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18.5. Теплові коливання атомів у кристалі. Фонони 
Теплові коливання атомів у кристалах – це складні ангармо-

нічні коливання зв’язаної системи частинок. Для більшості крис-
талів амплітуда теплових коливань невелика, вона не перевищує 
5-10% міжатомної відстані. Тому в першому наближенні такі  ко-
ливання можна вважати гармонічними і на цій підставі пояснити 
теплоємність, пружні та оптичні властивості твердого тіла. Проте 
в основі пояснення теплового розширення твердого тіла та деяких 
квантово-механічних явищ є ангармонічність коливань структур-
них елементів ґратки. 

Оскільки ґратка – це зв’язана коливна система, то коливання 
кожного структурного елемента призводять до утворення в крис-
талі хвилі, яка з великою швидкістю поширюється від частинки 
до частинки. Ці коливання у кристалах з кубічною симетрією є 
двох типів: акустичні й оптичні. Якщо молекули кристала коли-
ваються як одне ціле, тобто сусідні частинки рухаються в одному 
напрямі, в кристалі виникають флуктуації густини речовини. 
Хвилі, спричинені такими коливаннями, називають акустичними 
(пружними). У молекулярних кристалах сусідні іони різних зна-
ків можуть рухатися у протилежних напрямах, що спричинює 
утворення флуктуації електричного поля, тобто електромагнітної 
хвилі. Це оптичні хвилі. Отже, будь-яка хвиля, яка поширюється 
в молекулярному кристалі, матиме коливання як акустичного, так 
і оптичного типу. Будемо розглядати лише акустичні (пружні) 
хвилі, частоти яких можуть бути в межах від звукових до 1013 Гц. 
Енергію таких теплових коливань можна відобразити як енергію 
пружних стоячих хвиль різних дискретних частот широкого діа-
пазону. 

За аналогією з електромагнітною хвилею, де кожній елект-
ромагнітній хвилі відповідає потік фотонів, кожній пружній   бі-
жучій хвилі в кристалі можна поставити у відповідність сукуп-
ність рухомих квазічастинок – фононів, які ніби атоми ідеально-
го газу заповнюють увесь об’єм тіла. Вони рухаються в кристалі, 
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взаємодіють між собою, розсіюються. Самі фонони, кожен зокре-
ма, можуть мати різну енергію, сумарна енергія фононів дорів-
нює енергії всієї ґратки.  

Взаємодія фононів з іншими частинками відбувається так, 
ніби вони мають імпульс 
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Фонони не можуть існувати у вакуумі, лише в кристалах, то-
му їх називають квазічастинками, а величину p  – квазіімпуль-
сом. Отже, фонон – це елементарне збудження кристалічної 
ґратки, квантом енергії якого є теплове коливання.  

Рух фононів характеризують вільним пробігом, вони розсі-
юються під час взаємодії з іншими фононами, з вузлами ґратки, 
електронами, фотонами. Зазначимо, що у всіх видах взаємодії 
фононів виконуються закони збереження енергії та імпульсу. 

Сукупність динамічних властивостей фононів і характер   
нульового руху (основного стану) утворюють енергетичний 
спектр твердого тіла, який визначає його властивості.  

 


