijn deze PL-vervalkurven op logaritmische schaal afgebeeld. 

Ze zijn gemeten bij 5 verschillende detectie-energieën in een gebied van 

1,504 eV tot 1,512 eV (À = 820, 821, 822, 823 en 824 nm). Vanwege de 
det 

lange recombinatietijden is er geen deconvolutie van de PL-vervalkurven 

uitgevoerd. 

\ 
.......... 10 4 ·~ .. 

I o Cl) .. 
+-' 

c 
10 3 ::J 

..0 

\\ L-

ca 10 2 . . ..... 824 nm ..._., ,, 
\\ .. - ·~-ct~ >- -v., ·~ . ~iiÎ. . ~M;o'~ 

+-' '?'"' , ~"'.!. .. , • ... 
10 1 ... ·. .... ,. ,. , . . ~,,~, ..,,~. 

Cl) . ...... -.,~ '-'· . ... . 
c • ,a~.,: . . . . .... . ... · • .. ::( · ~·· 823 nm (J) 

. 
~ • • a • .... ' . ..... .., . 

+-' . . . .:. 822 nm c 10° 
. 

820 nm .!.. . .. . 
821 nm 

1 o-1 

0 50 100 150 200 

time ( ns ) 

Figuur 3.13: PL-vervalkurven bij bij lage detectie-energieën, een excitatie

dichtheid I en een excitatie-energie van 1,53 eV. Er is gekozen voor een 
0 

logaritmische intensiteitsschaal en er is geen deconvolutie uitgevoerd. De 

detectie-energieën liggen in een gebied van 1,504 eV tot 1,512 eV (À = 
det -

820, 821, 822, 823 en 824 nm). 

Uit de kurve bij 824 nm schatten we dat na 80 ns de recombinatietijd circa 

70 ns bedraagt. De hoogte van de tijdsopgeloste recombinatielijn (zie 

figuren 3.10) is op dit tijdsstip ongeveer een faktor 1000 gedaald. 
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Verder zien we in de figuur dat de tijd die verloopt tussen het snijden van 

twee opeenvolgende PL-vervalkurven voor hogere detectiegolflengten (lagere 

detectie-energieën) steeds langer wordt. Hieruit maken we op dat de 

spektrale positie van de tijdsopgeloste recombinatielijn, naarmate de tijd 

vordert, steeds minder snel schuift. 

We nemen aan dat de detectiegolflengte van de recombinatielijn na 150 ns 

ongeveer 824 nm is. Dit komt overeen met een spektrale positie van circa 

1,504 eV. De totale dynamische roodverschuiving ten opzichte van de begin

positie [1.515 eV, zie figuur 3.10(a)] bedraagt dus ongeveer 11 meV. 

IV. De dichtheid van e-h-paren in de put als funktie van de tijd 

Tot nu toe hebben we de recombinatie bij vaste detectie-energieën (PL

vervalkurven) en het schuiven van de recombinatielijn door het spektrale 

gebied (tijdsafhankelijke spektra) behandeld. We zullen nu bekijken hoe de 

totale hoeveelheid optisch gecreëerde ladingsdragers in de put als funktie 

van de tijd afneemt. Hiervoor is het nodig de totale fotoluminescentie als 

funktie van de tijd te kennen. 

• Totale fotoluminescentie uit de put van de heterostruktuur 

Als we de niet-stralende recombinatie verwaarlozen, dan geldt dat de PL

intensiteit evenredig is met de afname van het aantal elektron-gatparen in 

de put. Het aantal elektron-gatparen dat na een tijdstip t nog in de put zit 

is dus evenredig met het totale PL-licht dat vanaf dit tijdstip nog 

uitgezonden wordt: (zie 3.4) 

00 

lm(t) ~ J P(t' )dt' 
t 

[3.18] 

We kunnen een benadering voor P(t) vinden door alle PL-vervalkurven binnen 

het gemeten spektrale gebied te sommeren. In figuur 3.14 is dit totaal voor 

exc. dichth. I 
0 

bovenste kurve 

(a) en 0,5 I (b) op logaritmische schaal 
0 

(volle lijn) uit figuur 3.14(a,b) is de som 

afgebeeld. De 

van alle PL-

kurven die voor de figuren 3. 8 en 3. 9 gebruikt zijn, en die dus het hele 

gemeten spektrale gebied beslaan. 

Naast de kurve voor de totale fotoluminescentie is in figuur 3.14(a,b) de 

sommatie over de kurven voor lage (streep/punt-lijn) en hoge (streepjeslijn) 

detectie-energieën afzonderlijk weergegeven. We zien dat na circa 2 ns de 

fotoluminescentie-intensiteit voor overgangsenergieën boven 1,512 à 1,513 eV 

te verwaarlozen is. 
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Figuur 3.14: PL-vervalkurven, geïntegreerd over het gemeten spektrale 

gebied, bij excitatiedichtheden I (a) en 0,5 I (b). De bovenste kurve uit 
0 0 

(a) en (b) is verkregen door alle PL-kurven uit het gemeten spektrale gebied 

op te tellen. De onderste kurven geven de sommatie van de PL-vervalkurve bij 

lage en hoge detectie-energieën afzonderlijk weer. We zien dat na 2 ns de 

fotoluminescentie voor overgangsenergieën boven 1,513 eV te verwaarlozen is. 

Het eerste stuk van de kurven is vanwege de deconvolutie weer onnauwkeurig 

bepaald. Omdat niet over de gehele lijnbreedte geïntegreerd is, is de kurve 

over de gehele tijdsschaaL te laag getekend. Voor de bovenste kurve in (a) 

is dit tot 0,5 ns ongeveer 15%, van 1 tot 3 ns is de integratiefout klein (< 

5%) en daarna neemt de fout weer toe. Voor (b) is de integratiefout voor 

korte tijden groter dan voor (a). Er geldt dat de kurve tot 0,5 ns ongeveer 

30% te laag getekend is. Van 1 tot 3 ns is de fout weer klein (< 57.) waarna 

deze weer toeneemt. 

In figuur 3.10(a) en 3.1l(a) zien we dat voor korte tijden niet over de 

gehele spektrale breedte van de tijdsafhankelijke recombinatielijn 

geïntegreerd wordt. Hierdoor is de PL-vervalkurve voor de totale fotolumine

scentie in figuur 3.14(a) (bovenste kurve) tot 0,5 ns ongeveer 15'7. te laag. 

Dit eerste stuk is ook vanwege de deconvolutie onnauwkeurig bepaald. In het 

tijdsgebied van 1 ns tot 3 ns is de integratiefout te verwaarlozen ( < 5'7.). 
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Na 3 ns schuift de recombinatielijn aan de lage-energie kant uit het gemeten 

spektrale gebied [zie figuur 3.10(b)]. Hierdoor zal de fout na 8 ns ongeveer 

50% bedragen. Na circa 20 ns is de tijdsopgeloste recombinatielijn vrijwel 

volledig uit het beschouwde spektrale gebied geschoven. 

Voor de PL-vervalkurve van de totale fotoluminescentie in figuur 3.14(b) is 

de integratiefout voor korte tijden groter dan voor de kurven uit figuur 

3.14(a), omdat hiervoor het gemeten spektrale gebied aan de hoge-energie 

kant minder ver doorloopt (vergelijk figuur 3.10 met figuur 3.11). 

De bovenste kurve in figuur 3.14(b) is tot 0,5 ns ongeveer 30% te laag 

getekend is. Van 1 tot 3 ns is de fout weer te verwaarlozen, waarna deze tot 

8 ns tot ongeveer 50% toeneemt. 

We konkluderen dat vanwege integratiefouten de PL-vervalkurve van de totale 

fotoluminescentie slechts van 1 ns tot 3 ns nauwkeurig bepaald is. 

In het vervolg beschouwen we de integratiefout alleen als dat nodig is om de 

resultaten te begrijpen. 
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Figuur 3.15 PL-vervalkurven, geïntegreerd over het gemeten spektrale gebied, 

bij excitatiedichtheden I en 0,5 I . De kurven zijn gelijk aan de bovenste 
0 0 

kurven uit 3.11(a) en 3.11(b), maar nu op een lineaïre tijdschaal afgebeeld. 

In (b) is ten opzichte van (a) de onderste kurve (0,5 I ) 0,58 ns in de tijd 
0 

verschoven. De kurven zijn geschaald naar een gelijke meettijd. 
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De PL-vervalkurven voor de totale fotoluminescentie bij de twee excitatie

dichtheden, dus de bovenste kurve uit resp. figuur 3.14(a) en 3.14(b), zijn 

in figuur 3.15 samen op een lineaire intensiteitsschaal afgebeeld. De kurven 

zijn geschaald naar een gelijke meettijd zodat een kwantitatieve 

vergelijking geoorloofd is. 

We zien dat de twee PL-vervalkurven zelfs na 4 ns nog niet samenvallen. Dit 

is begrijpelijk want de aanvankelijke dichtheid van elektron-gatparen is na 

excitatie met een excitatiedichtheid I groter dan voor een excitatiedicht-a 
heid 0,5 I , en we kunnen aannemen dat deze dichtheid (N ) gedurende de 

0 e-h 

recombinatie groter blijft (de 'ladingsdragersdichtheidskurven' snijden 

elkaar niet). 

De PL-vervalkurven in figuur 3.15(a) komen wel steeds dichter bij elkaar te 

liggen omdat de vervalsnelheid voor de bovenste kurve groter is dan voor de 

onderste. 

We kunnen een betere vergelijking tussen de PL-vervalkurven bij de 

excitatiedichtheden I en 0,5 I maken. Hiervoor beschouwen we de kurven in 
0 0 

de figuur 3.15(a) vanaf 1 ns, zodat artefacten van de deconvolutie en 

integratiefouten te verwaarlozen zijn. We hebben in paragraaf 3.3 gezien dat 

van alle relaxatieprocessen op de tijdschaal van onze metingen alleen 

koeling via akoustische fononen een mogelijke rol speelt in de recombinatie 

van de elektron-gatparen in de heterostruktuur. Uit figuur 3.12 volgt dat na 

2 ns de ladingsdragerstemperatuur voor beide kurven uit figuur 3.15( a) 

ongeveer 10 K bedraagt. Het enige relevante verschil voor de twee PL-

vervalkurven is op dit tijdstip de ladingsdragersdichtheid N . 
e-h 

Voor elk tijdstip t , na circa 1 ns na excitatie, voor de PL-vervalkurven 
1 

bij een excitatiedichtheid 0,5 I , is een later tijdstip t voor de PL-
O 2 

vervalkurven bij een excitatiedichtheid I aan te wijzen, zodat de ladingsa 
dragersdichtheid N 

e-h 
op die twee tijdstippen voor beide PL-vervalkurven aan 

elkaar gelijk is, 

N (t ) = N (t) 
e-h I 2 e-h 0 si 1 ' , 0 , • 0 

t > t > 1 ns. 
2 1 

(3.21) 

Voor lange tijden, als de ladingsdragerstemperatuur voor beide kurven 

vrijwel gelijk geworden is, verwachten we dat de vervalsnelheid bij een 

gelijke ladingsdragersdichtheid [zie vergelijking (3. 21) 1 voor beide kurven 

gelijk is. Deze verwachting kunnen we testen door de onderste PL-vervalkurve 

in figuur 3.15(a) in de positieve tijdrichting te verschuiven. 
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In figuur 3.15(b) is weergegeven dat na een verschuiving van t:.t=t -t = 0,58 
2 1 

ns de staarten van de PL-vervalkurven samenvallen. We konkluderen dat na 1,7 

ns op de tijdschaal in figuur 3.15(b) (t = 1,7 ns en t =t -t:.t = 1,1 ns) de 
2 1 2 

recombinatie in de put van de modulatiegedoteerde heterostruktuur eenduidig 

bepaald wordt door de dichtheid van de optisch gecreëerde ladingsdragers. 

We merken op dat de tijd waarover de onderste kurve in figuur 3.15 

verschoven is (0,58 ns) geen directe fysische betekenis heeft. De tijd is 

iets kleiner dan de tijd waarin de ladingsdragersdichtheid voor de bovenste 

PL-vervalkurven (I ) gehalveerd is (in circa 0, 7 ns volgens de schatting die 
0 

bij figuur 3.6 beschreven is), en dus gelijk geworden is aan de aanvanke-

lijke excitatiedichtheid voor de onderste kurve (0,5 I ). Het verschil 
0 

tussen deze twee tijden is :en gevolg van het feit dat voor korte tijden na 

excitatie (tot ~ 1,7 ns op de schaal van figuur 3.15) het verval van de 

fotoluminescentie bij een excitatiedichtheid I op tijdstip t , sneller is 
0 1 

dan voor een excitatiedichtheid 0,5 I op een eerder tijdstip t = t - t:.t. 
0 1 2 

De onderste kurve in figuur 3.15(b) daalt hierdoor, tot 1, 7 ns, bij een 

bepaalde excitatiedichtheid minder snel dan de bovenste kurve (ook als we 

het effect van de deconvolutie en de integratiefout in de beschouwing 

meenemen). 

• Ladingsdragersdichtheid als funktie van de tijd 

We kunnen nu een schatting maken voor het totale aantal niet-evenwiehts 

elektron-gatparen in de put van de heterostruktuur als funktie van de tijd 

na excitatie, door de kurven in figuur 3.15 van t tot 'oo' te integreren [zie 

vergelijking (3.18) in 3.4]. De zo berekende ladingsdragersdichtheidskurven 

zijn in figuur 3.16(a) weergegeven. 

De recombinatiesnelheid, ofwel de afname van het aantal deeltjes per tijds

eenheid, als funktie van de tijd na excitatie is gelijk aan de afgeleide van 

de kurven. Het eerste stuk van de kurven (tot circa 0,5 ns) is vanwege de 

deconvolutie en de integratiefout onnauwkeurig bepaald. 

In figuur 3.16(b) zijn de ladingsdragersdichtheidskurven weergegeven na de 

hierboven beschreven verschuiving van de onderste kurve over tJ.t = 0,58 ns. 

De kurven vallen op de gebruikte tijdschaal na 1, 7 ns samen. 

We hebben bij de bespreking van figuur 3.15 al opgemerkt dat de verval

snelheid als funktie van de ladingsdragersdichtheid, voor een korte tijd na 

excitatie, bij een excitatiedichtheid van I groter is dan bij een 
0 

excitatiedichtheid van 0,5 I . 
0 
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Figuur 3.16: ladingsdragersdichtheidskurven bij excitatiedichtheden I en 
0 

0,5 I . De kurven in (a) zijn verkregen door de kurven in figuur 3.15 van t 
0 

tot circa 15 ns te integreren. De recombinatiesnelheid als funktie van de 

tijd is voor de onderste kurve (0,5 I ) lager dan voor de bovenste kurve 
0 

(I ). In (b) is ten opzichte van (a) de onderste kurve (0,5 I ) 0,58 ns in 
0 0 

de tijd verschoven. Het verschil tussen de twee kurven in (b) voor korte 

tijden (tot circa 1,6 ns op de afgebeelde tijdsschaal) is een aanwijzing 

voor de invloed van de excitatiedichtheid op de temperatuur van de ladings

dragers als funktie van de hun tijdsafhankelijke dichtheid (zie tekst). 

Dit uit zich in figuur 3.16(b), op de afgebeelde tijdschaal tot circa 1,7 

ns, in een lagere recombinatiesnelheid voor de onderste kurve (0,5 I ) ten 
0 

opzichte van de bovenste kurve (I ) . 
0 

Dit verschil kan verklaard worden aan de hand van een beschouwing van de 

tijdsopgeloste temperatuur van de ladingsdragers in de put van de hetero

struktuur als funktie van de dichtheid van deze ladingsdragers. In figuur 

3.12 zien we dat de ladingsdragerstemperatuur als funktie van de tijd voor 

een excitatiedichtheid 0,5 I , hoger is dan voor een excitatiedichtheid I . 
0 0 

Om de ladingsdragerstemperatuur op de tijdschaal van figuur 3.16(b) te 

krijgen, moeten we de bovenste kurve (bij 0,5 I ) in figuur 3.12 nog t::.t = 
0 

0,58 ns langs de tijdas verschuiven, waardoor het temperatuurverschil voor 
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de beide kurven bij een bepaalde ladingsdragersdichtheid N nog toeneemt. 
e-h 

De ladingsdragerstemperatuur behorende bij de kurven in figuur 3.16(b) is 

voor de onderste kurve dus hoger dan voor de bovenste. 

We konkluderen dat de temperatuur van de optisch gecreëerde elektron

gatparen als funktie van de dichtheid van deze ladingsdragers in de put van 

de heterostruktuur, na excitatie met een aanvankelijke dichtheid van 0,5 I , 
0 

hoger is dan na een optische creatie met een excitatiedichtheid van I . De 
0 

recombinatiesnelheid (richtingscoëfficiënt van de kurve) is hierdoor voor de 

onderste ladingsdragersdichtheidskurve (0,5 I ) in figuur 3.16(b) op de 
0 

afgebeelde tijdsschaal tot circa 1,6 ns relevant lager dan voor de bovenste 

(I ). Na 1,6 ns (op de afgebeelde tijdschaal) wordt de recombinatiesnelheid 
0 

eenduidig bepaald door de ladingsdragersdichtheid in de put. 

We hebben met het voorgaande aangetoond dat niet de tijd na excitatie, maar 

de ladingsdragersdichtheid de relevante parameter is voor de recombinatie 

van de elektron-gatparen in de heterostruktuur. We hebben tevens gedemon

streerd dat de recombinatie als funktie van de excitatiedichtheid korte tijd 

na excitatie, bij hoge excitatiedichtheden sneller verloopt dan bij lage. 

Dit is van belang voor device-toepassingen, bijvoorbeeld voor een geheel

optische schakelaar: voor snellere schakeltijden is een hoger laservermogen 

vereist. 

• Recombinatiesnelheid en levensduur 

We hebben gezien dat de recombinatiesnelheid vanaf een bepaalde tijd na 

excitatie niet meer afhangt van de aanvankelijke excitatiedichtheid, mits we 

deze beschouwen als funktie van de ladingsdragersdichtheid en niet als 

funktie van de tijd. We beschouwen daarom vanaf nu alleen nog de bovenste 

ladingsdragersdichtheidskurve uit figuur 3.16 (I ) en bepalen hieruit 
0 

grafieken voor de recombinatiesnelheid en de stralende levensduur van de 

elektron-gatparen in de put van de heterostruktuur. 

In figuur 3.17(a) is de recombinatiesnelheid van de ladingsdragers uitgezet 

als funktie van de tijd (a) en als funktie van de dichtheid van de elektron

gatparen in de put van de heterostruktuur (b). Vanwege de deconvolutie en de 

integratiefouten is de kurve in figuur 3.17(a) slechts tussen 1 ns en 3 ns 

binnen circa 10 % nauwkeurig bepaald. Voor figuur 3.17(b) loopt het korres

ponderende nauwkeurigheidsgebied van circa N = 2 · 10
10 

tot 6 ·10
10 

'e-h-
e-h 
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Figuur 3.17: Recombinatiesnelheid van de niet-evenwicht ladingsdragers in de 

put van de heterostruktuur als funktie van de tijd (a) en als funktie van de 

ladingsdragersdichtheid in de put (b). De recombinatiesnelheid is berekend 

door telkens twee array-elementen uit de representatie van de bovenste kurve 

uit figuur 3.16( a) die 52,6 ps uit elkaar liggen, van elkaar af te trekken 

en het verkregen getal te delen door de tijdstap (52,6 ps). In de figuur 

zijn de grenzen aangegeven waarbinnen de kurven nauwkeurig (fout < 10%) 

bepaald zijn. 

We hebben de stralende levensduur van de elektron-gatparen in de put van de 

heterostruktuur bepaald volgens vergelijking 3.20 uit paragraaf 3.4, 

1 
T 

r 

J P ( t,hw)dhw 

= --------------
00 J P(t' )dt' 

t 

[3.20] 

00 
door de bovenste kurve in figuur 3.16 (J P(t' )dt') te delen door de bovenste 

t 

kurve in figuur 3.15 (JP(t,hw)dhw). 
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In figuur 3.18(a) is deze levensduur uitgezet als funktie van de tijd, en in 

figuur 3.19(b) als funktie van de ladingsdragersdichtheid. De nauwkeurig-

heictsgrenzen zijn weer in de figuur aangegeven. 

Uit (a) volgt dat de stralende levensduur tussen 1 ns en 2 ns toeneemt van 

-r ~ 0, 95 ns tot -r ~ 1,4 ns. Uit (b) lezen we af dat de levensduur deze 
r r 

zelfde toename vertoond voor een ladingsdragersdichtheid van N = 2 ·1010 

e-h 
10 -2 

tot 6 ·10 'e-h-paren' ·cm . 

2.00 2.00 

B 
1.80 1.80 

1.60 1.60 

1.40 1.40 

1.20 1.20 

1.00 1.00 

0.80 0.80 
0 2 3 4 0 2 4 6 8 

time ( ns ) density ( 1 0X 10 e-h pairs cm· 2
) 

Figuur 3.18: Stralende levensduur van de elektron-gatparen in de put van de 

heterostruktuur als funktie van de tijd (a) en als funktie van het aantal 

niet-evenwicht ladingsdragers in de put (b). De kurven zijn verkregen door 

de bovenste kurve uit figuur 3.16 te delen door de kurve uit figuur 3.15. In 

de figuur zijn de grenzen waarbinnen de kurven nauwkeurig (fout < 10%) 

bepaald zijn, aangegeven. 

We kunnen de experimenteel bepaalde stralende levensduur als funktie van de 

ladingsdragersdichtheid [figuur 3.18(b) 1 vergelijken met de matrixelementen 

uit het linkerlid uit van vergelijking (3.20) die uit zelf -consistente 

berekeningen aan de heterostruktuur bepaald zijn. 

In figuur 3.19 zijn voor een aantal ladingsdragersdichtheden de berekende en 

de gemeten stralende levensduur weergegeven. We zien een redelijke 

overeenstemming. 
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Figuur 3.19: Berekende en gemeten stralende levensduur van elektron-gatparen 

in de put van de modulatiegedoteerde heterostruktuur. 

V Excitatie-energieafhankelijkheid van de fotoluminescentie 

We zullen nu nog kort iets zeggen over hoe de fotoluminescentie uit de put 

van de excitatie-energie afhangt. In figuur 3.20 zijn PL-vervalkurven bij 4 

verschillende excitatie-energieën zowel lineair (a) als logaritmisch (b) 

weergegeven. (Let op: de tijdsschaal is voor (a) en (b) verschillend.) De 

excitatiedichtheid is I en de fotoluminescentie is gedetecteerd bij 1,514 
0 

eV (819 nm). De excitatie-energieën zijn: 1,5156 eV (818 nm), 1,5175 eV (817 

nm), 1,5215 eV (815 nm) en 1,5595 eV (795 nm). 

We zien dat voor afnemende excitatie-energieën de fotoluminescentie voor 

korte tijden (< 200 ps) sterk toeneemt [3.20(a)], maar dat de totale 

hoeveelheid licht dat na circa 200 ps is uitgezonden juist kleiner wordt 

[(3.20(b)]. 

De toename voor korte tijden wordt veroorzaakt door een grotere bijdrage van 

het substraat aan de fotoluminescentie. Uit figuur 3.6 volgt namelijk dat we 

met onze drie laagste excitatie-energieën (1,5156 eV, 1,5175 eV en 1,5215 

eV) resonant instralen op het exciton-nivo (X) in het substraat. Uit andere 

metingen (hier niet afgebeeld) is gebleken dat door deze resonante 

instraling de fotoluminescentie-intensiteit uit het substraat toeneemt. 
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Figuur 3.20: PL-vervalkurven bij verschillende excitatie-energieën op 

lineaire (a) en logaritmische (b) schaal. De excitatie-energieën zijn 

aangegeven. De detectie-energie is 1,514 eV (819 nm), en er is ingestraald 

met een excitatiedichtheid van I 
0

• 

De lagere totale fotoluminescentie na circa 200 ps bij afnemende excitatie

energieën duidt op een lagere absorbtie in de put. Dit wordt veroorzaakt 

doordat bij een lage excitatie-energie minder geëxciteerde toestanden 

(subbanden) van het 2DEG in de modulatiegedoteerde heterostruktuur aan de 

absorptie van het laserlicht meedoen (zie PLE-spekrum in figuur 3.4). 
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4 KONKLUSlES 

In dit hoofdstuk behandelen we de konklusies van dit afstudeerwerk. Ze 

vallen uiteen in twee afzonderlijke delen. We zullen eerst de konklusies 

over de gebruikte tijdsafhankelijke meetmethode geven. Daarna worden de 

konklusies over de metingen besproken. 

• Meetmethode 

De tijdsafhankelijke metingen, de PL-vervalkurven, zijn gemeten met de 

TCSPC-techniek. De breedte van het apparaatprofiel is de beperkende faktor 

voor de tijdsresolutie. Zonder deconvolutie is deze tijdsresolutie circa 500 

ps. Voor lange tijden (orde van ns) vervormt de staart van het apparaat

profiel de PL-vervalkurven. Met behulp van het ontwikkelde deconvolutiemodel 

hebben we tijdsresolutie verbeterd tot ~ 200 ps. Tevens is volledig 

gekorrigeerd voor de staart van het apparaatprofieL Het succes van de 

deconvolutie hangt ook af van de meetruis. Hierdoor is de eerste 300 à 400 

ps van een gedeconvolueerde PL-vervalkurve onnauwkeurig bepaald. 

De tijdsresolutie heeft dus een ondergrens van ~ 200 ps. Echter, de resolu

tie kan verbeterd worden door het gebruik van een ander type fotomultiplier. 

Er is geen principiële bovengrens aan de tijdsresolutie. Met de gebruikte 

T AC kan met een maximale tijdsspanne van 80 f.l.S gemeten worden. 

De gebruikte MCA is gedeeltelijk tijdens het afstudeerwerk ontwikkeld. Door 

toepassing van het zogenaamde 'sliding scale' principe wordt een zeer 

homogene verdeling van kanaalbreedten verkregen (differentiële niet

lineairiteit ~ 0,4 %). Hierdoor is poissonruis tot circa 60000 counts in een 

kanaal de beperkende faktor in de nauwkeurigheid waarmee dit aantal bepaald 

wordt. In onze opstelling is de minimale kanaalbreedte 13,15 ps. Deze 

resolutie is voldoende voor een nauwkeurige bepaling van het apparaatprofiel 

en de PL-vervalkurven. Door de auteur is uitgebreide snelle programmatuur 

geschreven (M68000 machinetaal) waardoor de dode tijd, ten gevolge van 

datatransport, tijdens accumulatie tot een minimum beperkt is. 

• Experimentele resultaten 

We hebben zowel tijdsgeïntegreerde metingen, in de vorm van PL-spektra, als 

tijdsafhankelijke metingen, in de vorm van PL-vervalkurven, verricht. De 

metingen zijn bij verschillende excitatiedichtheden, detectie- en excitatie

energiën uitgevoerd. 
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De konklusies met betrekking tot de experimentele resultaten zijn in het 

vorige hoofdstuk tijdens de bespreking van de metingen al gedeeltelijk 

genoemd. We zullen ze hier op een rijtje zetten. 

(i) Uit een vergelijking van de PL-spektra van de heterostruktuur en van 

een geëtst preparaat hebben we de bijdrage van het substraat aan de totale 

tijdsgeïntegreerde fotoluminescentie bepaald. Deze bijdrage is aan de hoge

energie kant van recombinatielijn uit het 2DEG maximaal circa 25%. Aan de 

lage-energie kant daalt de bijdrage tot circa 5%. 

Uit de PL-vervalkurve van het geëtste preparaat hebben we bepaald dat de 

fotoluminescentie-intensiteit van het substraat na 0,2 ns met meer dan de 

helft, en na 0,6 ns met ongeveer 90'7. gedaald is. 

We konkluderen dat de tijdsafhankelijke substraatbijdrage alleen in een 

klein tijdsinterval na excitatie, in de orde van de tijdsresolutie (~ 200 

ps), van belang is. 

(ii) Uit zowel tijdsgeïntegreerde als tijdsopgeloste metingen konkluderen 

we dat de bijdrage van het elektron-gatplasma aan de fotoluminescentie uit 

de put van de heterostruktuur boven een excitatiedichtheid van 6 ·10
10 

'e-h-
-2 paren'· cm per laserpuls (0,5 I ) sterk toeneemt. Tijdens de recombinatie 

0 

van het elektron-gatplasma verandert de spektrale positie van de tijds-

opgeloste recombinatielijn niet. 

(iii) Aan de gemeten PL-vervalkurven zien we dat de vervalsnelheid van de 

fotoluminescentie-intensiteit uit het 2DEG voor hoge overgangsenergieën veel 

sneller is dan voor lage. 

Een beter beeld van de tijdsopgeloste recombinatie van de optisch gecreëerde 

elektron-gatparen in de put van de modulatiegedoteerde heterostruktuur kan 

worden verkregen door verschillende PL-vervalkurven uit een groter spektraal 

gebied samen te voegen. 

De dwarsdoorsneden van de PL-vervalkurven bij bepaalde tijden, de tijdsaf

hankelijke spektra, geven een goed beeld van de dynamische roodverschuiving 

van de e -+hh recombinatielijn uit het 2DEG naar lagere overgangsenergieën. 
1 0 

We hebben hiermee op een directe manier de dynamische roodverschuiving 

aangetoond. De totale dynamische roodverschuiving bedraagt 11 meV, hetgeen 

overeen komt met gemeten statische blauwverschuiving uit eerder 

tijdsgeïntegreerd onderzoek aan de heterostruktuur. 
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(iv) Uit de tijdsafhankelijke spektra kunnen we ook een schatting maken 

voor de temperatuur van de ladingsdragers. Bij een excitatiedichtheid van I 
0 

daalt de ladingsdragerstemperatuur op een tijdschaal van 0,6 ns tot 1,8 ns 

na excitatie van circa 40 K tot 10 K. Bij de excitatiedichtheid van 0,5 I 
0 

is de koeling trager: de ladingsdragerstemperatuur neemt af van circa 23 K 

tot 10 K op een tijdschaal van 1,3 ns tot 2,5 ns na excitatie. Voor beide 

excitatiedichtheden (0,5 I en I ) geldt dat de na een bereikte temperatuur 
0 0 

van circa 10 K, deze temperatuur nauwelijks verder afneemt. 

(v) De totale fotoluminescentie-intensiteit uit de put is bepaald door 

alle PL-vervalkurven binnen het gemeten spektrale gebied op te tellen. Deze 

geïntegreerde PL-vervalkur''~ verloopt veel geleidelijker dan de PL

vervalkurven bij afzonderlijke detektie-energieën. 

Uit deze totale PL-vervalkurve kunnen we een benadering voor het totale 

aantal niet-evenwicht ladingsdragers in de put van de heterostruktuur als 

funktie van tijd halen. 

We hebben aangetoond dat niet de tijd na excitatie, maar de ladingsdragers

dichtheid de relevante parameter is voor de recombinatiesnelheid èn 

spektrale positie van de elektron-gatparen in de heterostruktuur. 

We konkluderen dat de temperatuur van de optisch gecreëerde elektron

gatparen als funktie van de dichtheid van deze ladingsdragers in de put van 

de heterostruktuur, na circa 1 ns na excitatie met een aanvankelijke 

dichtheid van 0,5 I
0

, hoger is dan na een optische creatie met een 

excitatiedichtheid van I . 
0 

Hierdoor is de recombinatiesnelheid als funktie van het aantal overgebleven 

niet-evenwicht ladingsdragers in de put van de heterostruktuur, voor de lage 

excitatiedichtheid 0,5 I lager dan voor 
0 

de hoge excitatiedichtheid I . 
0 

Nadat de ladingsdragersdichtheid gedaald is tot N = 3 ·10
10 

elektron-
e-h 

gatparen per cm2
, is het verschil in recombinatiesnelheid te verwaarlozen. 

De stralende levensduur neemt 

ladingsdragersdichtheid van N 
e-h 

tussen 1 ns en 2 ns, of voor 
10 10 -2 = 2·10 tot 6·10 'e-h-paren'· cm , 

een 

toe 

van 0, 95 ns tot 1,4 ns. De experimenteel bepaalde stralende levensduur als 

funktie van de ladingsdragersdichtheid stemt redelijk overeen met bepaalde 

waarden uit zelf-consistente berekeningen aan de heterostruktuur. 
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(vi) Uit PL-vervalkurven die gemeten zijn bij verschillende excitatie

energieën volgt dat voor zeer lage excitatie-energieën (circa 1,515 eV tot 

1,522 eV, de bijdrage van het substraat aan de totale luminescentie

intensiteit, door de resonante instraling op het exciton-nivo (X), sterk 

toeneemt ten opzichte van excitatie met hogere energieën. De absorptie in de 

dunne GaAs laag van de heterostruktuur is voor lagere excitatie-energieën 

lager, omdat minder geëxciteerde toestanden (subbanden) van het 2DEG aan de 

absorptie van het laserlicht meedoen. 
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APPENDIX A: Discrete fouriertechnieken 

Een fysisch proces kan naast het tijddomein, door h(t), ook in het 

frequentiedomein beschreven worden door een amplitude H (in het algemeen een 

complex getal) als funktie van de frequentie, dus door H(v), met -oo < v < oo. 

Het is vaak zinvol om h(t) en H(v) te beschouwen als twee verschillende 

representaties van dezelde funktie. De relatie tussen deze twee representa

ties wordt beschreven door de fouriertransfomaties: 

IX) 

F(h(t)) = H(v) = J h(t)e21liVtdt, 
-IX) 

IX) 

Ff-(H(v)) = h(t) = J H(v)e -zmvtdv. 
-IX) 

(Al) 

Hieruit volgt direkt dat fouriertransformatie een lineaire operatie is . 
• Verder geldt dat als h(t) reëel is: H(-v) = [H(v)] . 

De convoltie-integraal f van twee funkties, g en h, wordt gegeven door: 

IX) 

f(t) = g(t)•h(t) = J g(-r)·h(t--r)d-r. 
-IX) 

[2.1] 

Door deze vergelijking in (Al) in te vullen, vinden we dat convolutie in de 

fourierruimte overeenkomt met gewone vermenigvuldiging: 

FC f(t)=g(t)•h(t) ) = ( F(v)=G(v) · H(v) ). [2.5] 

In ons geval bestaat de funktie h(t) uit N discrete waarden (nl. uit de 

inhoud van het histogramgeheugen). De inhoud van de verschillende kanalen 

kan beschouwd worden als bemonsterde data op tijdstippen met een konstant 

tijdsinterval /1, zodat we h(t) als volgt kunnen schrijven: 

h - h(n/1), 
k 

t - k/1, 
k 

k = 0,1,2, ... N - 1 (AZ) 

Volgens het Nyquist theorema wordt de hoogste frequentie die door de 

discrete dataset beschreven kan worden, gegeven door: 

1 
vc = 211' 

Deze kritische frequentie is belangrijk in verband met het bemonsterings-
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theorema: Als de bandbreedte van een continue funktie h(t), bemonsterd op 

intervallen !:::., kleiner is dan de kritische frequentie v , dus als H(v)=O 
c 

voor alle I v I >v , dan wordt h(t) volledig bepaald door zijn monsters h : 
c n 

N-1 sin[2rrv ( t-kt::.)] 
h(t) = /::,.· E \. c 

k=O rr (t -kt:.) 
(A3) 

Als de bandbreedte van h(t) groter is dan v , dan worden de frequenties die 
c 

buiten het gebied -v <v<v liggen ongewenst afgebeeld op frequenties in dit 
c c 

gebied. Dit effekt wordt aliasing genoemd. 

We zullen nu laten zien dat de fouriertransformatie van de discrete dataset 

(A2) beschreven kan worden door een eindige som. Stel dat de funktie h(t) 

slechts ongelijk aan nul is binnen een tijdsinterval dat in de gegeven N 

datapunten bevat is. Deze N invoerpunten kunnen niet meer dan N 

onafhankelijke uitvoerpunten opleveren. Het is daarom voldoende om de 

fouriergetransformeerde H(v) te bepalen voor de volgende discrete waarden 

van v: (stel N is even.) 

n 
vn- Nt::.' (A4) 

De twee extreme waarden van v komen precies overeen met de kritische 
n 

frequentie van Nyquist; Alleen de twee hiermee korresponderende 

fouriercoëfficiënten zijn afhankelijk (en zelfs aan elkaar gelijk), zodat er 

inderdaad N onafhankelijke fouriercoëfficiënten zijn. 

De integraal in (Al) kan nu als volgt door een discrete som benaderd worden: 

N-1 

H(v) 
n 

t::.·[ h 
k=O 

k 

2rrikn!N 
e (AS) 

Hier zijn vergelijking (A2) en (A4) ingevuld. De discrete fouriertrans

formatie wordt nu gedefinieerd als de laatste sommatie in (AS): 

H - (A6) 
n 

De discrete fouriertransformatie beeldt dus N komplexe getallen (de h 's) af 
k 

op N komplexe getallen (de H 's). 
n 

De relatie met de continue fouriertransformatie wordt gegeven door: 
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H(v ) ~ llH (A7) 
n n 

met v gegeven door (A4). 
n 

In vergelijking (A6) hebben we index n van -N/2 tot N/2 laten lopen. Omdat 

deze vergelijking echter periodiek is in n met periode N, kunnen we n ook 

variëren van 0 tot N-1 (één komplete periode). Nu korrespondeert frequentie 

0 met n=O, de positieve frequentie.s O<v<v korresponderen met 1:Sn:SN/2-1, en 
c 

de negatieve frequenties -v <v<O komen overeen met N/2+1:Sn:SN-1. De waarde 
c 

n=N /2 komt overeen met zowel v=v als v=-v . 
c c 

De symmetrie-eigenschappen van de discrete fouriertransformatie zijn analoog 

aan die van de continue fouriertransformatie. We hebben te maken met reële 
• meetpunten h zodat geldt: H = [H ] . Het is dus voldoende om in de 

k n N-n 

berekeningen de coëfficiënten O:Sn:SN /2 mee te nemen. 

De vergelijking voor de discrete inverse fouriertransformatie is: 

h 1 Ne H -2rrikn/N 
k = N. L ne (A8) 

k=O 

Het verschil met (A6) is het teken in de exponent en de faktor 1/N. 

Bij TCSPC hebben we te maken met d bemonsterde waarden van de PL

vervalkurve: de signaalfunktie s met eindige tijdsduur N, en met de 

bemonsterde waarden van het apparaatprofiel: de responsiefunktie r met 

eindige tijdsduur M. De discrete convolutiesom kunnen we nu als volgt 

definiëren: 

M/2 

\ s ·r L J-k k 
k=M/2+1 

(A9) 

Analoog aan het convolutietheorema voor continue funkties kunnen we nu het 

discrete convolutietheorema definiëren: 

N/2 

\ s r <==> SR , L j-k k n n 
k=-N/2+1 

(AlO) 

met S (n=O, .. ,N-1) de discrete fouriertransformatie van s (j=O, .. ,N-1) en 
n J 

R (n=O, .. ,M-1) de discrete fouriertransformatie van r (j=O, .. ,M-1). 
n J 
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Het discrete convolutietheorema gaat ervan uit dat de signaalfunktie 

periodiek is. Dit is echter hier niet het geval. Om artefacten te voorkomen 

is het daarom noodzakeli]k dat zowel de PL-vervalkurve als het apparaat

profiel aan beide zijden van hun top naar nul gaan. Bij de berekeningen moet 

gelden dat het aantal nullen in de uiteinden van de dataset s minstens 

gelijk is aan het aantal eindige elementen in r (=M). 



~~ti ng: Deconvol ut leprogramma (FORTRAN) 

APPENDIX B: Lisling: Deconvolulieprogramma (FORTRAN) 

$DEBUG 
$DFCLARE 

INTEGER CH,I,M,N,CU,EXPOL 
REAL*8 PJE,SJGNAL,RESPNS,UNSM,IIULP,SA,SB,RA,RB,SDEV,DTR, 

*XFIT, YFIT 
CHARACTER*32 FNAMEl,FNAME2,FNAME3 
PARAMETER(CH=4096) 
DI MENSION UNSM(CH), SJGNAL (CH), RESPNS(CH), SB ( 10), RB ( 10), 

*XFIT(200),YFIT(200) 
PIE=3.1415926536 
WRITE(",*) 'Running' 
WRITE(*,")'Enter signal input filename-' 
READ(*, 1000)FNAME1 
WRITE(*,*)'Enter response input filename-' 
READ(*,lOOO)FNAME2 
WRITE(*,*)'Enter output filename-' 
READ(*,1000)FNAME3 

I 000 FORMAT( A) 
WRITE(*,*)'Extrapolate the data? (y=l,n=O)' 
READ(*,*)EXPOL 
OPEN(lO, FILE=FNAME1) 
N=O 

100 READ(lO,*,END=SOO)IIULP 
N=N+l 
SIGNAL(N)=IIULP 
GOTO 100 

SOO CONTINUE 
OPEN(l1,FILE=FNAME2) 
M=1 

110 READ(li,*,END=510)RESPNS(M) 
M=M+I 
GOTO 110 

SlO M=M-1 
WRITE(*,*)N,M 
DO 11 l=N, CH 

S!GNAL(l)=O.O 
11 CONTINUE 

DO 12 I=M,Cil 
RESPNS(l)=O.O 

12 CONTINUE 

IF (MOD(M,2).GT.O.O) M=M+I 
CALL DECONVLV(SIGNAL,N,RESPNS,M,UNSM,EXPOL) 
OPEN(I3,FILE=FNAME3) 
REWIND(13) 
DO 24 I=I,N 
WRITE(13,912)l,UNSM(I) 

21 CONTINUE 
912 FORMAT(I4,EI3.6) 

CLOSE(l3) 
STOP 
END 
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c -------------------------------------------------------------------
c POLVNOMAL FIT 
c -------------------------------------------------------------------

SUBROUTINE SIMEQ(A,X,N,EPS,INDIC,SIMUL) 
REAL*8 A,AIJCK,DETER,EPS,PIVOT,SIMUL,X,Y 
INTEGER I, INDIC, INTCH, IPl, IROW, IROWI, IROWJ, IHOWK, !SCAN, J, JSCAN, 

• JCOL, JCOLI, JCOLJ, JCOLK, JORD, JTEMP, K, KM!, MAX, N, NMl, NHC 
OlMENSION IROW(SO),JCOL(SO),JORD(SO),Y(SO),A(l1, 11 ),X(10) 
MAX=N 
IF (INDIC.GE.OJ MAX=N+1 
IF (N.LE.10) GOTO 5 

SIMUL=O.ODO 
RETURN 

5 DETER=l.ODO 
DO 18 K=1,N 

KMl=K-1 
PIVOT=O.ODO 
DO 11 I=1,N 

DO 11 J=l, N 
IF (K.EQ.l) GOTO 9 
DO 8 ISCAN=l,KMI 

DO 8 JSCAN=l,KMl 

79 

I F ( I. EQ. IR OW ( l SCAN) ) GOTO I I 
8 IF (.J.EQ.JCOL(.JSCAN)) c;uro 11 
9 IF (DABS(A(I,J)).l.F.DABS(PIVOT)J crrro 11 

PIVOT=A(l,J) 
JROW(K)=I 
JCOL(K)=J 

11 CONTINUE 
IF (DABS(PJVOT).GT.EPS) GOTO 13 

SJMUL=O.ODO 
RETURN 

13 JROWK=IROW(K) 

liJ. 

17 
18 

?0 

JCOLK=JCOL(K) 
DETER=DETER*PJVOT 
DO 14 J=l,MAX 

A( IROWK, J )=A ( IROWK, J )/PIVOT 
A(IROWK,JCOLK)=1.0DO/PIVOT 
DO 18 I=l,N 

AJJCK=A( I, JCOLKJ 
IF (I.EQ.IROWK) GOTO 18 
A(I,JCOLK)=-AIJCK/PIVOT 
DO 17 J=1,MAX 
IF (J.NE.JCOLK) A(l,J)=A(I,J)-AJ.JCK*A(IHOWK,.J) 
CONTINUE 

CONTINUE 
DO 20 I=1,N 

JNTCH=O 
NMl=N-1 

IROWI=IROW( I) 
JCOLI=JCOL(I) 
JORD(IROWJ)=JCOLI 
JF (INDIC.GE.O) X(JCOLI)=A(IROWI,MAX) 

DO 7.2 I=1,NM1 
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2?. 

?.4 

?.6 

:u 

?.8 

29 

30 

IPl=I+l 
DO 22 J=IPl, N 

CONTINUE 

IF (JORD(J).GE.JORD(Ill GOTO 22 
JTEMP=JORD(J) 
JORD (J l =JORD (I l 
JORD(l)=JTEMP 
INTCH=INTCH+1 

IF (INTCH/2*2.NE.INTCH) DETER=-DETER 
IF (INDIC. LE. 0) GOTO 26 
SIMUL=DETER 
RETURN 
DO 28 J=1,N 

DO 27 I=1, N 
!ROWI=IROW(I) 
JCOLI=JCOL( I) 
Y(JCOLil=A(IROWI,Jl 

DO 28 I=1, N 
A( I, J)=Y( I l 

DO 30 I=1,N 
DO 29 J=1,N 

IROWJ=IROW(J l 
JCOLJ=JCOL ( J) 
Y(IROWJ)=A(I,JCOLJ) 

DO 30 J=1, N 
A(I,Jl=Y(J) 

SIMUL=DETER 
RETURN 
END 

SUBROUTINE POLYFIT(X,Y,M,A,B,N,HEGR) 
c:• data array's X, Y: dimension 200, uses only M elcmenls 
C:* M: number of data points for fil 
c:• A: first coefficient 
c:• B: polynomial coefficients 
C* N: order of polynoom 
c• 1\FGH: if zer·o no solution!! 

REAL*8 A,B,C,CYX,CYY,DENOM,DUM,DET,EPS,FM,HEGR,S,SY,SYY,SX, 
*SYX,TEMP,X,Y 

INTEGER NTWO,I,IPJ,J,M,N,NP1,NPI 
DI MENS ION C ( 11 , 11 ) , SX (ZO) , SYX ( 10) , CYX ( 10 l , X ( 700) , Y ( 200) , B ( 1 0) 
EPS=1.0D-20 
NTWO=Z*N 
NP1=N+1 
SY=O.ODO 
SYY=O.ODO 
DO 1 I=l,N 

NPI=N+I 
SX ( I ) =0. 000 
SX(NPI )=0. 000 
SYX(I)=O.ODO 

DO 3 I=l,M 
SY=SY+Y( I l 
SYY=SYY+Y(!)**Z 
DUM=l. ODO 
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2 

3 

4 

6 

7 

30 

D02J=1,N 
DUM=DUM*X(I) 
SX(J)=SX(J)+DUM 
SYX(J)=SYX(J)+Y(I)*DUM 

DO 3 J=NPl,NTWO 
DlJM=DlJM*X(I) 
SX( J )=SX (J l +DUM 

FM=M 
CYY=SYY-SY*SY/FM 
DO 4 I=1,N 

CYX(I)=SYX(I)-SY*SX(I)/FM 
C( I, NP1 )=CYX( I) 
DO 4 J=1,N 

IPJ=I+J 
C(I,Jl=SX(IPJ)-SX(I)*SX(J)/FM 

CALL SIMEQ(C,B,N,EPS,l,DET) 
WRITE(*,*)'DET = ',DET 
IF (DET.NE.O.ODO) GOTO 6 

REGH=O.ODO 
RETURN 

DUM=SY 
TEMP=CYY 
DO 7 I=1,N 

DUM=DUM-B(I)*SX(l) 
TEMP=TEMP-B(I)*CYX(l) 

A=DUM/FM 
DENOM=M-N-1 
S=DSQHT(TEMP/DENOM) 
REGR=S 
HETURN 
END 

SUBROUTINE PLNOOM(X,i,A,B,N) 
REAL*8 X,Y,A,B 
INTEGER I, N 
OlMENSION 8(10) 
Y=A 
DO 30 !=1,N 

HETURN 
END 

Y=Y+B( I )*(X**!) 

c --------------------------------------------------------------------
c FOURIER SUBROUTINES 
c --------------------------------------------------------------------

C* 
c• 
c• 
C* 

SUBROUTINE FOUR1(DATA,NN,ISIGN) 
ISIGN=1: DATA is replaced by lts discrete (complex) Fourier spectrum. 
ISIGN=-1: DATA is replaced by its inverse discrete Fourier transform. 
NOTE: DATA represents a complex array of length N, which is an Inleger 
power of 2. Take care on the packing of the array DATA. 
REAL*8 WH,WI,WPR,WPI,WTEMP,THETA,DATA,TEMPI,TEMPR 
INTEGER l,ISIGN,ISTEP,J,M,MMAX,N,NN,CH 
PARAMETEH(CH=Z**12l 
OlMENSION DATA(2*CII) 
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11 

1;.> 

c• 
c• 
c• 
c• 
c• 
c• 

N=2*NN 
J=1 
DO 11 I=1,N,2 

IF (J.GT. IJ THEN 
TEMPR=DATA(J) 
TEMPI=DATA(J+1) 
DATA(J )=DATA( I) 
DATA(J+1)=DATA(I+1) 
DATA(I)=TEMPR 

ENDIF 
M=N/2 

DATA( I+1 )=TEMPI 

IF ((M.GE.2).AND. (J.GT.M)) THEN 
J=J-M 
M=M/2 
GOTO 1 

ENDIF 
J=J+M 

CONTINUE 
MMAX=2 
IF (N.GT MMAX) THEN 

ENDIF 
RETURN 
END 

ISTEP=2*MMAX 
THETA=6.2831853071795900/(ISIGN*MMAX) 
WPR=-2.0DO*DSIN(O.SDO*THETA) .. 2 
WPI=DSIN(THETA) 
WR=1.0DO 
WI=O.ODO 
DO 13 M=1,MMAX,2 

DO 12 I=M,N,ISTEP 
J=I+MMAX 
TEMPR=SNGL(WR)*DATA(J)-SNGL(WIJ*DATA(J+l) 
TEMPI=SNGL(WR) *DATA(J+l) +SNGL(WI) *DATA ( .J) 

DATA(J)=DATA(I)-TEMPR 
DATA(J+l)=DATA(I+l)-TEMPI 
DATA(I)=DATA(I)+TEMPR 
DATA(I+1)=DATA(I+1)+TEMPI 

CONTINUE 
WTEMP=WR 
WR=WR*WPR-WI*WPI+WR 
WI=WI*WPR+WTEMP*WPI+WI 

CONTINUE 
MMAX=ISTEP 
GOTO 2 

SUBROUTINE REALFT(DATA,N,ISIGNJ 
The Fourier transfarm of a 2N set real-valued data points is 
calculated. N must be a integer power of 2. DATA is rcplaced by the 
positive frequency half of lts complex Fourier transfarm in lhc case 
ISIGN=1. NOTE: DATA(l) and DATA(2) are thc real-valued first and 
lastcomponentsof the complex spectrum. lf ISIGN=-1, thc Inverse 
transfarm of a complex data array is calculated only whcn the Lr. 
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c• 
c• 

11 

belengs to a real-valued data array. NOTE: result in this case should 
be multiplied by 1/N. 
REAL*8 WR,WI,WPR,WPI,WTEMP,THETA,C1,C2,WIS,WRS,DATA, 

*HII,H1R,H2I,H2R 
INTEGER I,ISIGN,I1,I2,I3,I4,N,N2P3,CH 
PARAMETER(CH=2**12) 
OlMENSION DATA(CH) 
THETA=3.141592653589793DO/DBLE(N) 
Cl=O.SDO 
IF (ISIGN.EQ.1) THEN 

C2=-0.5DO 

ELSE 
CALL FOUR1(DATA,N,1) 

C2=0.5DO 
THETA=-TI!ETA 

ENDIF 
WPR=-2.0DO*DSIN(O.SDO*THETA)**2 
WPI=DSIN (THETA) 
WR=1. ODO+WPR 
WI=WPI 
N2P3=2*N+3 
DO 11 I =2 , N/2 

I1=2*I-1 
I2=I1+1 
I3=N2P3-I2 
I4=I3+1 
WRS=WR 
WIS=\-/ I 
H1R=Cl*(DATA(Il)+DATA(IJ)) 
H1I=Cl*(DATA(I2)-DATA(I4)) 
H2R=-C2*(DATA(I2)+DATA(I4)) 
H2I=C2*(DATA(I1l-DATA(I3)) 
DATA(I1)=H1R+WRS*H2R-WIS*H2I 
DATA(I2)=H1I+WRS*H2I+WIS*H2R 
DATA(I3)=H1R-WRS*H2R+WIS*H2I 
DATA(I4)=-H1I+WRS*JI2I+WIS*H?R 
WTEMP=WR 
WR=WR*WPR-WI*WPI+WR 
WI=WI*WPR+WTEMP*WPI+WI 

CONTINUE 
IF (ISIGN.EQ.1) THEN 

H1R=DATA(1) 
DATA(1)=H1R+DATA(2) 
DATA(2)=H1R-DATA(2) 

ELSE 

ENDIF 
RETURN 
END 

H1R=DATA(1) 
DATA(1)=C1*(H1R+DATA(2)) 
DATA(2)=Cl*(H1R-DATA(2)) 
CALL FOUR1(DATA,N,-1) 

SUBROUTINE TWOFFT(DATA1,DATA2,FFTl,FFT2,N) 
calculates the Fourier spectra of two real-valued data arrays 
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c• 
c• 

11 

41 

1?. 

DATA! and DATAZ, each of length N. The complex transfarms are returned 
as FFTl and FFTZ resp. N must be an integer power of 2!! 
REAL*S DATAI,DATAZ,HRI 
INTEGER J,N,NZ,CH 
PARAMETER(CH=2"*12) 
DI MENSION DATA! (CH), DAT AZ (Cl!), HRl (Z*CH) 
COMPLEX*!6 FFTI (CH), FFTZ (CH), Hl, HZ, Cl, C2 
Cl=DCMPLX(O.S,O.O) 
CZ=DCMPLX(0.0,-0.5) 
DO 11 J=l,N 

HRI(Z*J-l)=DATAI(J) 
HR1(2*Jl=DATA2(J) 

CONTINUE 
CALL FOUR!(HRI,N,l) 
D041J=l,N 

FFTI (J)=DCMPLX(IIRl (2*J-1) ,HR1 (2*.1)) 
CONTINUE 
FFT2(1)=DCMPLX(DIMAG(FFT1(1)),0.0DO) 
FFT1(1)=DCMPLX(DREAL(FFTI(l)),O.OOO) 
N2=N+2 
DO 12 .J=Z,N/2+1 

lll=Cl*(FFT!(J)+DCONJG(FFT!(N2-J))) 
H2=C2*(FFT1(J)-DCONJG(FFTI(N2-J))) 
FFTI (J)=IIl 

CONTINUE 
RETURN 
END 

FFT1(N2-J)=DCON.JG(Hl) 
FFT2(J)=H2 
FFT2(N2-J)=DCONJG(H2) 

c ---------------------------------------------------------------
r: CONVOLUTION/DECONVOLUTI ON SUBROUT! NES 
c: 

SUBHOU TI NE WRAP (OR I , M, WHP, N) 
c:• lhe real dala array OR! is wr·apped around for use in CONVJ.V. Thc 
c• length of ORI is M, which is odd. The dala array WHP of length N 
c:• (integer power of 2) is returned and ready for use in CONVl_V_ 

REAL*S ORI,WRP,ORIMAX,SUM,SI 
INTEGER I,M,N,CH,IMAX 
PARAMETER(CH=2**12) 
OlMENSION ORI(CH),WRP(C:Hl 
ORIMAX=ORI(l) 
IMAX=1 
DO 21 I=Z,M 

?.1 CONTINUE 

IF (ORIMAX. LT. OR! (I)) THEN 
ORIMAX=ORI(I) 
IMAX=I 

ENDIF 

WRITE( *, *)' IMAX = ' , IMAX 
DO 11 I=l,M+l-IMAX 

WRP(I)=ORI(IMAX-1+1) 
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11 CONTINUE 
DO 12 I=l,IMAX-1 

WRP(N-IMAX+I+l)=ORI(l) 
12 CONTINUE 

DO 13 I=M+Z-IMAX,N-IMAX+l 
WRP(I)=O.ODO 

13 CONTINUE 
RETURN 
END 

SUBROUTINE DECONVLV(DATA,N,RESPNS,M,ANSR,SWFIT) 

85 

c• convolves (!SIGN=l) or deconvolves (ISIGN=-1) a real data set. llATA of 
c• length N (integer power of 2) with a response function RESI'NS of 
c• length M=<N (M must be an odd integer). NOTE: RESPNS should be wrapped 
c• around by WRAP!! Only the first L frequency components are used. 
c• The array ANSR is returned as the convolutedor deconvoluted functlon. 
c• Durlog execution of this subroutine ANSR function as a temporar·y 
c• starage for the wrapped around response function. 

c 

c 

c 

REAL*8 PIE,DATA,RESPNS,ANSR,IMABS,H!,H2,DETER, 
*I'HASEl, DFI, FIA, FIB, SA, SB, RA, RB, AF!, XFIT, YFIT, X, FASEO, FASE! 

INTEGER I,J,ISIGN,M,N,NMAX,NOZ,CII,L,LMAX,NFOURS,NFI,CU?., 
* NFOURR, CUR, CUS 1 , CUSZ, KFI , CUFI , CUFZ, SWF IT, F !TOS 

COMPLEX*16 FFT,ANS,DCNVLV 
PARAMETER(CH=2**12) 
OlMENSION DATA (CH), ANSR(CH), ANS(Cl!), FFT(CII), HESPNS (CH), 

*SB(lO),RB(lOl,FIB(lO),XFIT(200),YFIT(200) 
PIE=3.1415926536 
ISIGN=-1 

IF (SWFIT.EQ. 1) THEN 

ELSE 

WRITE(*,*)'**** SIGNAL ••••• 
WRITE(*,*)'Order for fourier fit. of signa!?' 
READ(*,*)NFOURS 
WRITE(*,*)'LOWER Cut-off frequency number for sign:ll''' 
READ(*,*)CUSl 
WRITE(*,*)'HIGHER Cul-off frequency number for· signa!''' 
READ(*,*)CUS2 

WRITE(*,*)'•••• RESPONSE ••••• 
WRITE(*,*)'Order for fourier fit of r·csponse?' 
READ(*,*)NFOURR 
WRITE(*,*)'Cut-off frequency number for response?' 
READ(*,*)CUR 

WRITE(*,*)'•••• PHASE ••••· 
WRITE(*,*)'Order for phase fit?' 
READ(*,*)NFI 
WRITE(*,*)'LOWER cut-off frequency number for phase?' 
READ(*,*)CUFl 
WRITE(*, •)' HIGHER cut-off frequency number for· phasp?' 
READ(*,*)CUFZ 
WRITE(*,*)'START OF FIT frequency number?' 
READ( *, • )F!TOS 

WRITE(*,*)'Cut-off frequency number for deconvolutlon?' 
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c 

c 

21 

2 

3 

4 

5 

6 
102 

c 

READ( *, * )FITOS 
ENDIF 

WRITE(*,*)'Upper cut-off frequency number?' 
READ(*,*)CU2 

CALL WRAP(DATA,N,ANSR,N) 
0021 I=1,N 

DATA( I l=ANSR( I) 
CONTINUE 
CALL WRAP(RESPNS,M,ANSR,N) 
CALL TWOFFT(DATA,ANSR,FFT,ANS,N) 

IF (SWFIT.NE.1) GOTO 102 
DO 1 I=1,CUS2-CUS1 

XFIT(I)=(I-1)+CUS1 
YFIT(I)=DLOG(CDABS(FFT(I+CUS1))) 

CALL POLYF!T(XFIT, YFIT, CUS2-CUS1, SA, SB, NFOURS, DETEH) 
WRITE(*,*)'SD =' ,DETER 
WR !TE ( * , * ) ' SA =' , SA 
DO 2 I=1,NFOURS 
WR !TE ( * , * ) ' SB ( ' , I , ' ) = ' , SB (I ) 
DO 3 I=1,CUR 

XFIT( I )=I-1 
YFIT(I)=DLOG(CDABS(ANS(I))) 

CALL POL YF IT ( XF IT, YF IT, CUR, RA. RB. NFOUHH, DE TEr\) 
WR I TE ( * , * ) ' SD =' , DETER 
WH !TE( •, *)'RA =' , RA 
DO 4 1=1,NFOURR 
WR !TE ( * , * ) ' RB ( ' , I , ' ) = ' , RB ( I ) 
I=1 
KFI=O 
XFIT(I)=(I-1)+CUF1 
DCNVLV=FFT(I+CUF1)/ANS(I+CUF1) 
YFIT (I l=DATAN2 (DI MAG (DCNVLV), DREA!. ( DCNV!.V)) 

FASEO=YFIT(I) 
DO 5 I=2,CUF2-CUF1 

XFIT(I)=(I-1)+CUF1 
DCNVLV=FFT( I +CUF1 )/ANS( I +CUF1) 
FASE1=DATAN2 (DI MAG (DCNVLV), DREAL(DCNVI.V) J 
DFI=(FASE1-FASEO) 
FASEO=FASE1 
IF (DFI.GT.PIE) KFI=KFI-1 
IF (DFI.LT.-PIE) KFI=KFI+1 
YFIT(I)=FASE1+2.*KFI*PIE 

CONTINUE 
CALL POLYFIT(XFIT,YFIT,CUF2-CUF1,FIA,FIB,NFI,DETER) 
WRITE(*,*)'SD =' ,DETER 
WRITE ( *, *)' FIA =' , FIA 
DO 6 I=1,NFI 
WHITE(*,*)'FIB(' ,I,') = ',FIB(Il 

CONTINUE 

OPEN(15,FILE='FFTFIT.PRN') 
KFI=O 
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87 
900 

c 

c 

16 

17 

18 

c 

lil 

• 

FASEO=O 
DO 87 I=1,CU2 

X=I-1 
CALL PLNOOM(X,Hl,SA,SB,NFOURS) 
H1=DEXP(H1) 
CALL PLNOOM(X,H2,RA,RB,NFOURR) 
H2=DEXP(H2) 
CALL PLNOOM(X,PHASE1,FIA,FIB,NFI) 
FASE1=DATAN2 (DIMAG(FFT(I )/ANS (I)), DRFAL(FFT (I )/ANS (I ) ) ) 
DFI=(FASEl-FASEO) 
FASEO=FASEl 
IF (DFI.GT.PIE) KFI=KFI-1 
IF (DFI.LT.-PIE) KFI=KFI+l 
WRITE(15, 900) I, CDABS(FFT( I)) ,111, CDABS(ANS( I)), 
H2,PHASE1, (FASE1+2.*KFI*PIE) 

CONTINUE 
FOHMAT(I5,6(E12.6,1X)) 

N02=N/2 
L=FITOS 
IF (L.GT.N02+1) L=N02+1 
DO 13 I=1,L 

CONTINUE 

I F (CD ABS ( ANS ( I ) ) . EQ. 0. 0) WR lTE ( * , • ) I , CD ABS ( ANS ( I ) ) 
IF (CDABS(ANS(I)) .EQ.O.O) PAUSE 'Convolution impossibk' 
ANS(I)=FFT(I)/ANS(I)/N02 

IF (SWFIT.EQ.1) THEN 

ELSE 

ENDIF 

DO 16 I=L+1,CU2 
X=I-1 
CALL PLNOOM(X,H1,SA,SB,NFOURS) 
H1=DEXP(H1) 
CALL PLNOOM(X,H2,RA,RB,NFOUHH) 
H2=DEXP(H2) 
CALL PLNOOM (X, PHASE1, FIA, Flll, NFI) 
ANS(I)=DCMPLX(H1/H2,0.0DO) 
ANS(I)=ANS(I)*CDEXP(DCMPLX(O.ODO,P!IASE1))/N07. 

CONTINUE 
DO 17 I=CU2+1,N02+1 

ANS(I)=DCMPLX(O.ODO,O.ODO) 
CONTINUE 

DO 18 I=L+1,N02+1 
ANS(I)=DCMPLX(O.ODO,O.ODO) 

ANS(1)=DCMPLX(DREAL(ANS(1)),DREAL(ANS(N02+1))) 
DO 14 l=1,N02 

CONTINUE 

ANSR(2*!-1)=DREAL(ANS(!J) 
ANSR(2*l)=DIMAG(ANS(I)) 

CALL REALFT(ANSR,NOZ,-1) 
RETURN 
END 
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APPENDIX C: MCA handleiding en programmatuur 

De procedures voor MCA-metingen bestaan uit machinetaalprocedures en PEP

procedures. De machinetaalprocedures zijn in 3 groepen te verdelen, namelijk 

voor de aansturing de MCA (Multi Channel Analyser), voor arraybewerkingen en 

voor de aansturing van de GDC ( Graphic Display Controller). 

De MCA-interface bevat een histogramgeheugen van 4096 kanalen. Deze zijn 

verdeeld over 16 pagina's van 256 kanalen. Elk kanaal is 4 byte breed. Het 

totale histogramgeheugen van de interface bedraagt dus 32 Kbyte. 

De GDC-interface bevat 4 onafhankelijke schermgeheugens. De resolutie 

bedraagt 512x256 pixels. Er zijn drie onafhankelijke kleuren, nl. rood, 

groen en blauw. Voor elk pixel zijn drie bits voor deze kleuren 

gereserveerd. Hierdoor kan elk pixel een van de 7 (meng)kleuren of de 

'kleur' zwart aannemen. De interface bevat een ASCII-karakterset. Hiermee 

kunnen karakters horizontaal of vertikaal, zowel recht als kursief, en in 

verschillende grootte op het scherm gezet worden. 

Het is aan te bevelen om de GDr: altijd te gebruP'en in de zogenaamde 

'overwrite mode' waarbij alleen de kleurbits die in de ingestelde kleur 

voorkomen, aangepast worden. Dit heeft als voordeel dat de drie basiskleuren 

(1,2 en 4, resp. rood, groen en blauw) volledig onafhankelijk van elkaar 

gebruikt kunnen worden. Als bijv. een groen pixel overschreven wordt met de 

kleur rood, dan resulteert dit in een geel pixel. Als vervolgens met de 

kleur groen gewist wordt, dan blijft een pixel met een rode kleur over. Het 

is ook het meest zinvol om altijd het tonen van alle kleuren toe te staan. 

De procedures in deze handleiding ondersteunen vrijwel alle mogelijkheden 

van de GDC- en de MCA-interface. 

De eenvoudige machinetaalprocedures, zoals het starten en stoppen van de 

MCA, kunnen direkt in de bovenste laag van een meetprogramma toegepast 

worden. Voor de komplexere procedures, bijv. het konverteren van de inhoud 

van een histogramgeheugen naar een vorm die geschikt is om de GDC aan te 

sturen, is het wenselijk ze in te bouwen in PEP-procedures die gebruikers

vriendelijker zijn. Het is ook zinvol om voor de GDC met een aantal PEP

procedures de aansturing gemakkelijker te maken. 

In deze handleiding zullen alleen de machinetaalprocedures besproken worden. 

De source-listings van de programma's staan achterin de handleiding 

afgedrukt. Procedures en variabelen worden vet gedrukt. 
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De machinetaalprocedures (3 groepen) 

Procedures voor aansturing van de MCA-controller 

Deze groep voorziet in de initialisatie, het starten en het stoppen van de 

MCA-controller in histogrammode, en het schoonmaken en uitlezen van, en het 

schrijven naar het histogramgeheugen. Dit histogramgeheugen bestaan uit 4096 

kanalen (genummerd van 0 tlm 4095) met een woordbreedte van 4 bytes. Bij het 

lezen en schrijven wordt een PEP integer-array gebruikt als één op één 

afbeelding van het histogramgeheugen. Het array wordt door de machinetaal

procedures echter als een nat4-array beschouwd. Een array-element uit een 
32 16 

nat4-array kan een waarde aannemen van 0 tot 2 . Waarden vanaf 2 worden 

door PEP als negatieve getallen weergegeven. Om de korresponderende nat4-

waarde te krijgen dient hierbij 231 opgeteld te worden. 

De 10 procedures uit deze groep worden in PEP als volgt gedeclareerd: 

PROCEDURE mca_init AT mca_code[O] 

PROCEDURE mca_clean AT mca_code[l] 

PROCEDURE mca_start AT mca_code[2] 

~ PROCEDURE mca_diagn AT mca_code[3] 

PROCEDURE mca_stop AT mca_code[4] 

~ PROCEDURE mca overfl(ol: natl) AT mca_code[S] 

~ PROCEDURE mca_status(mcast: ref nat2, olwarn, olerr: ref boolean) 
AT mca_code[6] 

PROCEDURE mca_read(first_page: nat2, 
histogram: ARRAY 0 OF integer) AT mca_code[7] 

PROCEDURE mca_write(first_page: nat2, 
histogram: ARRAY 0 OF integer) AT mca_code[8] 

~ PROCEDURE mca_fillch(idis: boolean, moffset: integer, 
eh, hicnt, locnt: nat2) AT mca_code[9] 

OPMERKING: De procedures met een ~ ervoor worden niet gebruikt, en zullen 

daarom ook niet beschreven worden! 
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PARAMETERS 

- first_page 

- histogram 

Eerste pagina (0 .. 15) waar uit gelezen of naar toe 

geschreveP- wordt. 

Eén op één afbeelding van een histogramgeheugen. 

Bij mca_write wordt de inhoud van dit array in het 

histogramgeheugen geschreven, en bij mca_read wordt de 

inhoud van het histogramgeheugen in dit array geplaatst. 

PROCEDURE BESCHRIJVING : 

mca_init : Reset de MCA-interface, zet het addresregister van de 

histogramgeheugens op nul, en schakelt de auto-inerement mode in. 

mca_clean: Kontroleert of het histogramgeheugen nog opgebouwd wordt. Als 

dat niet het geval is wordt het hele histogramgeheugen schoon gemaakt, 

anders wordt er niets gedaan en gaat de opbouw gewoon door. 

mca_start: Start of gaat verder met de opbouw van het histogramgeheugen. 

mca_stop Stopt de opbouw van het histogramgeheugen. 

mca_read Als het histogramgeheugen opgebouwd worden dan wordt dit voor de 

duur van de uitlezing gestopt. De procedure leest het histogramgeheugen 

uit vanaf de gegeven pagina, en kopiëert net zoveel kanalen als er in 

het gegeven PEP array passen. Tijdens het uitlezen wordt het interrupt

nivo van de M68000 op 6 gezet, zodat geen enkel interruptverzoek 

behandeld wordt. Na het uitlezen wordt dit interruptnivo op 0 gezet en 

wordt de 'run status' van de MCA-interface hersteld. 

mca_write: Voert dezelfde handelingen uit als mca_read, maar nu wordt het 

geheugen van het PEP-array naar het histogramgeheugen gekopiëerd. 

Omdat deze procedure niet tijdkrities is, worden de interruptverzoeken 

nu wel behandeld. 

Omdat tijdens de uitlezing van het histogramgeheugen de PEP-interrupts niet 

behandeld worden, is exact uit te rekenen hoelang de MCA gedurende een 

meting niet aktief is. Deze dode tijd is van belang als de meettijd 

nauwkeurig bepaald moet worden. Bij het gebruik van mca_read wordt de MCA 

(82·n + 56)/f seconden stopgezet, waarbij n het aantal kanalen is dat 

uitgelezen wordt en f de klokfrequentie van de computer. Bijvoorbeeld, als 

de klokfrequentie 4 Mhz bedraagt en er worden met mca_read 4096 kanalen 

uitgelezen, dan wordt de opbouw van het histogramgeheugens 84 ms onderbroken. 
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Procedures voor array-bewerkingen : 

Met de procedures uit deze groep kan het histogram geanalyseerd worden dat 

met de MCA gemeten is en in een nat4-array opgeslagen ligt. Ook kan de 

inhoud van zo'n nat4-array in een nat2-array opgeslagen worden, waardoor de 

verdere verwerking sneller wordt. De inhoud van een nat2-array kan op 

dezelfde manier als voor een nat4-array geanalyseerd worden. Er is ook een 

procedure om de inhoud van een nat2-array te spiegelen t.o.v. het middelste 

element. Verder bevat de groep twee procedures om de inhoud van een nat2-

array van willekeurige lengte, lineair resp. logaritmies af te beelden op 

een natl-array. Zoals later zal blijken, wordt zo'n natl-array door de 

GDC-procedures gebruikt om een grafiek te tekenen. De procedures uit deze 

groep maken geen gebruik van de eurobus. 

De 10 procedures uit deze groep worden in PEP als volgt gedeclareerd: 

PROCEDURE min_i(a: ARRAY 0 OF integer, 
index_of _minimum: REF nat2) AT arr _code[O] 

PROCEDURE max_i(a: ARRAY 0 OF integer, 
index_of_maximum: REF nat2) AT arr_code[l] 

PROCEDURE min_n2(a: ARRAY 0 OF nat2, i: REF nat2) AT arr_code[2] 

PROCEDURE max_n2(a: ARRAY 0 OF nat2, i: REF nat2) AT arr _code[3] 

PROCEDURE analyse_i(a: ARRAY 0 OF integer, 
index_of _minimum, index_of _maximum, sum3, sum2, suml, 
length : REF nat2, mean, REF integer) AT arr _code[ 4] 

PROCEDURE analyse_n2(a: ARRAY 0 OF nat2, 
index_of _minimum, index_of _maximum, sum2, suml, 
length : REF nat2, mean, REF integer) AT arr _code[S] 

PROCEDURE swapn2(a: ARRAY 0 OF nat2) AT arr_code[6] 

PROCEDURE mca_memcr(source: ARRAY 0 OF integer, 
destination: ARRAY 0 OF nat2, 
first_index, last_index, division_factor, overflow_level: nat2, 
overflow, error: REF boolean) AT arr _code[7] 

PROCEDURE mca_graph(source: ARRAY 0 OF nat2, first_index: nat2, 
x_step_factor, y_scale_factor: int2, 
distination: ARRAY 0 OF natl, overflow: REF boolean) AT arr _code[8] 

PROCEDURE log_graph(source: ARRAY 0 OF nat2, first_index: nat2, 
x_step_factor: int2, log_table: ARRAY 256 OF natl, 
destination: ARRAY 0 OF natl) AT arr_code[9] 
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PARAMETERS 

a : Algemeen array. 

index_ of _minimum: Index van het kleinste array-element. Voor de procedures 

begint elk array bij index 0. Bijvoorbeeld, als een array een minimum 

heeft bij index 105 en de procedure wordt aangeroepen met de array

specifikatie 'a[100 .. 200]', dan krijgt index_of _minimum de waarde 5. Als 

het minimum op meer dan één plaats in het array optreedt, dan wordt de 

laagste index van deze minimums geretourneerd. 

index_ of _maximum : Gelijk aan index_ of _minimum, maar nu voor het maximum. 

sum3: De som van alle array-elementen uit het meegegeven array wordt 

opgeslagen in de variabelen sum3, sum2 en suml volgens de formule : 
32 16 

TOT AL SUM = sum3 · 2 + sum2 · 2 + suml. 

sum2 : Zie sum3. 

suml : Zie sum3. 

length : Aantal elementen in het opgegeven array. 

mean: Gemiddelde waarde van alle elementen uit het opgegeven array, 

afgerond naar het dichtbijzijnste gehele getal. 

souree : Uit dit array worden de waarden gehaald die bewerkt moeten worden. 

destination 

first_index 

In dit array wordt het resultaat van een bewerking opgeslagen. 

Voor de procedure begint het data-veld in souree dat verwerkt 

moet worden bij index first_index. Het eerste element uit souree heeft 

altijd index 0, ook bij gebruik van een range-specifikatie. 

last_index : Index van het laatste element van het data-veld in souree dat 

verwerkt moet worden. Het aantal elementen in het data-veld bedraagt : 

last_index - first_index + 1. 

division_faetor : De waarden uit het array souree worden gedeeld door 

2Adivision_faetor1 
. Alleen de laagste 5 bits worden beschouwd, zodat de 

31 
grootste deelfaktor 2 bedraagt. 

overflow _level : Als het resultaat van een bewerking van waarden uit het 

array souree groter is dan, of gelijk is aan overflow _level, dan wordt 

de boolean overflow true gemaakt. 

overflow: Deze boolean wordt true gemaakt als een resultaat van een 

bewerking van waarden uit het array souree een ingestelde waarde 

overschrijdt. 

error : Deze boolean wordt true gemaakt bij een onjuiste opgave van de 

array-parameters in de procedure-aanroep. 
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x_step_faetor : Deze variabele bepaalt de stapgrootte in het array souree 

voor de berekening van een element van het array destination. De 

mogelijkheden zijn, 

- x_step_faetor = 0 Voor de berekening van één element van distination 

wordt één element van souree gebruikt. 

- x_step_faetor < 0 Het resultaat van een bewerking op één element van 

souree wordt in 2A-(x_step_faetor) opeenvolgende 

elementen van destination geplaatst. 

- x_step_faetor > 0 Voor de berekening van één element van destination 

worden 2A(x_step_faetor) opeenvolgende elementen 

van souree gebruikt. 

Voor x_step_faetor zijn waarden in de range -5 .. 3 het zinvolst. Dit 

korrespondeert met een 'full screen X-range' van 16 tot 4096 kanalen. 

y _seale_faetor : De waarden uit het array souree worden gedeeld door de 

faktor 2Ay_seale_faetor. Voor y_seale_faetor zijn waarden buiten de 

range -15 .. 15 niet zinvol, omdat daardoor elk element van destination 0 

wordt. Meestal zullen waarden uit de range -4 .. 8 gebruikt worden. Dit 

komt overeen met een maximale vermenigvuldiging met 2
4
=16 en een 

maximale deling door 2
8
=256, hetgeen korrespondeert met een 'full screen 

Y-range' van respectievelijk 2
4

=16 en 2
16

=65536. 

log_table : Dit array bevat waarden voor het berekenen van de logaritme van 

bewerkte waarden uit het array souree. Het basisgetal van de logaritme 
ló is 2. De waarden uit de range 0 .. 2 -1 worden afgebeeld op de range 

0 .. 28 -1, waarbij zowel 0 als 1 op de waarde 0 afgebeeld wordt. 

PROCEDURE BESCHRIJVING : 

min_i 

max_i 

min_n2 

max_n2 

analyse_i 

Bepaalt het minimum uit een nat4-array. 

Bepaalt het maximum uit een nat4-array. 

Bepaalt het minimum uit een nat2-array. 

Bepaalt het maximum uit een nat2-array. 

Bepaalt van een nat4-array het kleinste en grootste element, de 

lengte, en de som en gemiddelde waarde van de elementen. 

analyse_n2: Bepaalt van een nat2-array het kleinste en grootste element, de 

lengte, en de som en gemiddelde waarde van de elementen. 

swapn2 Verwisseld in een nat2-array het eerste met het laatste 

element, het tweede met het voorlaatste etc., totdat alle elementen 

gespiegeld zijn t.o.v. het middelste element. 
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mea_memer: Zet de inhoud van een nat4-array in een nat2-array. De arrays 

dienen zonder range-specificatie meegegeven te worden. De boolean error 

wordt true als first_indexi!:last_index of als first_indexi!:' de lengte van 

souree of destination'. Er wordt dan niets gekopiëerd. 

De schaling van de elementen uit het nat4-array wordt bepaald door 

y_seale_faetor. De schaling maakt het mogelijk om een nat4-array waarvan 

sommige elementen groter zijn dan 2
16

-1 met een nauwkeurigheid van 16 

bits in een nat2-array op te slaan. Als een element na de schaling 

groter is dan overflow _level, dan wordt overflow true gemaakt en wordt 

er een 0 in het nat2-array geschreven. 

mea_graph : Konverteert de inhoud van een nat2-array naar een natl-array. 

Het nat2-array souree zal meestal meetdata bevatten die op het GDC

scherm gezet moet worden. In het natl-array destination worden dan de 

y-waarden gezet van de grafiek die deze meetdata representeert. Het 

aantal elementen dat wordt gekonverteerd, wordt bepaald door de lengte 

van het nat2-array souree, de lengte van het natl-array destination, en 

door de waarde van x_step_faetor (zie beschrijving parameters). De 

lengte van souree is willekeurig terwijl de lengte van destination 

meestal gelijk gesteld zal worden aan de x-resolutie van de GDC (512). 

Als souree zonder range-specifikatie meegegeven wordt, dan worden de 

elementen vanaf index first_index tot en met last_index gebruikt om 

destination te vullen. Als de lengte van destination groter dan 512 is 

dan worden alleen de eerste 512 waarden gevuld. Bij een lengte kleiner 

dan 512 wordt destination volledig gevuld. Als souree niet genoeg 

waarden bevat om destination volledig te vullen, dan wordt de rest van 

destination aangevuld met nullen. 

De waarden in destination zijn ten opzichte van de waarden in souree 

geschaald met een faktor die bepaald wordt door y _seale_faetor (zie 

beschrijving parameters). Als na berekening een waarde groter dan 255 

is, dan wordt deze waarde MOD 256 in destination geplaatst en wordt 

overflow true gemaakt. 

log_graph : Deze procedure heeft hetzelfde doel als de procedure mea_graph, 

maar nu voor een logaritmies presentatie van de data uit souree. 

Berekende waarden uit souree in een gebied van 0 .. 2
16

-1 worden logarit

mies afgebeeld op een gebied van 0 .. 2
8 
-1. Hierdoor is schaling in de 

'y-richting' niet meer nodig. Het basisgetal van de logaritme is 2. De 

omzetting gebeurt met behulp van het array log_tabel, volgens de volgen

de konventie: f(O)=O, f(l)=O, f(x) = 16 · 
2
log(x) voor 1 < x < i 6

. 
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Voorbeeld : 

Met de procedure mca_memcr is het mogelijk om tot een maximum van 2
16 

counts 

in het 'volste' kanaal, het histogramgeheugen zonder cijferverlies in een 

nat2-array op te slaan (kies hiervoor division_factor=O). Bij meer counts in 

een kanaal kan het array gemakkelijk autornaties geschaald worden. 

Dit kan bijv. met het volgende stukje PEP-programma : 

scale_factor:=O 

LOOP 

OD 

mca_memcr(hlstogram, hlsto_cr, flrst_ch, last_ch, 

scale_factor, 2**16-1, overflow, error!) 

WHEN NOT overflow EXIT 

scale_factor +:= 1 

Nog een voorbeeld: als het overloopnivo op 2
15

-1 gezet wordt, dan past het 

verschil van twee hiermee autornaties geschaalde nat2-arrays altijd in een 

int2-array. 

Procedures voor aansturing van de GDC-controller : 

Met de onderstaande procedures worden bijna alle mogelijkheden van de GDC 

ondersteund. Met een aantal procedures uit de groep kan de manier waarop de 

GDC werkt ingesteld worden. Er is een procedure om de GDC een kommando uit 

zijn kommando-set te geven. Deze wordt veelvuldig gebruikt in PEP-procedures 

waarmee het gebruik van de GDC ondersteund wordt. Met behulp van een aantal 

GDC-kommando's en drie procedures uit deze groep kan een plotter gesimuleerd 

worden. Er kan zowel een pen als een gum (eraser) gebruikt worden. De gum 

wist alleen de kleur-bits die in de ingestelde kleur voorkomen. Als bijv. 

een gele pixel met een rode gum gewist wordt, dan blijft een groene pixel 

over. 

Naast de procedures voor de plottersimulatie is er ook een procedure om op 

een meer direkte manier lijnen in een bepaalde kleur te tekenen. Verder zijn 

er twee procedures om de inhoud van een nati-array in de vorm van een XY

grafiek op het scherm te zetten. Hierbij kan naar keuze de oude grafiek 

gewist worden. 
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De 12 procedures uit deze groep worden in PEP als volgt gedeclareerd: 

PROCEDURE gdc_init AT gdc_code[O] 

PROCEDURE gdc_command(command: nat2) AT gdc_code[1) 

PROCEDURE gdc_color(color: nat2) AT gdc_code[2] 

PROCEDURE line_type(type: nat2) AT gdc_code[3) 

PROCEDURE char _settings( char _x_size, char _y _si ze 
italic, vertical: boolean) AT gdc_code[4] 

PROCEDURE vector(dx, dy: int2) AT gdc_code[S] 

PROCEDURE move_to(x, y: nat2) AT gdc_code[6) 

PROCEDURE gdc_page(page: nat2) AT gdc_code[7] 

PROCEDURE gdc_text(nat2, string: ARRAY 0 OF char AT gdc_code[8] 

PROCEDURE line(xO, yO, xl, yl, color: nat2) AT gdc_code[9] 

PROCEDURE graph(graph: ARRAY 0 OF natl) AT gdc_code(lO] 

PROCEDURE graph2(new_graph, old_graph: ARRAY 0 OF natl, 
dot: boolean) AT gdc_code[ll] 

PARAMETERS : 

command: GDC-kommando (zie GDC-handleiding). 
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color : Kleur van de pen bij simulatie van een plotter en bij het tekenen 

van grafieken. Alleen de 3 LSB's (Least Significant Bits) worden 

gebruikt. Hiermee kunnen 8 kleuren (0 .. 7) gekozen worden. 

type : Vorm van de lijn bij het teken van lijnen. Alleen de 2 LSB's worden 

beschouwd. Hiermee kunnen 4 lijntypen (0 .. 3) gekozen worden (O=default). 

char _x_size: Karaktergrootte in de X-richting. Er zijn 16 verschillende 

maten (1..16), die gekozen worden door voor char _x_size resp. de waarden 

1..15,0 te kiezen. Een karakter dat getekend is met de grootste maat 

(maat 16, char _x_size=O), is in de X-richting 16 maal groter kan een 

karakter van de kleinste maat (maat 1, char _x_size=1). Als een karakter 

vertikaal getekend wordt, dan loopt de X-richting ook vertikaal. 

char _y_size : Gelijk aan char _x_size, maar nu voor de Y-richting. 

italic : Deze boolean geeft aan dat de karakters rechtop (italic=false) of 

schuin (italic=true) getekend moeten worden. 

vertical : Deze boolean geeft aan dat de karakters horizontaal 

(vertical=false) of vertikaal (vertical=true) getekend moeten worden. 
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dx : Verplaatsing in de X-richting bij een verplaatsing van de 'plotterpen' 

volgens de vektor (dx,dy). Als het 'pen/eraser down'-bit van de GDC 1 

is, dan wordt de vektor vanaf de laatst gebruikte pen/eraser-coördinaten 

met de aktuële kleur getekend (pen mode) of gewist (eraser mode). De 

nieuwe pen/eraser-coördinaten worden bepaald door de plaats van het 

laatst getekende pixel (het eindpunt van de vektor). Indien het 

'pen/eraser down'-bit 0 is, dan wordt de pen/eraser slechts verplaatst 

naar het bovengenoemde punt. Voor dx zijn de waarden -510 .. 510 toege

staan. Alleen het gedeelte van de vektor dat binnen de kaders van de 

GDC-scherm valt wordt getekend. 

dy : Gelijk aan dx, maar nu voor verplaatsing in de Y-richting. Voor dy 

zijn de waarden -255 .. 25~ toegestaan. 

x : Gelijk aan dx, maar nu wordt de pen/eraser vanaf de oude coördinaten 

naar de nieuwe absolutie coördinaten (x,y) verplaatst. Voor x zijn de 

waarden 0 .. 511 toegestaan. 

y : Zie beschrijving voor x. Voor y zijn de waarden 0 .. 255 toegestaan. 

page : GDC-pagina (0 .. 3) 

string : Bevat de karakters die getekend moeten worden. Alleen karakters met 

ASCII-codes vanaf 32 tot en met 127 worden getekend. 

xO X-coördinaat van het beginpunt van een lijn. 

yO Y -coördinaat van het beginpunt van een lijn. 

xl X-coördinaat van het eindpunt van een lijn. 

yl Y -coördinaat van het eindpunt van een lijn. 

graph: Deze nati-array bevat de y-coördinaten van de te tekenen 

new_graph: Bevat de y-coördinaten van de te tekenen grafiek. 

old_graph : Bevat de y-coördinaten van de te wissen grafiek. 

grafiek. 

dot : Deze boolean bepaalt of de grafiek met puntjes (dot=true) of met 

lijnen (dot=false) getekend moet worden. Deze funktie is echter niet 

geïmplementeerd. Kies daarom altijd dot=true. 

PROCEDURE BESCHRIJVING : 

gdc_init : Reset de GDC-interface. Stelt kleur 2 (groen) in, zet de GDC 

in de 'overwrite mode' en laat het tonen van alle kleuren toe. 

Let op: Er wordt nog geen 'pen down'-opdracht uitgevoerd! 

gdc_command : Hiermee kan een GDC-kommando gegeven worden. Zie de 

GDC-handleiding voor de beschrijving van de GDC-kommando's. Alle hierin 

beschreven kommando's kunnen met deze procedure aangeroepen worden. 
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gdc_color 

line_type 

char _settings 

Hiermee kan de pen/gum-kleur insteld worden. 

Hiermee wordt het lijntype ingesteld. 

Hiermee wordt de grootte en vorm van de karakters ingesteld, 

en de richting waarin ze getekend worden. 

vector Verplaatst de pen/gum volgens een vektor. 

move_to Verplaatst de pen/gum naar nieuwe absolute coördinaten. 

gdc_page Hiermee wordt één van de vier onafhankelijke pagina's van de 

GDC gekozen. 

gdc_text : Hiermee kan een rij van karakters op het scherm getekend 

line 

worden. Met behulp van een PIPE in PEP kan op een eenvoudige manier de 

waarde van PEP-variabelen op het scherm worden gezet. 

Hiermee wc-1t een lijn in een de opgegeven kleur getekend. 

Door deze procedure worden de kleur en coördinaten van de pen/gum die 

gebruikt wordt voor de plottersimulatie niet aangetast. 

De lijn wordt getekend vanaf pixel (xO,yO) tot en met pixel (xl,yl). De 

verplaatsing mag in de X-richting maximaal 510 pixels, en in de 

Y -richting maximaal 255 pixels bedragen. 

graph : De grafiek, waarvan de y-waarden in het natl-array graph 

opgeslagen liggen, wordt op het scherm gezet. Hiervoor wordt het gehele 

scherm gebruikt. De grafiek begint altijd met de X-coördinaat 0. Per 

element uit het array wordt één pixel op het scherm gezet en wordt de 

X-coördinaat met één opgehoogd. Het aantal pixels dat geplot wordt is 

gelijk aan het aantal array-elementen, met een maximum van 512. Na 

afloop wordt de positie van de pen/gum op (X,Y)=(O,O) gezet. 

graph2 : Gelijk aan graphl, maar nu wordt voordat een pixel met een 

1 

Y-waarde uit new_graph geplot wordt, eerst een pixel met een Y-waarde 

uit old_graph gebruikt om een pixel te wissen. Vervolgens wordt de 

betreffende Y-waarde uit new_graph naar old_graph gekopiëerd. Door deze 

procedure herhaald aan te roepen met telkens een 'update' van het array 

new_graph, kan men bijv. de opbouw van een histogram volgen of de 

grafiek van een meting over het scherm bewegen. Hierbij is het niet 

nodig het scherm te wissen. Omdat de grafiek pixel voor pixel aangepast 

wordt, flikkert het beeld niet. 

'ZA' betekent '2 tot de macht'. 
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SOURCE LISTING: Hulti Channel Analyzer 

sectien .program 

mem equ $C13804 base addres memory of MCA 

SW 

addr-
er 
diag 
pages 
si ze 

de. 1 
de. I 
dc.l 
de. l 
de. I 
dc.l 
de. 1 
de. I 
de. I 
dc.l 
dc.l 

set 
set 
set 
set 
set 
set 

INIT 
CLEAN 
START 
DIAGN 
STOP 
OVERFL 
STATUS 
READ 
\/RITE 
FILLCH 
0 

-J 
-2 

5 
8 
16 
256•pages 

Status \lord (Phybus) 
Address Generator Register 
Control Status Register 
Diagnostlc Register 
m1mber of pages in thc histogram memory 
number of channels In the histogram 

·------------------------------------------------------------------------
INIT bsr 

bset 
move.w 
bset 
rls 

in 
ll5,sw(a0) 
liO,addr(aO) 
lll,sw(aO) 

-----------------------------

CI.I-:AN bsr in 
blsl liO,sw(aO) 
bne se i pel 
move.w IIO,addr(aO) 
move.w llsize,dO 

lpclcan bset IIJ,sw(aO) 
move.w dl, (aO) 
bclr· IIJ,sw(aO) 
move.w dl, (aO) 
dbf dO,lpclean 

se i pel rts 

reset interface. 
set addres pointer to zero. 
sel auto-inerement mode. 

-------------------------------------------

don' t clean if histogram ls bclng tnri ld. 

set addres pointer to zero. 
set loop counter. 
clear high word flrsl. 

clear low word of channel. 

•------------------------------------------------------------------------

STAHT bsr 
bclr 
bset 
rts 

in 
ltO,cr(aO) 
IIO,sw(aO) 

choose Lhc ADC as thc data sourcc. 
start the histogram building. 

·------------------------------------------------------------------------
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DIAGN bsr 
bset 
bset 
rts 

in 
liO,cr(aO) 
liO,sw(aO) 

choose the diagnostic register as source. 
start histogram building. 

•------------------------------------------------------------------------

STOP bsr 
bclr 
rts 

in 
liO,sw(aO) stop the bistgram building. 

*----------------------------------------------------------------~-------

OVERFL bsr 
move. b 
asl.b 
andi. b 
or.b 
move.l 
add. 1 
rls 

In 
4(sp) ,dO 
114,d0 
lt$0f,cr(a0) 
dO,cr(aO) 
(sp) ,2(sp) 
112,sp 

getoverflow level (0 .. 15, nat1). 
shift to bits 4 .. 7 
clear bits 4 .. 7 of CR. 
set overflow level. 
clean stack. 

·------------------------------------------------------------------------

STATUS bsr in 
move.w sw-1(aO),dO set MCA-S\1 in dO. 
btst IIO,cr(aO) test DSS-bit ( 1=diagn. ). 

bcq ssc1 
bset lt8,d0 copy DSS-bit to bit 8 of dO. 

ss cl btst ll5,cr-l(a0) test OF\1-bit (=bit 13). 
beq ssc2 
bset 119,d0 copy OF\1-bit to bit 9 of dO. 
move.w ll$0101,dl boolean ol_warn:=true, d1=1. 

ssc2 btst 116,cr-1(a0) test OFE-bit (=bit 14). 
beq sscJ 
oset 1110,d0 copy OFE-bit to bit 10 of dO 
addq 111,d2 boolean ol _err:=true, d2=1. 

sscJ movea. I 4( sp), a2 get address of boolean ol e1·r·. 

move.w d2, (a2) 
movea. 1 8(sp) ,a2 get address of boolcan ol _warn. 
move.w dl, (a2) 
movea. 1 12(sp) ,a2 get address of nal2 me a st. 
move.w dO, (a2) 
move.l (sp) ,12(sp) clean stack. 
add.l 1112,sp 
rts 

*--------------------------------------------------------------------
• Procedure : mca read 

* 
* stack places after procedure call 

(sp) PEP return address 
4(sp) array length 
6(sp) base address of array 

• 10(sp) first page to rcad from 
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• Hegister use : 
• Dl - nr. of counts starage 
• 02 - loop counter 
• DJ - MCA run status 
• AO address of MCA memory register 
• A?. - array address counter 

HEAO bsr rwin 
move.w 11$2600,sr 

lpr·ead bset IIJ,sw(aO) 
move.w (aO), dl 
swap dl 
bclr IIJ,sw(aO) 
move.w (aO) ,dl 
move. 1 dl, (a2) + 
dbf dZ,lpread 
or.b dJ,sw(aOJ 
move.w ll$2000,sr 
move. l (sp),8(sp) 
add. 1 118,sp 
rts 

set data- and address registers. 
disable interrupts. 
read high word of memory first.. 

save high word. 
read low word. 

store Jong word in thc array. 
repeat for all channels. 
restere MCA run status. 
enable interrupts. 
clean stack. 
used 8 bytes for parameter passing. 

•--------------------------------------------------------------------
• Procedure : mca_write 

• stack places after procedure call 
(sp) PEP return address 

4(sp) array length 
6(sp) base address of array 

• lO(sp) firsl page to write to 

• Hegisler use : 
• Dl - nr. of counts slorage 
• 02 - Joop counter 
• llJ MCA run status 
• AO - base address of MCA memory register 
• A? - array address counter 

WH !TE bsr rwin 
Jpwrite move. (a2)+,dl 

bset IIJ,sw(aO) 
swap dl 
move.w dl, (aO) 
bclr IIJ,sw(aO) 
swap dl 
move.w dl, (aO) 
dbf dZ,lpwrite 
or.b dJ,sw(aO) 
move. l (sp) ,8(sp) 
add. l 118,sp 
rts 

read long word from thc arrily. 
write to high word of a channel first. 

write to low word of a channcl. 

repeat for all channels. 
restrare MCA run status. 
clean stack. 
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·--------------------------------------------------------------------
• Subroutine used by mca_read & mca_write. 
• Notice that the stack pointer is increased by 4. 
•--------------------------------------------------------------------

rwin bsr in 
move.w 
movea. I 
move.w 
andi. w 
move.w 
sub.w 
asl.w 
cmp.w 
bge 
move.w 

rscip subq 
btst 
beq 
addq 
bclr 

roff move.w 
rts 

8(sp) ,dO 
lO(sp), aZ 
14(sp) ,dl 
llpages-l,dl 
llpages,dZ 
dl,dZ 
118,d2 
dZ,dO 
rscip 
dO,dZ 
111, dZ 
IIO,sw(aO) 
roff 
lll,dJ 
IIO,sw(aO) 
dl,addr(aO) 

array length in dO. 
array addres in aZ. 
start page in dl. 
max. start page = 15. 
max. nr. of pages in dZ. 
nr. of pages in dZ (dZ:=dZ-dl ). 
calc. channels (d2:=256*'nr.of pages'). 
campare with array-length (0-S). 
if channels <= array length then O.K. 
make channels :=array length (=d?.). 
adjust loop counter. 
test if MCA is running (=1). 

save MCA run status in dJ. 
stop the MCA temporary. 
set page start. 

·------------------------------------------------------------------------
FILLCH movea.l 

movea. 1 
bclr 
bset 
move.w 
move.w 
move.w 
move.l 
subq 
move.w 
clr.w 
move.b 
lsr.w 
move.w 
cmp.b 
beq 
subq.b 

fchan bset 
move.w 
bclr 
move.w 
dbf 

fscipl bset 
swap 
move.w 
bclr 
swap 
move.w 
btst 

#mem,aO 
llmem+diag,al 
IIO,sw(aO) 
IIO,cr(aO) 
4 (sp), dO 
6(sp) ,dl 
8(sp) ,dZ 
lO(sp) ,dJ 
lll,dO 
d2,d4 
dS 
d2,d5 
118,d2 
dZ,addr(aO) 
IIO,d5 
fscipl 
lll,d5 
IIJ,sw(aO) 
(aO) ,dZ 
IIJ,sw(aO) 
(aO) ,dZ 
d5,fchan 
IIJ,sw(aO) 
dJ 
dJ, (aO) 
nJ,sw(aO) 
dJ 
dJ, (aO) 
IIO,l5(sp) 

set memory addres. 
set diagnostic register addres. 
stop MCA analysis. 
souree is diagnostic register. 
get nr. of fills low word. 
get nr. of fills high word. 
get channel. 
get offset. 
adjust low loop counter . 
copy channel. 

calculate channel in page (0 .. 255). 
calculate page of channel (0 .. 15). 
select page. 

adjust loop counter. 
read memory to channel. 

store high word of offset. 

store low word of offset. 
test interrupt disable boolean. 
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beq 
move.w 

fscip bset 
floop move.w 

dbf 
dbf 
bclr 
move 
move. l 
add. l 
rts 

fscip 
ll$2600,sr 
liO,sw(aO} 
d4,diag(a0} 
dO, floop 
dl, floop 
liO,sw(aO} 
ll$2000,sr 
(sp},l2(sp} 
ll12,sp 

if ird=true then disable interrupts. 
start the MCA. 

stop the MCA. 
enable interrupts. 
clean stack. 

•------------------------------------------------------------------------

in movea. 
cl r. I 
cl r. l 
cl r. I 
clr. 1 
r·ts 

end 

llmem,aO 
dO 
dl 
d2 
dJ 

load aO with MCA memory addr-cs. 
clear registers dO .. dJ. 
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SOURCE LISTING: Array bewerkingen 

section .program 

dc.l MINI 
de. l MAXI 
de. l MINN 
de. l MAXN 
de. l ANALYSE 
dc.l ANALYSN 
de. l SWAPN2 
dc.l MEM CR 
de. l GRAPH 
de. l LOGGRH 
dc.l 0 

·--------------------------------------------------------------------
.Procedures : min_i, max_i, min_nZ, max_n2 

* stack places after procedure and 'mmin' call 
(sp} PEP return address 

4(sp} return address after 'mmin' 
8(sp} address of index variabie 

• 12(sp} array length 
• 14(sp} array base address 

• Register use : 
• DO slorage of minimum or maximum 
• Dl- loop counter (=array length -1} 
• 02 - index of minimum or maximum 
• DJ- index counter (0 .. array length -1} 
• AO - address of index variabie 
• Al - array base address 
•---------------------------------------------------------------------

mmin movca. I 8(sp}, aO get address of index variabl" 
move.w 12(sp} ,dl get arr·ay leng U> 
subq.w lll,dl adjust loop counter· 
movea. l 14 ( sp} , a 1 get array base addr·css 
cl r. l dO 
cl r. l d2 
cl r. 1 dJ 
rts 

mmo ut move.w d2, (aO} return index of minimum or maximum 
move.l ( sp) , 10 ( sp) clean the stack 
add. 1 lllO,sp 
rts return to PEP 

MINI bsr mmin set registers 
subq. lil ,dO set minimum to Z*"J?-1 

mini lp cmp.l (al}+,dO compare array clement. wit h minimum 
bis minisp if minimum Is lcss or equill then scip 
move. I -4 (al}, dO el se, set minimum equal to array clemc•nt 
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move.w 
minisp addq.w 

dbf 
bra 

MAXI bsr 
maxi lp cmp. l 

bcc 
move. l 
move.w 

maxisp addq. w 
dbf 
bra 

MfNN bsr 
subq. w 

minnip cmp.w 
bls 
move.w 
move.w 

minnsp addq.w 
dbf 
bra 

MAXN bsr 
maxnlp cmp. w 

bcc 
move. w 
move. w 

maxnsp "ddq. w 
dbf 
bra 

d3,d2 
lil,dJ 
dl,minilp 
mmout 

mmin 
(a 1 l +,dO 
maxisp 
-4 (a 1), dO 
d3,d2 
lil, dJ 
dl, maxi lp 
mmout 

mmin 
lil,dO 
(al)+,dO 
minnsp 
-2(al),d0 
dJ,d2 
lil,dJ 
dl,minnlp 
mmo ut 

mmin 
(al)+,dO 
maxnsp 
-2(al) ,dO 
d3,d2 
~l.dJ 

dl, maxn lp 
mmo ut 

store index of minimum 
increase index counter by one 
repeat for all array elements 
end procedure 

set registers (set maximum to 0) 
campare array element with maximum 
if maximum is greater or equal then sclp 
else, set maximum equal lo array clement 
store index of minimum 
increase index counter by one 
repcal for all array elemenls 
end procedure 

(see MINI) 

(see MAXI) 

- -------------------------------------------------------------------
* Procedure analyse_i 

• slack placcs afler procedure cal! 
(sp) PEP relurn address 

4(sp) address of mean variablo 
S(sp) address of array length variabie 

• l?(sp) address of soml variabie 
• 16(sp) address of som2 variabie 
• ?O(sp) address of somJ variabie 
• 24(sp) address of index of maximum variabie 
• 28(sp) address of index of minimum variabie 
• 32(sp) array length 
• 34(sp) array base address 

• flegister use : 
• flO - slorage of array element 
• Dl - loop counter (= array length -1) 
• 02 - slorage of minimum 
• DJ - starage of maximum 
• 04 - index of minimum 
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• OS - index of maximum 
• 06 starage of som2/soml variabie (hi/lo long word) 
• 07 - index counter 
• AO - temporary address 
• Al - array base address 
• A2 address of somJ variabie (high word of total som) 
·--------------------------------------------------------------------
ANALYSE movea.l 

move.w 
subq.w 
clr. l 
subq. l 
clr. l 
clr. l 

34(sp), al 
32(spl ,dl 
lil,dl 
d2 
lil,d2 
dJ 
d4 

clr.l dS 
clr. l 
clr. l 
movea. 
move.w 

aloop move. l 
add. l 
bcc 
addq.w 

ascip cmp. l 
bls 
move. 1 
move.w 

aminsp cmp.l 
bcc 
move. l 
move.w 

amaxsp addq.w 
dbf 
movea. l 
move.w 
movea.l 
move.w 
movea.l 
move.w 
movea.l 
swap 
move.w 
movea.l 
swap 
move.w 
move.l 
move.w 
swap 

d6 
d7 
20 (sp), a2 
d6, (a2) 
(al )+,dO 
dO,d6 
ascip 
lil, (a2) 
d0,d2 
aminsp 
dO,d2 
d7,d4 
dO,dJ 
amaxsp 
dO,dJ 
d7,d5 
lll,d7 
dl,aloop 
8 (spl, aO 
d7, (aO) 
28 (sp), aO 
d4, (aO) 
24 (sp), aO 
dS, (aO) 
16 ( sp), aO 
d6 
d6, (aO) 
12(sp),a0 
d6 

get array base address 
get array length 
adjust loop counter 

set minimum to 2"*32-1 
set maximum to 0 
set index minimum & maximum to 0 

set lower to word of som lo 0 
set index counter to 0 
get address of somJ variabie 
set somJ to 0 
get array element 
add element to som 
if som<2"32 then scip 
increase highest word of som by onc 
campare element with minimum 
if minimum is less or equal then scip 
else, set minimum equal to array element 
store index of minimum 
campare element with maximum 
if maximum is greater or equal then scip 
else, set maximum equal to arr"y clement 
store index of maximum 
increase index counter by one 
repeat for all elements 
get address of array length variabl~ 
store index counter 
get address of index of minimum variabie 
store index of minimum 
get address of index of maximum v"r-iahle 
store index of maximum 
get address of som2 variabie 
exchange low and high word of (som2/soml) 
store high word (som2) 
get address of soml variabie 
restare (som2/somll format 
store low word (soml) 
copy low part of som, DO=(s2,sl] 
get highest word of som, DO=(s?,s:J] 
correct format, OO=(sJ,s?.] 
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di vu 
move.w 
swap 
move.w 
di vu 
move.w 

d6, (aO) 
d6,d0 
(a2) ,dO 
dO 
d7,d0 
dO,d2 
d2 
d6,d0 
d7,d0 
dO,d2 

divide highest part of som by array l~nRih 
00:=00/07, store high worrl of mean 
adjust format, 02=(m~an(hi),--] 

store soml, OO=(MOD(s3/s2),s1 I 
divide rest of som by array lenglh 
store low word of mean, D2=(mean] 
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swap 
lsr.w 

dO 
111,d7 

DO=[--,MOD(total som I array length)) 
divide array length by 2 

cmp.w d7,d0 if MOD-part <= (array length/2) lhen scip 
bes ascip2 
addq. l 

ascip?. movea. l 
ffl,d2 
4 ( sp), aO 

else, increase mean by one 
get address of mean 

move. l d2, (aO) store mean variable 
move. l ( sp) , 34 ( sp) clean stack 
add. l ll34,sp 
rts return to PEP 

• Procedure : analyse_n2 

• stack places after procedure call 
(sp) PEP return address 

4(sp) addr·ess of mean var·iable 
S(sp) address of array length variabie 

• 12(sp) addrcss of som1 variabie 
• 16(sp) address of som2 variabie 
• ?O(sp) address of index of maximum variabie 
• 24(sp) address of index of minimum variabie 
• 28(sp) array Jength 
• JO(sp) array base address 

• Hegister use : 
• llO stor·age of array clement 
• ll1 - Joop counter (= array length -1 ) 
• 02 - starage of minimum 
• L8 - starage of maximum 
• 04 - index of minimum 
• IJS - index of maximum 
• 06 - starage of som2/som1 variabie (hl/lo long word) 
' Jrr - i ndcx counter· 
• AO - temporar·y address 
• Al - array base address 

ANAI.YSN move a. l JO(sp) ,al get ar-ray base address 
move.w 28( sp) ,dl get array length 
subq.w lll,dl adjust loop counter· 
clr. I d2 
subq.w lll,d2 set minimum to 2 .. 16-1 
c 1 r. 1 dJ set maximum to 0 
cl r. 1 d4 set index minimum & maximum 
clr. 1 cts 
clr. l d6 set sum to 0 
cl r. l d7 set index counter to 0 
cl r. l dO set array element to 0 

aloopn move.w (al)+,dO get array element 
add. l dO,d6 add element to som 
cmp.w d0,d2 campare element wi th minimum 
bls aminspn if minimum is less or equal 

lo () 

then scip 
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move.w 
move.w 

aminspn cmp.w 
bcc 
move.w 
move.w 

amaxspn addq.w 
dbf 
movea. 1 
move.w 
movea.l 
move.w 
move a. 1 
move.w 
movea. 1 
swap 
move.w 
movea.l 
swap 
move.w 
di vu 
move.w 
swap 
lsr.w 
cmp.w 
bes 
addq.w 

ascipn movea.l 
move.w 
move. 1 
add. l 
rts 

dO,d2 
d7,d4 
dO,dJ 
amaxspn 
dO,dJ 
d7,dS 
ll1,d7 
d1,aloopn 
8(sp) ,ao 
d7, (aO) 
24 (sp), aO 
d4, (aO) 
20(sp), aO 
cts, (aOl 
16 ( sp), aO 
d6 
d6, (aO) 
12 ( sp), aO 
d6 
d6, (aO) 
d7,d6 
d6,d2 
d6 
ll1,d7 
d7,d6 
ascipn 
lll,d2 
4(sp), aO 
d2, (aO) 
(sp),JO(sp) 
ffJO,sp 

else, set minimum equal to array clement 
store index of minimum 
campare element with maximum 
if maximum is greater or equal then scip 
else, set maximum equal to array element 
store index of maximum 
increase index counter by one 
repeat for all elements 
get address of array length variablo 
store index counter 
get address of index of minimum variabie 
store index of minimum 
get address of index of maximum variabie 
store index of maximum 
get address of som2 variabie 
exchange low and high word of (som2/soml) 
store high word (som2) 
get address of soml variabie 
restare (som2/soml) format 
store low word (somll 
divide sum by array lenglh 
store mean 
set MOD-part in low word 
divide array length by 2 
if MOD-part <= (array length/?.l then scip 

else, increase mean by one 
get address of mean 
store mean variabie 
clean stack 

return co PEP 

•--------------------------------------------------------------------
* Procedure swapn2 

• stack places after procedure call 
(sp) PEP return address 

4(sp) length of nat2 array 
6(sp) base address of nat2 array 

• Register use 
• DO - array length 
• Dl - swap buffer 
• AO - base address of nat2 array 
* Al end address of nat2 array 
·--------------------------------------------------------------------
SI-IAPN2 movea. l 

move.w 
lsl. w 
movea.l 
adda.w 
lsr.w 
subq.w 

6 ( sp), aO 
4(sp) ,dO 
111, dO 
aO,al 
dO,al 
ll2,d0 
lll,dO 

get nat2 array base address 
get length of nat2 array 
calculate nr. of bytes in array 
copy base address 
set pointer to first word aftcr array 
counter is array lenght DTV 2 
adjust loop counter 
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swaplp move.w 
move.w 
move.w 
dbf 
move.l 
add. l 
rts 

-(al) ,dl 
(aO), (all 
dl,(aO)+ 
dO,swaplp 
(sp),6(sp) 
#6,sp 

get element from second part of array 
copy element from first to second part 
compleet the swap of two elements 
repeat for all elements 
clean stack 

return to PEP 

·--------------------------------------------------------------------
• Procedure : mca_memcr 

• stack places after procedure call 
(sp) PEP return address 

4(sp) address of error boolean 
S(sp) address of overflow boolean 

• 12(sp) overflow level variabie 
• 14(sp) divislon factor variabie 
• 16(sp) last channel variabie 
• 18(sp) first channel variabie 
• 20(sp) length of target array 
* 22(sp) base address of target array (nat2) 
• 26(sp) length of souree array 
• 28(sp) base address of souree array (integer) 

• Register use (after error checking) : 
• DO - array element (source & target) 
• Dl - division factor 
• D2 - overflow level 
• D3 - overflow boolean 
• D7 - error boolean 
• AO - base address of souree array 
• Al - base address of target array 
--------------------------------------------------------------------

MEM CR movea.l 28(sp),a0 
move.w 26(sp),d0 
movea.l 22(sp),al 
move.w 20(sp),dl 
move.w 18(sp),d2 
move.w 16(sp),d3 
clr.l d7 

get souree array base address 
get length of souree array 
get target array base address 
get length of target array 
get number of first channel 
get number of last channel 
set error boolean false 
copy number of last channel 
calculate (number of used channels)-1 
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move.w 
sub.w 
cmp.w 
bcc 
addq.w 
bra 

d3,d4 
d2,d4 
d2,d3 
memscl 
#l,d7 
memend 
d0,d3 
memscZ 
#l,d7 
memend 
dl, d3 
memsc3 
#l,d7 
memend 

if number of first channel is smaller thcn 
number of last channel, then O.K., scip 
else, set error boolean 

memscl cmp.w 
bls 
addq.w 
bra 

memscZ cmp.w 
bls 
addq.w 
bra 

and termlnale procedure 
if (last channel#) <= (source ar. lcn.) 
then O.K., scip 
else, set error boolean 
and terminale procedure 
if (last channel#) <= (target ar. Jen.) 
then O.K., scip 
else, set error boolean 
and terminale procedure 
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memsc3 

mem lp 

d2,d0 
#2,d0 
dO,aO 
#l,d2 
d2,al 
14(sp) ,dl 
d2 
12(sp) ,d2 
d3 
(aO)+,dO 
dl ,dO 

calculate array offset addresses 
source: start address := base + 4*ch0 

target: start address := base + 2*ch0 

get division factor 

get overflow level 
set overflow boolean false 
get souree element 
target := souree / Z**(division faktor) 
check for overflow 
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move.w 
lsl. w 
adda.w 
lsl. w 
adda.w 
move.w 
clr.l 
move.w 
clr.l 
move.l 
lsr.l 
cmp.l 
bh i 
bset 
clr.w 
move.w 
dbf 
movea.l 
move.w 
movea.l 
move.w 
move. 1 
add.l 
rts 

dO,d2 
memsc4 
#O,d3 

if overflow level > target then O.K., sclp 
else, set overflow boolean 

memsc4 

memend 

dO 
dO,(all+ 
d4,memlp 
S(sp), aO 
d3,2(a0) 
4(sp),a0 
d7,2(a0) 
(sp), 28(sp) 
#28,sp 

and set target element to 0 
store element in target array 
repeat for all elements 
get address of overflow boolean 
return overflow boolean 
get address of error boolean 
return error boolean 
clean stack 

return to PEP 

·--------------------------------------------------------------------
• Procedure : mca_graph 
• 
• stack places after procedure call : 
• (sp) PEP return address 
• 4(sp) address of overflow boolean 'v' 

S(sp) lenglh of graph array 'g' (512) 
• lO(sp) base address of graph array (natl) 
• 14(sp) y-scallng factor 'ysf' 
• 16(sp) step width in x-direction 'dx' 
• 18(sp) first d-index variabie 'iO' 
• 20(sp) lengthof souree array 'd' 
• 22(sp) base address of souree array 'd' (nat2) 
• 
• Register use 
• DO- L(d), nr. of d-elements, # g-el.s leftafter fill. 
• Dl - L(g)-1, loopcounter 
* DZ - iO, ysf 
• D3 - dx , ! dx! 
* D4 - dx 
* DS- overflow boolean 'v' 
* D6 - x-step loop counter 
• D7 - processed array element 
* AO - base address of souree array 'd' 
• Al- base address of target array 'g' 
•--------------------------------------------------------------------
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GHAPH 

pos 

n i ll 

P,rspl 
P,rsp2 

movea. l 
move.w 
move.w 
move.w 
sub.w 
ble 
moveq. l 
move.w 
move.w 
beq 
bpl 
neg.w 
lsl.w 
lsl. w 
subq.w 
lsr.w 
lsl.w 
br·a 
lsr.w 
lsl.w 
subq.w 
subq.w 
subq.w 
cmp.w 
bcc 
sub.w 
exg 
bra 
clr.w 
move.w 
move.w 
lsl. w 
adda.w 
movca. 1 
clr. 
tst. w 
bmi 
beq 
clr. 

22(sp), aO 
20(sp) ,dO 
18(sp) ,dZ 
8(sp) ,dl 
dZ,dO 
gend 
#1 'd6 
16 ( sp), dJ 
dJ,d4 
nill 
pos 
dJ 
dJ,dO 
dJ,d6 
#1 'd6 
dJ,dl 
dJ,dl 
nill 
dJ,dO 
dJ,d6 
#1 'd6 
#1 ,dO 
#1 ,dl 
dl ,dO 
grspl 
dO,dl 
dO,dl 
grspZ 
dO 
dO,aZ 
#$ff,d0 
#1, dZ 
d2,a0 
lO(sp) ,al 
dS 
d4 
dxn 
dxz 
dJ 

get souree array base address 
get length of souree array 
gel first index of souree array 
get length of target array 
nr. of d-elements :; L(d)-iO 
if L(d) <; iO then error, scip to end 
set x-loop counter to 1 
get x-step width 
copy x-step width 
if step width ; 1 then scip to nill 
if step width > 1 then scip to pos 
calculate g-group width ( ; 2**-dx) 
nr. of g-elements that can be formcd 
g-group width 
adjust g-group width 
delermine # valid d-el.s (L(g) has to be 
an integer multiple of 2**-dx 

nr. of g-elements that can be formcd 
d-group width 
adjust d-group counter 
# g-el.s can be 2**16, thercfore minus 
adjust max. # g-el.s alóo 
delermine # usable g-elements 
if # d-el. s suffice t.hen 1-cnt.. ; l.(p,)-1 

else delermine # d-groups short, 
and take # d-groups as loop counter 

zero d-groups short 
store# g-el.s leftafter flll 
set maximum g-element value 
delermine start address of data array 

set base address graph array 
set overflow boolcan false 
test dx 
if negative then go to dxn 
if zero then go to dxz 
set sum element to zero 

• dx>O, sum over· 2**dx d-array elements 
• if dx+ysf>O then devide sum by Z**(dx+ysf) 
• if dx+ysf;Q then result is sum 
• lf dx+ysf<O Lhen multiply sum by Z**-(dx+ysf) 
• low byte of result is placed in graph array 
• overflow boolean is sel if result doesnotfit in one byte 

move.w 14(sp) ,d2 dx>O, get. ysf 
add.w d4,d7. ca Jeulate dx+ysf 
bmi xpyn if dx+ysf<O !hen xpyn 
heq xpyz if dx+ysf;() thcn xpyz 

xpyp clr. d7 dx+ysf>O, sct sum t 0 zero 
ffiOVf'.W d6,d4 copy d-group counter 
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sumyp 

xpyps 

xpyz 

sumyz 

xpyzs 

xpyn 
xpynl 

sumyn 

xpyns 

move.w 
add. l 
dbf 
lsr.l 
move.b 
cmp.w 
bls 
ori. w 
dbf 
bra 

c lr. l 
move.w 
move.w 
add. l 
dbf 
move.b 
cmp.w 
bls 
ori.w 
dbf 
bra 

neg.w 
cl r. I 
move.w 
move.w 
add.l 
dbf 
lsl. I 
move.b 
cmp.w 
bls 
ori. w 
dbf 
bra 

(aO)+,dJ 
dJ,d7 
d4,sumyp 
ct2,ct7 
ct7,(al)+ 
ctO,ct7 
xpyps 
#1 ,ctS 
dl,xpyp 
cant 

ct7 
ct6,d4 
(aO)+,dJ 
ctJ,ct7 
ct4,sumyz 
ct7,(al)+ 
dO,ct7 
xpyzs 
lll,ctS 
dl, xpyz 
cant 

d2 
d7 
d6,ct4 
(aO)+,dJ 
dJ,d7 
d4,sumyn 
ct2,ct7 
d7,(al)+ 
d0,ct7 
xpyns 
#l, dS 
dl,xpynl 
cant 

get ct-element 
sum elements 
get next element of ct-group until ctone 
ctevicte sum by 2**(ctx+ysf) 
store low byte in graph array 
test if result fits in one byte 
if so then next element 
set boolean 'v' accorcting to result 
next element until done 

ctx+ysf;O, set sum to zero 
copy ct-group counter 
get d-element 
sum elements 
get next element of d-group until done 
store low byte in graph array 
test if result fits in one byte 
if so then next element 
set boolean 'v' according to result 
next element until done 

dx+ysf<O, delermine !dx+ysf! 
set sum to zero 
copy d-group counter 
get ct-element 
sum elements 
get next element of ct-gr·oup until ctone 
multiply sum by 2**-(dx+ysf) 
store low byte in graph array 
test if result fits in one byte 
if so then next element 
set boolean 'v' accorcting to result 
next element until done 

•-----------------------------------------------------------
• dx;O, one d-element corresponds to one g-element 
• if ysf>O then devide ct-element by 2**dx 
• if ysf;O then result is ct-element 
• if ysf<O then multiply ct-element by 2**(-ysf) 
• low byte of result is placed in graph array 
• overflow boolean is set if result does not fit In one byte 

dxz 

xzyp 

move.w 
bmi 
beq 

move.w 
lsr·. w 
move.b 

14 ( sp), ct2 
xzyn 
xzyz 

(a0)+,d7 
d2,d7 
d7,(al)+ 

dx;O, get ysf 
if ysf<O then xzyn 
if ysf;O then xzyz 

dx;O, ysf>O, get. ct-element 
ctevicte it by 2**ysf 
store low byte in graph array 
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cmp.w d0,d7 test if result fits in one byte 
bls xzyps if so then next element 
cri. w lll,d5 set boolean • v' according to result 

xzyps dbf dl,xzyp next element until done 
bra cont 

xzyz move.w (aO)+,d7 dx=O, ysf=O, get ct-element 
move.b d7, (a 1) + store low byte in graph array 
cmp. w dO,d7 test if result fits in one byte 
bls xzyzs if so then next element 
ori .w «l,d5 set boolean • v' according to result 

xzyz.s 

xzyn 
xzynl 

dbf 
bra 

neg.w 
move.w 
lsl. w 
move.b 
cmp.w 
bls 

dl, xzyz 
cont 

d2 
(a0)+,d7 
d2,d7 
d7. (a 1) + 
d0,d7 
xzyns 

next element until done 

dx=O, ysf<O, take absolute value of 
get ct-element 
multiply it by 2**ysf 
store low byte in graph array 
test if result fi t.s in one byte 
if so then next element 

ori.w «l,d5 set b<olean . v' according to resul t 
xzyns dbf dl, xzynl next element unti l done 

bra cont 

• dx<O, each d-elements corresponds to 2"*(-dx) g-elements 
" if ysf>O then devide ct-element by z••ctx 
• lf ysf=O then result is ct-element 
• if ysf<O thcn multiply ct-element by 2"*(-ysf) 

ysf 

• low byte of result is placed in 2**(-dx) elemenls of graph nrray 
• overflow boolPan is set if result does nol fit in onP byte 

dxn addq.w 
lsr.w 
subq. w 
move. w 
bmi 
bcq 

xnyp movc.w 
lsr·. w 
movc.w 

ypp,l movc.b 
dbf 
cmp.w 
bls 
ori .w 

xnyps dbf 
bra 

xnyz move. w 
movc.w 

yzp,l move b 
dbf 

«l,dl 
dJ,dl 
«l,dl 
14(sp) ,d2 
xnyn 
xnyz 

(a0)+,d7 
d2,d7 
d6,d4 
d7, (al)+ 
d4,YPRl 
dO,d"/ 
xnyps 
ll1,d5 
dl,xnyp 
cont 

(aO)+,d'l 
d6,d4 
d'l, (al)+ 
d~.yzgl 

dx<O, readjust loop counter 
delermine nr. of g-groups 
adjust main loop counter 
get ysf 
if ysf<O then xnyn 
if ysf=O then xnyz 

dx<O, ysf>O, gel ct-element 
devide it by 2**ysf 
copy g-group counter 
store low byte in grnph array 
repeat for all element in a group 
test if result fits in one byte 
if so then next element 
set boolean 'v' accordlng lo rcsult 
next element unlil done 

dx<O, ysf=O, gel ct-element 
copy g-group counter 
store low byte in graph array 
repcal for all element In a grnup 
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cmp.w 
bls 
ori.w 

xnyzs dbf 
bra 

xnyn neg.w 
xnynl move.w 

lsl. w 
move.w 

yngl move.b 
dbf 
cmp.w 
bls 
ori. w 

xnyns dbf 

cont movea.l 
move.w 
move.w 
beq 
subq.w 
clr.w 

frgs move.b 
dbf 

gcnd move. 1 
add.l 
rts 

d0,d7 
xnyzs 
lll,d5 
dl, xnyz 
cont 

d2 
(aO)+,d7 
d2,d7 
d6,d4 
d7, (all+ 
d4,yngl 
dO,d7 
xnyns 
lll,d5 
dl,xnynl 

4(sp), aO 
d5,2(a0) 
a2,d0 
gend 
#!,dO 
d7 
d7,(al)+ 
dO,frgs 
( sp) , 22 ( sp) 
ll22,sp 

test if result fits in one byte 
if so then next element 
set boolean 'v' according to result 
next element until done 

dx<O, ysf<O, take absolute value of ysf 
get ct-element 
multiply it by 2**ysf 
copy g-group counter 
store low byte in graph array 
repeat for all element in a group 
test if result fits in one byte 
if so then next element 
set boolean 'v' according to result 
next element until done 

get address of overflow boolean 'v' 
store boolean in 'v' 
reload ll g-el.s left 
if zero then g is fitled 
adjust loop counter 

fill remaining g-elements with zeros 

clean stack 

·--------------------------------------------------------------------
• Procedure : log_graph 

• stack places after procedure call 
(sp) PEP return address 

4(sp) length of graph array 'g' (512) 
6(sp) base address of graph array (natl) 

• IO(sp) length of log tabel array (256) 
• 12(sp) base address of log tabel array (natll 
• 16(sp) step width in x-direction 'dx' 
• 18(sp) first d-index variabie '10' 
* 20(sp) length of souree array 'd' 
• 22(sp) base address of souree array 'd' (nat2) 

• Register use 
• DO- L(d), nr. of d-elements, ll g-el.s leftafter fill. 
*Dl - L(g)-1, loopcounter 
• D2 - iO 
• DJ - dx, !dx!, log tabel index 
• D4 - dx 
• D6 - x-step loop counter 
• D7 - processed array element 
• AO - base address of souree array 'd' 
• Al -base address of target array 'g' 
• AZ- base address of log tabel array 't' 
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LOGGRH 

lpos 

1ni 11 

1grspl 
1grsp2 

movea.l 
move.w 
move.w 
move.w 
sub.w 
ble 
moveq. 1 
move.w 
move.w 
beq 
bpl 
neg.w 
lsl. w 
lsl. w 
subq.w 
lsr.w 
lsl. w 
bra 
lsr.w 
lsl. w 
subq.w 
subq.w 
subq.w 
cmp.w 
bcc 
sub.w 
exg 
bra 
clr.w 
lsl. w 
adda.w 
movca. 1 
movea. 1 
tst.w 
bmi 
beq 

ZZ(sp) ,aD 
20(sp) ,dO 
18 ( sp), d2 
4(sp) ,dl 
d2,d0 
lgend 
lll,d6 
16(sp) ,dJ 
dJ,d4 
lnlll 
lpos 
dJ 
dJ,dO 
dJ,d6 
lil, d6 
dJ,d1 
dJ,dl 
lni 11 
dJ,dO 
dJ,d6 
lll,d6 
lll,dO 
lll,dl 
dl, dO 
lgrsp1 
d0,d1 
dO,d1 
lgrsp2 
dO 
lll,d2 
< 2,a0 
6 ( sp), a 1 
12 ( sp), a2 
d4 
dxnlog 
dxzlog 

get souree array base address 
get length of souree array 
get first index of souree array 
gel lengthof target array 'g' 
nr. of d-elements := L[d)-iO 
if L(d) <= iO then error, scip to end 
set x-loop counter to 1 
get x-step width 
copy x-step width 
if step width = 1 then scip to nill 
if step width > 1 then scip to pos 
calculate g-group width ( ~ 2**-dx) 
nr. of g-elements that can be formcd 
g-group width 
adjust g-group width 
delermine ll valid d-el.s (L(g) has to bc 
an integer multiple of 2**-ctx 

nr. of g-elements that can be formect 
d-group width 
actjust d-group counter 
ll g-el.s can be 2**16, therefore minus 
adjust max. ll g-el.s also 
delermine ll usabie g-elements 
if ll d-el.s suffice then J-ent. = L(g)-1 
else delermine ll d-groups short, 
anct take ll d-groups as loop counter 

zero d-groups short 
delermine start adctress of ctala array 

set base actdress graph array 
set base actctress of log tabel 
test dx 
if negative then go to ctxnlog 
if zero then go to dxzlog 

·--------------------------------------------------------------. ctx>O, sum over Z**dx ct-array elements anct devicte sum by z••ctx . calculate log of sum anct place lt in the graph array. 

c Ir. ct:J set sum element to zero 
dxplog clr d7 set sum lo zero 

move.w d6,ct2 copy d-group counter 
sumdxp move.w (aO)+,d3 gel ct-element 

actct. ct:l,ct7 sum elements 
ctbf ct2,sumctxp get nexl element of ct-group unt i 1 donP 
1sr. ct4,ct7 devide sum by 2 .. (dx+ysf) 
c1r.w dJ set log result to zero 
cmp.w ll$ff ,d7 test if sum fits into one byle 
bls logdxp if so then take log of sum, 
lsr.w ll3,d7 el se devide sum by 8, 
adcti .w li$:JO,ct:J and incrcase log resu1t wit h 48. 
cmp.w ll$ff,d7 lest if sum now fï ts into one byte 
bis logdxp i f so thcn take log of sum, 
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lsr.w liJ,d7 else devlde sum by 8, 
addl. w li$JO,dJ and lncrease log result wlth 48. 
cmp.w ll$ff,d7 test lf sum now fits lnto one byte 
bls logdxp if sa then take log of sum, 
lsr.w ll2,d7 else devlde sum by 4, 
addi .w ll$20,dJ and lncrease log resul t with J2. 

logdxp add.b (O,a2,d7),dJ calculate final log result 
move.b dJ, (al)+ store low byte in graph array 
dbf dl,dxplog next element until done 
bra logcon 

•-----------------------------------------------------------
• ctx=O, one ct-element corresponds to one g-element 
• calculate log of ct-element anct place it in the graph array. 

dxzlog move.w 
clr.w 
cmp.w 
bls 
lsr.w 
addi. w 
cmp.w 
bls 
lsr.w 
addi. w 
cmp.w 
bls 
lsr.w 
addi. w 

logdxz add.b 
movc.b 
dbf 
bra 

(a0)+,d7 get ct-element 
dJ set log result to zero 
ll$ff,d7 test if sum fits into one byte 
logdxz if sa then take log of sum, 
liJ,d7 else devide sum by 8, 
li$JO,dJ and increase log result with 48. 
ll$ff,d7 test if sum now fits into one byte 
logctxz if sa then take log of sum, 
liJ,d7 else devide sum by 8, 
li$JO,dJ and increase log result with 48. 
ll$ff,d7 test if sum now fits into one byte 
logdxz if sa then take log of sum, 
ll2,d7 else devide sum by 4, 
ll$20,dJ and increase log result with J2. 
(O,a2,d7),dJ calculate final log result 
dJ, (al)+ store low byte in graph array 
dl,dxzlog next element until done 
logcon 

·-----------------------------------------------------------------
• dx<O, each d-elements corresponds to 2**(-dx) g-elements 
• log of ct-element is placed in 2**(-dx) elementsof graph array 

dxnlog addq.w lll,dl readjust loop counter 
lsr.w dJ,dl delermine nr. of g-groups 
subq.w lll,dl adjust ma in loop counter 

dxnl move.w (a0)+,d7 get ct-element 
clr.w dJ set log result to zero 
cmp.w ll$ff,d7 test if sum fits into one byte 
bls logdxn if so then take log of sum, 
lsr.w liJ,d7 el se devide sum by 8, 
addi. w li$JO,dJ and increase log result with 48. 
cmp.w tl$ff,d7 test if sum now fits int a one byte 
bls logdxn if sa then take log of sum, 
lsr.w liJ,d7 el se devide sum by 8, 
addi. w ll$30,d3 and increase log result with 48. 
cmp.w ll$ff ,d7 test if sum now fits into one byte 
bis logdxn if sa then take log of sum, 
1sr.w ll2,d7 el se devide sum by 4, 
addi. w ll$20,d3 and increase log result with 32. 
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logdxn add.b 
move.w 

dxngl move.b 
dbf 
db! 

logcon lst 
beq 
subq.w 
clr.w 

lfrgs move.b 
dbf 

lv,end move.l 
add. I 
rts 

end 
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(O,a2,d7),d3 calculate final log result 
d6,d4 copy g-group counter 
dJ, (all+ store low byte in graph array 
d4,dxngl repeat for all element in a group 
dl,dxnl next element untll done 

dO test lf there are g-el. s left 

lgend if zero then g is fi lled 

#l,dO adjust loop counter 
d7 
d7,(al)+ fi ll remaining g-elements with ze r-os 

dO, lfrgs 
( sp) , 22 ( sp) clean stack 
#22,sp 
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SOURCE LISTING: Graphic Display Controller 

gdc 

IN TT 

COMMAND 

CO LOR 

LNTYPE 

section .program 

equ $C13400 

dc.l INIT 
dc.l COMMAND 
de. l CO LOR 
dc.l LNTYPE 
dc.l CHARSET 
dc.l VECTOR 
dc.l MOVETO 
dc.l PAGE 
dc.l TEXT 
dc.l LINE 
dc.l GRAPH 
dc.l GRAPH2 
de. l 0 

movea. llgdc,aO 
moveq #7,d0 
bsr com 
move. b #$27,37(a0) 
rts 

movea. llgdc,aO 
move.w 4(spl ,dO 
bsr com 
move. 1 (sp) ,2(sp) 
add. I #2,sp 
rts 

movea. #gdc,aO 
move.w 4(sp) ,dO 
and.b #7,d0 
lsl. b 114,d0 
move.b 37(a0) ,dl 
andi. b #$8f,dl 
or.b dO,d1 
move.b dl,37(a0) 
move. l (sp) ,2(sp) 
add. l #2,sp 
rls 

movea.l ltgdc,aO 
move.w 4(sp) ,dO 
andi. b IIJ,dO 
move.b S(aO) ,dl 
andi. b 11$fc,dl 
or.b dO,dl 
move.b dl,S(aO) 
move.l (sp) ,2(sp) 
add. l lt2,sp 
rts 

set color 2 (=green), enable all colors, 
set color overwrite mode. clean stack. 
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CIIAHSET movea. l ltgdc,aO 
move.w lO(sp) ,dO 
lsl. b ll4,d0 
move. w S(sp) ,dl 
andi .b lllS,dl 
or.b dO,dl 
move. b d1,7(a0) 
move.w 4 ( sp) ,dO 
Is!. b ltl,dO 
or.w 6(sp) ,dO 
lsl.b IIZ,dO 
and.b IIJ,S(aO) 
or.b d0,5(a0) 
move. 1 (sp) ,S(sp) 
add. lt8,sp 
rt.s 

VITTDH movea. llgdc,aD 
move.w 6(sp) ,dl 
move.w 4(sp) ,ct;> 
bsr· deltaxy 
move. (sp),4(sp) 
add. 114,sp 
rt.s 

• Procedure move to 

• stack placcs after procedure call 
(spl PFP relurn adctr·ess 

~ ( sp) y 
6(sp) x 

• HcP,isler usc 
• IJl - new x, dx 
• IJ? - new y, dy 
• IU - o I d x 
• IJl) old y 

MDVI·:Tll movea. I 
movc.w 
move.w 
btst. b 
beq 
move. b 
lsl .w 
add.b 
sub.w 
move.b 
sub.w 
bsr 
br·a 

llgdc,aD 
6(sp) ,dl 
l)(spl ,d2 
IIO,J(aCl) 
nodraw 
17(a0l,ci:l 
ll8,d3 
19(a0) ,dJ 
dJ,dl 
;>J(aO) ,dl) 
dll,dZ 
de I t.axy 
mcnd 

s~L base address of GIJC interface. 

test if pen is up (=0) 
if so lhen r1c> dr·aw 
gel XMSG 
put it in byte 1 of dl 
s0t Xl.SB in byte 0 of dJ 
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nodraw move.b dl, 19(a0) set XLSB 
lsr.w lt8,dl 
move.b d 1, 17 ( aO) set XMSB 
move.b dZ,ZJ(aO) set YLSB 

mend move.l (sp), 4 (sp) 
add. 1 lt4,sp 
rts 

PAGE movea. l ltgdc,aO 
move.w 4(sp) ,dl 
andi. b liJ,dl 
move.b dl,dZ 
moveq ltJ,dJ 

pagel lsl. b IIZ,dl 
add.b dl,dZ 
dbf dJ,pagel 
move.b d2,39(a0) 
move. l (sp), Z(sp) 
add.l ltZ,sp 
rts 

*--------------------------------------------------------------------
• Procedure : gdc_text 

• slack places after procedure call 
(sp) PEP return address 

4(sp) string length 
6(sp) base address of string 

* 
• Register use 
• IJO - character to plot on GIJC screen 
• 01 - loop counter 

TEXT move a. I ltgdc,aO 
movea. 1 6(sp) ,al 
move.w 4(sp) ,dl 
subq.w ltl,dl 

lextl move.b (al)+,dO 
cmpi. b lt$ZO,d0 
bmi tend 
cmpi. b ll$7f,d0 
bh i tend 
move.b dO,l(aO) 

twait btst liZ,l(aO) 
beq twait 
dbf dl,textl 

tcnd move.l (sp) ,6(sp) 
add. 1 ll6,sp 
rts 
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•--------------------------------------------------------------------
• Procedure : line 

* slack places after 
(sp) PF.P return 

'l(sp) color 
6(sp) yl 

procedure call : 
address 

S(sp) x1 
* lO(sp) yO 
* 12(sp) xO 

* llegister use 
• Dl xl, dx 
* DZ - y1, dx 
* D:l - xO 
• D'l - yO 
• DS - x-posillon slorage 
• D6- y-posltion starage 
* D7 - temporary slorage of pen status & color 

I.INE movea. 1 
m-:1ve.b 
move.b 
swap 
move.b 
move. b 
andi .b 
move.w 
andi. b 
Is I. b 
add.b 
move. b 
move. b 
swap 
move. b 
move. b 
move.w 
move.w 
move.w 
move.w 
sub.w 
sub.w 
move.b 
lsr.w 
move. b 
move. b 
bsr 
move. b 
move.b 
swap 
move. b 
move. b 
swap 
move. b 

llgdc,aO 
J(aO) ,d7 
113,3(a0) 
d7 
37(aO),d"1 
d7,d0 
ll$8f,d0 
'l(sp) ,dl 
117,d1 
114,d1 
d1,d0 
d0,37(a0) 
17(a0) ,d6 
d6 
19 (aO), d6 
23(a0), dS 
S(sp) ,dl 
6( sp), dZ 
IZ(sp) ,dJ 
lO(sp) ,d'l 
dJ,dl 
d4,d2 
d3,19(a0) 
118,d3 
d3,17(a0) 
d4,2:l(a0) 
del taxy 
d5,23(a0) 
d6, 19(a0) 
d6 
d6, 17(a0) 
d7,T7(a0) 
d"f 
d7,J(a0) 

store pen u/d and p/e-selecl 
pen select & down 

reston~ pcn/r:rasf'r status 
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move.l 
add.l 
rts 

(sp) ,lO(sp) 
#lO,sp 

•--------------------------------------------------------------------
• Procedure : graph 

* 
• stack places after procedure call 

(sp) PEP return address 
4(sp) array length 
6(sp) base address of array 

• Register use 
* DO - Joop counter 
• DZ - GDC pixel plot cammand 
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·--------------------------------------------------------------------

GHAPH movea. l 
movea.l 
move.w 
move.w 
cmp.w 
bpl 
move.w 

gcont subq 
move.b 
move.b 
move.w 

gloop move.b 
move.b 

plot btst 
beq 
addi .b 
bne 
addi. b 

grscp dbf 
move. b 
move.b 
move.b 
move. l 
add.l 
rts 

#gdc,aO 
6 ( sp), a 1 
4(sp) ,dO 
11$200,dl 
dO,dl 
gcont 
dl, dO 
#l,dO 
110, 17(a0) 
#0,19(a0) 
#$80,d2 
(al)+,ZJ(aO) 
dZ,l(aO) 
112, 1(a0) 
plot 
111, 19(a0) 
grscp 
#1,17(a0) 
dO,gloop 
110,17(a0) 
#0,19(a0) 
110,23(a0) 
(sp) ,6(sp) 
116,sp 

get base graph array 
get arraylenglh 
max. x-pixels 

loop counter is 512 
adjust loopcounter. 
set x-position to zero 

set pixel plol cammand 
set y-position 
plot pixel 
walt until GDC is ready 

set pixel posit.ion to (0,0) 

•--------------------------------------------------------------------
• Procedure : graphZ 
• 
• stack places after procedure call 

(sp) PEP return address 
4(sp) DOT/LINE boolean 
6(sp) length of old graph 
8(sp) base address of old graph . 12(sp) lenglh of new graph 

• 14(sp) base address of new graph 

• Hegisler use 
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. DO - loop counter com move.b dO,l(aO) executes cammand in dO 

• Dl - old y-value cwait btst #2, l(aO) 

* D2 - new y-value beq cwait 

* DS - GDC pixel plot cammand rts 

* D7 - pen/eraser select bit 
-------------------------------------------------------------------- del taxy clr.w dO 

tst.w dl 
GHAPII2 movea. I #gdc,aO bne xnz 

movea.l 8(sp) ,al base old tst. w d2 
movea. I 14 ( sp), a2 base new bmi xzym 
move.w 6(sp) ,dO L(old) beq dend 
move.w #$200,dl maximum pixels bset #!,dO 
cmp.w dO,dl bra cont 
bpl gcont2 xzym bset #2,d0 
move.w dl,dO neg.w d2 

gcont2 subq.w #l,dO bra cont 
move.b #0, 17 (aD) set x-position to zero xnz tst.w d2 
move.b #0,!9(a0) bne xnzynz 
moveq #l,d7 tst.w dl 
move.w #$80,d5 pixel plot cammand bpl cant 
bset #O,J(aO) pen/erascr down moveq 116,d0 
move.w 4(sp) ,dl get dot boolean ( future ex tention) neg.w dl 
beq line if dot=false then draw l i nes bra cant 

dot move.b (al J ,dl get old y-value xnzynz moveq #l,dO 
move.b (a2)+,d2 get new y-value tst.w dl 
cmp.b dl,d2 bpl xpynz 
beq noplot if no change then no plot bset #!,dO 

dot.2 btst 112, l(aO) wait until GDC is ready neg.w dl 
beq dot2 (may not be nesscsaryl xpynz tst d2 
bclr d7,3(a0) select eraser bpl cont 
move.b dl,2J(a0) set old y-value bset 112,d0 
move.b dS,l(aO) era se old pixel neg.w d2 

gwai\ btst 112,1(a0) wait until GDC is ready cant bset #4,d0 
beq gwait cmpi. w #$100,dl 
bset d7,3(a0) select pen bpl large 
move. b d2,23(a0) set RCW y-value move.b dl,ll(aOJ 
move. b dS, l(aO) plot new pixel move.b d2,15(a0) 

gwa i 12 btst 112, I (aO) wait until GDC is ready bsr com 
beq gwai t2 bra dend 

noplot move. b d2, (al)+ copy new y-value lo old y-value large move.w dl,dJ 
addi .b #l,l9(a0) move.w d2,d4 
bne gpool lsr.w #l,dl 
addi. b #1,17(a0) lsr.w lll,d2 

Epool dbf dO,dot repcal for all elements sub.w dl,d3 
move. b #0,17(a0) set pixel posit.ion t.o (0,0) sub.w d2,d4 
move. b 110, 19(a0) move.b dl,ll(aO) 
move. b ll0,23(a0) move.b d2,15(a0) 

I ine nop line draw is nat implemenled yet! bsr com 
move. I (sp), 14(sp) clean stack btst.b #J,l(aO) 
add. I 1114,sp bne dend 
rts move.b dJ, 11 (aO) 

move.b d4,15(a0) 
-------------------------------- ------------------------------------ bsr com . asscmbl<>r-only proccdtu·es dcnd rts . ---------------------- ---------------------------------- end ------------


