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FIZICA CORPULUI SOLID 
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Fizica corpului solid reprezintă studiul materiei rigide, a 
solidelor, utilizând metode specifice mecanicii cuantice, fizicii 
statistice, cristalografiei, electromagnetismului şi metalurgiei.  

•este cea mai importantă ramură a fizicii stării condensate 

Fizica corpului solid/Fizica stării solide: studiază modul în care 
proprietăţile macroscopice (de scară largă) sunt rezultatul 
proprietăţilor care se manifestă la scală atomică. 

•reprezintă baza teoretică a ştiinţei materialelor 

•are aplicaţii directe în tehnologiile tranzistorilor şi a 
semiconductorilor, în general 

Acest domeniu a asigurat “epoca de aur” a tehnologiei, 

• de la tranzistori şi circuite integrate la laserii cu corp solid şi 
supraconductori. 
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Fizica stării condensate se ocupă cu proprietăţile fizice 
macroscopice şi microscopice ale materiei, cu fazele 
“condensate” care apar, şi care au un număr mare de 
componenţi  iar interacţiunile dintre componenţi sunt 
puternice. 

•cele mai la îndemână exemple de faze condensate: 
solidele şi lichidele care rezultă în urma forţelor de 
interacţiune electromagnetice dintre atomi.  

Termenul de “materie condensată” a fost inventat şi 
promovat de Phil W. Anderson, laureat al premiului Nobel 
(1977) 
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Sisteme de “materie condensată” 

materie solidă 
materie moale 

solide cristaline 
(metale, izolatoare, 
semiconductori) 

 
solide amorfe 

(sticle)  
solide 
cristaline +  

defecte 
(punctuale, 
dislocaţii şi 
interfeţe) 

 

solide necristaline 

 

Cuasi-cristale 

 

Solide polimerice 

(sticle, cauciuc) 

 

Dispersii 
coloidale 

Soluţii şi 
topituri 

polimerice 

Lichide şi 
cristale 
lichide 

Biomateriale 
(proteine, 
membrane, 
acizi nucleici) 
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Pico-projectors / 
Scanners 

Microvision 

Lemoptix 
=> Hamamatsu 

Samsung Beam 
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http://www.abc.net.au/science/articles/2013/08/21/3830267.htm 
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11 

3D => Flip-Chip : glass / Si waffers 
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Microelectromechanical systems  MEMS 

https://www.memsnet.org/mems/what_is.html 

https://genesisnanotech.wordpress.com/tag/mems/ 



Microsisteme magnetice 

https://www.southampton.ac.uk/~fangohr/vacancies/hpc-micromagnetics.html 
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Gradele de 
liberate ale 
electronului 

sarcina 

reţea 



Introducere.  

1. Structura cristalină. Legături chimice. Reţele Bravais.  

2. Reţeaua reciprocă. Zone Brillouin. 

3. Difracţia de raze X. Difracţia de neutroni 

4. Vibraţiile reţelei cristaline. Cristale 1D. Cristale 3D. Cuantificarea vibraţiilor reţelei: fononii. 

5. Proprităţi termice ale fononilor. Căldura specifică a dielectricilor. Modelul Einstein. Modelul Debye. 

Conductivitatea termică 

6. Electroni liberi în metale. Modelul Drude al conductivităţii electrice. Conductivitatea termică. Modelul gazului 

Fermi pentru electronii liberi (Sommerfeld). Densitatea de stări. 

7. Stări electronice în cristale. Teoria benzilor de energie. Teorema Bloch. Aproximaţia electronilor aproape liberi 
(slab legaţi). Aproximaţia electronilor puternic legaţi (tight binding aproach). Izolatori, semiconductori, metale. 

8. Dinamica electronilor în cristale. Modelul semiclasic. Masa efectivă. Electroni şi goluri. Suprafaţa Fermi. 
Împrăştierea pe fononi şi pe impurităţi. 

9. Proprietăţi dielectrice ale solidelor. Feroelectrici. Piezoelectricitatea 

10. Proprietăţi magnetice ale solidelor. Diamagnetism. Paramagnetism. Fero- şi antiferomagnetism. Ferimagnetism. 

11. Supraconductibilitate. Aspecte experimentale. Rezistenţa zero. Efectul Meissner. Temperatura critică. Câmpul 

critic. Curentul critic. Supraconductori de tipul I şi de tipul II. Aspecte teoretice BCS. Supraconductori cu 

temperatura critică ridicată. 
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1. STRUCTURA CRISTALINĂ 
Elemente de cristalografie 

Structuri cristaline 
Elemente de simetrie 

O parte dintre slide-uri au fost adaptate dupa cursul EP 364 SOLID STATE PHYSICS Course Coordinator Prof. Dr. Beşire Gönül, 
University of Pennsylvania,   https://www.coursehero.com/file/5782632/chapter1/ 
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MATERIA 

• GAZE 
 
• LICHIDE (cristale lichide) 
 
• SOLIDE 
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Gaze 

 Interacţiunile dintre atomi sau molecule sunt 
slabe;  

 Ocupă întreg volumul pus la dispoziţie 
 Se mişcă liber in interiorul volumului respectiv. 
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Lichide 
 Ca şi gazele, lichidele nu prezintă ordonare 

atomică/moleculară 
 Iau forma vasului în care sunt puse. 
 Legăturile dintre molecule sunt slabe. 

În cristalele lichide, o oarecare 
ordonare la mare distanţă poate 
să existe; Moleculele au un 
moment dipolar permanent. Prin 
aplicarea unui câmp electric se 
pot roti dipolii şi obţine ordonarea 
grupului de molecule. 
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Solid 

 Atomii sau moleculele au o mişcare de agitaţie 
termică în jurul unei poziţii fixe în spaţiu.  

 

 Solide: cristaline (monocristale, policristale) şi 
amorfe. 

 

 În solide, legăturile dintre atomi/molecule sunt 
mai puternice decât în lichide. 

 

 Este nevoie de o energie mare pentru a rupe 
legăturile dintre legăturile dintre atomi/molecule.  



21 

Tipuri de solide 

 Cristale 
 Monocristale  
 Policristale 
 Amorfe 
 
Fiecare tip este caracterizat 
de mărimea regiunii ordonate. 
O regiune ordonată este volumul spaţial în care 
atomii sau moleculele au o aranjare geometrică 
regulată, adică o periodicitate. 

http://www.alaskanessences.com/gembig/Pyrite.jpg�
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Solidul cristalin 

 Atomii sau moleculele au o aranjare periodică, în 
trei dimensiuni.  

 
 Monocristalele: grad de ordonare ridicat, 

periodicitatea în întreg volumul materialului. 
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Monocristal 

Monocristal  
pirită 

Solid amorf 

 Structura atomică a monocristalului se repetă în 
întreg volumul cristalului. Repetarea – prin translaţie 
pe trei axe. 

Solidul cristalin 

http://weblog.burningbird.net/fires/001936.htm�
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 Material format din agregarea mai multor 
monocristale (cristalite sau grăunţi).  

 Grad de ordonare ridicat în interiorul cristalitelor.  
 Cristalitele au dimensiuni şi orientări diferite.  
 Dimensiunea cristalitelor variază între 1 00 nm -  

1 00 µm în diametru. Dacă cristalitele sunt <100 
nm în diametru => nanocristalite . 
 

Solidul policristalin 

J. Mater. Chem., 2000,10, 473-477 
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Solidul policristalin 

Granule (cristale cu orientări diferite) 

graniţe între granule 

http://www.alaskanessences.com/gembig/Pyrite.jpg�
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 Format din atomi, ioni sau molecule care nu au o 
aranjare ordonată. 

 Există ordine la mică distanţă (câteva dimensiuni 
atomice sau moleculare). 

 Ex: siliciu amorf (folosit în fabricarea celulelor 
solare, tranzistoare miniaturale, ...). 

Solidul amorf 

sticlă 
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Cristalul perfect 

 Nu există şi nici nu poate fi preparat. Chiar şi 
suprafaţa unui astfel de cristal ar fi o 
imperfecţiune pentru că periodicitatea se întrerupe 
în acel loc.  

 La orice T>0 K, agitaţia termică deplasează atomii 
din poziţiile de echilibru. 

 Cristalele conţin impurităţi, 
defecte => nici un cristal 
nu este perfect. 



28 Crystal Structure 

CRISTALOGRAFIA 

Ce este? 
 
Ştiinţa care se ocupă cu descrierea geometriei 
cristalelor şi a ordinii lor interne.  

O parte dintre slide-uri au fost adaptate dupa cursul EP 364 SOLID STATE PHYSICS Course Coordinator Prof. Dr. Beşire Gönül, 
University of Pennsylvania,   https://www.coursehero.com/file/5782632/chapter1/ 
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 Este o ramură importantă a fizicii corpului solid 

 Simetria cristalelor poate avea o influenţă 

semnificativă asupra proprietăţilor acestora. 

 Fiecare tip de structură cristalină trebuie 

descrisă concis şi ne-ambiguu.  

 Structurile cristaline trebuie clasificate în 

diverse tipuri, funcţie de simetria pe care o au. 
 

CRISTALOGRAFIA 
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REŢEA CRISTALINĂ 

Reţeaua cristalină. 
 
În cristalografie, doar proprietăţile geometrice sunt 
de interes => înlocuim fiecare atom cu un punct 
geometric situat în poziţia de echilibru a acelui atom. 

Platină Suprafaţa platinei Reţeaua cristalină şi 
structura platinei. (scanning tunneling microscope) 
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 Şir infinit de puncte 
din spaţiu, 

 
 Fiecare punct are 

aceeaşi vecinătate. 
 

 Periodicitate 
(liniară, planară, 
spaţială). 

α 

a 

b 
C B E D 

O A 

y 

x 

REŢEA CRISTALINĂ 
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Structură Cristalină 
 Se obţine dacă fiecărui punct din reţeaua cristalină 

îi ataşăm un atom, grup de atomi sau molecule 
numit bază (motif). 

Structură cristalină= Reţea cristalină     + Bază 
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Reţea bidimensională + diverse tipuri de baze 

reţea 
 

bază 
 

cristal 
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E 

H O A 

C B 

F b G 

D 

x 

y 

a 

α 

a 

b 
C B E D 

O A 

y 

x 

b) Reţea cristalină. Baza este 
formată din doi atomi, O şi F a) Structura cristalină 

Baza 

  grup de atomi care descrie structura cristalină 
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 Nu încurcaţi atomii cu 
nodurile (punctele) reţelei  
 

 Nodurile reţelei sunt puncte 
(coordonate) în spaţiu. 
 

 Nodurile reţelei nu sunt 
întotdeauna ocupate cu 
atomi.  

 

Structură cristalină = Reţea cristalină    + Bază 

Structură Cristalină 
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celula elementară 
prin repetare generează întreg solidul 
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Vectori de reţea în reţelele 2D 

În reţeaua spaţială 2D, vectorul 
de reţea Rn identifică poziţia 
fiecărui nod al reţelei:  
           Rn = n1 a + n2 b 
prin translaţie, din origine, cu n1 
noduri în direcţia a şi n2 noduri 
în direcţia b. 
 
Toate nodurile descrise de Rn  
sunt echivalente (au aceeaşi 
vecinătate). Vectorii a, b sunt 
vectorii de reţea.  
  

P 

Nodul D(n1, n2) = (0,2)      
Nodul F (n1, n2) = (0,-1) 
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 a şi b sunt vectori de reţea. 
 Alegerea vectorilor de reţea 

nu este unică (a şi b’) 
 Celulă elementară;  
 celulă primitivă,  
 număr de noduri pe celula 

(calculare). 

Vectori de reţea în reţelele 2D 
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 În 3D, pentru descrierea poziţiei fiecărui nod din 
reţea folosim translaţia pe trei direcţii: 

  

Vectori de reţea în reţelele 3D 

Rn = n1 a + n2 b + n3 c 

Calculul numărului de 
noduri pe celula 
elementară. 
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Reţelele Bravais-un aranjament infinit de puncte în care toate punctele 
sunt echivalente (reţeaua se vede la fel din fiecare punct)  

2D 

 

sau rombică 

Auguste Bravais 
(1811-1863) 
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Celula elementară în 2D 

S 
a 

b 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

Celula 
elementară 
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S 

S 

Alegerea nu este unică 

a 

S b 

S 

Celula elementară în 2D 

O parte dintre slide-uri au fost adaptate dupa cursul EP 364 SOLID STATE PHYSICS Course Coordinator Prof. Dr. Beşire Gönül, 
University of Pennsylvania,   https://www.coursehero.com/file/5782632/chapter1/ 
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Definim nodurile reţelei: vecinătate identică 

Celula elementară în 2D, NaCl 
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Alegerea originii este arbitrară – nu este obligatoriu să avem 
atomi în nodurile reţelei. 
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Nu are importanţă dacă începi de la Na sau Cl. 
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- sau dacă nu porneşti de la un atom 
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Nu este o celulă elementară (chiar dacă toate sunt identice). 
Prin transaţie NU este generat întreg spaţiul (rămân spaţii 
goale)! 
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Sau ... 
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? 



50 
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De ce triunghiul albastru nu este o celulă elementară? 
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The Nobel Prize in Physics 
2010 was awarded jointly to 
Andre Geim and Konstantin 
Novoselov "for 
groundbreaking experiments 
regarding the two-
dimensional material 
graphene" 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/popular-physicsprize2010.pdf 

http://www.wired.com/gadgetlab/2010/10/graphene/ 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/popular-physicsprize2010.pdf�
http://www.wired.com/gadgetlab/2010/10/graphene/�
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Escher un iubitor al structurilor bidimensionale (Artist grafic olandez) 
http://www.mcescher.com/ 
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http://www.mcescher.com/ 
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M.C. ESCHER AND ALEX WEBB - FRAGMENTING FIGURES IN 
DRAWING AND PHOTOGRAPHY 

www.thinktankgallery.org 

http://www.thinktankgallery.org/�


56 Crystal Structure 

Celula elementară în 3D 

O parte dintre slide-uri au fost adaptate dupa cursul EP 364 SOLID STATE PHYSICS Course Coordinator Prof. Dr. Beşire Gönül, 
University of Pennsylvania,   https://www.coursehero.com/file/5782632/chapter1/ 
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Celula elementară în 3D 



58 

Ex.: Celule elementare în 3D 

cs 
cvc 

cfc 

cubic simplu cubic cu volum centrat cubic cu feţe centrate 



59 

Celula elementară 

Primitivă Centrată & Ne-primitivă 

 Un singur nod pe celulă 
 Cea mai mică arie (2D), sau 
 Cel mai mic volum în 3D 
 

 Mai mult de un nod pe celulă 

CVC, CFC 
Neprimitive 

Cub simplu 
Primitivă  



60 

Celulele centrate 

 Sunt celule elementare. 
 Pot fi descrise si prin 

primitive  
 Celulele centrate au volum 

mai mare decât primitivele 
(multiplu întreg). 

 Au simetria reţelei Bravais 
(vezi mai jos) în care se 
încadrează. 



61 

Numărul de noduri per celulă (paralelipipedica) 

n=nc/8+nf/2+ni 
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Celula primitivă a CFC 

constanta 
de reţea 

celula primitivă celula elementară convenţională 

vectorii primitivi 

din Kittel 
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1

2

3

1 ˆ ˆ ˆ( )
2
1 ˆ ˆ ˆ( )
2
1 ˆ ˆ ˆ( )
2

a x y z

a x y z

a x y z

= + −

= − + +

= − +







Celula primitivă a CVC 
Vectori de translaţie 
primitivi: 

celula primitivă 
celula elementară 
convenţională 
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a

b c

Cubic simplă (CS):  

Nodurile în: 
000, 100, 010, 001, 110,101, 011, 
111 

Celule primitive şi celule centrate 

Cub cu volum centrat 
(CVC):   

a

b c
Nodurile în:  
000,100, 010, 001, 110,101, 011, 
111, ½ ½ ½  
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 Celula elementară (şi 

deci şi reţeaua) este 
unic determinată de 
şase constante de 
reţea:  

     a, b, c, α, β and  γ.  

Celula elementară 3D 
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 O celulă primitivă este generată de 
vectorii de translaţie a1 ,a2, şi a3 
astfel încât să aibă cel mai mic 
volum posibil. 
 

 Spaţiul este umplut prin translaţia 
celulei primitive (paralelipiped) de-a 
lungul celor trei vectori a1, a2 şi 
a3.  

 Volumul celulei primitive este dat 
de: 
 

     
(produs mixt vectorial) 
 

 

Volumul celulei cubice = a3 

Celule primitive şi vectori primitivi 
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 Trebuie să aibă un nod pe celulă. 
 Oricare ar fi alegerea pentru vectorii celulei 

primitive, volumul acesteia rămâne acelaşi. 
 

P = primitivă 
NP = ne-primitivă 

Celula primitivă 

1a
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Celula Wigner-Seitz  

Un mod simplu de a găsi o 
celulă primitvă: 
 
1.Alege un nod de reţea. 
2.Uneşte, prin linii drepte, 
nodul respectiv cu vecinii săi. 
3.Desenează mediatoare pe 
aceste linii. 
 
 

Volumul închis este celula 
Wigner-Seitz 
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Celula Wigner-Seitz - 3D 

din Kittel 
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71 
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cvc 



73 

cfc 
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Noduri ale reţelei şi celula cubică 

O parte dintre slide-uri au fost adaptate dupa cursul EP 364 SOLID STATE PHYSICS Course Coordinator Prof. Dr. Beşire Gönül, 
University of Pennsylvania,   https://www.coursehero.com/file/5782632/chapter1/ 
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Direcţii în cristale 

Direcţia [111]  

 Să presupunem că am ales 
originea în O. Alegerea originii 
este arbitrară (toate nodurile 
reţelei sunt identice).  

 Orice direcţie din cristal poate 
fi scrisă ca: 
 

 R = n1 a + n2 b + n3c 
 

 Notaţie [ ...] adică [n1n2n3] 
 

 [002] = [001]; [242]=[121]. 
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210 

X = 1 , Y = ½ , Z = 0 
[1 ½ 0]          [2 1 0] 

X = ½  , Y = ½ , Z = 1 
[½ ½ 1]           [1 1 2] 

Exemple 
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Direcţii negative 

Y 

         O 
- Y 

X 

- X 

Z 

- Z 

][ 321 nnn
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X = -1  , Y = -1 , Z = 0        [110] 

Exemple de direcţii cristaline 

X = 1 , Y = 0 , Z = 0             [1 0 0] 
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Exemple 

X =-1   , Y = 1  , Z = -1/6 
[-1 1 -1/6]      [6 6 1] 

Mutăm vectorul în origine 
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Plane cristaline  

 Set de plane paralele ce trec prin nodurile reţelei. 
 Densitatea de noduri este aceeaşi în fiecare plan 

al unui set de plane.  
 Toate nodurile reţelei sunt cuprinse în seturi de 

plane. 

b 

a 

b 

a 

Set de 
plane în 

reţele 2D 
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Indicii Miller 
 Sunt reprezentările simbolice ale orientării planelor 

cristaline într-o reţea cristalină. 
 Sunt definiţi ca inversul coordonatelor punctelor de 

intersecţie ale planului cu axele cristalografice. 
 Deci pentru a determina indicii Miller ai unui plan 

trebuie să: 
 

1. Determinăm coordonatele punctelor de intersecţie 
ale planului cu cele trei axe cristalografice 

2. Calculăm inversul acestor trei coordonate 
3. Dacă obţinem numere fracţionare, amplificăm 

toate valorile a.î. să obţinem numere întregi. 
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Indici Miller 

Inversul coordonatelor:  
2
1 ,

2
1 ,

3
1

Intersecţia cu axele: cba 2 ,2 ,3

Indicii planului (Miller): (2,3,3) 

(100) 

(200) 
(110) 

(111) (100) 

Indicii direcţiei: [2,3,3] a
3 

2 

2 

b
c

[2,3,3] 



83 

Axa X Y Z 

Intersecţie în  1 ∞ ∞ 

Inversul 1/1 1/ ∞ 1/ ∞ 

1 0 0 

Indicii Miller ai planului:    
(100) 

Exemplul 1 

(1,0,0) 

O parte dintre slide-uri au fost adaptate dupa cursul EP 364 SOLID STATE PHYSICS Course Coordinator Prof. Dr. Beşire Gönül, 
University of Pennsylvania,   https://www.coursehero.com/file/5782632/chapter1/ 
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Axa X Y Z 

Intersecţie în  1 1 ∞ 

Inversul 1/1 1/ 1 1/ ∞ 

1 1 0 

Indicii Miller ai planului: 
(110) 

(1,0,0) 

(0,1,0) 

Exemplul 2 
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Axa X Y Z 

Intersecţie în  1 1 1 

Inversul 1/1 1/ 1 1/ 1 

1 1 1 

Indicii Miller ai planului: 
(111) 

(1,0,0) 

(0,1,0) 

(0,0,1) 

Exemplul 3 
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Axa X Y Z 

Intersecţie în  1/2 1 ∞ 

Inversul 1/(½) 1/ 1 1/ ∞ 

2 1 0 

Indicii Miller ai planului: 
(210) (1/2, 0, 0) 

(0,1,0) 

Exemplul 4 
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Axa a b c 

Intersecţie în  1 ∞ ½ 

Inversul 1/1 1/ ∞ 1/(½) 

1 0 2 

Indicii Miller ai planului: 
(102) 

Exemplul 5 
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Indici Miller 

Inversul coordonatelor:  
2
1 ,

2
1 ,

3
1

Intersecţia cu axele: cba 2 ,2 ,3

Indicii planului (Miller): (2,3,3) 

(100) 

(200) 
(110) 

(111) (100) 

Indicii direcţiei: [2,3,3] a
3 

2 

2 

b
c

[2,3,3] 
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Indicii Miller şi intersecţiile 
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http://chemistry.bd.psu.edu/jircitano/Miller.gif 
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 Există doar 7 forme diferite de celule 
elementare care prin translaţie să umple 
complet spaţiul (7 sisteme cristaline), fără 
suprapuneri. Orice structură cristalină aparţine 
unuia din cele 7 sisteme cristaline. 

 Cubic (S, VC, FC) 
 Hexagonal (S) 
 Triclinic (S) 
 Monoclinic (S, BC) 
 Ortorombic (S, BC, VC, FC) 
 Tetragonal (S, VC) 
 Trigonal (Romboedral) (S)  

Structuri cristaline   
Reţele Bravais 3 D 

simulări animate găsiţi la: 
http://phjoan5.technion.ac.il/~sshaharr/index.html  
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(Romboedral) 

14 reţele 
Bravais 
3D 
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Număr de coordinare  
 Vecinii cei mai apropiaţi: cele mai apropiate noduri 

de nodul dat=număr de coordinare. 
 

 Deoarece reţeaua Bravais este periodică, toate 
nodurile au acelaşi număr de coordinare 
(proprietate a reţelei). 
 

 Un sistem cubic simplu are număr de coordinare 6; 
un cub cu volum centrat, 8; un cub cu feţe 
centrate,12. 
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Factor de împachetare atomică 
 

 Este definit ca raportul dintre volumul atomilor 
din celula elementară şi volumul celulei 
elementare. APF=atomic packing factor 
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1-Sistemul CUBIC 

 Are un nod pe celulă=>celulă primitivă. 
 Fiecare atom din colţurile celulei participă cu 1/8 

la celula respectivă. Restul la celulele învecinate. 
 Numărul de coordinare este 6. 

a- Cubic Simplu (CS) 

a 

b c 

http://www.kings.edu/~chemlab/vrml/simcubun.wrl�
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Factor de împachetare pentru CS 

APF = 0,52 pt cubic simplu 

Volumul celulei 
elementare 

Volumul 
atomului 

Atomi per 
celulă 

conţine 8 x 1/8 =  

1 atom/celula elementară 
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b-Cub cu volum centrat (CVC) 

  

 
 CVC are două noduri pe celulă => 

celula este neprimitivă. 
 

 Număr de coordinare 8 (de-a 
lungul diagonalelor mari). 
 

 Exemple: Fe,Li,Na..etc. 
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2 (0,433a) 

Factorul de împachetare pentru CVC 

Volumul celulei 
elementare 

Volumul 
atomului 

Atomi per 
celulă 

0.68  =  
V
V  =  APF            

3

R 4
  =  a

elemcel

atomi
CVC
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c- Cub cu feţe centrate (CFC) 

 Noduri în colţurile şi în centrele feţelor celulei 
elementare. 

 CFC are 4 noduri pe celulă => ne-primitivă. 
 Exemple: Cu,Ni,Pb..etc. 
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4 (0,353a) 

Factorul de împachetare pentru CFC 

Volumul 
atomului 

Volumul celulei 
elementare 

Atomi 
per 
celulă 

72
2

0.  =  
V
V  =  APF            

R 4
  =  a

elem cel

atomi
CFC
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Atomi        aparţin la:  pe celulă: 
colţuri  8 celule  1/8 
Centrul feţelor 2 celule  1/2 
Centrul celulei 1 celulă  1 
Centrul bazei 2 celule  1/2 

Reţea  Celula conţine 
P  1    [=8 x 1/8] 
I  2    [=(8 x 1/8) + (1 x 1)] 
F  4   [=(8 x 1/8) + (6 x 1/2)] 
C    2 [=(8 x 1/8) + (2 x 1/2)] 

Calculăm numărul de atomi din celulă 

Conţinutul celulei elementare 
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2 – TETRAGONAL 

 Tetragonal (P)  
α = ß = γ = 90o 

 a = b ≠ c 

 Tetragonal (VC)  
α = ß = γ = 90o  

a = b ≠ c  

http://www.kings.edu/~chemlab/vrml/hcpun.wrl�
http://www.kings.edu/~chemlab/vrml/naclun.wrl�
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3 - ORTOROMBIC 

Ortorombic (Simplu)  
 α = ß = γ = 90o 

 a ≠ b ≠ c 

Ortorombic (BC) 
α = ß = γ = 90o  

 a ≠ b ≠ c 

Ortorombic (VC)  
α = ß = γ = 90o  

a ≠ b ≠ c 

Ortorombic (FC)  
α = ß = γ = 90o  

a ≠ b ≠ c 

http://www.kings.edu/~chemlab/vrml/cesun.wrl�
http://www.kings.edu/~chemlab/vrml/hcpun.wrl�
http://www.kings.edu/~chemlab/vrml/naclun.wrl�
http://www.kings.edu/~chemlab/vrml/cesun.wrl�
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4 – SISTEMUL HEXAGONAL  

Hexagonal simplu Hexagonal compact 
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HCP 
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6 - Romboedric (R) sau Trigonal  

 Romboedric (R) sau Trigonal   
a = b = c, α = ß = γ ≠ 90o 
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6 - MONOCLINIC  
 7 - TRICLINIC  
 Triclinic: cea mai joasă simetrie. Nici un unghi 

dintre axe nu este de 900, axele au lungimi 
diferite. 

Triclinic (Simplu)  
 α ≠ ß ≠ γ ≠ 90 

oa ≠ b ≠ c 
 

Monoclinic (Simplu)  
α = γ = 90o, ß ≠ 90o  

a ≠ b ≠c 

Monoclinic (Bază Centrată)  
α = γ = 90o, ß ≠ 90o  

a ≠ b ≠ c, 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/bondd.html�
http://www.kings.edu/~chemlab/vrml/naclun.wrl�
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/bond.html�


108 http://www.atpm.com/8.08/periodic-table.shtml 
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Cele mai importante tipuri de structuri 
cristaline 

 Na+Cl- 
 Cs+Cl- 
 Hexagonal compact 
 Diamant 
 ZnS 
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1 – NaCl 
 Structură cubică. 
 Ionii de Na şi Cl sunt 

plasaţi alternativ în 
nodurile reţelei unei 
structuri cubice 

 Fiecare ion are 6 ioni 
(de alt tip) ca vecini 
cei mai apropiaţi. 

 Se realizează prin 
întrepătrunderea a 
două subreţele CFC. 
 

O parte dintre slide-uri au fost adaptate dupa cursul EP 364 SOLID STATE PHYSICS Course Coordinator Prof. Dr. Beşire Gönül, 
University of Pennsylvania,   https://www.coursehero.com/file/5782632/chapter1/ 
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1 – NaCl 

http://www.kings.edu/~chemlab/vrml/naclun.wrl�
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 Structura poate fi considerată 
ca un CFC cu baza formată din 
doi atomi: unul de Na 000 şi unul 
de Cl în centrul cubului la: 
 
 

 LiF,NaBr,KCl,LiI,etc 
 Constantele de reţea sunt de 

ordinul a 4-7Å. 
 

)(2/
→→→

++ zyxa

1 – NaCl 
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2-Cs+Cl- 

 Reţea cubică simplă cu 
baza formată din doi 
atomi. (Cs+ albastru, în 
000, Cl- galben, în ½ ½ ½). 

 Fiecare ion are 8 vecini de 
tip diferit.  

 CsI, CsBr, … 
 Constantele de reţea sunt 

de ordinul a 4 Å. 
 
 

http://www.kings.edu/~chemlab/vrml/cesun.wrl�
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Structura este formată din întrepătrunderea 
a două reţele cubice 

2-Cs+Cl- 
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3–Hexagonal Compactă 

 Comună multor metale 
 

 Este formată din 
împachetarea a două 
structuri hexagonale 
simple. 
 

 Poate fi descrisă ca o 
structură hexagonală 
simplă cu o bază din 
doi atomi. 

http://www.kings.edu/~chemlab/vrml/hcpun.wrl�
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Reţea Bravais : Hexagonală 
Ex.:Be, Mg, Hf, Re   
Împachetare ABABAB (vezi mai 
jos)  

a=b α=120, c=1.633a,  
baza  :  
   (0,0,0); 
   (2/3a ,1/3a,1/2c) 

3–Hexagonal Compactă 
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4 – Structura diamant 
 Formată prin întrepătrunderea a două reţele CFC. 
 Are 8 atomi pe celulă. 
 Fiecare atom are 4 legături covalente cu atomii 

vecini. 
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 Numărul de coordinare pentru structura 
diamant este 4. 
 

 Structura diamant nu este o reţea Bravais. 
 

 Si, Ge şi C cristalizează în structură diamant. 

4 – Structura diamant 
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5- ZnS 
 În ZnS atomii sunt distribuiţi în reţeaua 

diamant a.î. fiecare atom are 4 vecini de tip 
diferit.  
 

 AgI,GaAs,GaSb,InAs, 

http://euch3i.chem.emory.edu/proposal/www.ncl.ox.ac.uk/icl/heyes/structure_of_solids/Coords/ZnBlende.cmdf�
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structura de tip perovskit: ABO3 

(perovskit: mineral CaTiO3) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perovskite_ABO3.jpg 

Cubic 

A 

O 

Ti 
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un element poate 
avea două poziţii 
distincte 

http://www.mcescher.com/ 
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YBa2Cu3O7-δ 
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 Fiecare din celulele elementare ale celor 14 
reţele Bravais au una sau mai multe proprietăţi 
de simetrie cum ar fi: inversiune, reflexie, 
rotaţie, etc.  

Simetrie 

Inversie Reflexie Rotaţie 

ELEMENTE DE SIMETRIE 

O parte dintre slide-uri au fost adaptate dupa cursul EP 364 SOLID STATE PHYSICS Course Coordinator Prof. Dr. Beşire Gönül, 
University of Pennsylvania,   https://www.coursehero.com/file/5782632/chapter1/ 
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Printr-o operaţie de simetrie 
transformăm reţeaua în ea însăşi 

Operaţie Element 

Inversie Punct 

Reflexie Plan 

Rotaţie Axă 

Rotoinversie Axă 
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Centrul de inversie 
 Centrul de inversie: 
    (x,y,z) --> (-x,-y,-z) 
 Nu este obligatoriu ca să existe un atom în centrul 

de inversie. 
 Tetraedrele, triunghiurile, pentagoanele, ... Nu au 

centru de inversie.  
 Toate reţelele Bravais au centru de inversie.  

 Mo(CO)6 
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Plan de reflexie 
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Simetrie de rotaţie 

 O moleculă poate avea orice simetrie de 
rotaţie; în cazul unei structuri periodice 
infinite numai anumite rotaţii sunt permise. 
 

 Rotaţiile permise sunt: 
         2π/n unde n=1,2,3,4,6 
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 Axa este de rotaţie de ordinul n dacă o rotaţie cu 
Cn=2π/n lasă invariantă reţeaua. 

90
° 

120° 180° 

Axe de rotaţie 

O parte dintre slide-uri au fost adaptate dupa cursul EP 364 SOLID STATE PHYSICS Course Coordinator Prof. Dr. Beşire Gönül, 
University of Pennsylvania,   https://www.coursehero.com/file/5782632/chapter1/ 
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Operaţiile de simetrie pentru un cub 
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Nu poate fi combinată cu periodicitatea! 

Simetria cu axă de ordinul 5 
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Exerciţiu 

 De ce nu există axă de rotaţie de ordin 5 sau 7? 

Spaţiu gol 
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structuri 
ordonate, dar 
fără 
periodicitate 

http://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling 
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90° 

Exemple 
 Sistemul triclinic nu are nici o axă de rotaţie. 
 Sistemul monoclinic are o axă de ordin 2      

(θ= 2π/2 =π) perpendiculară pe bază. 
 



135 Crystal Structure 135 
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 Quasicristale-materiale care au structuri ordonate dar nu 
nu şi periodicitate-au fost descoperite de Daniel 
Shechtman în 1984 şi a câştigat premiul Nobel pentru 
chimie în 2011. 

Assembly of triangular bipyramids forming a dodecagonal quasicrystal in Monte Carlo 
simulations. (Courtesy: Sharon C Glotzer et al.) 
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Legături cristaline 

De ce se aglomerează atomii în solide, cristale?  

Răspuns : 

Conţinut:  

☻ Tipurile şi tăria forţelor de legătură 

☻ De ce se formează structurile cristaline 

☻ Proprietăţile mecanice ale cristalelor 

Atomii sunt legaţi prin forţe Coulombiene dintre 
electroni şi ionii învecinaţi. 

Există forţe interatomice  
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Tipuri de legături 

(a) Van der Waals (Moleculare) 

(b) Covalente 

(c) Metalice 

(d) Ionice      (e) de Hidrogen 

(a) 

+ - 
- - 

- 
+ - 
- - 

- + - 
- - 

- 

+ - 
- - 

- 
+ - 
- - 

- + - 
- - 

- 

+ - 
- - 

- 

(b) 

+ 
+ + 

+ + 

(c) 

+ + 

+ 

+ 

+ 
(d) 

+ 
+ 

+ 
+ 

- - 

- 
- 

- 

O parte dintre slide-uri au fost adaptate dupa cursul EP 364 SOLID STATE PHYSICS Course Coordinator Prof. Dr. Beşire Gönül, 
University of Pennsylvania,   https://www.coursehero.com/file/5782632/chapter1/ 
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câte ceva despre legătura de hidrogen-mai puţin prezentă în solide 
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(a) Cristale 
Moleculare 

Cristalele gazelor inerte: 

He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 
Izolatori transparenţi  

         –  păturile electronice exterioare complet ocupate  

Legături slabe – van der Waals 

Structuri CFC cu excepţia He3 şi He4 

Energii de ionizare mari 

Temperaturi de topire mici 

Neon Argon Krypton Xenon 

Energia de coeziune 
(eV/atom) 

0.02 0.08 0.12 0.16 

Temperatura de topire (K) 24.56 83.81 115.8 161.4 

Energia de ionizare 
(eV) 

21.56 15.76 14.00 12.13 
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Interacţiunea Van der Waals –London  
Considerăm doi atomi identici ai unui gaz inert 

R 

Neutri: nucleu pozitiv + distribuţie sferică a sarcinii negative 

Nu există interacţ. între atomi → Nu există coeziune (Nu există solid) 

Momentele dipolare induse creează interacţiunea 
atractivă dintre atomi 

r )rn(r dP 3 
∫=r 

n(r) 

d -q +q 
←= qdP



P 

r 

              la r>>d 
Câmp electric Atracţie Repulsie 

4
21

r
PP~F

3
21

r
PP~U3r

P~E

? 

Recapitulare 
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• În medie, distribuţii sferice de sarcină negativă cu 
un nucleu pozitiv în centru (polarizare nulă)   

• Fluctuaţii termice (T finit) produc dipoli “instantanei” 

0P   0(t)P 2 ≠→≠


• Dipolii formaţi induc dipoli în atomii vecini => forţă 
de atracţie                      

- - 

- - 
+ 

- - 

- - 
+ fluctuaţii 0P =


0P ≠
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Interacţiunea van der Waals , (interacţiunea London), 
interacţiunea dintre dipolii induşi. 

0  
R
AU 6 <−=∆

litypolarizabi electronic  theis  re       whe          

 ω
2C
eωA 2

o2

4

o

α

α ≡=

P1 

P2 

R 

“Polarizarea” atomului                                
fluctuaţie 

indus 

E P


α=

3
1

12 R
PE P αα ==



6

2
1

3
21

R
P~

R
PP~U α−− < 0 
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http://news.sciencemag.org/2002/08/how-geckos-stick-der-waals 
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(d) Legătura 
Ionică halogenuri alcaline 

Transfer de electroni între atomi => ioni +-. 
Forţe electrostatice puternice 

Configuraţia electronică :    pături electronice ocupate 
Ex, LiF : Li+ (1S2)           în loc de Li (1S22S) 
              F- (1S22S22p6) în loc de F  (1S22S22p5) 
Atomi de gaze inerte Distorsiuni ale distribuţiei de sarcină în 

zona de contact dintre vecini. 

Distribuţia de electroni 
pentru NaCl, în planul 
bazei 

Concentraţia 
de electroni 

Distribuţia de sarcină 
este sferică, 
simetrică. 



147 

Cl  Na 

NaCl 

            Na         Cl 

O parte dintre slide-uri au fost adaptate dupa cursul EP 364 SOLID STATE PHYSICS Course Coordinator Prof. Dr. Beşire Gönül, 
University of Pennsylvania,   https://www.coursehero.com/file/5782632/chapter2/ 
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(b) Lagătura 
covalentă C, Si, Ge 

 
   C        C             Chimie organică / diamant   

  Si        Si               

  Ge       Ge 
       

Semiconductori 

Coordinare tetraedrică 

diamant 
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(b) Lagătura 
covalentă 

e 

e 

O parte dintre slide-uri au fost adaptate dupa cursul EP 364 SOLID STATE PHYSICS Course Coordinator Prof. Dr. Beşire Gönül, 
University of Pennsylvania,   https://www.coursehero.com/file/5782632/chapter2/ 
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  Legătura este formată de obicei din 2 electroni, câte 
unul de la fiecare atom participant la legătură. 

  Electronii participanţi la formarea legăturii sunt parţial 
localizaţi în regiunea de legătură. 

 Spinii celor doi electroni din legătură sunt antiparaleli.  
Distorsiune a norului de 

electroni în jurul atomilor 

Tetraedru sp3 

Patru lobi. Legătura cu alţi atomi se 
face pe direcţia liniilor punctate. (1/4,1/4,1/4) 

(0,0,0) 

(1/2,1/2,0) 

(0,1/2,1/2) 

(1/2,0,1/2) 

Concentraţie mare de electroni 
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Să considerăm legătura covalentă : H - H 

Ambii atomi de hidrogen vor să-şi umple pătura exterioară 
--  pun electroni în comun 

Două cazuri:    ↑↑ (acelaşi spin) 
                ↑↓ (spin opus) 
 

r 

ψ 

r 

ψ2 

↑↓ 

↑↑ 

↑↓ 
↑↑ 

Principiul de excluziune Pauli interzice ocuparea unei stări de 
către electroni cu aceleaşi numere cuantice. 

            ↑↑  acelaşi spin:  electroni separaţi 
            ↑↓  spin opus: legătură 

Energie 
Coulombiană 
dependentă de spin 
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(c) Legătura metalică 
Cele mai multe metale 

Conductivitate electrică mare : mare număr de electroni 
care se pot mişca liberi. 

Electroni de conducţie 

Electronii de pe păturile externe ale atomilor metalelor sunt 
slab legaţi. 

Bariera de potenţial dintre atomi este redusă, energia 
electronilor mai mare decât înălţimea barierei iar funcţiile de 
undă pot fi descrise prin unde plane în regiunea interatomică. 

Legătură slabă, 1~5eV/atom  

Metalele tind să cristalizeze în structuri împachetate compact:                   
hcp, cfc, cvc, … 
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+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(c) Legătura metalică 

Electroni de conducţie 

O parte dintre slide-uri au fost adaptate dupa cursul EP 364 SOLID STATE PHYSICS Course Coordinator Prof. Dr. Beşire Gönül, 
University of Pennsylvania,   https://www.coursehero.com/file/5782632/chapter2/ 
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Pentru examen: 

•să ştiţi că un cristal constă dintr-o bază (atomii unei celule primitive) şi 
una dintre cele 14 reţele Bravais. să ştiţi desena celula elementară şi să 
specificaţi baza. Ce este o celulă primitivă, celula elementară. 

•să ştiţi ce sunt vectorii primitivi (sau fundamentali ai reţelei) şi cum îi 
puteţi utiliza pt a calcula volumul celulei şi diferite unghiuri. 

•să ştiţi desena structurile cristalografice: cubic simplu, cfc, cvc, NaCl, 
CsCl, hexagonal, tetragonal, ortorombic... 

•să ştiţi construi celula Wigner-Seitz. Aceasta este o celulă primitivă cu 
aceeaşi simetrie ca a cristalului. 

•să ştiţi cum sunt utilizaţi indicii Miller pentru a defini direcţiile şi planele 
într-un cristal. Va trebui să puteţi desena aranjarea atomilor la suprfaţa  
unui cristal tăiat după un plan specificat de indicii Miller.   
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