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КРАСА КРИСТАЛУ АБО КОРОТКА ІСТОРІЯ КРИСТАЛОФІЗИКИ 

 

Анотація. У роботі проведено ретроспективний аналіз умов зародження та 

розвитку одного з сучасних та перспективних напрямків фізики – кристалофізики. 

Висвітлено еволюцію методології кристалографічних досліджень та поглядів на будову 

речовини. Проведено аналіз наукового спадку окремих вчених, що визначили розвиток 

цієї галузі, та їх вкладу у формування  теоретичних основ кристалографії. Наведено 

основні результати  та напрямки наукових досліджень вітчизняної наукової школи 

кристалофізики.  

Ключові слова: історія, фізика, кристалографія, кристал, грань, симетрія, 

елемент симетрії, рентгеноскопія, спектроскопія, морфологія.   

  

The retrospective analysis of the conditions of incipience  and development of one of the 

modern and promising areas of physics - crystal physics are presented in the article. The 

evolution of the methodology of crystallographic research and views on the structure of 

matter is showed. The scientific heritage of individual scientists who determined the 

development of this field and their contribution to the formation of the theoretical foundations 

of crystallography is analyzed. The main results and directions of scientific researches of the 

domestic scientific school of crystal physics are given. 

Key words: history, physics, crystallography, crystal, face, symmetry, element of 

symmetry, radioscopy, spectroscopy, morphology. 

 

Кристали або кристалічні тіла відомі з давніх давен. Вони привертають 

увагу дивними і водночас цікавими властивостями: досконалістю форми, 

кольором, прозорістю, можливістю технічного застосування. 

Наука, що вивчає фізичні властивості кристалів, будову, умови їх 

утворення, визначення речовини за кристалічною формою  називається 

кристалофізика.[1] 

Мета нашої роботи полягала в дослідженні етапів формування основ 

кристалофізики. 

  Перші згадки про витоки цієї науки пов‘язують з античною добою. Давні 

греки, коли знаходили кристали, захоплювались досконалістю їхньої форми і 

почали використовувати для їх позначення слово кристалу (krystallos), що 

перекладається як лід. Скоріш за все пояснення  такої назви пов‘язано з 
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кристалами гірського кришталю, який сприймався еллінами як лід, що не тане і 

має ознаки прояву «гармонії» – правильну багатогранну форму.  

Давньогрецькі філософи мабуть першими зробили рішучий крок на шляху 

пізнання природи кристалів. Про дискретну будову речовини висловлювались 

Демокріт, Епікур, а давньоримський філософ Тіт Лукрецій Кар навіть написав 

цілу поему «Про природу речей», в якій сформульовано гіпотезу про те, що 

речовина складається із найдрібніших часточок – атомів, що розміщені в 

пустому просторі. Подібні думки можна зустріти і  в Біблії в відомих притчах 

царя Соломона, де говориться що Бог створив світ з найдрібніших частинок.  

Але всі ці здогадки на багато віків далі гіпотези не пішли.    

Перші зміни почали відбуватися в середньовіччі. Відомий астроном того 

часу Йоган Кеплер в одній із своїх подорожей попав в заметіль. Маючи вдосталь 

часу він почав досліджувати будову сніжинок. Так з‘явилась ідея  його нового 

трактату. За Кеплером структура льоду – це структура, в якій можна розгледіти 

багатокутні та шестикутні мотиви, що зіткано із сферичних атомів. Подібних 

поглядів також притримувався і відомий італійський математик Джероламо 

Кардано (1501-1576).  

Родоначальниками кристалографії поправу вважаються видатні науковці 

Нікола Стенон (1638-1686) і Ромі Деліль (1736-1790). Вивчаючи різні форми 

кристалів гірського кришталю – кварцу, датський вчений Нікола Стенон 

(Стенсен) довів, що в перетинах кристалів кварцу по головній осі вздовж однієї з 

граней призми і в перетинах, перпендикулярних до головної осі «кількість і 

довжина сторін кристала   є різними, але з незмінними кутами.» [2] 

Праця  Стенона за його життя особливої уваги в науковій спільноті того 

часу не викликала.  Цей закон був відкритий знову  Рене Жустом Гаюі і Роме-де-

Лілем. 

Роме-де-Ліль написав декілька праць присвячених кристалографії, серед 

них «Досвід кристалографії» (1772р.) та трактат «Кристалографія, або опис 

форм, що притаманні всім тілам мінерального царства» (1783р.). Провівши 

аналіз великої кількості кристалів, він дійшов висновку про те, що вони мають 

правильну багатогранну форму і незмінність кута нахилу граней для 

відповідного виду кристалів. [3]  

Одним із перших, хто висловив ідею про симетрію кристалічних форм був 

шотландець Вілям Девісон. Його погляди набули подальшого розвитку в одній із 

робіт Рене Жюста Аюі, в якій він розглянув окремі питання симетрії будови 

кристала із залученням в якості моделі паралелепіпедної форми. Через 

п'ятнадцять років після опублікування закону симетрії абатом Аюї у 

фізіологічному словнику Гелера зявилась досить значна обсягом (понад 300 
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сторінок)  стаття  «Кристал», автором якої був німецький мінералог Й. Гесель 

(1796-1872).[4] 

Робота Геселя випередила свій час. Розглядаючи  рівність граней за їх 

формою і взаємним розташування, він  геометричним методом отримав можливі 

типи багатогранників, як кристалографічних, так і не кристалографічних, тобто 

всі групи симетрії кінцевих фігур. 

Центр симетрії, як особливий елемент симетрії був відкритий після того, 

як було з‘ясовано, що деякі кристали центра симетрії взагалі не мають.  

Відкриттю центра симетрії ми завдячуємо морському офіцеру, потім 

професору анатомії і на кінець фізику в Політехнічній школі в Парижі Огюсту 

Браве (1811-1863).[5] 

Формування поняття про елементи симетрії кінцевих фігур завершив П‘єр 

Кюрі, ввівши поняття про дзеркальні осі симетрії. Результати свого дослідження 

були опубліковані Кюрі в 1884р. майже через сімдесят років після відкриття Аюї 

«закону симетрії».[6]  

У 1912р. німецький фізик М. Лауе (1879-1960) разом із колегами  В. 

Фридріхом та П. Кніппингом відкрили явище дифракції рентгенівських 

променів, що дозволило визначити відстань між матеріальними частинками, які 

утворюють кристалічну гратку. Засновниками рентгеноскопії по праву 

вважаються  У.Г. Брегг (1862-1942) та його  син У.Л. Брегг (1890-1871), які за 

допомогою дифракції рентгенівських променів встановили структуру кристалів 

алмазу, кухонної солі та деяких інших речовин. У 1913р. У.Л. Брегг і незалежно 

від нього  Г.В. Вульф отримали формулу, що пов‘язує міжплощинні відстані в 

кристалах з довжиною хвилі рентгенівських променів та кутами відблиску. Ця 

формула відома під назвою формули Брегга-Вульфа складає основу 

рентгеноструктурного аналізу.   [7] 

Двадцяте століття виявилось особливо багатим на дослідження в області 

кристалографії. Видатний радянський вчений О.В. Шубніков (1887-1970)  є 

автором ряду робіт присвячених питанням морфології та теорії росту кристалів,   

розвивав вчення про анти симетрію (вивів 58 точкових груп анти симетрії – 

шубниківські групи).[8] 

Високий інтерес до будови та методів отримання кристалів пояснюється 

їх унікальними властивостями та можливостями застосування в техніці, 

медицині і звісно – в ювелірній промисловості.  

Одним з яскравих прикладів  такого багатогранного застосування є 

різновиди мінералу корунтду – рубін та сапфір. Вперше штучний рубін був 

вирощений в 1877р. в лабораторії Музею природничої історії професором хімії 

Едмондом Фремі (1814-1894). Отримані ним кристали мали пластинчату форму 
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та вагу близько 0,05г. Результати своїх досліджень Фремі опублікував  в 1891р. в 

роботі «Синтез рубінів». 

Дослідження Фремі продовжив його учень Огюст Віктор Вернейль (1856-

1913), який запропонував отримувати кристали із їх власного розплаву – 

«кристалізацію в полум‘ї».  

У 20-х – 30-х роках ХХ століття кристали корунду почали вирощувати  в 

лабораторіях Німеччини, Великобританії, США. Крім ювелірного використання 

отримані кристали широко використовувались у виготовлені годинникових 

механізмів у складі підшипників тертя.    

Суттєве вдосконалення в розвитку технологій було пов‘язане з 

створенням активних елементів рубінового лазера та мазера (рис.1)  

 

 

Рис. 1 Активні елементи рубінового лазера. 

 

У зв‘язку з необхідністю покращення однорідності лазерного рубіну та 

збільшення його розмірів було розроблено та вдосконалено цілий ряд ростових 

установок, більша частина яких працювала за методом Венейля (рис.2).  

Вернейлевські кристали мали набагато нижчу ціну ніж кристали отримані 

іншими методами. У той же час внаслідок високих градієнтів температури в зоні 

росту легуюча добавка розподіляється нерівномірно вздовж перетину стержня і 

кристали росли механічно напруженими. Дуже часто вони розтріскуються ще до 

початку їхньої обробки.  

Подолати цей недолік вдалося в результаті розробки контейнерних 

методів, серед яких найбільшого розповсюдження набули методи Чохральського 

та  Кіропулоса. 

При вирощувані кристалу методом Чохральського тигель з речовиною, що 

кристалізується, нагрівають до температури розплаву, в який  вводять 

затравочний кристал. Після початку кристалізації затравку з кристалом, що 
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росте, поступово виводять із розплаву. Методом Чохральського отримують 

рубіни діаметром до 100мм та вагою близько 6кг. 

У методі Кіропулоса кристал росте не над тиглем, а в тиглі. Для цього 

необхідно повільно знижувати температуру розплаву. Цим методом вдається 

отримати кристали рубіну масою 10 кг, а сапфіру – до 30 кг. При цьому оптична 

однорідність у них вища порівняно з кристалами, що отримують методом 

Чохральського.  

 

 
 

Рис. 2 Вернейлівська ростова установка. 

 

Корундові кристали за твердістю поступаються лише алмазу. Звідси стає 

зрозумілим намагання виростити кристал необхідної форми, зводячи до 

мінімуму необхідність його подальшої механічної обробки. У 1938р радянським 

вченим  А.В. Степановим був розроблений метод вирощування профілійованих 

кристалів. Форма кристалу задається в розплавленому матеріалі, застосовуючи 
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для цього сили поверхневого натягу. Сформований таким чином об‘єм потім 

переводиться в твердий стан. В 70-х роках ХХ ст. в Харкові в НПО 

«Монокристалреактив» методом Степанова було вирощено сапфірові та рубінові 

трубки та інші профілі, отримати які в результаті механічної обробки 

неможливо. 

Піонером у виробництві рубінових фільєр був К.С. Алєксєєв 

(Станіславський). Перед тим я к стати видатним артистом, режисером та 

теоретиком театру та заснувати МХАТ, він на фабриці свого батька «В. 

Алєксєєв» організував цех з виготовлення фільєр із алмазів, рубінів та сапфірів, 

які широко використовувались на багатьох підприємствах легкої промисловості 

того часу.  

Відомі численні застосування корундових кристалів в медицині. В першу 

чергу мова йде про виготовлення стоматологічних імплантів та застосування 

рубінових лазерів, випромінювання яких добре поглинається біологічними 

тканинами. 

 Вагомі дослідження пов‘язані з технологією виготовлення 

стоматологічних імплантів були проведені сумісно спеціалістами НПО 

«Монокристалреактив»  та харківськими лікарями  у 70-х – 80-х роках ХХ 

століття. Результатом цієї співпраці стало налагодження промислового 

виробництва стоматологічних імплантів, інструментів для їх введення та 

заготовок для їх  виробництва (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3 Стоматологічні імпланти: макет челюсті з імплантами, імпланти, 

інструменти для їх введення, профіліровані кристали – заготовки для їх 

виробництва. 
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Ряд проведених досліджень переконливо довів, що  випромінювання 

рубінових лазерів активізує біологічні процеси на клітинному та молекулярному 

рівнях, а також може застосовуватися для коагуляції тканин сітківки ока та 

очного дна.  

Окремо слід сказати про розробку та виготовлення  мікролез із сапфіра та 

рубіна з радіусом заокруглення кромки 40-50 нм, що широкого застосовуються в 

офтальмології та нейрохірургії. Виготовленням такого інструментарію активно 

займалось Харьківське виробниче об‘єднання «Точприлад» аж до середини 90-х 

років ХХст. 

У 2021р. виповнюється 66 років діяльності Науково-технологічного 

комплексу «Інститут монокристалів» НАН України. За останні роки в цій 

установі були розроблені нові унікальні методики отримання різноманітних 

кристалів наукового та промислового призначення, проводяться сучасні 

дослідження присвячені нелінійно-оптичним перетворювачам параметрів 

лазерного випромінювання, створенню нових речовин для детектування 

іонізуючого випромінювання.   

Таким чином, історія кристалографії багата на відкриття  і ще далека від 

свого завершення. Завдячуючи цій науці, вдалося створити нові галузі науки та 

техніки такі як електроніка, квантова електроніка, а її методи створюють основу 

сучасних нанотехнологій.   
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