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1.7.8 Viivavirheet
• Virheet voidaan luokitella niiden 

dimensioiden perusteella:
• 0D: pistevirheet

• 1D: viivavirheet, ”dislokaatiot”

• 2D: tasovirheet, aluevirheet

• 3D: tilavuusvirheet
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Defects Dimensionality Examples
Point 0 Vacancy

Line 1 Dislocation

Surface 2 Free surface,

Grain boundary



There may be vacant sites in a crystal

Surprising Fact

There must be a certain fraction of vacant 
sites in a crystal in equilibrium.

Fact

Point Defects: vacancy



www.helsinki.fi/yliopisto

Vacancy

• Crystal in equilibrium
• Minimum Gibbs free energy G at constant T and P
• A certain concentration of vacancy lowers the free 

energy of a crystal



G involves two terms:

1. Enthalpy H

2. Entropy S

G = H – T S

Gibbs Free Energy G

=E+PV

=k ln W

T Absolute temperature

E internal energy
P pressure
V volume

k Boltzmann constant
W number of microstates



Vacancy increases H of the crystal due to 
energy required to break bonds

H = n f



Vacancy increases S of the crystal due to 
configurational entropy



Number of atoms: N

Increase in entropy S due to vacancies:
WkS ln

Number of vacacies: n

Total number of sites: N+n
The number of microstates:
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Stirlings Approximation
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G = H T S

neq

G of a 
perfect 
crystal

Change in G of a crystal due to vacancy
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kT
H

N
n feq exp

Al: f= 0.70 ev/vacancy
Ni: Hf=1.74 ev/vacancy

n/N 0 K 300 K 900 K

Al 0 1.45x10 12 1.12x10 4

Ni 0   5.59x10 30 1.78x10-10



Contribution of vacancy to thermal expansion

Increase in vacancy concentration increases the volume 
of a crystal

A vacancy adds a 
volume equal to the 

volume associated with 
an atom to the volume 

of the crystal



Contribution of vacancy to thermal expansion

Thus vacancy makes a small contribution to the 
thermal expansion of a crystal

Thermal expansion =

lattice parameter expansion

+

Increase in volume due to vacancy



Contribution of vacancy to thermal expansion
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1.7.2 Yksinkertaisten pistevirheiden termodynamiikka
• Tarkastellaan kidettä, jossa n vakanssia ja N atomia tasapainotilassa 

ympäristönsä kanssa paineessa P ja lämpötilassa T
• Lukumäärä n voidaan laskea käyttämällä Gibbsin vapaata energiaa

• Kiteen tilavuus on V = (N +n) , missä on tilavuus per atomi.
• Vapaa energia kiteessä on F0(n) = U  TS

• Nyt entropiaan S sisältyy termi  S0 , joka on entropia ilman 
kidevirheitä sekä vakanssien konfiguraation entropia Sc, joka 
ilmoittaa kuinka monella tavalla n vakanssia voi järjestäytyä N+n
atomipaikassa.

• Oletetaan, että vakanssien lukumäärä n << N, joten niiden entropian 
voidaan olettaa olevan riippumaton vakanssien konfiguraatiosta ja 
riippuvan vain niiden lukumäärästä.

20

1.7 Kidevirheet 



www.helsinki.fi/yliopisto

1.7.2 Yksinkertaisten pistevirheiden termodynamiikka
• Lukumäärä järjestää atomit on 

• Entropian määritelmän mukaan [ks. Mandl] saadaan konfiguraation
entropia Sc ja siten vapaa energia G:

• Stirlingin yhtälön ln X! X ln  X avulla saadaan

21
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1.7.2 Yksinkertaisten pistevirheiden termodynamiikka
• Funktion G(n) minimoimiseksi haetaan piste, jossa G/ n = 0. 

Nyt 

kun n << N ja siten 

• Derivaatalle F0/ n voidaan tehdä Taylorin approksimaatio.
Kun n << N :

missä nyt on riippumaton muuttujasta n (mikä tarkoittaa 
oleellisesti, että virhe-energia on sama kaikille vakansseille, siis 
hyvin luonnollista).

•  kutsutaan virheen muodostumisenergiaksi ja merkitään usein Ef

22
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1.7.2 Yksinkertaisten pistevirheiden termodynamiikka
• Käyttämällä riippuvuutta G/ n = 0 saadaan

josta voidaan ratkaista n ja saadaan

joka antaa virhekonsentraation hilassa c = n/N.
• Konfiguraation entropian lisäksi virheellä voi olla myös sisäinen 

entropia Sf, joka johtuu esimerkiksi siitä, kuinka virhe muuttaa 
vibraatiotiloja hilassa [Peterson, J. Nucl. Mater. 69 (1978) 3]. Sitä ei voida 
laskea yksinkertaisesti yleisessä tapauksessa, mutta on huomioitava 
lausekkeessa. Siten saadaan lopputulos 

23
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1.7.2 Yksinkertaisten pistevirheiden termodynamiikka
• Lauseke 

antaa siis vakanssien konsentraation hilassa. g on geometrinen 
tekijä, joka kuvaa kuinka monella eri tavalla virhe voi 
järjestäytyä kidepaikkansa suhteen. Vakansseille 
yksinkertaisissa metalleissa g = 1. 

• Ef kutsutaan siis virheen muodostumisenergiaksi ja Sf on 
analogisesti sen muodostumisentropia. Tämä Ef on 
yksinkertaisesti energiaero, joka tarvitaan virheen 
aikaansaamiseksi hilassa. 

24
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1.7.2 Yksinkertaisten pistevirheiden termodynamiikka: vakanssin 
muodostumisenergia

• Monoatomaarisessä systeemissä voidaan 
muodostumisenergia laskea periaatteessa 
seuraavalla tarkastelulla.  

• Ajatellaan, että luodaan vakanssi ottamalla
yksi atomi systeemistä ja sijoittamalla se 
”termodynaamisen säiliön” pinnalle.

• Pinnalla sillä on sama potentiaalienergia
kuin normaalilla hila-atomilla: Upot

• Pintaenergiaa ei tarvitse huomioida, koska
liikumme termodynaamisella alueella, missä n >> 1.

25
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1.7.2 Yksinkertaisten pistevirheiden termodynamiikka: vakanssin 
muodostumisenergia

• Energian muutos systeemissä = muodostumisenergia Ef

missä ”systeemi” on nyt alkuperäinen systeemi,
jota ympäröi suorakulmio kuvassa (siis ilman
liikkuvia atomeja pinnalla)

• Välisija-atomeille vastaava argumentti 

• Merkkisopimus on, että kaikki potentiaalienergiat U < 0.
• Yhdisteille lauseke on monimutkaisempi, sillä silloin täytyy 

referenssiarvona käyttää potentiaalienergiaa puhtaan perusaineen 
perustilassa (esimerkiksi As-vakanssille GaAs:ssa referenssiarvo on 
energia atomille puhtaassa As:ssa).

26
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systeemi-ja-vakanssi , extra atomi systeem-ilman-vakanssia
f

potE U U U

systeemi-ja-välisija , atomi, joka puuttuu systeemi-ilman-välisijaa
f

potE U U U
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1.7.2 Yksinkertaisten pistevirheiden termodynamiikka: 
vakanssin muodostumisenergia

• Arvioidaan nyt suuruus yksinkertaisella ”bond-counting”-
argumentilla.

• Tyypillisillä metalleilla ja puolijohteilla koheesioenergia on ~ 3 eV
• Tiheästi pakatuilla metalleilla on 12 lähinaapuria.
• Tarkastellaan kidettä, jossa N atomia ja koheesioenergia Upot

• Jos ajatellaan, että otetaan pois atomi ja mitään muuta ei tapahdu, saadaan 

• Mutta vakanssin 12 naapuria menettää sidoksensa. Sidoksen energia/atomi 
on -Upot/12, jotta 12 sidosta antaa normaalin koheesioenergian atomille. 

• Siis vakanssisysteemin energian muutos on -12*Upot/12 , joten

27
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1.7.2 Yksinkertaisten pistevirheiden termodynamiikka: vakanssin 
muodostumisenergia

• Tätä tulosta täytyy modifioida, koska jos atomin sidos häviää, muut 
sidokset voimistuvat yleensä hieman
• Siis naapurit menettävät vähemmän potentiaalienergiaa kuin Upot/12 
• Sitä paitsi atomit voivat relaksoitua kohti vakanssia, mikä myös vähentää 

energian menetystä.
• Siis arvio Ef = -Upot on yläraja ja lopputulos on 

• Huomaa merkki Upot < 0, Ef > 0  
• (Ef < 0 tarkoittaisi, että on energeettisesti edullista muodostaa vakansseja, 

mikä ei ole mahdollista normaaleissa stabiileissa systeemeissä.

• Tyypillisille potentiaalienergioille Upot ~ -3 eV voidaan arvioida 
suuruusluokka  Ef

v ~ 1 eV
28
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1.7.2 Yksinkertaisten pistevirheiden termodynamiikka: vakanssin 
muodostumisenergia

• Tarkastellaan nyt paineesta riippuvaa termiä. Normaalissa 
paineessa, suuruusluokka < kbar, voidaan helposti arvioida suuruus:

• Tyypilliselle atomitilavuudelle 10 Å3 saadaan nyt P = 6 meV. 
• Mutta edellä arvioimme, että virheiden muodostumisenergia Ef on 

suuruusluokaltaan 1 eV. 
• Siten paineesta riippuva termi on häviävän pieni useimmissa 

tapauksissa!
• Vasta paineissa ~0,1 Mbar sillä on merkitystä.

29
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1.7.2 Yksinkertaisten pistevirheiden termodynamiikka: vakanssin 
muodostumisenergia

• Kun painetermi jätetään pois ja kun vakansseille g=1, saadaan

• Välisija-atomeille voidaan johtaa samalla tavalla

sekä Frenkelin parille

(tekijä 2 johtuu siitä, että johdettaessa otetaan vakanssien ja 
välisija-atomien tulo)

30
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1.7 Kidevirheet 

1.7.2 Yksinkertaisten pistevirheiden termodynamiikka: 
vakanssin muodostumisenergia; tyypillisiä arvoja

• Vakansseille metallissa arvioidut arvot ovat 
• Ef

v ~ 1 eV sekä Sf
v ~ 2 kB

• Huomaa, että useissa oppikirjoissa tehdyissä johtamisissa 
unohdetaan termi Sf

v . Silloin tehdään virhe e2 ~ 10
• Välisija-atomeille metalleissa arvioidut arvot ovat

• Ef
i ~ 3-5 eV.  Sf

i ei ole hyvin määritelty, 
mutta uusimpien tulosten mukaan ~  10  kB

Metall Ef
v Ef

i

Al 0.66 3.2
Cu 1.31 2.2
Pt 1.43 3.5
Mo 1.30
Zn 0.45

31
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1.7.2 Yksinkertaisten pistevirheiden termodynamiikka: 
vakanssin muodostumisenergia; tyypillisiä arvoja

• Vakanssien muodostumisenergia on matalin kaikille virheille 
tavallisissa siirtymämetalleissa, joten ne dominoivat 
tavallisissa lämpötiloissa.
• Lähellä sulamispistettä 

voivat divakanssit ja välisija-
atomit olla merkittäviä.

• Esimerkki Cu
(kokeellinen ja simuloitu)

32
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1.7.3 Ionikiteiden virheet
• Periaatteessa kaikki edellä käsitellyt virheet voivat esiintyä 

myös ionikiteissä.
• Mutta ionisiteetti lisää joitakin ehtoja, jotka vaikuttavat 

virheiden energetiikkaan.
• Virheiden on oltava varausneutraaleja!
• Anionit ovat paljon suurempia kuin kationit -> anioni-välisijat ovat 

epätodennäköiset (ainakin tiheästi pakatuissa ionisissa 
materiaaleissa)

33
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1.7.3 Ionikiteiden virheet: yksinkertaiset virheet
• Anionivakanssi
• Kationivakanssi
• Kationivälisija

35
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1.7.3 Ionikiteiden virheet: varausneutraliteetti
• Varausneutraliteetin aikaansaamiseksi täytyy virheet ryhmitellä 

sopivasti.
• Ilmeinen esimerkki:

• Frenkelin pari kationivakanssi ja -välisija
• Schottkyn defekti: vakanssipari

Huomaa, että alkuaineissa Schottkyn defekti on yksi vakanssi.

36
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1.7.3 Ionikiteiden virheet: stökiömetria
• Kaikki virheet, jotka säilyttävät suhteellisen osuuden kationeja ja 

anioneja, säilyttävät varausneutraliteetin.
• Samanaikaisesti säilyy myös stökiömetria, siis suhde K:A arvossa 1:1

• Esimerkiksi Schottky- ja Frenkel-virheet säilyttävät stökiömetrian.
• Mutta on virhetyyppejä, jotka tuottavat ei-stökiömetrisiä

yhdisteitä huolimatta siitä, että varausneutraliteetti säilyy.
• Tämä on mahdollista, jos jollakin alkuaineella voi olla kaksi 

varaustilaa.

37
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1.7.3 Ionikiteiden virheet: ei-stökiömetriset yhdisteet FeO
• Fe voi saada 2 varaustilaa Fe2+ ja Fe3+

• Normaalissa stökiömetrisessä FeO:ssa O:lla on varaus 2- ja siten Fe:lla
on varaus 2+

• Mutta jos kaksi ionia Fe3+ on lähellä toisiaan, voi varausneutraliteetti 
säilyä siten, että yksi Fe2+-ioni puuttuu!

• Siis VFe voidaan varaus-
neutralisoida 2 Fe3+ -ionilla

• Sellaiset virheet tekevät
yhdisteen Fe-köyhäksi,
ei-stökiömetriseksi.

• Tämä on tavallista ja usein
merkitään FeO muotoon Fe1-xO, missä 0 < x << 1.

38
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1.7.4 Ionikiteiden virheet: epäpuhtaudet keraameissa
• Epäpuhtaudet voivat olla ionisissa materiaaleissa sekä välisija- että 

korvaussijapaikoissa.
• Mutta välisija-atomeilla on oltava pienet ionisäteet verrattuna 

anioneihin, jotta ne mahtuisivat.
• Korvaussija-atomit ovat paikoissa, joissa on sama varaustila kuin 

niillä itsellään.
(Muuten paikallinen varaus on liian 
suuri.)

• Epäpuhtaudet, joilla sama 
varaustila ja suunnilleen sama 
koko kuin kideatomeilla, voivat 
tietysti korvata ne helposti.

39
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1.7.4 Ionikiteiden virheet: epäpuhtaudet keraameissa
• Esimerkki: NaCl, jossa epäpuhtaudet Ca2+ ja O2-

• Jotta syntyisi varausneutraliteetti, tarvitaan lisää virheitä jokaista 
epäpuhtautta kohti.

40
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1.7.4 Ionikiteiden virheet: elektroni ja aukko 
varausneutralisoijana

• On myös toinen tapa saada aikaan varausneutraliteetti kuin 
kombinoimalla atomeja.

• Yksittäiset elektronit tai aukot voivat sitoutua vaurioon.
• Elektroniaukko = puuttuva elektroni, positiivisesti varautunut 

’pseudohiukkanen’. (myöhemmin kurssilla lisää.)
• Esimerkki: Anionivakanssi voi stabiloitua

siten, että ylimääräinen elektroni 
leviää sen ympärille.
• Voidaan ajatella, että se on sidottu

positiivisesti varattuihin ioneihin
ja siten lokalisoitunut.

41
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1.7.4 Ionikiteiden virheet: 
virheiden merkinnät

• Kaikki edellä kuvatut 
objektit voidaan merkitä 
n.k. Kroger-Vink-
merkinnöillä
• Sama perusajatus kuin 

mikä esitettiin 
aikaisemmin, mutta 
laajempi ja varaustila 
mukana

• Täydellistä hilaa voidaan 
merkitä merkinnällä 0.

42
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1.7.5 Ionikiteiden virheet: virhereaktiot
• Virhereaktioita kuvataan kuten kemiallisia reaktioita
• Siis periaatteessa kuten

A + B C + D + E

43
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1.7.5 Ionikiteiden virheet: virhereaktiot
• Jotta virhereaktio olisi tasapainossa ionisissa materiaaleissa, sen 

täytyy täyttää useita ehtoja:
1. Atomien M ja X täytyy olla stökiömetrisesti oikeassa suhteessa reaktion 

molemmilla puolilla
- esim. yhdisteelle MgO täytyy M:X = 1:1 ja yhdisteelle UO2 täytyy M:X = 1:2

2. Virhereaktio, joka muuttaa hilapaikkojen lukumäärää, ei saa muuttaa 
paikkojen suhdetta
- Alaindeksit osoittavat mitkä virheet vaikuttavat paikkoihin: esim. VM, VX, MM jne. 

tekevät sen, kun taas e, h, Mi, Li mm. eivät tee sitä.

3. Massabalanssi täytyy toteutua: ainetta ei voida luoda tyhjästä.
4. Kokonaisvarauksen täytyy säilyä, useimmiten varausneutraliteetin.

44
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1.7.5 Ionikiteiden virheet: virhereaktiot
• Esimerkiksi voidaan Frenkelin parin muodostuminen yhdisteessä 

MgO kuvata Kroger-Vinkin merkinnällä seuraavasti:
0 VMg’’ + Mgi

••

• Vastareaktio, virheiden rekombinaatio täydellisen hilan 
aikaansaamiseksi, on tietysti seuraava:

VMg’’ + Mgi
•• 0

• Jotta reaktio voi edetä kumpaankin suuntaan, merkitään 
seuraavasti:

0 VMg’’ + Mgi
••

• Nämä täyttävät ehdot 3 & 4. Jotta ehdot 1 & 2 täyttyvät 
kirjoitetaan yhtälö seuraavasti:

0 = MgMg VMg’’ + Mgi
••

45
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1.7.5 Ionikiteiden virheet: virhereaktiot
• Monimutkaisempi esimerkki: MgO-parin migraatio pinnalle ja 

päinvastoin:
0 = MgMg + Oo VMg’’ + VO

•• + Mgsurf + Osurf

• Mutta kuten edellä todettiin, pinta-atomit ovat termodynaamisella 
rajalla ekvivalentteja bulkkiatomien kanssa

• Siksi reaktio voidaan kirjoittaa yksinkertaisemmassa muodossa 
seuraavasti: 

0 VMg’’ + VO
••

46
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1.7.5 Ionikiteiden virheet: virhereaktiot
• Vielä vaativampi esimerkki: CaCl2 –molekyylin sijoittaminen KCl-

hilaan korvaussijapaikoille:
CaCl2 + 2 KK + 2 ClCl CaK

• + VK’ + 2 ClCl + 2 KCl(kaasu)

• Täyttääkö tämä ehdot? Tarkistus:
1. Paikkojen suhteet: 2 K-paikkaa ja 2 Cl-paikkaa molemmilla puolilla 
2. Paikkojen luonti: balanssi on OK 
3. Massabalanssi: 2 ylimääräistä atomia K ja Cl poistuu kaasuna 
4. Varausneutraliteetti: 0=  • + ’ 
• Kaikki on OK!

47
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1.7.5 Ionikiteiden virheet: virhereaktiot
• Skemaattisesti tämä voidaan esittää seuraavasti:

CaCl2 + 2 KK + 2 ClCl CaK
• + VK’ + 2 ClCl + 2 KCl(kaasu)

• Huomaa, että kun yksi Ca valenssilla +2 menee K-paikkaan valenssilla 
+1, sen efektiiviseksi valenssiksi tulee +1

• Vakanssi on siis oikeastaan neutraali, mutta efektiivisesti se on  
negatiivisesti varattu, koska yksi K+ puuttuu sen paikalta.

48
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1.7.6 Ionikiteiden virheet: värikeskukset
• Yksi syy sille, että pistevirheet ionisissa kiteissä ovat niin tärkeät, 

on niiden optiset ominaisuudet.
• Monet niistä vaikuttavat kiteen väriin.

• Siksi ne tunnetaan myös nimellä värikeskukset.  
• Yksinkertaisin värikeskus on n.k. F-keskus. 

• Nimi tulee saksankielisestä sanasta värille: Farbe
• F-keskukset ovat anionivakansseja, joihin 

elektroni on loukkuuntunut.
• Esimerkki: F-keskukset CaF2 :ssa

tekevät siitä violetin. 
[http://www.minsocam.org/msa/collectors_corner/arc/color.htm]
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1.7.6 Ionikiteiden virheet: värikeskukset
• On olemassa monia variaatioita F-keskuksille:

• Fn-keskukset: useita F-keskuksia diagonaalisesti vierekkäin
• Fn

+ / Fn
- -keskukset: kuvaa varaustilaa

• FA / FB / FC – keskukset: kationiepäpuhtaudet A/B/C F-keskuksen 
vieressä

• Esimerkki: (F2
+)A –keskus: 2 F-keskusta yhden kationiepäpuhtauden 

kanssa, varaus +1

50
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1.7.6 Ionikiteiden virheet: muut keskukset
• Muut keskukset alkalihalideissa

• H-keskus: Cl2- -ioni hilapaikalla
• V-keskus: Cl2- -ioni kahdella hilapaikalla

• Aukkokeskukset kvartsissa
• Metalliepäpuhtaus stabiloi liian vähän

hapen elektronia: aukko
• Esimerkki:

Al3+ -epäpuhtaus: savukvartsi,
”smoky quartz”
Fe3+ -epäpuhtaus: ametisti 
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1.7.6 Ionikiteiden virheet: 
keskusten atomirakenteet
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1.7.6 Ionikiteiden virheet: keskusten atomirakenteet
• Eri keskuksilla on erilaiset absorptiospektrit ja ne tuottavat 

piikkejä absorptiospektriin.
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1.7.6 Ionikiteiden virheet: keskusten atomirakenteet
• Epäpuhtauksien vaikutus kvartsissa
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1.7.6 Ionikiteiden virheet: keskusten atomirakenteet
• Värikeskukset kvartsissa
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1.7.7 Ionikiteiden virheet: ei-atomaariset virheet 
• Pistevirheiden lisäksi on joukko pseudo-objekteja kiteissä, jotka 

aiheuttavat kiteen poikkeamisen normaalista ja jotka eivät käsitä 
atomeja väärillä paikoilla:

• Polaronit ovat ylimääräisiä elektroneja ionikiteessä. Niillä ei ole 
yhteyttä kiteiden muihinn virheisiin, mutta ne aiheuttavat hilan 
atomien deformaation ja tämä deformaatio (joka voidaan 
ymmärtää polarisaationa) vähentää elektrostaattista energiaa.

• Yksi “virhe”-tyyppi on elektronin virittyminen viritystilalle ja se 
voi liikkua ionikiteessä. Näitä kutsutaan eksitoneiksi.

• Metalleissa vapaiden elektronien voidaan ajatella muodostavan 
elektroniplasman. Tämän plasman virittymistä (plasmaoskillaatio) 
kutsutaan plasmoniksi.
• Pintaplasmonit ovat tärkeitä nanohiukkasten optisissa 

ominaisuuksissa.
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Defects Dimensionality Examples
Point 0 Vacancy

Line 1 Dislocation

Surface 2 Free surface,

Grain boundary



Missing half plane A Defect



An extra half plane…

…or a missing half plane



What kind of 
defect is this?

A line defect?

Or a planar 
defect?



Extra half plane No extra plane!



Missing plane No missing plane!!!



An extra half plane…

…or a missing half plane

Edge
Dislocation



This is a line defect called an 
EDGE DISLOCATION



Callister FIGURE 4.3 

The atom positions around an edge 
dislocation; extra half-plane of atoms 
shown in perspective. (Adapted from 
A. G. Guy, Essentials of Materials 
Science, McGraw-Hill Book Company, 
New York, 1976, p. 153.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

slip no slip

boundary = edge dislocation

Slip planeb
Burgers vector



Slip plane
slip no slip

di
sl
oc

at
io
n

b

t

Dislocation: slip/no 
slip boundary

b: Burgers vector
magnitude and 
direction of the slip

t: unit vector 
tangent to the 
dislocation line



Dislocation Line:
A dislocation line is the boundary between 
slip and no slip regions of a crystal

Burgers vector:
The magnitude and the direction of the 
slip is represented by a vector b called 
the Burgers vector,

Line vector
A unit vector t tangent to the dislocation 
line is called a tangent vector or the line 
vector.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

slip no slip

boundary = edge dislocation

Slip planeb
Burgers vector

t



In general, there can be any angle 
between the Burgers vector b (magnitude 
and the direction of slip) and the line 
vector t (unit vector tangent to the 
dislocation line)

b t  Edge dislocation

b t  Screw dislocation

b t b t  Mixed dislocation



b

t

b || t



If b || t

Then parallel planes to the dislocation line 
lose their distinct identity and become one 

continuous spiral ramp

Hence the name SCREW DISLOCATION



Edge 
Dislocation

Screw 
Dislocation

Positive Negative

Extra half 
plane above
the slip plane

Extra half 
plane below
the slip plane

Left-handed 
spiral ramp

Right-handed 
spiral ramp

b parallel to t b antiparallel to t



Burgers vector

Johannes Martinus 
BURGERS

Burgers vectorBurger’s vector
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18 234567910111213

A closed  
Burgers 

Circuit in an 
ideal crystal

S
F

14 15 16

141516



1
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8

9
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1

2

3

4

5

6

7

9

1234568 79101112131415

8

16

S
b 16

RHFS convention

F

Map the same 
Burgers circuit on a 

real crystal
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b is a lattice translation

b

If b is not a complete lattice translation then a surface 
defect will be created along with the line defect.

Surface defect
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16F
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N+1 planes

N planes

Compression
Above the slip plane

Tension
Below the slip plane

Elastic strain field associated with an 
edge dislocation



Line energy of a dislocation

2

2
1 bE

Elastic energy per unit length of a 
dislocation line 

Shear modulus of the crystal

b Length of the Burgers vector

Unit: J m 1
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Energy of a dislocation line 
is proportional to b2.

b is a lattice translationThus dislocations with 
short b are preferred.

b is the shortest lattice 
translation
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b is the shortest lattice 
translation

FCC 110
2
1

DC 110
2
1

NaCl 110
2
1

SC 100

BCC 111
2
1

CsCl 100



A dislocation line cannot end 
abruptly inside a crystal

Slip plane

slip no slip

slip no slip

di
sl
oc

at
io
n

b

Dislocation: 
slip/no slip 
boundary

Slip plane



F

B

A dislocation line cannot end 
abruptly inside a crystal



F

M

T

A dislocation line cannot end 
abruptly inside a crystal

It can end on a free surface



Grain 1 Grain 2

Grain 
Boundary

Dislocation can end on a grain boundary



A dislocation loop

b

b

b

bt

t

t

t
No slip

slip

The line vector 
t is always 

tangent to the 
dislocation line

The Burgers 
vector b is 

constant along a 
dislocation line



b

Cylindrical slip plane (surface)

Prismatic dislocation loopCan a loop be 
entirely edge?

b

Example 6.2



t

t t

b2

b3

b1

Node

Dislocation node

b1 + b2 + b3 = 0

b1

b2

b3



A dislocation line cannot end 
abruptly inside a crystal

It can end on 

Free surfaces

Grain boundaries

On other dislocations at a point called  a node

On itself forming a loop



Slip plane

The plane containing both b and t is 
called the slip plane of a dislocation line.

An edge or a mixed dislocation has a 
unique slip plane

A screw dislocation does not have a 
unique slip plane. 

Any plane passing through a screw 
dislocation is a possible slip plane



Dislocation Motion

Glide (for edge, screw or mixed)

Cross-slip (for screw only)

Climb (or edge only)



Dislocation Motion: Glide

Glide is a motion of a dislocation in 
its own slip plane.

All kinds of dislocations, edge, screw 
and mixed can glide.



Glide of 
an Edge

Dislocation



Glide of 
an Edge

Dislocation

crss

crss

crss is 
critical 
resolved 

shear 
stress on 
the slip 
plane in 

the 
direction 

of b.



Glide of 
an Edge

Dislocation

crss

crss

crss is 
critical 
resolved 

shear 
stress on 
the slip 
plane in 

the 
direction 

of b.



Glide of 
an Edge

Dislocation

crss

crss

crss is 
critical 
resolved 

shear 
stress on 
the slip 
plane in 

the 
direction 

of b.



Glide of 
an Edge

Dislocation

crss

crss

crss is 
critical 
resolved 

shear 
stress on 
the slip 
plane in 

the 
direction 

of b.



Glide of 
an Edge

Dislocation

crss

crss

Surface 
step, not a 
dislocation

A surface 
step of b 
is created 

if a 
dislocation 

sweeps 
over the 

entire slip 
plane



slip no slipDislocation 
motion

Shear stress is in a direction 
perpendicular to the motion of screw 

dislocation



1 2

3

b

Cross-slip
of a screw 
dislocation

Change in slip 
plane of a screw 

dislocation is 
called cross-slip

Slip plane 1



Climb of an edge dislocation

The motion of an edge dislocation 
from its slip plane to an adjacent 
parallel slip plane is called CLIMB

Obstacle

climbglide

glide

Slip plane 1

Slip plane 2

1 2

3 4
?



Atomistic mechanism of climb



Climb of an edge dislocation

Climb up Climb down

Half plane shrinks Half plane stretches

Atoms move away 
from the edge to 
nearby vacancies

Atoms move toward 
the edge from 

nearby lattice sites

Vacancy
concentration 

goes down 

Vacancy
concentration

goes up 



From Callister



http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/def_en/index.html



Surface 
Defects



Surface Defects

External Internal

Free surface Grain boundary

Stacking fault

Twin boundary

Interphase 
boundary

Same 
phase

Different 
phases



External surface: Free surface

If bond are broken over 
an area A then two free 
surfaces of a total area 

2A is created

Area A

Area A

Broken 
bonds



External surface: Free surface

If bond are broken over an 
area A then two free surfaces 
of a total area 2A is created

Area A

Area A

Broken 
bonds

nA=no. of surface atoms per    
unit area

nB=no. of broken bonds per 
surface atom

=bond energy per atom

BA nn
2
1

Surface energy 
per unit area



Surface energy is anisotropic

Surface energy depends on the 
orientation, i.e., the Miller indices of 

the free surafce

nA, nB are different for different 
surfaces

Example 6.5 & Problem 6.16 



Grain 1 Grain 2

Grain 
Boundary

Internal surface: grain boundary

A grain boundary is a boundary between two 
regions of identical crystal structure but 

different orientation



Photomicrograph an iron 
chromium alloy. 100X.

Callister, Fig. 4.12

Optical Microscopy, 
Experiment 4



Grain Boundary: low and high angle

One grain orientation can be obtained by 
rotation of another grain across the 

grain boundary about an axis through an 
angle 

If the angle of rotation is high, it is 
called a high angle grain boundary

If the angle of rotation is low it is called 
a low angle grain boundary 



Grain Boundary: tilt and twist

One grain orientation can be obtained by 
rotation of another grain across the 

grain boundary about an axis through an 
angle

If the axis of rotation lies in the 
boundary plane it is called tilt boundary

If the angle of rotation is perpendicular 
to the boundary plane it is called a twist 

boundary 



Edge dislocation 
model of a small angle 

tilt boundary

Grain 1

Grain 2

Tilt boundary

A

BC

2 2h

b

A

B
C

2
sin

2h
b

tan
h
b

Eqn. 6.7

Or 
approximately



Stacking fault

C
B
A
C
B
A
C
B
A

A
C
B
A
B
A
C
B
A

Stacking 
fault

FCC FCC

HCP



Twin Plane

C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A

C
A
B
C
A
B
C
B
A
C
B
A

Twin 
plane



Callister Fig. 4.9

For a correct figure see 
Raghavan, Fig. 6.16 



Edge Dislocation

432 atoms

55 x 38 x 15 cm3
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Screw Dislocation
525 atoms

45 x 20 x 15 cm3



Screw Dislocation (another view)



A dislocation cannot end 
abruptly inside a crystal

Burgers vector of a 
dislocation is constant



A B

CD

P QL

720 atoms

45 x 39 x 30 cm3
Front face: an edge 
dislocation enters



E

FG

H

R S

Back face: the edge dislocation does not 
come out !!



Schematic of the Dislocation 
Model

Edge dislocation

b
b

GF

A B

RS

MN

D

H
E

C

P
QL

Screw 
dislocation



A low-angle 
Symmetric 

Tilt Boundary

477 atoms

55 x 30 x 8 cm3


