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IMPERFECTIUNI IN ARANJAMENTUL ATOMIC
1. Structuri compacte ale cristalelor

Gradul de compactitudine al unei retele este definit ca raportul dintre volumul 
ocupat de atomii retelei si volumul acestei retele.

Pentru cea mai aglomerata retea liniara, atomii se dispun strict unul in contact cu 
celalalt, numarul de coordinatie este 2.

In cazul unei retele plane, maximum de compactitudine se obtine pentru un 
aranjament din retele liniare de maxima compactivitate aseazate fiecare cu atomii 
decalati in interstitiile retelei liniare alaturate, ca in fig.1. Numarul de coordinatie in 
acest caz este 6 .

Celula elementara corespunzatoare acestei retele compacte plane este un romb.

Fig.1 Aranjament compact in retea plana
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In cazul unei retele spatiale compacte va trebui ca peste stratul initial sa fie asezate 
straturi similare.

Exista doua variante posibile care sunt descrise de fig.2:

1. o retea hexagonala compacta

a1=a2=a3 - un mare numar de metale au o astfel de celula elementara.

2. o retea cu structura cubica compacta (cub cu fetele centrate) care are cel mai 
mare coeficient posibil de compactivitate de PF 74,04%

Ambele retele au coeficientul de coordinatie 12.

Cubul centrat are coeficientul de coordinatie 8 
iar compactitudinea 68,1% iar cubul simplu, 6 
respectiv 52,3% 

Fig. 2 Structuri compacte:hexagonale si cubice



3

- 5 -

DEFECTE IN CRISTAL

Tipuri
Proprietati

- 6 -

2. Defecte in cristal

2.1.Defecte punctuale

2.2.Defecte liniare(dislocatii)

2.3.Defecte de suprafata

2.4.Defecte tridimensionale

•Nu toate proprietatile unui solid sunt afectate de defectele de structura.

 Rezistenta, duritatea, conductibilitatea, proprietatile chimice, fotoconductivitatea etc 
sunt sensibile la structura cristalului

 Caldura specifica, dilatarea termica,elasticitate, dia si paramagnetismul, dispersia, 
absortia luminii, etc nu sunt influentate de structura cristalului

•Controlul defectiunilor si mentinerea acestora sub o anumita limita sunt cerinte 
pentru a realiza materiale performante

Exista 4 tipuri de imperfectiuni:



4

- 7 -

2.1. Defecte punctuale
VACANTA - lipsa unui atom, ion sau molecula dintr-un nod  al  retelei

DEFECT  INTERSTITIAL -atom , ion sau molecula plasata  intre  nodurile retelei

In functie de locurile vacante din structura defectele punctuale sunt de doua tipuri:

1. Defecte Schottky
- atomul sau ionul poate fi plasat intr-un nod pe suprafata solidului, in 
locul lui ramanad o vacanta
ƌIn cazul defectelor Schottky (plasarea ionilor care parasesc nodurile 
retelelor, la suprafata cristalului), apare o  marire a volumului 
cristalului respectiv micsorarea corespunzatoare a densitatii
materialului

2. Defecte Frenkel
- atomul sau  ionul poate fi plasat intr-un interstitiu dintre nodurile retelei
 In cazul defectelor Frenkel ionii parasesc nodurile retelei pentru a se 
plasa interstitial

 Defectele Frenkel dispar in cazul racirii unui cristal incalzit datorita 
recombinarii atomilor interstitiali cu locurile neocupate de atomi din 
structura.
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2.2. Defecte liniare
Defecte liniare se mai numesc si dislocatii.
Pot aparea datorita 
• unor incalziri neuniforme repetate, 
• prin diverse solicitari mecanice, 
• prin bombardarea materialelor cu diverse particule, 
• expunere la radiatii de mare energie

Defectele liniare sunt caracterizate de un vector numit vectorul Burgers, b, fiind acel vector care inchide 
curba formata de atomii egal distantati in jurul dislocatiei

Defecte liniare sau dislocatiile sunt de 2 tipuri:
1. Dislocatii de margine - la acest tip de dislocatie vectorul Burgers este paralel cu axa z a cristalului.

Fig.3. Dislocatii de margine
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Defecte liniare

Dislocatii surub

2. Dislocatii de surub
- vectorul Burgers este perpendicular pe axa z ( fig. 2)

Fig.4. Dislocatii surub
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Vectorul Burgers caracterizeaza cantitativ efectele dislocatiilor.

•La dislocatia de margine cand lipseste un plan ,b = 1

•La dislocatia elicoidala cand treapta incompleta este in limitele unei 

constante de retea b = 1

•Cand dislocatiile ies la suprafata pot juca un rol esential in cresterea cristalelor
- ipoteza lui Frank
•Se pot adauga atomi la treapta datorita dislocatiei→face ca fata cristalului sa 
inainteze pe directia disloctiei elicoidale
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2.3. Defecte de suprafata
Reprezinta defecte bidimensionale care apar la limitele de separare ale unui cristal in doua regiuni,
fiecare regiune avand aceeasi structura cristalina, dar orientari diferite.

In functie de fazele adiacente pot sa apara diferite tipuri de suprafete de separatie. Cand faza 
adiacenta este tot un cristal solid, suprafata formeaza o granita de cristal. 
Jonctiunea se poate realiza in trei feluri:
- cele doua cristale adiacente isi pastreaza riguros configuratia pana la jonctiune
- in regiunea jocntiunii se formeaza un strat de tranzitie, atomii fiecarui cristal se intrepatrund, 
pastrandu-si configuratia cristalina
- stratul de tranzitie este format dintr-un amestec de atomi ai celor doua cristale, a caror configuratie 
cristalografologica nu corespunde nici-uneia dintre cele doua structuri cristaline.

Defectele de suprafata sunt caracterizate de 3 
parametri:
- lungime;
- adancimea;
- unghiul cu suprafata.
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2.4.DEFECTE TRIDMENSIONALE
Se mai numesc defecte de volum 
Cuprind 
• incluziunile (aglomerari de impuritati)
• sau microgolurile care pot exista in interiorul solidelor.

Reduc rezistenta materialului si conduc la o defectare rapida

Particulele straine incluse in structura materialului pot scadea rezistenta materialului 

Parametrii caracteristici:
- largimea defectului

- rotunjimea planului 

(defineste rotunjirea defectului cu vederea de sus
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3.STATISTICA DEFECTELOR 
PUNCTUALE

Calculul concentraţiei defectelor 
punctuale de tip Schottky,
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3. Statistica defectelor punctuale

Calculul se efectuează pentru starea de echilibru termodinamic .
•În starea de echilibru, referindu-ne doar la defectele de tip Schottky, energia liberă a 
cristalului ia valoarea minimă în raport cu numărul defectelor punctuale.
•Energia liberă - prin definiţie - se exprimă ca

F = U - T S,
Unde U este energia internă, S entropia şi T temperatura absolută a cristalului. 

•La T =const se poate scrie:
ΔF=ΔU-TΔS

Dacă iniţial cristalul este lipsit de defecte, deci este cristal ideal, se caracterizează prin 
entropie egală cu zero. 
•Vom calcula ΔF, variaţia energiei libere a cristalului, presupunând că au apărut n 
defecte punctuale Schottky în unitatea de volum. 
•Notăm cu We energia necesară creării unui defect Schottky, energia necesara pentru a 
scoate un atom dintr-un nod la suprafaţa cristalului.
•Pentru a fi create n defecte va fi necesară energia:

ΔU=nW
egală cu variaţia energiei interne a cristalului.
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•Pentru calculul variaţiei entropiei, utilizam  relaţia lui Boltzmann:
S = k ln P

unde k este constanta Boltzmann, iar P probabilitatea termodinamică a unei stări 
determinate a cristalului. 
•Se poate ca ΔS=S având în vedere că starea iniţială a cristalului este caracterizată de 
entropia zero. P este egal cu numărul de posibilităţi de a crea n defecte, vacanţe, în 
cristalul ce conţine N noduri, care se exprimă prin combinaţii de N luate câte n:

!)!(

!

nnN

N
P

−
=

!)!(

!
ln

nnN

N
kS

−
=Δ

•Variaţia entropiei:

- 16 -

Se obţine pornind de la conditia de minim a energiei libere marimea 
concentratiei defectelor Schottky, n:

kT

We

eNn
−

⋅=
În cristalele combinaţii binare MX, când vacanţele de metal M se găsesc în număr egal 
cu cele de metaloid (X), concentraţia defectelor Schotkky capătă expresia:

kT

W s

eNn
−

⋅=
unde Ws = WeM + WeX, deci energia de formare se referă la dublul defect vacanţă 
de metal plus vacanţă de metaloid.
Precizam că aceeaşi metodă de calcul se foloseşte şi în cazul defectelor de tip 
Frenkel ca şi al altor defecte.
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4. CHIMIA DEFECTELOR PUNCTUALE

Se referă la formarea, la echilibru termodinamic, a defectelor punctuale
într-o substanţă cu un singur tip de atomi şi apoi într-o substanţă cu două
tipuri de atomi, folosind legea acţiunii maselor.
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4. Chimia defectelor punctuale

Pentru substanţa formată dintr-un singur tip de atomi A:
AA - atomul aşezat în nodul reţelei
AS - atomul de la suprafaţa cristalului
AI - atomul din interstiţiu
VA - vacanţa din nodul reţelei
VS - lipsa atomului de la suprafaţa cristalului

•Crearea defectului Schottky poate fi descrisă cu ajutorul unei reacţii pseudochimice 
de forma:
VS+AA↔AS + VA

•Crearea defectului de tip Frenkel:
VI+AS↔VS + AI

Pe baza legii acţiunii maselor se va scrie:

kT

W

i
SI

IS

kT

W

e
AS

AS

i

e

eK
AV

AV

eK
AV

VA

−

−

==
⋅
⋅

==
⋅
⋅

][][

][][

][][

][][

Ke şi Ki sunt constante de reacţie, iar între paranteze drepte se notează concentraţia.
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kT

W

AA

e

eAV
−

= ][][
kT

W

II

i

eVA
−

= ][][respectiv concentraţia atomilor din interstiţiu:
Rezultă că la o temperatură dată, în condiţiile în care această temperatură se păstrează 
un timp suficient de lung, concentraţiile vacanţelor [VA] şi ale atomilor din interstiţii 
[Ai] ating valori determinate ce depind de energiile de activare We şi Wi.

În figură este redată o reţea plană cu defectele care pot apare, în cazul combinaţiei 
binare MX.

•Pentru [AS]=[VS] se obţine concentraţia vacanţelor:

LEGENDA
1 - vacanţa de metal
2 - vacanţa de metal cu deplasarea nodurilor vecine din 
metaloid
3 - metalul în interstiţiu
4 - metalul în interstiţiu cu deplasarea nodului vecin de 
metal
5 - defect antistructural, cu schimbarea locurilor între 
metal şi metaloid
6 - impuritate în nod sau impuritate de substituţie
7 - impuritate în interstiţiu

- 20 -

La combinaţia de bază MX, pentru defectul de tip Schottky se poate 
scrie:

kT

W

SXM

e

eCVV
−

=⋅ ][][

unde We este energia de activare a celor două defecte, VM şi VX

Similar, pentru defectul de tip Frenkel se ajunge la relaţia

kT

WW

FMI

ie

eCVM
+−

=⋅ ][][

(la energia de activare a defectului Schottky We se adaugă energia necesară aducerii 
atomului de metal de la suprafaţă în interstiţiu - Wi).
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Considerând că o vacanţă implică trecerea atomului din nod în interstiţiu (adică 
[Mi]=[VM]), atunci:

kT

WW

FMI

ie

eCVM 2][][
+−

==

Defectul antistructural poate fi abordat în aceeaşi modalitate. Reacţia pseudochimică 
este:

MM + XX ↔ XM + MX
Legea acţiunii maselor va deveni în acest caz:

kT

W

AXM

A

eCMX
−

⋅=⋅ ][][

unde WA este energia de activare a defectului antistructural.

.
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5. Relatiile dintre concentratiile defectelor, presiunea fazei gazoase 
si concentratiile purtatorilor de sarcina

Folosind legea actiunii maselor se pot scrie relatiile intre presiunea fazei gazoase si 
concentratia defectelor si concentratia putatorilor de sarcina din solid

Se considera un semiconductor format dintr-un singur fel de atomi

Stare fundamentala electron+gol

Conform legii actiunii maselor avem:
n*p=ki

si a echilibrului cu starea gazoasa : AA AG+VA AG - atomii in starea gazoasa

Reactia are asociata ecuatia:
[ ][ ]

[ ] g
A

AG K
A

VA =

Daca concentratia defectelor este mica atunci se poate considera [AA]=const si avem:
[VA]=Kg*PA

-1

unde PA este presiunea atomilor AG,  care este proportionala cu [AG] concentratia 
acestor atomi in stare gazoasa
Locurile libere vor trece in stare ionizata:

VA VA
-+gol
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Concentratia vacantelor ionizate se va calcula cu ajutorul relatiei:
[ ]

[ ] αK
V

pV

A

A =
− *

Rezulta un sistem de 3 ecuatii:
n=p=Ki

1/2

[VA]=KgPA
-1

[VA]=KαKgPA
-1Ki

-1/2

Cand semiconductorul este de tip p, atunci p= [VA] si KαKgPA
-1>>Ki

p=[VA
-]=[KαKgPA

-1]-1/2

n=Ki[KαKgPA
-1]-1/2

[VA]=KgPA
-1

Un alt caz important pentru controlul proprietatilor electrice ale 
semiconductoarelor este acela al doparii cu impuritati chimice. 

IA IA
++electron

Caruia i se asociaza ecuatia: [ ]
[ ] d

A

A K
I

In =
+

ecuatia de neutralitate se scrie astfel: n+[VA
-]=p+[IA

+]

Daca impuritatea este nevolatila atunci: [IA]+[IA+]=[IA]S unde  [IA]S este concentratia 
suma a impuritatii si care poate fi cunoscuta din momentul dopajului 
semiconductorului
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Cand impuritatea este volatila dar se cunoaste presiunea ei in afara semiconductorului 
de baza, atunci avem:

IA              IG  

[IA]S=Kg
-1PG

In cazul impuritatii volatile, concentratia ei in substanta de baza poate fi controlata 
deci prin presiunea fazei gazoase
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6. Concluzii

În corpul solid şi, în particular, în semiconductor, nu aveam de-a face doar cu defecte 
punctuale. Uneori, acestea se grupează în defecte mai mari ajungându-se la defecte 
complexe. Se unesc uneori două defecte. A fost stabilită existenţa defectelor 
complexe formate din 3 sau mai multe defecte punctuale


