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18.6. Механізм теплопровідності кристалів 
Якщо в твердому тілі є градієнт температури, то кількість те-

плоти q, яка переходить через одиничну площину, перпендикуля-
рну до напряму поширення теплоти за одиницю часу (густина 
потоку), 

 ,
dz
dTq χ−=  (18.1) 

де χ – коефіцієнт теплопровідності. Формула (18.1) подібна до фор-
мули (14.3), яка стосується теплопровідності газу, однак її фізич-
ний зміст зовсім інший. 

Пояснення теплопровідності у кристалах ґрунтується на іде-
ях квантової механіки, згідно з якими теплоту у твердому тілі 
переносять хвилі теплових коливань ґратки, тобто фонони, які 
поширюються у кристалі зі швидкістю пружних хвиль (звуку), 
тому здавалося б, що теплопровідність кристалів повинна бути 
дуже велика. Проте хвилі теплових коливань (фонони), взаємоді-
ючи між собою і вузлами ґратки, як уже зазначено, розсіюються, 
швидкість їхнього поширення залежить від кількості та спектра 
енергії фононів. Час існування та енергія фононів залежать від 
температури тіла, за низьких температур кількість фононів мала, 
з підвищенням температури вона збільшується за досить склад-
ним законом. Змінюється й енергетичний спектр фононів. Припу-
скають, що фонони переносять теплову енергію так само, як ато-
ми ідеального газу у тепловому русі за невеликого тиску. Отже, за 
аналогією з класичним газом для коефіцієнта теплопровідності 
кристала можемо записати 

 ,
3
1

Vclρ=χ v  

де l – середній вільний пробіг фононів; v –  швидкість поширення 
пружних коливань (звуку); сV  – питома теплоємність кристала; ρ 
– його густина. 
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Складніше питання про вільний пробіг фононів. Оцінки за-
свідчують, що в діелектриках за досить високих температур це 
значення обернено пропорційне до температури кристала діелек-
трика, тому для коефіцієнта теплопровідності можемо записати: 

 .
Т
C

=χ  

Таку залежність пояснюють збільшенням розсіювання фононів 
на фононах, концентрація яких збільшується з підвищенням темпе-
ратури діелектрика. 

У металах механізм теплопровідності подвійний: ґраткою 
(фононами) та електронами провідності. Досвід свідчить, що в 
чистих металах за не дуже низьких температур чим ліпша елект-
ропровідність металу, тим більша його теплопровідність (закон  
Відемана–Франца). Це означає, що в металах носіями теплової 
енергії є також електрони провідності. За високих температур  
електронна складова теплопровідності більша від фононної, за 
середніх – навпаки, головну роль у процесі перенесення теплоти ві-
діграє фононна складова і, нарешті, за низьких температур – знову 
на чільне місце стає електронна. 

За дуже низьких температур простежується квантовий 
ефект, який виявляється у тому, що коефіцієнт теплопровідності 
залежить від розмірів зразка. Для тонкого шару зразка, напри-
клад, для тонкої плівки міді за низьких температур він може бути 
менший від коефіцієнта теплопровідності сапфіру. Це пояснюють 
тим, що у тонкоплівкових зразках середня довжина вільного про-
бігу фононів залежить від розмірів зразка, тут маємо велике роз-
сіювання фононів поверхнею плівки, а це призводить до змен-
шення її теплопровідності. 

 


