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I M T R O D U C - E R E

Uemiconductorli covalenţi formează o clasă foarte largă de ma-
teriale cu cele mai diverse aplicaţii. Fenomenele de ordonaro-dezordo-
nare ee manifestă în aceştia cu pregnanţă, ceea ce uşurează studiul
fundamental al tranziţiei amorf-cristal, precum şi studiul stării ne-
cristaline în general.

In ultimii ani, în întreaga lume, au luat o mare dezvoltare
cercetările în direcţia aprofundării proprietăţilor structurale, elec-
trice, optice, vibraţionala, magnetic* etc. ale materialelor dezordona-
te, pentru a ajunge la nivelul de înţelegere atins pentru semiconduc-
torli cristalini.

Efortul considerabil în direcţia studiului semiconductorilor
necristalini a fost stimulat atît de interesul pur ştiinţific, cît şi
de posibilitatea unor noi şi variate epiicsţii ale materialelor amorfe:
elemente fotosensibile în zerografie fi holografie, elemente de comu-
tare pentru introducerea, stocarea Si titiTea informaţiei în calcula-
toarele electronice, elemente de tsftaxe a produselor de fisiune la
combustibilii nucleari, elemente rfiifrtive speciale în cazul stratu-
rilor de tip cermet şi multe a\\t\e.

leza de doctorat îşi •răpune studierea dezordinii atomilor la
principalele categorii de semiconductor! necristalini şi stabilirea
comportării forţelor covalente şi a structurii sub acţiunea presiunii
hidrostatice şi a deformării uniaxiale.

Lucrarea cuprinde 8 capitole.
In Capitolul I este definită starea necristalină şi este ex-

pusă pe scurt metoda obţinerii celei mai directe informaţii posibile
asupra structurii anei reţele atomice: difracţia <!• raze X.

In Capitolul II este dezvoltată teoria forţelor de valenţă
in cristale covalente, în legătură cu utilizarea ei la investigarea
formelor cristaline şi necrietaline ale semiconductorilor.

Capitolele III-VIII conţin rezultatele originale.
In Capitolul III este studiat caracterul dezordinii în germa-

niul amorf şi este propus un nou model structural de tipul "reţea con-
tinuă necristalină" (RCI) simulat pe computer şi verificat experimen-
tal.

In Capitolul IV aînt studiate forţele de valenţă în formele
cristaline de Înaltă presiune ale germaniului jfl s-au obţinut rezul-
tate importante pentru cristalochiaia acestor materiale.

In Capitolul V este studiată acţiunea presiunii hidrostatic*
şi a deformării uniaxiale asupra structurii stării amorfa a germaniu-
lui, prin simularea pe computer a unor fort* *xtern* aplicate modelului



9 VI şi VII dezvoltă modelul structural al compuşilor
^IlglVgV ş i o e l a l caicogenizilor ternari amorfi As-Te-

structural.
Capitolele VI şi VII dezvoltă modelul structural al compuşilor

amorfi din clasa A
-de folosiţi în elementele de comutare cu memorie.

In Capitolul VIII aînt expuse rezultatele obţinute în cerceta-
rea experimentala a structurii sistemului vitros As^S^ în care s-au in-
trodus, în diferite proporţii, elemente ale grupei I-a şi a IV-a a sis-
temului periodic, respectiv Cu.Ag şi Ge.Sn, A fost elaborat un model
structural şi o explicaţie închegată a evoluţiei principalelor proprie-
tăţi ale sistemului ternar As2S*Gex oftată cu creşterea conţinutului de
germaniu.

Cap.I. FENOMENE ORDINB-BEZORDINE. METODA DIFRACŢIEI
DE RAZE X IU INVESTIGAREA STRUCTURILOR NECRISTALIHE

1.1. Ordine în apropiere ai ordine la distantă
Un sistem de atomi se consideră perfect ordonat dacă fiecare a-

tom se află situat într-un nod al unei reţele definită da trei vectori
fundamentali de translaţie. Cînd sistemul este ordonat există corelaţii
între starea de ocupare a unui nod dat al reţelei şi starea de ocupare
a unui nod n situat la o distanţă r oricît de mare. Se zice, în acest
caz, că sistemul posedă ordine la distantă. In anumite condiţii or-
dinea la distanţă se poate pierde, păstrîndu-se totuşi o corelaţie în-
tre vecinii apropiaţi, ceea ce a determinat introducerea noţiunii de
ordine în apropiere asociată acestei corelaţii.

0 definiţie precisă şi generala a ordinii la distanţă se obţine
prin considerarea funcţiei de densitate $• (v), care stabileşte poziţiile

ce compun solidul. Dacă lipseşte ordinea la distanţă, func-
de corelaţie c- (r) .yCrVîf) tinde spre valoarea ei limită $ ^ cînd |T|

creşte nemăsurat de mtut, O fiind densitatea atomică medie. Cînd exis-
tă ordine la distanţă, funcţia de densitate o(r"j conţine termeni care
oscilează fără amortizare şi, deci, funcţia de corelaţie nu va putea
tinde spre o valoare limită pentru | R | crescător.

Figura de difracţie a unui sistem de atomi este transformata
Fourier a funcţiei de corelaţie. Dacă această figură de difracţie este
discontinuă şi conţine singularităţi de funcţii ef, funcţia de corelaţie
nu va putea tinde spre o valoare limită. Dacă însă figura de difracţie
este alcătuită din maxime largi, transformata Fourier a acesteia va su-
feri o amortizare şi va tinde spre o valoare limită. Aşadar, condiţia
necesară şi suficientă pentru ca structura să nu aibă ordine la distan-
ţă este ca figura de difracţie să nu aibă maxime înguste, separate.
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Dezordinea unui so-

lid poate fi de mai

multe feluri' (fig.l).

Dacă poziţiile instan-

tanee ale atomilor

citit uşor deplasate

faţă de poziţii-

lo ideale ale si3-

temului, avem de-a

faoe cu dezordine fo-

nonica (cazul b).

Dacă periodicitatea

reţelei s?> menţine,

dar adîncimea gropii

de potenţial în drep-

tul fiecărui atom

fluctuează statis-

tic, ae spune că solidul are dezordine compoziţională (cazul o). Dacă

distanţele dintre atomi fluctuează statistic şi, în piua, poziţia fie-

cărui atom depinde statistic de poziţiile vecinilor săi în reţea, pu-

tem vory. de dezordine la distanţă sau dezordine poziţională (cazul d)

pentru sistemul dat. Un tip important de dezordine specific structuri-

lor bi- şi tridimensionale este dezordinea topologică (fig.2). Pentru

acest tip de dezordine coordinaţia atomilor se menţine, dar conec-

tivitatea reţelei se modifică luînd un caracter dezordonat. Acest lu-

cru se realizează prin formarea inelelor de atomi cu num ir variat de

membri.

1.2. Difracţia de raze X

structura oemicorjductorilor covalenţi a. fost studiată cu aju-

torul dii'racţiei de raze X. Montajul experimental este arătat în Fig.3.

s-a folosit un tub de raze X cu.

anticatod de molibden (^MQKIC S

= 0,71079) iar radiaţia difrac-

tată a fost uoxiô ?offlatizată cu

un monocroraator cu cristal curb

de cuarţ. înregistrarea intens»

difractate s-a făcut cu

Sarsoft*

f/g 3 Mpniajul' mipaitncoAi/'m metoda rtfiactonttneo ajutorul Unul dispozitiv eleC-

tronic prevăzut cu decâtroane.

a) Calculul funcţiei de distribuţie radială (PDR)

Pentru un fascicul de raze X paralel cu un vector S , supus



împrăştierii pa o reţea de N atool situaţi în poziţiile RlfR2,...RQ. fa-

ţă de o origine arbitrar aleasă şi avînd factorii de împrăştiere fj.fpi

...f , se demonstrează că intensitatea împrăştiată într-o direcţie pa-

ralelă cu un nou vector TT gete dată de

unde 8«<:2xiP>rixi-f5t-'&|f iar X eate lungimea de undă a radiaţiei împrăştiate.

Solidul amorf poate fi considerat Izotrop din punct de vedere

macroscopic, ceea ce se traduce prin faptul că direcţia vectorului T

poate lua orice orientare faţă de "s^ cu egală probabilitate. In ecua-

ţia (1) se va face medierea după toate direcţiile în spaţiu şi se va

obţine ecuaţia lui Debye:

PQ

unde r

un

pq
9A»8flind unghiul de împrăştie re.

In cazul general, cînd amorful este alcătuit din mai multe ti-

puri de atomi, ecuaţia devine:

îw-»»^^*»S^A j 4"V l* J i» : dr (3)

unde XjXg,... z reprezintă fracţiunile atomice ale elementelor consti-

tuente, iar 4Shro,j.(*) uînt funcţiile de distribuţie ale densităţii de

atomi de tip j care înconjoară un atom de tip i la distanţa r. Dacă se

ţine seama că împrâştierea radiaţiei X se face pe sarcina electronică a

atomului, atunci, considerînd pentru fiecare tip de atomi nl" un număr

efectiv de electroni K* şi introducînd dejtaitatea medie f*, vom putea
scrie:

î(5) (4)
Prin inversiune Fourier se obţine funcţiai •> ţ.

care poartă denumirea de funcţie de distribuţie radială atomo-electro-

nică şi serveşte la caracterizarea structurală a amorfilor.

b) Corectarea curbelor de distribuţie radială

Erorile combinate produse de geometria imperfectă a montajului,

de absorbţie, de normare şi de starea suprafeţei probei asupra inten-

sităţii difractate, variază toate lent cu unghiul O, ceea ce se poate

exprima printr-un factor £(s) aplicat intensităţii:
I S t *K +*•* ̂ oer <6>

Odată dedus faotorul£(a) din evoluţia funcţiei de distribuţie radială
reduse G(r) = rtS^r^~Sol * n reSiunea r<rj (r^ fiind poziţia primului
maxim semnificativ dinFDR), funcţia de intensitate redusă F(s)«s.i(s)



i.i u c o p u l c u r e c t - t i ' i i curueloi- ue ;ii :>tr;ii -^ Lo iM.i la lă p e n t r u e -
fectul de ter.r.ina^ie, a;a foiotsit o vaciaata a »;i.:,ouei iterative dezvol-
tată de Kaplow / I / . CriteriLie cart ;m ctat la baza calculului nostru
au î'os c:

I. i'rutwfornata Fo.u-Ier u l u n g u l iî(r) trebuie aă reproducă
funcţia F(s) obţ,lnut.i din tiuteie

I I . Pentru vuxori r<r,, U(r) trebuie a-i fie o dreaptă cu panta
a a.norfui.ii).

uelelor

re. In i

Cap.II. POhTa mKttAÎO.AICK IM CilSTALK GOVALEMTB

2.1. .-iodelul forţelor de valenţă

Modelul cîmpului de forţă al valenţei sau, pe scurt, modelul

ci:-: vale.-. .'•[, ojttinue la criatulHlc covalente formalismul mo-

<;r.ri;tfrxc du t'orţi folosit ia unalisa vibraţiilor moleculu-

riCtalt: ca ̂er;;.ii:iiu şi silicia ltgitura covaienta este predo-

;.iitiunt:i şi de aceea ae poate considera, cu o buna aproxinuţ i-i, ci în a-

c.eule criot jle acţionează forţe de mică di.itanţii.

..odelul forţelor de valenţă a fost pentru prima oară formulat

explicit pentru cristale covalente (diamant) de către idusgruve şi Popie

/1/ i;r Ai.:atinji /3/ i dezvoltat o bază teoretică riguroasă pentru a-

cest model.

In modelul i"orvelor de valenţă toate forţele sînt reduse la

fo:'v-- l-t, i:itindeio J l:ĵ t,urj.i (forţe centrale) gi forţe de curbare

a Ieşiturii u'oî t. :i>j.;u/itraia sau direcţionale). Pentru stabilirea

constantelor de forţa se folosesc constantele elastice determinate ex-

;jcri.Tii:;Ual pjntru un mare numir de cristale covalente. Constantele de

for;A so pot deduce gi din curbele de dispersie fononică.

-i cur.uidar.i-a an tip general de deforuiaţie şi să presupunem că

en-jiv̂ ia ac; dei'or.u .J'B ciaotica V depinde doar de poziţiile nucleelor.

-iu ojuuivi-i de invariant't a energiei la o deplasare arbitrară a re-

ţcici ;<-.'.alti ca V depinie do.ii1 de diferenţele dintre coordonatele

nucioelor:

^ V = V u k - ^ ) = V(x k l) (8)

unde Xj^x^ oint vectorii de poziţie ai nucleelor k,l. după deformare.

Mărimile 3cj-ţ nu sînt invariante la o transformare de rotaţie, ci se

transformă ca vectori, tiingurii invarianţi care pot fi formaţi din
xkl a^ n* Produsele lor scalare, precum şi funcţiile formate cu aceste

produse scalare. Keating defineşte invarianţii

unde "a" este constanta de reţea a cristalului, iar X. ,X, aînt vecto-

rii de poziţie ai nucleelor k,\ în cristalul nedeformat. Energia de

deformare V este o funcţie de un mare număr de parametri A k ,

t-



fi folosiţi drept baza pentru dezvoltarea în se-

ric a lui V. Intrucît modificarea energiei potenţiale la orice abatere

infinitezimală de la poziţia de echilibru trebuie să fie nulă, terme-

nii liniari în componentele deplasărilor u^= x^,- %^ trebuie eă

dispară şi, deci, vor fi nuli termenii liniari kîn A^imn* Aşadar, vom

putea scrie pentru deformări mici, cu convenţia obişnuită de înBumare:

V = X B^Tn -̂ klmn Aţnjrs +0 pi*) (10)

unde coeficienţii BgţJjĴ j trebuie si fie pozitiv definiţi.

Dacă considerăm o structură primitivă şi vectorii de poziţie

x* (I),x2(l),x3(l) ai celor trei vecini ai unui atom din celula unitate

1 faţă de atomul origine, care devin vectorii bază ai reţelei cînd se

înlătură deformarea, atunci energia do deformare este dată de:

undeXmn(l>=(xB|(l).xn(l) - Xm.Xn)/2a şi este simetric în (m,n) iar

suma peste 1,1* se face peste toate celulele. Dacă

sînt invarianţi la toate operaţiile grupului spaţial şi sînt pozitiv

definiţi şi dacă, în plus, B , ,mn(l-t) scad destul de rapid cîndl-l
1

lcreşte, astfel îneît ^ B

mi ni m n{i~'') să fie convergentă, atunci ener-

gia de deformare V are o formă invariantă convenabilă, în care toate

constantele de forţă sînt independente. Pentru a rămîne în limita apro-
y 2 *

ximaţiei armonice, omitem termenii în u din expresia l u i A m n şi ecuaţia

(11) devine V =

cleului m, iur

j™ u n undea o
"mn

este componenta "a" a deplasării nu-

sînt combinaţii liniare ale lui B m n mi n»

?.2. Jţ'orfcele interatoi&ice în cristalele cu structura

diamantului

In teza de doctorat s-au folosit fcrţele interatomice deduse

pe baza modelului forţelor de valenţă, care s-a dovedit a fi cel mai

potrivit model pentru explicarea proprietăţilor elastice şi acustice

ale solidelor covalente. Fie un cristal cu structură de tipul diaman-

tului, bacv. se neglijează forţele mai puţin importante, expresia sim-

plificat/! a energiei de distorsiune a unei celule elementare eate:

unde r este distanţa de echilibru dintre atomi, Ar. este variaţia lun-

gimii legăturii i,A9ţ., este modificarea unghiului dintre legăturile i

şi j. Expresia energici de distorsiune se simplifică în aproximaţia

sugerată de Keating /3/, potrivit căreia termenii esenţiali sînt cei ce

conţin pătratele variaţiilor scalare A(r"^,r">) unde r^r. eînt vectorii

legăturilor unui atoms

5e arată că constantele oC şi ţ sînt legate de k r,k e, k'vg kiyprin rela-
ţiil
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(14)

Pentru determinarea constantelor«Cşi^ vom consideri un model
de cristei cu structura diamantului avînd doar doua tipuri de inter-
acţjii: o interacţie centrala pentru vecinii din sfera I-a de coordinaţie
şi o interacţie necentrald pentru vecinii din sfera a Ii-a de coordina-

ţie. Motivul fundamental al structurii diaman-
tului este un romboedru cu doi atomi (atomul
0 şi 1 (fig.4)). Cele trei celule învecina-
te care interesează conţin atomii 2 şi 5,3
şi 6, 4 şi 7. Din ecuaţia (11) pentru ener-
gia de deformare, în care vom include doar
produsele diagonale ale lui A , vom obţine

4o —

expresia :

(15)

Notînd cu u,v,w variaţiile la deformare atecoai-
ponentelor vectorilor de legătură dintre a-
tomi, vom avea:

!wVV**iAfrr%*it"<fcJ*

Pentru exprimarea constantelor elastice Keating foloseşte metoda lui
Kittel /4/ de la cristale cubice extinsă la reţelele cu bază. Se pre-
supune că deformatia, deşi în general neomogenă, variază suficient
de încet pentru a fi considerată constantă pe un domeniu ce cuprin-
de cîteva celule elementare. Densitatea de energie U este obţinută din
V eliminînd sumarea peste toate celulele elementare şi împărţind la vo-
lumul unei celule. Scriind deformările sub forma: Qcx^lţiCyz " S * a
etc.... vom avea •• „

unde ed= e

x x

+ eyy + eza* topuaîod condiţia â^\^
nentele deformării interne: u 1* - aje y z. V

foC-fl)/(of+B)

e găsesc compo-

Dacă acum se identifică expresia densităţii de energfe (17) cu
expresia raacroscopică pentru cristale cubice (18):

vom gâui următoarele relaţii cu ajutorul cărora se pot calcula constan-
tele de forţăoCgifi •

. ; > . ' ' - . . / •
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(oC+ 30)/4a

(19)

Condiţia de compatibilitate a sistemului cere ur-nitaarea relaţie între

coeficienţii Ct

2C 4 4(C 1 2 + C 1 2)/(C n C 1 2>(C n + 3C 1 2) = 1 (20)

Introducînd constantele elastice experimentale pentru siliciu

şi germania se obţine un raport de 0,99 şi respectiv 1,07fceea ce ara-

tă că relaţia (20) este bine satisfăcută. Succesul modelului lui Kea-

ting la fitarea constantelor elastice ne permite să tragem concluzia

că interacţiunile la distanţă sînt neglijabile în cristalele de tipul

diamantului şi, âeci, putem folosi un model cu două constante de for-

ţă pentru descrierea interacţiunilor dintre atomii unei structuri de a-

cest tip.

C a p . i n . jojji;m.^\ si'nJcruuii Gi..uaAsiuiiUi A.JIORP

Cu toţi paşii mari care s-au flcut în ultima vrene, probiona

structurii germaniului amorf nu a fost pe deplin elucidata. Procoiiae-

le de simulare folosite pini în prezent nu ţinut seama doar de reali-

zarea unei condiţii geometrice: atomii l:r;iţi aă se afle la distanţa

idcal'-i din cristal. Călcâiele cu ajutorul computerului nu au făcut

decit 5â rafineze coordonatele atomilor miaurate pe model /5/,astfel

inoit lungimile legiturilor să fie aduse către lunglffieai ideală. Noi am

dezvoltat un procedeu de simulare a structurii gernaaiului amorf, care

ţine seama de mirimea energiei libere a reţelei continue necristall-

no /6/. In acest scop s-au introdus interacţiunile dintre vecinii cei

m.ii apropiaţi .?i cele dintre vecinii de ordinul II care dictează, res-

pectiv, lungi nea legăturii şi unghiul dintre legături. Luarea în consi-

derare a potenţialelor de interacţie pentru întinderea legăturii (Vţ)

ji pentru curbarea legăturii (Vo) a dat posibilitate apariţiei fluc-

tuaţiilor de unghiuri şi distanţe în modelul structural. Potenţiale-

le V, şi V- au fost alf.t-e, potrivit modelului forţelor de valenţă,

astfel: o o '•
v i a A i ( r - ro': ( 2 1 )

V 2 - Ag(oC-oCo)
2 (22)

unde r -^,45 S e;-tc diBtanţn de legătură dintre atomii de germaniu,

iure^ 10-3°;?8' ente unghiul dintre legături în cristal. Conctanta Aj =

=?,375.10"' dyn/8^ eote constanta de întindere a legăturii, iar A g »

-2,061.10"^ dyn.S et;te conatunta de curbare a legăturii covalente, va-

lor.lc :ice: tor Ci>n;;tante iiind obţinute de Martin /7.' pe baza năsură-

t or; lor Jc c. nr:tinto clartic;; la cristalul de germaniu. Folosirea po-

tpnţi.iluîor V1 şi V., ăe. forma (21) şi (22) este sugerată da hibridiza-

rr.a de tip ap* a leg-iturii covalente. Procedeul de simulare combinat,



realizat de noi, cuprinde două etape:
a) construirea modelului fizic şi
b) calcularea structurii de energie minimă a acestui model.

Modelele noastre au fost construite din tetrapozi de aylon iar
coordonatele fiecărui tetrapod (care simuleaz". un atom legat tetraedric
de restul reţelei) au fost măsurate cu ajutorul catetometrului. Proce-
deul de modelare propriu-zis constă în căutarea minimului energiei
libere a structurii prin deplasări mici ale atomilor efectuate pe rînd,
atom cu atom, alegerea atomului care execută mişcarea, precum şi ale-
gerea mărimii şi direcţiei deplasării sale, făcîndu-se în mod aleator.
De fiecare dată se reţine deplasarea atomului care duce la micşorarea
energiei libere a modelului. Calculele au fost executate pe calcula-
torul IBM 370/135 al Institutului de Fizica Atomica,

x. Modelul amorfonic
Simularea structurii germaniului amorf s-a făcut, la început,

luînd drept bază primul model de tip RCN dezvoltat de Grigorovici şi
AJănăilă în 1969 /B/, modelul amorfonic. Configuraţia amorfonică cu
pondere statistica maximă conţine legături eclipnate şi intercalate
in următoarele rapoarte în straturile succesive de corelaţie: i/e:2/2;
10/3;23/11;46/26. Modelu corespunzător,alcătuit din 98 de atomi,a
fost supus miniwizării e iergetice. Structura de energie minimi a mode-
lului amorfonic corespunde la o valoare a energiei de crictu].i fjre de
0,118 Kcal/mol (cea mai mică valoare experimentală este de 2,6 Kcal/mol),
deci o valoare nerealistă.care ne duce la concluzia că distorsiunile
reţelei amorfonice sînt mult mai mici decît în realitate şi, deci,mo-
delul amorfonic nu este corect. Funcţia de distribuţie radială calcu-

lată pentru modelul flraor-
fonic arata, de asemenea,
nepotriviri esenţiolc cu
funcţia de distribuţie
radială experimentală
(fi/-.. 5.).

II. Un nou model I;CN al
aermaiiului amorf

Reţelele continue necris-
taline se pot clasifica
după distribuţia unghiu-
rilor diedre dintre tu-
traedrii fundamentali, în
două mari categorii:

o t i a * i * r » i
ftjf. 5 Hitmcirwmm 4r»lniu/M iwdtoM a modtAA* amtr&mc

'FOIT rrfirrimtintolopentrv gfmamâ/ « r /

a) reţele continue neîntîmplatoare (non-random);
b) reţele continue întîmplătoare (random).



r

TAmOLt
'Ar \M< Hide! KMfgf]

r^m$ $,tt-SX

10
In prima C4t*&^-' ie Intră reţelele care conţin doar legături

eclipsa le .}! intercalate,adici cele amorfonice. In a doua categorie in-
tră reţelele la e r e distribuţia unghiurilor diedre este continuă,
cu valori cuprin::o In tot intervalul 0°-60° /5/. După configuraţia,ine-
lara a atomilor din reţelele necristaline se pot distinge:

a) reţele numai cu inele pare de atomi,
b) reţele numai cu inele impare de atomi,
c) reţele .uixte.
In moaelul construit de noi, model de tipul "reţea continuă în-

timplitoaie ;nixt:i ', am ţinut seama de energiile suplimentare apărute
datorit! abaterilor legaturilor de valenţă de la valorile distanţei
dintre a torni 33 a unchiului ue legitur-1 din cristal. In felul acesta
atructura finală a modelului, care oati6face condiţia de minim ener-
getic rel.itiv, devine o structură plauzibila, iar mărimile energetice
şi. structurale calculate din model pot fi comparate cu cele determinate
expeiii.ontal. Modelul propun de noi pentru germaniul amorf constă din-

tr-o reţea continuă de atoni
legaţi în configuraţii de inele
de 5,6,? şi 8 atomi. Ponderea
inelelor de 5 atomi este mai
mare âecît în modelele anteri-
oare (43/3), iar distribuţia un-
ghiurilor diedre este uniformă
pe tot intervalul 0-60°. Simu-
larea structurii s-a făcut pe
o reţea de 155 de atomi prin
calcul electronic. Rezultatele
obţinute arată o foarte bună con-
cordanţă între principalele mă-
rimi măsurate experimental pe ger.
maniul amorf şi cele deduse prin
calcul din model (tabelul 1).
Funcţia de distribuţie radială
a modelului nostru reproduce,
de asemenea, foarte bine deta-
liile curbei de distribuţia ra-
dială experimentală (flg.6). In
particular, este reprodus bins
maximul mic situat la 4,88. Un
studiu amănunţit al distribuţiei
distanţelor în model a arătat
că în regiunea maximului de 1»

L*1 /"*
i'"y4»j*;

ojti

fi'g-S
li reo
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4,8# o contribuţie importantă este data de distanţele de ordin 3 din

inelele de 7 atomi a căror realitate este, în acest fel, confirmată.

Modelul dezvoltat de noi confirmă, odată mai mult, valabilitatea

structurii de tip reţea continuă întîmplîtoare mixtă pentru germa-

niul amorf. Modelul permite studiul unor proprietăţi speciale ale

amorfului supus presiunii şi eforturilor mecanice şi poate fi uti-

lizat la modelarea compuşilor necristalini.

Cap.IV. SIMULAREA STRUCTURII POLIMORFILOR

DE PRESIUNE ÎNALTA AI GERMANIULUI

In condiţii normale germaniul cristalizează în binecu-

noseuta structură de tip diamant (Ge I). Prin procedee speciale

de depunere, germaniul poate fi obţinut in stare amorfi. Iaultima

vreme, s-a reuşit obţinerea şi a altor forme otructurale ale ger-

maniului .

Bundy şi Kasper /9/ au obţinut prin comprimarea izoter-

mă a germaniului cristalin la presiuni cvazi-hidrostatice de peste

25 Kbar urmată de readucerea la presiunea atmosferică, o formă cris-

talină noua, metastabilă, avînd densitatea cu 11 o mai mare decît

cea normală şi structură tetragonală. Ea este cunoscută sub nume-

le de Ge III sau ST-12.

Bates, Dachille şi Roy /10/ au obţinut o alta fază meta-

stabilă prin comprimarea germaniului la 110-130 Kbar la temperatu-

ra camerei.timp de 10-40 ore, urmată de o bruscă destindere, după

ce în prealabil germaniul sub presiune a fost răcit la temperatura

gheţii uscate. Această fază, avînd structura cubică centrată intern

şi densitatea cu 9,5% mai mare decît la Ge I, este cunoscută sub

numele de Ge IV sau BC-8.

Jamieson /li/ a arătat că germaniul cu structură de dia-

mant (FC-2) poate fi transformat prin comprimare la 120 Kbar într-o

formă cristalină cu 21% mai densă, cu structură tetragonală de ti-

pul staniului alb (p- Sn). Această fază, numită Ge II, nu este meta-

stabilă la presiunea ordinară.

Interesul în continuă creştere asupra studiului polimor-

filor germaniului a izvorît din necesitatea explicării structurii

fazei amorfe. Deşi sînt cristalini, polimorfii de presiune înaltă

au unităţi structurale foarte mari şi sînt caracterizaţi de legă-

turi tetraedrice distorsionate, aşa cum există în amorf. De o deo-

sebită importanţă este faptul că Ge III conţine şi inele de 5 a-

tomi, configuraţia de 5 jucînd un rol important în teoria structu-

rii seuiconductorilor amorfi. •

Weaire şi Williams /12/ au constatat faptul surprinzi-
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tor că, deşi distorsiunile unghiulare ale polimorfilor Ge III şi Ge IV

sînt mai mari decît cele ale germaniului amorf, totuşi entalpia de trans-

formare Ge III-KJe I este mult mai mică decît căldura de cristalizare

a germaniului amorf (pentru Ge IV nu există măsurători de entalpie

de transformare). Contradicţia remarcată a condus pe unii autori la

concluzia că folosirea a doi parametri în modelul forţelor de valenţă

aplicfit la polimorfi este inadecvată. In scopul lămuririi acestei pro-

bleme am utilizat o metodă de simulare pe computer care a dus la rezul-

tate importante.

4.1. Simularea polimorfului Ge IV

Pentru simulare am ales un model pentru computer alcătuit din

61 de atomi interconectaţi. Dintre aceştia, 27 de atomi sînt mobili iar

restul de 34 atomi formează pătura exterioară fixă. Coordonatele atomi-

lor şi sibtemul de legituri dintre atomi a fost stabilit potrivit da-

telor structurale existente în literatură. Introducerea în calcul nu-

mai a interacţiunii de ordin I între atomi şi minimizarea energiei li-

bere a structurii prin procedeul deacris în Cap.III nu e reprodus

structura teoretică (fig.7a). Introducerea suplimer» ̂ x-ă a unui poten-

ţial de curbare a legătu-

rii co'alente, mai mare

sau egal cu cel cunoscut

de la Ge I,a apropiat

structura de cea reală,

fără însă a o reproduce

exact (fig.7b,c). S-a de-

monstrat că cea mai bună

reproducere a structurii

se obţine pentru un sistem

de forţe ân care constanta

p corespunde unei fracţiuni

de 0,548 din constanta 6

pentru Ge I, iar distanţa

de logătură de echilibru

U M U
70isfribaţio distort'fvlan ţiintrv atomi in /Bfeauo

\ 1 .
ie<> ie ir s* u strft)

este rQ= 2,4707#. Cu aju-
torul relaţiei dintre constanta de forţă de interacţiune dintre atomi,K,
şi distanţa interatomica de echilibru,DQ, stabilită de Badger /13/

K"1/2

s-a putut determina constanta de forţă
prin simulare s-a determinat şi Ag.

°U> (23)
din raportul A,/A, găsit

Cunoscînd constantele de forţă din-
tre atomi, s-a calculat căldura de transformare Ge !V*-Ge I care s-a
găsit a fi 2,98Kcal/mol. Această valoare este prezisă de noi pentru Ge IV.
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4.2. Simularea polimorfului Ge III
Metoda de simulare a urmat îndeaproape pe cea folosita la GelV.

In calculator a-au folosit coordonatele a 53 de atomi ai reţelei Ge III
dintre care 22 de atomi alcătuiau un nucleu mobil cu coordinate com-
pleta. Numărul de atomi ai nucleului reţelei a fost astfel ales încît
toţi atomii unei celule elementare să fie mobili şi să fie legaţi de
pătura exterioară fixă prin minimum un atom mobil. In felul acesta se
asigura caracterul reprezentativ al reţelei ce urma sâ fie stabilizată
de forţele interatomice aplicate. Şi la germania III se constata că
folosirea constantelor de forţă de la germaniul diamant (Ge I) nu es-
te adecvată. Constanta de forţă B reprezintă o fracţiune de numai 0,08
din constanta 3 pentru Ge I. Determinarea constantelor de forţă pentru
interacţiunea atomilor de germaniu ai acestui polimorf a permis calcu-
larea entalpiei de transformare Ge III-Mîe I. Această entalpie este da-
tă de suma dintre energia de distorsie a lungimii legăturilor.AHj, şi
energia de distorsie a unghiurilor dintre legături,,

HII I—I 0,043 + 1,137 = 1,18 Kcal/mol
şi corespunde excelent cu valoarea determinată experimental /IO/ care
este de 1,15 * Ofll Kcal/mol.

Aşadar, prin procedeul nostru de simulare am putut stabili că
modelul forţelor de valen 1 cu două constante este perfect aplicabil
polimorfilor germaniului» cu condiţia folosirii unor constante de for-
ţă diferite de cele ale germaniului cu structuri de diamant. Pe baza
rezultatelor obţinute la Ge IV şi Ge III, noi am reuşit să explicăm de-
pendenţa compresibilităţii germaniului I de presiune, studiul polimor-
filor ne-a dus la concluzia că distanţa de echilibru r Q creşte odată
cu densitatea de împachetare o . Constanta

cu r Q potrivit relaţioi (23). Cunoscind astfel dependenţa lui
se va modifica în raport

de
densitatea germaniului, s-a calculat
compresibilitatea germaniului în
funcţie de presiunea aplicată. Punc-
tele experimentale se aşează foarte
bine pe curba teoretică (fig.8).

Cap.V. DEFORMAREA RKTELKI .'«SCKIS'rALUE

In solidele cristaline efortul
macroscopic aplicat materialului poate
fi legat direct de deformaţia microsco-
pică a reţelei. Spre deosebire de cris-
tale, la amorfi este mult mai greu să
sa raporteze efortul macroscopic la

deplasările care au loc la scară atomică, deoarece amorfii nu au ordi-
ne la distanţă.
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In amorfii tetraedrici (Si,Ge,AiAiB ), efectele presiunii hi-
drostatice şi ale deformatiei uniaxiale diferă în unele privinţe foarte
mult de cazul cristalelor corespunzătoare, Astfel, pe cînd în Ge poli»
cristalin piezorezistivităţile longitudinală şi transversală sînt ie
eemn opue /14/, la germaniul amorf aceste efecte sînt negative şi prac-
tic egale.

Noi am studiat efectul presiunii hidrostatice şf«l efortului unia-
xial asupra unei reţele tridimensionale necristaline, in SCQDUI elucidă-
rii relaţiei dintre schimbările ccnfiguraţionale ale structurii şi schim-
bările unghiurilor legăturilor la comprimarea şi Îs extensj* structurii,
precum şi pentru stabilirea particularităţilor £eformirsi uniaxiale.
In acest scop am folosit modelul hCN (155) al u>i?i rfţelt de germaniu
amorf. Studiul a comportat două etape. In priws etspţjt 9 fost simulată
aplicarea unei presiuni hidrostatice (pozitive şi negative) foarte
mari, iar în a doua etapă modelul a fost prelucrat în scopul folosirii
sale pentru determinarea coeficientului Poirson la deformarea uniaxială.

5.1. Deformarea radială
In scopul simulării presiunii hidrostatice aplicate reţelei con-

tinue necristaline am ales un nucleu reprezentativ format din 48 de
atomi cu coordinaţie completă. Acest nucleu este conectat la restul
reţelei, care formează astfel un înveliş perfect prin care se simulea-
ză presiunile exercitata asupra Bisternului central de atomi. Presiu-
nea hidrostatică exercitată asupra modelului este simulată prin depla-
sarea fiecărui atom în direcţie radială cu o mărime o proporţională
cu distanţa atomului pînă la centrul modelului. La aplicarea presiunii,
modelul iese din atarea de echilibru. Dacă acum se relaxează modelul
în condiţiile acţiunii potenţialelor de ordin 1 şi II, se atinge o nouă
stare de echilibru, cars corespunde unei noi configuraţii de lungimi de
legătură, unghiuri de legătură şi unghiuri diedre.

Rezultatele obţinute arată că aplicarea unor presiuni foarte
înalte reţelelor continue necristaline determină modificări ale pozi-

relative ale atomilor. Reaşezarea atomilor pentru a corespunde
unui minim de energi» în condiţiile păstrării conexiunilor reţelei, se
face în defavoarea energiei de curbare a legăturilor. Fluctuaţiile un-
ghiulare cresc mult la comprimarea reţelei şi mai puţin la extensia ei.
Fluctuaţiile distanţelor de legătură devin mai mari atît la comprimare
cît şi la dilatare, iar distanţa medie de legătură se modifică spre
valoarea de echilibru sub presiune normală. Inelele de 5,6,7 şi 8 atoni
care alcătuiesc structura îşi măresc deformaţia la comprimarea reţelei
şi tind si se regularizeze la extensia ei.

Efectul deformării modelului a fost folosit pentru calculul
coeficientului de compresibilitate K al germaniului amorf. Calculele



efectuate dau pentru coeficientul de comprssibilitate al amorfului va-
loarea de 1,015 K Q e (K G e fiind compresibilitatea germaniului cristalin),
ceea ce arată că germaniul amorf este mai compresibil decît cel crista-
lin.

5.2. Deformarea uniaxlală
Deformările uniaxiale de întindere sînt însoţite de reducerea

secţiunii transversale a materialului. Măsura acestui efect este dată
de coeficientul lui Poisaon,^. Atît timp cît ne menţinem în limita
deformărilor elastice,se poate calcula şi interpreta coeficientul y* ,
care depinde de tipul reţelei supusă efortului unlaxial şi de mărimea
forţelor de interacţie dintre atomii reţelei.

In scopul studierii comportării reţelei necristaline la aplica-
rea unui efort uniaxial am folosit modelul RCN (155) pe care l-an trans-
format prin eliminarea a 58 de atomi marginali» astfel încît dimensiunea
sa în direcţia efortului uniaxial să fie de circa 4 ori mai mare decît
dimensiunile modelului după direcţiile perpendiculare pe axa de defor-
mare. In felul acesta, coeficientul lui Foisson era, practic, neinflu-
enţat de marginea modelului, care este îngheţată în cursul procesului
de simulare. Ca şi în cazul precedent, deformarea reţelei a fost urma-
tă de căutarea configuraţiei de energie liberă minimă,prin procedeul
cunoscut.

Rezultatele simulării deformării uniaxiale arata ca, spre deo-
sebire de cristal, la care au loc doar despicări bine determinate ale
distanţei şi unghiului de legătură, la amorf se produce doar o simplă
creştere a fluctuaţiilor de distanţă şi unghi. Determinarea coeficien-
tului Poisson pentru cazul în care legăturile covalente se presupun
moi (V2=0),a condus la valoarea de O,233-mult mai mică decît cea cu-
noscută pentru Ge cristalin (0,279). Introducerea forţelor de curbare
a legăturii a ridicat coeficientuluila 0,275-foarte aproape de coefi-
cientul cristalului. Din păcate, nu exista date experimentale de coe-
ficient Poiseon la amorf, pentia a putea fi comparate cu rezultatele
obţinute de noi.

Cap.VI. STRUCTURA SBtlCONDUCTORILOR AMORFI A 1 3 ^ 1 ^

Compuşii ternari de formulă generală A ^ B ^ C g în care A este un
element bivalent (Be,Mg,Zn,Cd), B este un element tetravalent (Ge.Si.Sn)
şi C este un element pentavalent (As,P), sînt analogi electronici şi

i n v
cristalochlaici ai compuşilor A B . Aceşti compuşi prezintă două for-
me cristalinei forma tetragonală (calcopiritică), în care subreţeaua ca-
tionica prezintă o ordonare a atonilor A fi B şi fonta cubică (sfale-
ritică), în care atomii A şi B sînt repartizaţi la întîmplare pe nodu-
rile subreţelei cationice /16,17/. Compuşii ternari CdGeAs2, CdGeP2,
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CdSiP2 şi soluţiile solide CdGe (A8XP2_X)
 C U 0 < X < 2 s-au putut obţine

şi,sub formă vitroasă. Pentru amorful ternar CdGeAs„ şi soluţiile solide

CdGe (As Pp_x) am determinat prin difracţie de raze X funcţiile de dis-

tribuţie radială.

' In ldeea explicării structurii amorfilor ternari printr-un mo-

del microcristalin, am calculat funcţia de distribuţie radială pentru

CdGeAs- şi CdGeP2 pe baza ipotezei, că amorful este constituit din cris-

talite de dimensiuni foarte mici, orientate la întîmplare. Compararea

curbei de distribuţie radială a amorfului cu curba microcristalină

arată diferenţe foarte mari, ceea ce dovedeşte că structura amorfului

diferă esenţial de structura

cristalului (fig.9). Un alt mo-

del structural în care se presupu-

ne că tetraedrii fundamentali

ai cristalului suferă deformări

(comprimări) în faza amorfă s-a

dovedit a nu corespunde nici el

realităţii.

Succesul modelării amorfilor

elemental! ne-a sugerat ldeea

folosirii unui model RCN pentru

explicarea structurii amorfilor

ternari /18/.

Ne-am concentrat atenţia

asupra compusului CdGeASg. Pen-

tru stabilirea configuraţiei

forţelor interatornice am simulai

*9.o ***«* «***.***• - i ^ s s a r i n i ţ i a l r e ţ e a u a « i 8 t a l i n ă t e -
tragona^lă de CdGeABg. Am folo-

sit o r'eţea de computer de 55

de atomi cu 21 de atomi mobili. Cin modelarea cristalului de CdGeAs^

am tras concluzia că principalele forţe ,«are acţionează între atomi

sînt forţele de legătură Ge-As, Cd-As şi forţa de curbare a legăturii

covalente a germaniului,iar distanţele de echilibru,care caracteri-

zează interacţiile Ge-As şi Cd-As,sînt în$ruc£tva diferite de distan-

ţele dintre vecinii de ordin I. Pe baza acestor concluzii am putut

trece la modelarea formei amorfe a compusului.

Ca punct de plecare în modelarea structurii CdGeAs2 am folosit

modelul RCN (155)• Atomii reţelei au fost astfel marcaţi încît să ee

păstreze proporţiile Cd/Ge/As din compus şi, pe cît posibil, ordinea

în apropiere «cristalului. Intrucît modelul conţine şi inele impare

de atomi, este imposibilă păstrarea intactă a ordinii în apropiere din
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cristal. De aceea, am fost nevoiţi să introducem 8,4' legături Aa-Aa,

2,1% legaturi Cd-Cd şi 3,Oi legături Cd-Ge, Legăturile Ge-Ge şi Ge-As

au fost excluse, iar în jurul fiecărui atom de arsen nu a fost permisă

dispunerea a mai mult decît doi atomi de Cd sau Ge. Pentru legăturile

incorecte s-au luat ca distanţe de legătură sumele razelor covalente

ale atomilor. Cu aceste date, pornind de la coordonatele modelului RCK

(155), am determinat structura de energie liberă minimă prin procedeul

obişnuit (Cap.III). In fig.10 este reprezentată histograma distribuţiei

radiale a modelului de energie liberă

minimă, In comparaţie cu funcţia de dis-

tribuţie radială a compusului amorf

CdGeAsp* Deşi modelul GCN se vădeşte

superior oricirui model microcristalin,

există serioase discrepanţe între func-

ţia de distribuţie radială a modelului

şi cea experimentală. Tinînd seama de

faptul că formarea legăturilor incorec-

te As-A8, Cd-Cd şi Cd-Ge este nefavora-

bila din punct de vedere energetic, se

desprinde concluzia că inconsistenţa mo-

delului propus se datoreşte existenţei

inelelor cu număr impar de atomi. Pe

baza acestei observaţii am trecut la

construirea unui nou model numai cu ine-

le pare de atomi /19/. Cu ajutorul aces-

tui nou model RCN de 156 atomi am simu-

lat structura amorfului CdGeAe^. In mo-

del, ordinea In apropiere din cristal

poate fi păstrată intactă, iar singure-

le distanţe de legătură rămîn cele din

cristal: Cd-As şi Ge-As. Funcţia de dis-

tribuţie radială a modelului relaxat

pentru energia de întindere a legături-

lor Cd-As şi Ge-As şi cea de curbare a

legăturilor germaniului, corespunde,de

astă dată, excelent cu curba experimen-

tală, ceea ce dovedeşte corectitudinea

modelului propus (fig.11). Densitatea

CdGeAa2 calculată din model(5,8g/cB-*)

corespunde, de asemenea, bine cu den-

sitatea experimentală (5f72g/c«
3).
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Cap.VII. STRUC'JUKA STICLELOR CALCOGENIDE

TERNARE Ge-As-Te

Compoziţiile amorfe ternare şi cuaternare pe bază de As-Te

eînt materiale tipice pentru comutatoarele reversibile şi pentru cele

cu memorie /20/, iar unele (de ex. Ge-As-Te) sînt transparente pentru

radiaţia electromagnetică de lungime de undă mare, ceea ce le facă

utilizabile în optica de intraroşu /21/. In aliajele multicomponente

problema structurii devine foarte complicată. Una din posibilităţile

de a ieşi din impas este simularea structurii pornind de la un model

căruia i s-au impus anumite condiţii de legare a atomilor, compatibile

cu datele experimentale.

In scopul elucidării structurii aliajelor necristaline terna-

re din clasa Ge-As-Te, am folosit compoziţia GeAs2Te~. Compoziţia vi-

troasă a fost preparată în colectivul dr. N.Croitoru din I.F.B. prin

răcirea rapidă a topiturii elenenieior constituente amestecate în pro-

porţiile specificate de formulă.

In prima etapă am determinat funcţia de distribuţie radială a

aliajului calcogenid. Pe baza acesteia am trecut la modelarea structu-

rii. Modelarea structurii unei compoziţii complexe impune, în primul

rînd, stabilirea numărului de legături de valenţă la fiecare element

component. In al doilea rînd este necesară precizarea modului de lega-

re al atomilor în material. In continuare, se avansează ipoteze asupra

configuraţiilor celor mai plauzibile într-un ansamblu structural de

atomi şi se determini structura de energie liberă minimă, după care

modelul este testat prin concordanţa datelor structurale calculate cu

cele obţinute de măsurători experimentale.

Măsurători electrice efectuate pe o serie de aliaje de tipul

considerat au arătat că sînt satisfăcute local cerinţele de valenţă

ale atomilor. Din aria primului maxim al curbei de distribuţie radia-

lă, precum şi din lucrări anterioare pe compoziţii binare /22/, s-a

conchis ca valenţele atomilor de Ge,As,Te în aliajul ternar sînt ace-

leaşi cu cele din.cristalele elementele corespunzătoare adică, re-

pectiv, 4, 3 şi 2.

Dacă se admite că aliajul ternar GeAs2Te_ este format dintr-o

reţea continuă necristalină în care atomii sînt legaţi astfel îneît

să se respecte numărul de valenţe al fiecăruia, se pot construi mai

multe modele. Pentru stabilirea modelului optim am apelat la forma şi

poziţia primului maxim al curbei de distribuţie radială. Calculul •

arătat că modelul cu egală probabilitate de realizare a fiecărui tip

de legătură este nerealirt şi că este plausibil modelul în car* le-

găturile Ge-As, Aa-As şi Oe-Ge sînt excluse,adică toţi atomii de Ge



şi As eînt legaţi prin intermediul atomilor de telur. Modelul efectiv

pentru computer a fost construit pornind de la reţeaua necristalină

tetraedrică RCN(155), din care am selecţionat grupul primilor 100 de

atomi. Atomii au fost marcaţi astfel încît să se păstreze caracteris-

ticile de legare ale atomilor arătate mai sus, iar proporţia atomi-

lor ea corespunda compoziţiei GeASgTe.,. Pornind de la schema iniţială

de conexiune a atomilor, s-au modificat centrările forţelor de inter-

acţie pentru atomii legaţi, iar legăturile râmase libere (cîte una

pentru fiecare atom de arsen şi cîte două pentru fiecare atom de te-

lur) au fost înlocuite cu interacţii de tip Van der V.'aals (s-au ales

ca distanţe Van der Waals distanţele legăturilor slabe din Te şi Aa.^Sey

In felul acesta reţeaua avea un caracter dezordonat, era bine

conectata şi îndeplinea condiţiile de legătură stabilite pe baza date-

lor experimentale. Stabilirea configuraţiei de aşezare a atomilor,

care minimizează energia liberă a modelului,s-a făcut cu ajutorul cal-

culatorului electronic. Pe lîngă interacţiunile de ordin 1 şi cela

Van der V.aals,s-au introdus interacţiile de ordin II,care determină

unghiul dintre legaturile germaniului (109,5°), arsenul (97°) şi te-

lurului (102°). Modelul de energie liberă minimă s-a obţinut după exe-

cutarea a 285 de mişcări aleatoare per atom.

Funcţia de distribuţie radială a modelului

a fost comparată cu cea experimentală

(fig.12), Se constată o foarte bună concor-

danţă între cele două funcţii,pînă la dis-

tanţe foarte mari, ceea ce confirmă vala-

bilitatea modelului propus /23/. Densita-

tea aliajului calculată din model corespun-

de, de asemenea, excelent cu cea determi-

nată experimental de noi.

Cap.VIII. STRUCTURA STICLELOR DIN SISTEMUL

Ae 2S 2M x (H=*Ge, Sn, Ag, Cu)

La introducerea unor elemente în reţeaua

binară e de aşteptat ca structura generală

si fie dictată de formarea cu predilecţie a anumitor legături,în func-

ţie de afinitatea reciprocă a atomilor. De aceea, prezintă un deosebit

interes problema modificărilor structurale care au loc în sistemele

vitroaee odată cu creşterea conţinutului unuia dintre elementele chimi-

ce constituente.
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8.1. Structura oticlelor As,S^Gex

Investigări anterioare au fost făcute de Myuller şi colab. /24/.

Din considerente termodinamice a fost avansată ipoteza cî sticlele sis-

temului sînt alcătuite din unităţi de dimensiuni moleculare legate

într-o reţea continuă prin legături covalente. După Myuller, cele mai

probabile unităţi cheiaoatructurale sînt cele din fig.13. Unităţile

4-7 sînt principalii con-

stituenţi ai majorităţii

sticlelor, contribuţiile

lor relative variind cu com-

poziţia, astfel încît toate

legăturile să fie satisfăcu-

te. In scopul deir.onatr.irii

existenţei acestor unitiţi

structurale am abordat st-i-

diul sistemului Aso6'7Ge .

Au fost studiate sticlele <ie

&. Ii HiiiSh structurat» St tMtmul vitros •*»» 4, Se,

b- adăufjit inIUOKSUOtâf iW»

ilSgtî. cu conţinut de Ge cu-

prins între 0,5 şi 40,5 at.

(0,025^x^3,33). Structura

sistemului a fost determinaţi prin difracţie de raze X. Compoziţiile

cu x>3,33 sînt parţial cristalizate. Din analiza poziţiilor şi a

intensitaţilcrrelative ale maximelor curbelor de distribuţie radiala

(fig.14) s-au evidenţiat unităţile chemostructurale ale sictetnului.

S-a arătat că unităţile de As 2S 2 îşi ating maximul cantita-

tiv la compoziţii cu ci--ca 10-12Ă at. Ge. Concentraţia unităţilor

GeSo creşte continuu pînă la circa 25% at. Ge după care are loc o

scădere rapidă, unităţile fiind înlocuite tot mai mult de grupările

GeS. Clusteri de arsen amorf încep să apară abia în jurul compoziţiei

cu 2Q& Ge în timp ce Myuller le presupune chiar la conţinuturi mici

de tie.

Prezenţa clusterilor de Ge amorf este detectata incepind cu com-

poziţia cu 2$% Ge, mai tîrziu decît a prezis Myuller.

Măsurătorile structurale au pus în evidenţă toate unităţile

structurale prezise, dar au apărut anumite discrepanţe cantitative

între rezultatele noastre şi ale lui Myuller. Noi am stabilit for-

aule ale compoziţiilor vitroase /27/ bazîndu-ne pa rezultate struc-

turale şi optice, formule care au fost apoi testate prin calcularea

cu ajutorul legilor de aditivitate moleculară,a diverselor mărimi
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fizice (densitate, microduritats, prag de absorbţie,...), pe care le-aa

comparat cu datele experimentale (fig.15).

Calculul lărgimii gap-ului optic funcţie de compoziţia sticlei

a arătat o foarte.bună concordanţă cu datele experimentala /25,26/.

Aceasta confirmă faptul că doar o reţea continuă necristalină şl nu un

amestec de c?istalite poate descrie structura acestui tip de sticle,

într-adevăr, la un amestec de crist&lite este de aşteptat ca gap-ul

efectiv de energie să fie dat de gap-ul cel nai îngust, In timp ce, în

realitate, gap-ul efectiv este dat de media ponderată a gap-urilor com-

ponenţilor.

8.2. Structura sticlelor ASoS^Sttj

Staniul, deşi aparţine ca şi germaniul grupei a IV-a • siste-

mului periodic, diferă în mod esenţial prin gradul de covalenţă al legă-

turilor chimice. Pînă la 2% Sn (x=O,ll) sistemul As2S,Snz rămîne In

stare vitroasă. Compoziţiile cu x-0,21 prezintă o fază cristalină ds

SnSg. Staniul intrat în reţeaua AsgS, este foarte afin pentru sulf şl

dă naştere unor aranjamente locale ds SnSg. Matricea rămasă, mai
că în sulf, permite formarea de legături AS-AS, ceea ce duce la
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perturbarea reţelei şi explică comportarea cu concentraţia de Sna cur-

belor de intendtate de difracţie ale compoziţiilor vitroase.

Solubilitatea staniului în AB^S, este mult mai mică decît cea

a germaniului. Deşi se păstrează coordinaţia tetraedrică, componenta

ionica a staniului micşorează stabilitatea acestor sticle şi favori-

zează uupararea fazei cristaline care conţine Sn.

3.3. structura sticlelor As^S^Ag^

Pentru stabilirea efectului structural al introducerii unui

element din grupa I-a (argintul) în AOgS^.au fost calculate prin in-

vers ia Fourier a datelor de difracţie, curbele de distribuţie radia-

l:i pentru compoziţiile cu x=O,O4; 0,21; 0,45; 0,75. Compoziţia cu

x=O,95 (16.2Ag) prezintă o cristalizare parţială.

In toate compoziţiile vitroase se păstrează distanţa vecinilor

celor mai aprooiaţi (r^ = 2,3O#), ceea ce vorbeşte în favoarea păstră-

rii structurii fundamentale a reţelei la introducerea argintului. Un

aspect remarcabil al curbelor de distribuţie radială este dat de umple-

rea minimului de la 2,75? o dată "" creşterea lui x. Este de presupus

că atomii de .Ag introduşi în ASgS- distrug treptat inelele de 6 atomi

ale aatricii, foraind lcg.-ituri cu sulful. Tinînd seama de faptul că

în compusul stabil Ag2S distanţa Ag-S este de 2,7o8, se remarcă ime-

diat ci apariţia legaturilor Ag-S poate explicn uşor umplerea mini-

mului de la 2,758 din FDR.

Creşterea microdurităţii compoziţiilor vitroase pînă la o anu-

mită concentraţie de Ag (6,ă at.),se explică prin ruperea legăturilor

din interiorul straturilor Io intervenţia elementului necovalcnt Ag

şi crearea, în acest fel, a posibilităţii de conectare tridimensională.

t2Ste aceast.l concentraţie de Ag, samarul reia biv de legături covalen-

te în sticlă scade suficient pentru a se manifesta efectul

::c cc^dere a microdurităţii. Modelul structural propus pentru sticle-

le de A8^.D, dopate cu Ag constn din formaţiuni polimerice Aa-3 termi-

nute pe Ag şi Împachetate în mod dezordonat.

8.4. structura sticlelor ASgS-Cu^

Pentru a stabili diferenţele de comportare ale elementelor

aparţinînd aceleiaşi grupe a sistemului periodic,au fost studiate pro-

be dopate cu un alt eleaant al grupai I-a şi anume cuprul.

Analiza structurală a indicat un domeniu foarte îngust de so-

lubilitate a cuprului în ABJS-, (040,75 at. 5 Cu). La concentraţii de

cupru mai mari s-a identificat apariţia fazei cristaline Cu^Ao^, (lu-

zonit) care creşte cantitativ odată cu x,ceea ce dovedeşte c." majori-

tatea cuprului introdus intră în componenţa cristalitelor. Creşterea
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microdurităţii şi a densităţii, observată în acest sistem la introdu-

cerea cuprului, poate fi atribuita trecerii treptate de la conexiunea

de strat la cea tridimensională, indusă de cupru.

Rezultatele obţinute prin difracţie, precum şi cele optice

(apariţia unei benzi înguste de absorbţie atribuită vibratili legă-

turii Ae-Ae), ne conduc la concluzia ca, la concentraţii nu prea mari,

atît cuprul cît şi celelalte elemente îşi formează o învecinare de

atomi de aulf, a căror ieşire din poziţiile normale ale raţelei per-

mite formarea unui număr apreciabil de legături Ae-Ae.

C O N C L U Z I I

In teza de doctorat a fost investigată structura unor categorii

importante de semiconductor! covalenţl necristalini cu ajutorul meto-

dei de difracţie de raze X combinată cu un procedeu original de simu-

lare a structurilor atomice pe calculator.

Simularea structurii germaniului amorf a dus la concluzia că

numai un model de tip aleatoriu (RCN) oare conţine inele pare şi im-

pare de atomi corespunde foarte bine cu experienţa.

Rezultatele >. bţinute de noi în studiul polimorfilor de presiu-

ne înaltă ai german ...ului au arătat aplicabilitatea modelului lui Kea-

ting şi Martin al forţelor de valenţă cu două constante de forţă, au

permis calculul căldurilor de transformare a polimorfilor şi explica-

rea şi reproducerea exactă a dependenţei observate a compresibilită-

ţii Ge I de presiune.

Cu ajutorul modelului RCN al germaniului amorf s-a arătat că

efectul presiunii hidrostatice în amorf constă în marina fluctuaţii-

lor de unghiuri şi distanţe de legătură iar compresibilitatea amorfu-

lui este mai mare decît cea a cristalului.
IT TV V

Structura amorfilor ternari din clasa A B C£ a fost elucida-

tă pe baza unui model RCN pentru CdGeAs^ care conţine numai inele pare

de atomi, :5-a arătat că modelul RCN aplicabil germaniului amorf este

inadecvat acestor compuşi.

Sticlele calcogenide As-Te-Ge folosite în comutatoarele cu me-

morie au fost, pentru prima oară, modelate din punct de vedere struc-

tural. S-a demonstrat că cea mai bună reproducere a curbei de distri-

buţie radială se obţine într-un model RCN în care toţi atomii de Ge

şi As Bînt legaţi prin intermediul telurului, iar coordinaţiile Ge,As

şi le sînt cele din cristalele elementaXe.

Studiul experimental al compoziţiilor calcogenide vitroase
A s2 S3 d o P a t e c u Ag şi Ge a arătat că structura fundamentală a reţe?

lei As2S, este modificată puternic şi selectiv de elementele intro-
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duse în reţeaua neoriatalină. S-a demonstrat că, în timp ce intro-

ducerea argintului determini distrugerea treptată a reţelei necris-

taline continue de As^S*, acţiunea germaniului este mult mal complexă.

Pe baza unei analize exhaustive a datelor de densitate, mlcroduritate,

distribuţie atomică radială şi absorbţie optică, B-a putut arăta că

sticlele de AsoS^Ge sînt alcătuite dintr-o împachetare "întîmplătoa-

re" a unor unităţi chemoetructurale definite, a căror compoziţie şi

pondere relativă depinde de conţinutul de germaniu.

B-a stabilit că otaniul este acceptat în reţeaua amorfă de As2S.

mult mai greu decît Ge iar cuprul, spre deosebire de argint, are un

domeniu de solubilitate foarte îngust.

In decursul elaborării tezei, deosebit de preţios a fost spri-

jinul D-lui Prof.R.Grigorovici, conducătorul meu ştiinţific. Pentru

îndrumările preţioase, pentru stilul de muncă imprimat în cercetare
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chinate ştiinţei îi sînt profund îndatorat.
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