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Анотація 
 Ціль і задачі спеціального курсу «Основи динамічної теорії 

кристалів» полягають в ознайомленні слухачів з наступними питаннями: 

- сучасні уявлення про атомну структуру кристалічних твердих тіл; 

- характер і мікроскопічна природа сил, котрі обумовлюють стабільність 

кристалічних структур; 

- зв’язок структурних та енергетичних параметрів кристалів з параметрами 

міжатомних сил; 

- зв’язок динамічних рівнянь руху кристалічної ґратки з потенціалами 

міжатомної взаємодії; 

- загальні положення теорії малих коливань кристалічної ґратки; 

- основні положення динамічної теорії пружності та її співставлення з 

мікроскопічною динамікою кристалів. 

Курс розрахований на студентів університету, що спеціалізуються в галузі 

«фізика кристалів», і мають об'єм знань з вищої математики, загальної 

фізики, теоретичної фізики та фізики твердого тіла, котрі завбачені 

учбовим планом для фізичних спеціальностей. 

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ 

Особливості кристалічної структури в порівнянні з іншими структурними 

станами твердих тіл, математичні методи опису кристалічної структури та 

динамічної поведінки кристалічних ґраток, мати чітке уявлення про зв'язок 

структурних, енергетичних та динамічних характеристик кристалів з 

характеристиками потенціалів міжатомної взаємодії в них. 

СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ 

Використовувати  одержані  знання  у  роботі  з  науковою літературою, в 

якій розглядаються питання, пов'язані з впливом динамічних  властивостей  

кристалічної  ґратки  на  теплові, електрофізичні,  механічні  властивості  

кристалів.  Практично використовувати одержані знання при розробці 

нових матеріалів, технологій,  приладів,  при опрацюванні і  збереженні 

науково-технічної інформації. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ. 

 

Тема 1- 2 години. Опис кристалічних структур. 

Атомна структура твердих тіл: кристали, полікристали, аморфні структури 

(стекла), квазікристали. Кристали у природі і техніці. Трансляційна 

симетрія, елементарна клітинка, базисні та ґраткові вектори, прості і 

складні кристалічні ґратки, кристалічні ґратки кубічної сингонії. 

Література: [1], гл.1;[4], гл.І.  

Тема 2-2 години. Міжатомна взаємодія в кристалах. 

Сили притягання та відштовхування між атомами, їх фізична природа. 

Основні властивості потенціалів міжатомної взаємодії в кристалах. 

Емпіричні потенціали, потенціал Лєнарда-Джонса і фізичний зміст його 

параметрів. 



Література: [1], гл.3;[4], гл.І. 

Тема 3-2 години. Зв'язок геометричних і енергетичних параметрів 

кристалу з параметрами парного потенціалу міжатомної взаємодії. 

Розрахунок потенціальної енергії гранецентрованого кубічного кристалу з 

використанням потенціалу Лєнарда-Джонса. Розрахунок рівноважних 

значень параметру ґратки, енергії сублімації, модуля всебічного стиснення. 

Література: [1], гл.З. 

Тема 4-2 години. Силова матриця кристалу. 

Сили, що виникають при відхиленнях атомів кристалічної структури від їх 

рівноважних положень, силова матриця та її властивості. Розрахунок 

елементів силової матриці для ГЦК ґратки з використанням потенціалу 

Лєнарда-Джонса. 

Література: [21, гл.І;[3], гл.І. 

Тема 5-2 години. Рівняння малих коливань кристалічної ґратки. 

Рівняння руху для простих і складних кристалічних решіток. Одновимірні 

моделі кристалів і їх рівняння руху: одновимірна періодична низка атомів, 

звичайна та узагальнена модель Френкеля-Конторової. 

Література: [2], гл.І;[3], гл.І. 

Тема 6. -4 години. Монохроматичні коливання кристалічної ґратки. 

Розповсюдження в кристалі монохроматичної плоскої хвилі зміщень. 

Закон дисперсії вільних гармонічних коливань простих та складних 

кристалічних структур, акустичні та оптичні коливання. Обернений 

простір та обернена гратка вузлів. Основні властивості закону дисперсії у 

оберненому просторі. Комірка Бриллюена. 

Література: [2], гл.І;[3], гл.І. 

Тема 7-4 години. Граничні умови у динаміці кристалів. 

Типи граничних умов для рівнянь малих коливань кристалу. Дискретність 

хвильових векторів частот вільних коливань, обумовлена граничними 

умовами. Спектральна густина кристалу. Модель Енштейна і модель Дебая 

для спектральної функції. 

Література: [2], гл.І;[3], гл.І. 

Тема 8. - 2 години. Енергія малих  коливань кристалічної ґратки. 

Кінетична та потенціальна енергія атомів кристалічної структури. 

Загальний вираз для енергії  кристалічної ґратки. Енергія вільних коливань 

кристалічної ґратки та її зв'язок з 

законом дисперсії коливальних віток. Квантування вільних коливань. 

Фонони.  

Література: [2], гл.ІІ;[3], гл.1, гл.2. 

Тема 9-2 години. Вільні коливання одновимірних кристалів. 

Хвильові стани, закон дисперсії та спектральна густина для періодичної 

атомної низки з одинакових атомів. Коливання періодичної низки атомів 

двох сортів. Малі коливання кристалу Френкеля-Конторової. Спектральна 

густина для одновимірних кристалів. 

Література: [1], гл.5;[3], гл.1, гл.1. 



Тема 10 - 4 години. Основні поняття та положення континуальної 

механіки твердого тіла. 

Механічні та термодинамічні характеристики елементів суцільного 

середовища. Тензор деформації. Тензор механічних напружень. Пружні 

деформації. Закон Гука, тензор модулів пружності. Модель ізотропного 

пружного середовища. Кінетична та потенціальна енергія пружного 

континуму. 

Література: [1], гл.4;[4], гл.ІУ. 

Тема 11-2 години. Вільні коливання пружного середовища. 

Рівняння руху елементів пружного середовища. Вільні монохроматичні 

коливання пружного середовища, хвильові стани, закон дисперсії. Звукові 

хвилі в ізотропному наближенні: поперечний та поздовжній звук. 

Література: [1], гл.4;[2], гл.І, 

Тема 12-2 години. Співвідношення між динамікою кристалічної 

ґратки і динамікою пружного континуму. 

Довгохвильове наближення у рівнянні руху кристалічної ґратки, перехід 

від диференційно-різницевих рівнянь до рівнянь в частинних піхідних. 

Співвідношення між елементами силової матриці кристалу і модулями 

пружності суцільного середовища. Довгохвильова границя у випадку 

одновимірних кристалів. 

Література: [2], гл.І. 

Тема 13-2 години. Динаміка в'язко-пружних матеріалів. 

Найпростіші види непружної деформації реальних кристалів. Діаграми 

деформування непружних кристалів. Найпростіші реологічні моделі 

непружних матеріалів. Релаксаційні процеси у в'язко-пружних матеріалах. 

Вільні та вимушені коливання в'язко -пружного матеріалу. Комплексні 

модулі пружності. Внутрішнє тертя. 

Література: [4], гл.ІV. 
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