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I.СТРОЕЖ НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА

1.Определение за твърдо тяло (ТТ): Това е тяло което има своя собствена

форма и размер която може да се промени само при действие на

значителни деформационни сили. Това определение е най-общо на

базата на описание по външни белези.

2. Особености и определение за ТТ от гледна точка на неговия микро строеж.

а/ в ТТ частиците изцяло губят своята свобода на движение.

Потенциалната енергия на взаимодействие е по-голяма от кинетичната

енергия на топлинното движение. Силите на привличане и отблъскване

между частиците са големи и от техния баланс всяка градивна частица

намира своето равновесно положение и там остава постоянно без

възможност за движение. Всяка частица трепти около равновесно си

положение и интензивността на това трептение зависи от температурата

на тялото. В другата крайност са газовете където силите на

взаимодействие са пренебрежимо малки и частиците се движат

напълно произволно и хаотично.

б/ порядък - това е свойство на материята при което се наблюдава

някаква закономерност в подреждането на градивните частици.

Различаваме два вида порядък: далечен и близък.

- далечен порядък се наблюдава само в твърдите тела: При него ако

разгледаме подреждането на най-близките съседи около дадена

частица ще установим някаква закономерност във взаимното им разпо-



ложение като тази закономерност се запазва в целия ТТ. Такова твърдо

тяло наричаме кристално.

- близък порядък - правилно подреждане на частиците се наблюдава

максимум на разстояния 3-4 най-близки съседи, след което то постепенно

се нарушава. Тогава говорим за аморфни твърди тела. С малки изклю-

чения аморфните твърди тела се създават при специални условия на

втвърдяване и са неустойчиви метастабилни състояния.

Тук отново в другата крайност са газовете в които не се наблюдава

никакъв елемент на подреденост между частиците.

3. Кристални ТТ. Най-разпространените и най-разнообразните форми на

твърдото състояние, при което се наблюдава далечен порядък.

а/ Кристална решетка (определя структурата на всеки кристал)-Под

кристална решетка на ТТ ще разбираме ЕДНА ПРОСТРАНСТВЕНА

ПЕРИОДИЧНА СТРУКТУРА, ПО ВЪРХОВЕТЕ НА КОЯТО СЕ РАЗПОЛАГАТ

ГРАДИВНИТЕ ЧАСТИЦИ НА КРИСТАЛА И ОПИСВА ГЕОМЕТРИЧНО

ДАЛЕЧНОТО ПОДРЕЖДАНЕ.

б/ Елементарна клетка: Определя най-малката градивна единица на

кристалната решетка, която носи симетрията на кристала решетка и с

помощта на която можем да запълним цялото пространство

възпроизвеждайки кристала. Така задачата за описания на кристалната

решетка се свежда до описания на нейната СТРУКТУРНА ЕДИЦИЦА –

кристалната решетка. Основен въпрос на физика на ТТ се явява

феноменологичното описание и систематизиране на елементарните

клетки. За целта трябва да дефинираме основните параметри на една

елементарна клетка.



4. Описание на елeментарна клетка: Всяка елементарна клетка се определя

ед- нозначно тройка некомпланарни вектора

и ъглите между тях, които наричаме коси-

нус директории. Тези вектори са подбрани

така, че ако започнем да извършваме

транслации по направление на тези век-

тори на разстояния целочислено кратни

на големината на тези вектори ще възпро-

изведем цялата кристална решетка. Тази

тройка вектори наричане базисни вектори

или просто базис на кристалната решетка.

Избора на този базис не е еднозначен.

Затова ние ще поставим едно изискване той да се избира така, че в

елементарната клетка да имаме максимален брой прави игли и равни

страни. Дължините на базисните вектори наричаме периоди и константи

на кристалната решетка.



5. Видове елементарни клетки. По броя на частиците които съдържат

елементарните клетки те биват:

a/ прости (примитивни) - това са елементарни клетки които съдържат само

една градивна частица.

б/ сложни (съставни) - това са елементарни клетки които съдържат повече

от една градивна частица.

6. Определяне броя на градивните частици в елементарна клетка



а/ ако частицата се намира във връх на елементарната клетка то се
преброява в колко още елементарни клетки участва. Ако елементарната
клетка е кубична то дадената частица участва в общо 8 елементарни
клетки т.е. във всяка елементарна клетка участва с тегло (1/8).
Следователно в една кубична елементарна клетка имаме 8Х(1/8)=1частица
и следователно тя е примитивна.

б/ ако частицата е разположена в пресечната точка на телесните диагонали
тя принадлежи само на една клетка тогава за ОЦК клетка имаме
1+8х(1/8)=2частици.

в/ ако частицата е разположена в пресечната точка на диагоналите на
околните стени тя принадлежи на 2 елементарни клетки т.е във всяка
елементарна клетка участва в тегло (1/2). За СЦК клетка имаме частици и в
6-те околни стени т.е 6Х(1/2)+8Х(1/8)=4 частици на елементарна клетка

7. Решетки на Браве: На базата на точковите елементи на симетрия и тяхното
съчетаване Браве доказва че съществу-
ват 32 точкови групи на симетрия които
могат да се обособят в 7 кристалографски
сингонии, на които съответстват 14 вида
елементарни клетки. Той доказва че със
тяхна помощ могат да се опишат всички
кристали познати и в природата.

ВСЯКА СЛОЖНА РЕШЕТКА МОЖЕ ДА СЕ
СВЕДЕ ДО ПРИМИТИВНА ЧРЕЗ ИЗБОР НА
ПОДХОДЯЩ БАЗИС.

Пример: От сложна стеноцентрирана крис-
тална решетка към ромбоедрична (триго-
нална) примитивна





8. Аморфни твърди тела.

Когато равновесните положения на градивните частици в твърдото тяло не са 

правилно подредени в неговия обем и не образуват правилна геометрична 

фигура, тялото се нарича аморфно (фиг.26.1). В такива тела не съществува крис-

тална решетка, а в подреждането на частиците има голяма степен на хаос. 

 
      Пример за аморфни твърди тела са каучукът, пластмасите, обикновеното 

стъкло, дървото и др. Обикновено свойствата на аморфните тела са изотропни 

спрямо направлението в тялото 

      Някои тела могат да бъдат както в кристална, така и в аморфна форма (напр. 

кристално и аморфно стъкло). Какво ще се получи, зависи от условията на обра-

зуване на твърдото тяло. 

      По своята структура аморфните тела са близо до структурата на течностите. 



II. РЕНТГЕНОСТРУКТУРЕН АНАЛИЗ

1.Основен експериментален метод за определяне кристалната структура на

веществата и съединенията.

а/ принцип на които се основава рентгеноструктурния анализ: ОСНОВАВА СЕ

НА ЯВЛЕНИЕТО ДИФРАКЦИЯ. То се наблюдава още 1830 год от Юнг и се

изразява в отклонение от праволинейното разпространение на светлината при

преминаваме през отвор или преграда съизмерима с дължината на вълната. В

следствие на преразпределението на енергия зад отвора наблюдаваме

дифракционна картина от редуващи се светли и тъмни ивици разположени

еквидистантно спрямо централния максимум. Кристалната решетка

представлява дифракционна решетка която ако се облъчи с електромагнитна

вълна с дължина на вълната =10-10m то следва да се наблюдава дифракция.

Такива лъчи открива Рьонген Ro-лъчи, които са електромагнитна вълна която

се получава като спирачно лъчение при навлизане на електрони в тежки

метали.

б/ Образуване на дифракционната картина: от

интерференция на вълни огледално отразени

от съседни равнини от фамилия кристалограф-

ски равнини които се характеризират със Миле-

ровите индекси. Условието за наблюдаване на

максимум е n=2dsinΘ (условие на Брег)



б/принципна схема на наблюдаване на дифракционна картина от кристал.



в/ експериментални задачи които могат да се решават с помощта на рентгено-

структурния анализ.

1/ Определяне класа на симетрия на кристала

2/ Определяне размера на елементарната клетка

3/ Определяне на плътността на електроните в елементарната клетка

4/ Определяне структурата на елементарната клетка

5/ Определяне на наличие на дефекти (отклонение от правилната

периодична структура на кристала.

г/ други експериментални методи:

-неутронография - насочват се сноп от неутрони, които

интерферират като вълни по идеята на Дьо-Броил. Те имат собствени

магнитни моменти и могат да определят магнитната структура на

веществата.

-електронни микроскопия и електронография - основаваща се на

курпускулярно - вълновия дуализъм на микрочастиците – да се излъчват

и поглъщат като частици и да интерферират и дифрактират като вълни.

- сканираща тунелна микроскопия (повече в лекцията по

нанотехнологии).



III. ДЕФЕКТИ НА КРИСТАЛНАТА РЕШЕТКА

1.Определение за дефект на кристалната решетка: Всяко отклонение от
правилното пространствено разположение на частиците в една кристална
решетка наричаме дефект. Наличието на дефектите нарушава трансла-
ционната симетрия на кристала. Това оказва влияние на свойствата ТТ. От
една страна дефектите могат значително да влошат якостните и
еластичните свойства на материалите. От друга страна с контролираното
имплантиране на дефекти може много точно да се управлява поведението
на токовите носители, което лежи в основата съвременната електроника.

2. Класификация на дефектите въз основа на тяхната размерност:

а/ обемни дефекти: това обикновено са кухини и пукнатини или области
заети от други фази и вещества. Тези дефекти са крайно нежелателни за
изработени детайли, които ще се вграждат в агрегати на някакви машини
търпящи значителни натоварвания, защото влошават якостните изисквания
към тези детайли. Това са неотстраними дефекти и при установяване тези
детайли се бракуват. За качествен контрол се използват дефектоскопски
рентгенови и ултразвукови методи.

б/ двумерни или повърхнинни дефекти - двумерни нарушения на идеалната
кристална структура. Такива двумерни дефекти са граничните повърхности
на кристала. Такива повърхности се появяват на границата между области с
различна ориентация на кристалната решетка или разделителна
повърхност между различни кристални структури.



в/ линейни дефекти (дислокации): дефекти които възникват в дадено направление

около дадена линия.

-прагова дислокация:

Нека разрежем кристала по кристалографската равнина АВСD до линията ЕН. След

което да приплъзнем горната част на кристала по направения срез спрямо

долната на една константа на кристалната решетка след което слепваме двете

части. Така възниква нееднородна деформация около правата НЕ. Това наричаме

прагова дисколация. Ако направим разрез перпендикулярен на оста на дислока-

ция ще установим, че под или над линията на среза се получава допълнителна

кристална равнина която завършва върху оста на дислокация. Около оста на

дислокацията разстоянието между градивните частици се променя, но с

отдалечаване от оста на дислокация константата спира да се променя.

Механичното напрежение основно се натрупва около оста на дислокация.



- винтова дислокация:

Нека в кристал във формата на цилиндър направим разрез по една кристалогра-

фска ос АВСD до оста на цилиндъра АВ. След това приплъзваме двете части

една спрямо друга на една константа на кристалната решетка и след това

слепим двете части. Така се загубват кристалографските равнини и се

образува една обща винтова повърхнина. Така възниква винтовата

дислокация около оста АВ.

Винтовата дислокация е много важна защото тя лежи в основата на изкуствения

синтез на кристали. За да започне израстване на кристал от течна или газова



фаза е нужно да имаме в апаратурата зародиш. Израстването на кристали в

успоредни кристалографски равнини става бавно. Ускоряването на процеса

става ако в зародиша има винтова дислокация.

г/ Точкови дефекти: идеалната кристална структура се нарушава около точка.

- ваканции - липса на частици от техните равновесни състояния

- примеси - когато в междувъзлията се разполагат атоми

Точковите дефекти водят до възникване на локални напрежения

ДЕФЕКТИ ПО ШОТКИ ДЕФЕКТИ ПО ФРЕНКЕЛ



IV. ВИДОВЕ ВРЪЗКИ И СИЛИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Всички свойства и проявления на ТТ са следствие от колективния характер на
частиците които ги изграждат. Следователно всички свойства на ТТ ще
зависят от характера на взаимодействие между градивните частици. Както
вече отбелязахме, в молекулната физика силите на взаимодействие имат
електростатичен характер и тяхното проявление е свързано с решаване на
многочастичното уравнение на Шрьодингер.

1.Видове връзки:

а/ йонна връзка – определя се от факта че по възлите на кристалната
решетка се намират положителни и отрицателни йони, които са разположени
така, че кристала да е електронеутрален. Тези кристали са много добри
диелектрици и се наричат ЙОННИ КРИСТАЛИ.

б/ ковалентна (хомеополярна) връзка - това е връзка, която има квантово
механичен произход и се основава на факта, че при препокриване на
електронните облаци на най-външните слоеве валентните електрони от
незапълнените слоеве образуват електронни двойки. Такива кристали
наричаме КОВАЛЕНТНИ КРИСТАЛИ.

в/ метална връзка - отговорни за нея са обобществените електрони в един
кристал. Те се движат свободно в кристала под формата на електронен газ.

д/ дисперсионни връзки - универсална тип връзка, която е отговорна за
образуване на ТТ от частици които нямат валентни електрони или собствени
диполни моменти. Те са отговорни за получаване на молекулни кристали и
твърдо състояния на инертен газ.



2. Йонни кристали. Това са кристали при които по възлите на кристалната решетка

се разполагат йони. Тези йони благодарение на конкуренцията между силите

на привличане и отблъскване намират такива равновесни състояния, че

кристала да е електронеутрален. Нека разгледаме кристала на NaCl (готварска

сол). Натриевите и хлорните атоми имат по един валентен електрон и при при-

покриване на електронните им облаци на най-

външните слоеве се образува двойка сдвоени

електрони (двойка електрони). Cl е по електро-

отрицателен отколкото Na и придърпва към

себе си електронната двойка Така се образу-

ват отрицателни хлорни йони и положителни

натриеви йони които се разполагат по върхо-

вете на кристалната решетка. Потенциалната

енергия на взаимодействие е сума от потенци-

алната енергия на привличане между разнои-

менните йони и отблъскването.



Потенциалната енергия на взаимодействие има минимум при крайна стойност

на разстоянието ro което съответства на равновесното положение

частиците в кристала. То се определя от изискването първата производна

на Ер да е нула в ro.
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3. Ковалентни кристали: Основа им е ковалентната връзка. Тя има квантово-

механичен произход и се определя от препокриването на електронните

облаци на най-външните незапълнени слоеве. Несдвоените електрони от

тези слоеве определят броя на валентните електрони отговорни за

образуването на химически връзки. Такива кристали се образуват от

четвърта група от таблицата на Менделеев Si, Ge. Te имат четири валентни

електрона и могат да образуват четири ковалентни връзки т.е. имат четири

най-близки съседи.

а/ особености на ковалентната връзка:

- наситеност-всеки атом образува връзки с определен брой свои

съседи зависещ от валентните електрони

- насоченост-ковалентната връзка се образува в това направление

където имаме максимум в плътността на електронните облаци



4. Метална връзка. Нека разгледаме атома на Cu. Той има един несдвоен валентен

електрон и може да образува една валентна връзка. В решетката на медта

всеки атом е заобиколен с 12 най-близки съседа. Не може да говорим за йонна

връзка защото нямаме два типа атома за да може единият да е по-

елктроотрицателен от другия. Тук се сблъскваме с друг тип връзка – металната.

Качествено образуването на металната връзка се обяснява по следния начин.

При разстояния между частиците 10-10 m електроните от най-външните слоеве

се деформират силно поради препокриване. Връзката на тези електрони с

ядрата отслабва и те се откъсват от ядрата на атомите и започват да се движат

свободно в кристалната решетка. Образува се облак от електрони (електронен

газ), а по върховете на кристалната решетка остават положителни йони. Силите

на привличане в кристалната решетка са между положителните йони и

електронния газ. Силите на отблъскване се определят от Кулоновото

отблъскване между положителните йони.

5. Дисперсионни връзки: Най-универсалния вид връзка възникваща между

произволни атоми и молекули. Тези сили възникват в електрически неутрални

системи които нямат електричен диполен момент. Тези сили са следствие на

синхронно движение на електроните от съседни атоми от кристалната решетка.

6. Молекулна кристална решетка. При нея градивните частици във възлите са

молекули. Такива решетки образуват втвърдените газове (напр. СО2, N2).



V. ТОПЛИННО РАЗШИРЕНИЕ НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА

Дефиниция. Твърдите тела, както и газовете, се разширяват при 

нагряване. Изменението на формата и обема на дадено тяло при 

нагряване се нарича топлинно разширение.

Ще разглеждаме само такива твърди тела, които при нагряване си 

увеличават размерите, но не си променят формата. Такива тела се 

наричат изотропни.

Молекулно-кинетичната теория обяснява температурното разширение 

на телата по следния начин: Частиците в твърдото тяло (атоми, молекули 

или йони) се намират в определени равновесни положения една спрямо 

друга. Те извършват хаотични трептения около тях, които представляват 

тяхното топлинно движение. Когато тялото получи количество топлина 

(вътрешна енергия) и се нагрее, средната скорост и амплитудата на 

трептене на частиците се увеличава и се увеличават средните разстояния 

между равновесните им положения. При това обемът на тялото нараства.

За разлика от газовете и течностите, твърдите тела имат определена 

форма и затова при тях има три вида топлинно разширение.



Обемно разширение. Изменението на обема на тялото при нагряване се на-рича 

обемно разширение. Нека при начална температура t0 = 0C тялото има на-чален 

обем V0 (фиг.27.1). Ако тялото получи количество топлина Q и се нагрее до 

крайна температура t, обемът му се увеличава и става V > V0.  

      Опитите показват, че зависимостта на обема на тялото от температурата, на-

речена закон за обемно разширение има следния вид: 

V = V0(1 + t) 

където  се нарича коефициент на обемно разширение. За различните тела той е 

около: 10–5 – 10–61/К и зависи от вида на веществото. 

                              



      Повърхнинно разширение. Изменението на площта на тялото при нагрява-

не се нарича повърхнинно разширение. Ако при начална температура  t0 = 0C 

тялото има площ S0 и то се нагрее до температура t, площта му се увеличава и 

става S (фиг.27.2). 

       Законът за повърхнинното разширение има вида: 

S = S0(1 + t) 

където  се нарича коефициент на повърхнинно разширение и зависи от вида на 

веществото. 

      Линейно разширение. Изменението на линеен размер на тялото (дължина, 

ширина и др.) при нагряване се нарича линейно разширение (фиг.27.3).  

 
      Законът за линейно разширение има вида: 

l = l0(1 + t) 

където l е линейния размер на тялото при температура t,  l0 е линейния му раз-мер 

при начална температура t0 = 0C, а  се нарича коефициент на линейно 

разширение и зависи от вида на веществото. 

      Зависимостта между коефициентите  ,  и  при линейно, обемно и повър-

хнинно разширение за изотропни тела е следната: 

  3                          2 

      При неизотропни тела ,  и  са тензорни величини. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Топлинното разширение на твърдите тела при нагряване трябва да се има 

предвид в строителните конструкции, защото то може да доведе до тяхната 

деформация и разрушение. Ето защо е необходимо оставянето на фуги в тях за 

компенсиране изменението на размерите им при различна температура през 

годината. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


