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19.1. Структура рідин 
Кожен вид агрегатного стану речовини має властивий йому 

порядок розташування частинок. Молекули газу рухаються хао-
тично і безперервно з різними швидкостями у різних напрямах – 
це приклад безструктурного утворення. У твердих тілах частинки 
розташовані у вузлах правильної кристалічної ґратки, тут маємо 
так званий далекий порядок. У рідинах є деякий геометричний 
порядок у розташуванні найближчих сусідів, його називають 
близьким порядком. Конкретний атом має приблизно таку ж   
кількість найближчих сусідів, як і в кристалічній речовині. До 
того ж, найближчі сусіди і в рідині, і в кристалах містяться при-
близно на однаковій відстані. Отже, розташування атомів у ріди-
нах хоча розупорядковане, проте вони мають деяку структуру, 
проміжну між газом і твердим тілом. Ця структура залежить від 
хімічної індивідуальності рідини та характеру міжмолекулярних 
сил. Наприклад, зріджені інертні гази, між молекулами яких ді-
ють ван-дер-ваальсівські сили, є простими рідинами. У складні-
ших випадках між молекулами існує спрямований зв’язок (наси-
чені сили). 

Характер руху частинок у рідині своєрідний – молекули    
нерегулярно коливаються біля положень рівноваги з перескаку- 
ванням між цими положеннями. Дослідження, виконані на основі 
розсіяння рентгенівських променів у рідинах, а також методом 
нейтронних пучків засвідчили, що рідину ліпше вважати як розу-
порядковане тверде тіло, у якого частина комірок незаповнена 
молекулами. 

Кількісною характеристикою упорядкованості структурних 
елементів рідини є так звана радіальна функція розподілу. Її 
визначають шляхом дослідження залежності інтенсивності розсі-
яного рідиною рентгенівського проміння від кута розсіяння. 

Виберемо в рідині деяку молекулу за початок координат і  
визначимо середню густину інших молекул у різних місцях речо-
вини навколо цієї молекули як функцію радіуса-вектора r. Для 
цього проведемо навколо вибраної молекули сфери радіусами r і 
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r + dr. Об’єм тонкого сферичного шару між цими сферами дорів-
нюватиме 4π r2dr. Кількість центрів молекул, які потрапляють у 
цей тонкий шар, запишемо так: 

 ( ) drrrUdN 24π= , 

де U(r) – густина радіального розподілу. 
Як приклад, на рис. 19.1 показана крива густини радіального 

розподілу U(r) для кристалічного тіла. Регулярні піки кривої роз-
поділу відображають існування певного порядку в розташуванні 
атомів у твердому тілі, тобто ґратки кристала. Це приклад далеко-
го порядку. 

 

  
Рис. 19.1. Радіальна функція 
розподілу для кристала 

Рис. 19.2. Радіальна функція  
розподілу для рідини 

 
Крива на рис. 19.2 стосується рідини. Максимуми на кривій 

густини радіального розподілу свідчать, що деякі міжатомні від-
стані виділяються серед інших. Густина U(r) коливається навколо 
середнього значення і на досить великих відстанях збігається з  
ним. Це означає, що молекули розташовані в рідині не так хао-
тично, як у газі, тобто тут є близький порядок, який з віддален-
ням від центральної молекули щораз більше розмивається і пере-
ходить у безлад. Експерименти свідчать, що повне розмивання 
функції густини радіального розподілу настає на відстанях  
r > 4d, де d – діаметр молекул. Отже, різні відстані між молеку-
лами в рідині не рівноймовірні, а це доводить, що рідина має 
внутрішню структуру, яку ми характеризуємо як близький поря-
док. 

 


