
Тема   лекції :     Тверде тіло 
 

Питання лекції:  
 

1. Тверде тіло.  Аморфні та кристалічні  тверді  тіла. Кристалічна  гратка. 
Типи зв’язків атомів у кристалах. 

2. Поняття  про рідкі кристали. 
3. Класифікація твердих тіл за величиною питомої електропровідності та її 
залежності від температури. 

4. Значення фізики твердого тіла для науково-технічного прогресу і техніки     
         зв’язку. 

 
 

1. Тверде тіло.  Аморфні та кристалічні тверді тіла. Кристалічна 
гратка. Типи зв’язків атомів у кристалах 

 
Ми починаємо вивчати фізику твердого тіла. Це великий розділ фізики, в 

якому вивчаються фізичні властивості твердих тіл і зокрема ті специфічні їхні 
властивості, які проявляються в системі атомів і молекул, коли вони утворюють 
правильні періодично розміщені сукупності у вигляді кристалів. Перш за все ми 
будемо цікавитись електричними властивостями, оскільки тверді тіла широко 
використовуються в техніці зв’язку в якості активних елементів – діодів, 
транзисторів.  

Електричні та інші властивості твердих тіл пов’язані з їх будовою, тому 
коротко розглянемо це питання. 

В природі існує дві різновидності твердих тіл – аморфні та кристалічні. 
Аморфні тіла – це смоли, скло, шлаки і т.д. В аморфних тілах 

спостерігається  так званий близький порядок розміщення атомів – певне 
узгоджене розміщення близьких частинок навколо атома (мал.1).  
 
 
 
 
 
 

Мал.1. 
 
       Однак відсутня строга повторюваність цього розміщення по всіх напрямках 
на далеких відстанях. Близький порядок між окремими атомами існує в 
рідинах, аморфних тілах, які можна розглядати як переохолоджені рідини.  
         Далекий порядок характерний для твердих тіл у кристалічному стані. 
Кристали мають упорядковану періодичну структуру в тривимірному просторі. 
Така  впорядкована структура називається кристалічною граткою. 



Місця розташування атомів чи молекул у кристалічній гратці прийнято 
називати вузлами, а простір між ними  - міжвузлям (міжвузловина). Відстань 
між сусідніми вузлами називається постійною гратки. В різних напрямках 
постійна гратки може мати різні значення (мал.2). 

 
 
Вузол                                                                        Мал.2 
 
Міжвузля  
 
В кристалічній структурі можна виділити елемент – так звану 

елементарну комірку. За допомогою цього елемента шляхом переміщення 
(трансляції) можна відтворити всю структуру. Наприклад, на площині це можна 
зобразити таким чином (мал.3). 

 
Порядок, властивий розміщенню 

атомів твердого тіла, часто призводить 
до симетрії його зовнішньої форми. 
Різні речовини утворюють кристали 
певної, характерної для них форми. Так 
кристал кухонної солі має форму куба, 
кристал алмазу – октаедра і т.д.  

                Мал.3 
 
Оскільки геометрична будова елементарних комірок характеризує 

кристалічну структуру речовини, то для зручності класифікують за формою не 
кристали, а елементарні комірки. Елементарна комірка може характеризуватися 
відрізками на осях (постійними гратки) і кутами між осями деякої системи 
координат. В залежності від співвідношення між а, в, с і αααα, ββββ, γγγγ прийнято 
розрізняти сім кристалографічних систем (сингоній). 

 
1. Триклинна       а, в, с   αααα, ββββ, γγγγ. 
2. Моноклинна    а, в, с   90, 90, ββββ. 
3. Ромбічна          а, в, с   90, 90,90. 
4. Тригональна    а, а, а   αααα, αααα, αααα. 
5. Тетрагональна  а, а, с   90, 90,90. 
6. Гексагональна  а, а, с  90, 90, 120. 
7. Кубічна             а, а, а   90, 90,90. 
 

Мал.4 
           

Наприклад, проста кубічна гратка складається з атомів, що знаходяться у 
вузлах куба і більше ніде. Подібну гратку мають кристали NaCl, KCl. Однак 
кубічна гратка може бути і складнішою – гранецентрованою і об’ємоцентро-

 

 



ваною, коли атоми розміщені не тільки у вузлах, але ще й на середині граней чи 
в центрі куба (мал.5). 

 
 
 
        Мал.5. 
 
 
 
 
Для виготовлення напівпровідникових приладів найчастіше викорис-

товуються германій і кремній. Вони мають кристалічну структуру типу алмазу 
– вона складається з двох гранецентрованих граток, зміщених на ¼ постійної 
гратки. 

Атоми, що лежать в одній площині, утворюють кристалічну площину. 
Часто буває необхідно вказати орієнтацію тієї чи іншої кристалічної площини.  

З цією метою користуються так званими індексами Міллера. Щоб 
одержати індекси Міллера, потрібно визначити, скільки постійних гратки 

відтинає дана площина на осях координат. 
Наприклад, нехай площина відтинає відрізки 
4; 1; 2(мал.6). 

 
       
                                                       
Тоді необхідно знайти обернені значення 

1/4; 
1/1; 

1/2,   і привести до спільного 
знаменника: 1/4; 

4/4; 
2/4 . Чисельники і будуть  -

індексами Міллера (1,4,2). 
Мал. 6 
 

       Якщо площина паралельна до деяких осей (перетинає їх на нескінченності) 
то відповідний індекс дорівнює нулеві (1/∞=0). Наприклад, індекси (100) 
стосуються площини, яка паралельна до 
осей y і z.     
     Якщо використати квадратні дужки, 
то [100] вказує напрямок у кристалі 
(напрямок, перпендикулярний до 
відповідної площини). 
    Вісь x має напрямок [100], y - [010], 
 z – [001]. 
   Якщо напрямки від’ємні, то вгорі 
ставиться мінус, наприклад [100] – вісь 
х у від’ємному напрямку (мал.7).                                    Мал.7 
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                            1

           4

 

 



 
 

Типи зв’язків атомів у кристалах. 
 

Примітка.       Здатність атомів приєднувати певну кількість атомів інших 
елементів називають   в а л е н т н і с т ю. 

 
Атоми в кристалах зв’язані між собою певними силами взаємодії. 

Найпростішими типами  є  іонний, ковалентний, металічний і молекулярний 
зв’язки. 

Іонний зв’язок виникає тоді, коли зближуються атоми, які значно 
відрізняються за величиною енергії їх валентних електронів. Кожний атом 
підлягає сильній дії електростатичного поля іншого атома. Одні з них віддають, 
інші приймають валентні електрони і стають додатними і від’ємними іонами, 
між якими існує притягування. Такий зв’язок існує, наприклад, в іонних 
кристалах NaCl, KCl і ін. Іони притягуються до того часу, доки не виникне 
відштовхуюча сила електронних оболонок : 

 
Cl-   Na+   Cl- 

 
Cl-   Na+   Cl- 

 
                                                               Cl-  Na+   Cl- 
 

 Ковалентний зв’язок (атомний, гомеополярний). Цей тип зв’язку існує в 
так званих атомних кристалах. Якщо атоми  мають однакові властивості, то 
перехід електронів від  одних атомів до інших неможливий.  

Однак, якщо кожен атом має орбіту з одним валентним електроном, то при 
зближенні атомів орбіти можуть об’єднуватись в одну; виникає спільна орбіта  
з двома електронами, що обертаються навколо обох атомів. Взаємне 
притягування двох атомів завдяки спільній парі електронів і утворює 
ковалентний зв’язок. Ковалентна взаємодія між атомами часто називається 
обмінною взаємодією, оскільки в теорії зменшення енергії виражається так 
званими обмінними інтегралами. 

 Ковалентний зв’язок існує в кристалах алмазу. Чисто ковалентний зв’язок 
 мають також атомні напівпровідники IV групи елементів таблиці Менделєєва – 
 Ge, Si.                                                                                                               
          Розглянемо приклад утворення ковалентного зв’язку в Ge чи Si. 

                                                         Як  бачимо з 
таблиці Д. Менделєєва, атоми Ge (чи Si) мають 
чотиривалентні електрони. При                                                               
об'єднанні в кристал, ці атоми намагаються 
утворити систему з найменшою енергією – вони 
оточують себе чотирьома найближчими сусідами. 

                                      

 Ge  Ge  Ge  

                          
 Ge  Ge  Ge  
        

 G                e        
Ge  Ge  Мал8 



Кожному сусіду вони віддають по одному  валентному електрону, що на мал. 8  
схематично зображено стрілочками. 

В інших випадках зв’язок має змішаний характер: ковалентно-іонний з 
перевагою ковалентного зв’язку (InSb) чи іонного зв’язку (PbS).  

 
Металічний зв’язок здійснюється в металевих кристалах. Він 

обумовлений взаємодією додатних іонів, розміщених у вузлах гратки, з 
вільними (в межах кристала) електронами. Цими вільними електронами при 
утворенні кристалу стають валентні електрони атомів. Наявність вільних 
електронів і їх висока концентрація (n=1029м–3) обумовлюють гарну 
електропровідність металів. 

 
Молекулярний зв’язок обумовлений силами Ван-дер-Ваальса. Природа 

цих сил пов’язана з дипольними моментами, які виникають в результаті 
флуктуацій (випадкових коливань) зарядів. Взаємодія дипольних моментів 
сусідніх атомів приводить до появи сил притягування між ними. Ці сили дуже 
слабкі, оскільки потенціал, що визначає їх, обернено пропорційний 6й степені 
відстані між ними (φ ~1/ r 6). Внаслідок цього молекулярні кристалічні гратки 
нестійкі і легко руйнуються. Ці речовини (в основному органічні сполуки) 
мають низькі температури плавлення і кипіння. 

Слід відмітити, що в чистому вигляді розглянуті типи зв’язків 
зустрічаються рідко. В більшості випадків в кристалах існують різні комбінації 
зв’язків. 

 
 

2. Поняття про рідкі кристали 
 
Рідкі кристали – це особливий стан деяких органічних речовин, в якому 

вони мають таку властивість як плинність, але зберігають певну 
впорядкованість молекул і анізотропію (залежність від напрямку) ряду 
фізичних властивостей,  характерних для кристалів.  

 
Розрізняють три основні типи рідких кристалів: нематичні, смектичні і 

холестеричні.  
 
В нематичних (грецьке: нема – нитка) 

рідких кристалах молекули паралельні і зсунуті 
вздовж своїх осей на довільні відстані. Ближній 
порядок зберігається в бічній упаковці цих 
молекул  (мал.9). 

У смектичних рідких кристалах (мал.10) 
молекули паралельні одна до одної, але 
розміщені шарами, подібно до будови мильної 
плівки (по грецькому смегма – мило). 

                             Мал. 9
 



 
 

 
 
В холестеричних рідких кристалах (їх назва походить від слова 

холестерин) молекули закручуються і мають спіральну структуру. Молекули  
розміщені паралельно одна до одної в тонкому шарі, але сусідні шари повернуті 
на невеличкий кут один відносно одного (мал.11). 

 
Рідкокристалічна впорядкованість 
спостерігається в певних областях – 
доменах, розміри яких приблизно 10-2 – 10-1 

мм. 
 Однак зовнішніми діями, наприклад, 

електричним або магнітним полями, можна 
орієнтувати домени і одержувати рідкі 
“монокристали”. 

 
 
Рідкі монокристали проявляють анізотропію фізичних властивостей, тобто 

вони різні в різних напрямах. Це обумовлює широке застосування рідких 
кристалів в системах відображення інформації. Вони застосовуються 
наприклад, в букво–цифрових індикаторах годинників, мікрокалькуляторів 
(мал.12).  

Нематичні рідкі кристали не мають 
конкурентів з точки зору енергетичних затрат на 
їх комутацію. Оптичними властивостями рідких 
кристалів можна керувати безпосередньо з 
мікросхем, використовуючи потужність в межах 
мікроватів. 

Досить слабке електричне поле  призводить 
до переорієнтації доменів, що дозволяє кон-

Мал.10  Смектичні  рідкі кристали

Молекули
–стержні

Молекули
диски

вісь

  

 

Мал. 12

монокристал

 

Мал.11 



струювати різні цифри і літери з рідких монокристалів. Світло не однаково 
відбивається від монокристалічних ділянок і ділянок, на яких домени 
дезорієнтовані. 

 Холестеричні рідкі кристали при зміні температури на частину градуса 
різко змінюють крок спіральної структури і забарвлення, що дозволяє 
використовувати їх у медицині для вимірювання температури і в техніці 
візуалізації ІЧ і НВЧ – випромінювань. 

 
 

2. Класифікація твердих тіл за величиною питомої 
електропровідності і її залежності від температури 

 
Як вже говорилося, з будовою твердих тіл пов’язані їх фізичні властивості, 

зокрема електричні. Дуже важливим параметром, що характеризує електричні 
властивості тіл, є питома   електропровідність:               

 
σσσσ ═1/ρ   [1/Ом м] (Cм/м). 

 
За величиною питомої електропровідності тверді тіла розподіляються на 

три класи: провідники, напівпровідники і діелектрики: 
 
 
            10-14------------------10-10---------------------------105----------------------108 
                    діелектрики              напівпровідники                   метали 
 
 
Вони відрізняються також  залежністю електропровідності від 

температури. В області звичайних температур в металах з підвищенням 
температури електропровідність зменшується, що зумовлюється зменшенням 
рухливості електронів (мал. 13). 

У напівпровідниках і діелектриках електропровідність може різко (за 
експоненціальним законом) зростати внаслідок зростання концентрації вільних 
носіїв заряду (мал.14). 

  σ                                                                     σ 
 
 
 
 
                                        t,˚C                                                            t,˚C 
 
            метали                                                         напівпровідники, 
                                                                                   діелектрики 
               Мал.13                                                                Мал.14 
 



 
 
 
3. Значення  фізики  твердого  тіла  для  науково-технічного  прогресу  

і техніки  зв’язку 
 

Фізика твердого тіла має велике значення для науково-технічного прогресу 
і техніки зв’язку. Широке застосування в техніці і особливо в радіотехніці 
знайшли напівпровідники. Слово “напівпровідник” знайоме кожній освіченій 
людині, хоча 40 років тому це був науковий термін, відомий тільки вузькому 
колу спеціалістів. Напівпровідникові електронні прилади працюють зараз в 
радіоприймачах і телевізорах. Напівпровідникові сонячні батареї забезпечують 
енергією прилади на штучних супутниках Землі і космічних кораблях. 
Напівпровідникові термоелектрогенератори замінюють батареї живлення 
радіоприймачів і радіостанцій. Напівпровідникові прилади посідають стійке 
місце в обчислювальній техніці і приладобудуванні, стали однією із основ 
квантової електроніки.  

Тверді тіла, напівпровідники, складають основу мікроелектроніки і 
оптоелектроніки. Широке застосування знаходять напівпровідникові прилади у 
військовій техніці, особливо в техніці зв’язку. 

Бурхливий розвиток електроніки став можливим завдяки успіхам в області 
напівпровідників за останні 20 років. Систематичне вивчення напівпровідників 
у колишньому Радянському Союзі проводили А.Ф.Йоффе, Я.І.Френкель, 
Д.Н.Наслєдов, В.Н.Тучкевич, Б.І.Вул і багато інших вчених. Велика увага до 
вивчення твердого тіла і створення на його основі нових приладів приділяється 
і в наш час. З цією метою, наприклад, на космічних кораблях здійснюється 
вирощування напівпровідникових  монокристалів. 

 
Контрольні   питання 

 
1. Що таке аморфні і кристалічні тіла? 
2. Який тип зв’язків є між атомами в кристалах? 
3. Що характеризують індекси Міллера? 
4. Дати характеристику металічного зв’язку у кристалах. 
5. Дати характеристику ковалентного зв’язку у кристалах. 
6. Що таке рідкі кристали? Які типи рідких кристалів Ви знаєте? 
 

Д о п о м і ж н а   л і т е р а т у р а. 
 

1. Савельев И.В.,”Курс общей физики” т. 1. –М.: Наука, 1977. – §§ 110-112. 
 


