
Szilárdtestek sávelmélete 

Sávelmélet a szabadelektron-modell 
alapján 



A Fermi – Dirac statisztika alapjai 

• Nagy részecskeszámú rendszerek fizikai jellemzéséhez statisztikai leírást 
kell alkalmazni. (Pl. gázokra érvényes klasszikus statisztika esetén is) 

• Elektronok  gázatomok 
• Enrico Fermi (1901 - 1954) 1920-ban Rómában dolgozta ki a statisztikai 

modelljét 
• Fermionokra érvényes (elektronok is ilyenek) 

Fermionok = feles spinű részecskék 
• A Fermi – Dirac statisztika feltétel-rendszere: 

– Részecskék megkülönböztethetetlenek 
– Érvényesek Bohr – posztulátumai, azaz a fermionok energiája csak kvantált 

értékeket vehet fel 
– Érvényes a Pauli-elv, azaz egy atomon vagy molekulán belül legfeljebb két 

részecske (elektron) lehet ugyanolyan energiájú állapotban  
– Érvényesek a Heisenberg-féle határozatlansági relációk, azaz a fáziscella vagy 

impulzuscella nem lehet tetszőlegesen kicsi 
Értelmezés (fáziscella): 
A ∆𝑝 ∙ ∆𝑥 „térfogatot”, ill. szorzatot fáziscellának nevezzük. 



Szilárdtestek sávelmélete 

• A Fermi – Dirac statisztikai modell alapján 
Sommerfeld (1928-ban), majd később teljes 
matematikai egzaktsággal Bloch (1930-ban) 
fejlesztette ki. 

• Bloch – Sommerfeld-elmélet alapján jött létre 
a szabadelektron modellre alapozott 
sávelmélet vagy a sávmodell. 





Szilárdtestek sávelmélete a Na példáján 
1. Egyetlen db. Na atom esete  11 elektronja van 

– Elektron konfigurációja (Bohr posztulátumai és a Pauli-féle tilalmi elv 
alapján): első (K) héjon 2, a második (L) héjon 8, a harmadik (M) héjon 
1 elektron van 

– Elektron konfiguráció ábrázolva: 
Pauli-féle tilalmi elv  egy adott nívón maximum 2 db elektron lehet 

(𝑠 =
1

2
 vagy 𝑠 = −

1

2
 spinkvantumszámú elektronok lehetnek 1 héjon) 

 

Egy atomi nívó. K héj, rajta 2 db. elektronnal 

L héj, a lehetséges 4 alhéjjal, minden alhéjon 
2 – 2 elektronnal. Max. Lehetséges 8 elektron 

M héj, a rajta lévő maradék 1 elektronnal (e
n

er
gi

a)
 

elektronok 



2. Több Na esete, mint Na – kristály: 

– Ha több egyedülálló Na-atomból építünk fel egy kristályt, mint 
szilárdtestet, akkor az egymás közelébe jutó atomok már 
befolyásolják egymást  kölcsönhatnak egymással 

– A kölcsonhatást az atomi nívók is megérzik. A nívók is hatnak 
egymásra. 

– A kölcsönhatás eredményeképpen az atomi nívók felhasadnak   
(kimutatható, hogy a nívó annyi nívóra hasad fel, ahány atom van 
egymással kölcsönhatásban) 

– A szilárdtest energianívóit tehát az egyes atomok energianívóinak az 
összessége adja meg:  
 

Szilárdtestek sávelmélete a Na példáján 

Pl.: 2 db Na esetén:  

2 nívóra hasadt K héj 

8 nívóra hasadt L héj 

2 nívóra hasadt M héj 



3. Nagyszámú Na – atomból álló rendszer esetén: 
– Legalább 109 atom együttese esetén a felhasadt nívók sávokká szélesednek ki, ezért 

ebben az esetben energiasávokról, vagy röviden sávokról beszélünk. 

– Mivel nagyon sok atom van egy kristályban, ezért a sávon belüli nívók „összefolynak”. 

– A sávmodellben az elektronok csak olyan energiával rendelkezhetnek, amelyek a 
megengedett sávokba esnek. 

– A megengedett sávokat tilos sávok vagy tilos zónák választják el egymástól. A tilos 
sávoknak megfelelő energiaállapotokban elektronok nem lehetnek. 
 

Szilárdtestek sávelmélete a Na példáján 

Tilos sávok 



3. Nagyszámú Na – atomból álló rendszer esetén – folytatás: 

Szilárdtestek sávelmélete a Na példáján 

ATOMMAG 

1.)  
Az atommaghoz közel eső elektronokat 
a mag jobban vonzza, erősebben köti,  
mint a külső elektronokat.   
A belső elektronok gyakorlatilag nem  
játszanak szerepet az atom energiájának 
a változásában.  
Alsó sávokhoz kisebb energiaértékek  
tartoznak és az energianívók teljesen 
betöltöttek elektronokkal. 

2.) 
A magasabb energiaértékek felé 
haladva a sávok kiszélesednek, mert 
a szomszédos atommagok hatása is 
befolyásolja ezeket az elektronokat: 
széthúzza a sávokat, kiszélesedés jön  
létre 



3. Nagyszámú Na – atomból álló rendszer esetén – folytatás: 

Szilárdtestek sávelmélete a Na példáján 

ATOMMAG 

3.) 
Értelmezés (alapsáv): 
A legfelső teljesen betöltött energiasávot 
alapsávnak (A) nevezzük. Valenciasávnak, 
vagy vegyértékkötési sávnak is nevezik  
ezeket. 

4.) 
Értelmezés (vezetési sáv): 
A legfelső teljesen betöltött energiasáv 
felett lévő, részben betöltött, vagy teljesen 
üres sávot vezetési, vagy kondukciós 
sávnak (V) nevezzük. 

A vezetési sávot az alapsávtól egy tilos  
zóna (T) választja el. 



A vezetők fogalma 

A szilárdtestek elektromos tulajdonságait a legfelső sávok egymáshoz 
viszonyított helyzete szabja meg. E sávok helyzetének megfelelően a 
szilárdtestek lehetnek vezetők, szigetelők és félvezetők. 

1. Ha a vezető páratlan vegyértékű fém: 
– Minden atomja a fémben pozitív ionra és páratlan számú vegyérték-elektronra bomlik. 

– Mivel a valencia-elektronok energianívónként párosával helyezkednek el, ezért a 
vezetési sávot elektronok csak részben töltik ki. 
 

Elektronokkal betöltött sáv vagy 
sávrész a vezetési sávban. 

Megengedett, de elektronokkal be 
nem töltött sáv. 

A vezetési sávban lévő elektronok 
az elektromos térből energiát 
vehetnek fel, és így az alacsonyabb 
nívóról a magasabbra mehetnek át. 
Az egyensúlyi állapot ilyen  
megbomlása elektromos áramként  
jelentkezik. 



2. Ha a vezető páros vegyértékű (általában 2 vegyértékű) fém: 
– Mindegyik atom pozitív ionra és páros számú elektronra bomlik fel 

– Az elektronok párosával helyezkednek el az energianívókon és éppen betöltik az 
alapsávot. 

– E fémek vezetési sávja teljesen üres és részben belenyúlik az alapsávba, vagyis az (A) és  
(V) sávok között nincsen tilos sáv. 

– Az elektronok az elektromos térből könnyen vehetnek fel energiát és így nyílik mód 
az áramvezetésre. 
 

A vezetők fogalma 



3. Ha a teljesen betöltött alapsáv és a teljesen üres vezetési sáv között a 
tilos sáv szélessége nagy, azaz 2 – 10 eV energiaszélességű akkor a 
szilárdtest szigetelőként viselkedik. 
– Az elektromos áramot nem vezeti 

– Az alapsávban lévő elektronok az elektromos térből nem tudnak olyan nagy energiát 
felvenni, hogy átugorják a tilos sávot és a vezetési sávba jussanak. 

– Ezt a nagy energiát az elektronok termikus úton sem képesek felvenni. A kristály 
előbb olvad meg mintsem hogy szilárd állapotban vezetővé váljon. 
 

A szigetelők fogalma 

Nagyon széles  
tilos sáv 



4. Ha a teljesen betöltött alapsáv és a teljesen üres vezetési sáv között a 
tilos sáv szélessége csak néhány tized eV, akkor alacsony hőmérsékleten 
a kristály szigetelő, de a hőmérséklet növelésével növekvő elektromos 
vezetőképességet mutat. 
– Termikus gerjesztés hatására az alapsávban lévő elektronok az igen keskeny tilos 

sávon átugorva a vezetési sávba juthatnak illetve jutnak. 

– Mivel a vezetési sávba átlépett elektronok száma kicsiny és erősen függ a 
hőmérséklettől, ezért a vezetési áram erőssége is kicsi és hőmérsékletfüggő lesz. Az 
ilyen tulajdonságú félvezetőket saját félvezetőknek nevezzük. 
 

A félvezetők fogalma 

Nagyon keskeny tilos sáv 



Szilárdtestek sávelmélete 

Sávelmélet a hullámmodell alapján 



Sávelmélet a hullámmodellel 
A kvantummechanika szerint az elektronok a fémben hullámként is 
reprezentálhatók.  

A vezetésben lévő elektronokat haladó hullámokként foghatjuk fel.  

A vezetésben részt vevő elektronok a fémrács belsejében a rácssíkokról 
visszaverődhetnek. 
 



Interferencia következtében maximális erősítés van, ha:   𝒅 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝜶 = 𝒏 ∙
𝝀

𝟐
 

Átszorozva 2-vel: 𝟐𝒅 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝜶 = 𝒏 ∙ 𝝀 

Ha 𝛼 = 90°, akkor az interferencia feltétele:  𝟐𝒅 = 𝒏 ∙ 𝝀, → 𝛌 =
𝟐𝒅

𝒏
, 𝐧 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … 

Ekkor az interferencia jelentése: állóhullám létrejötte. 

Az állóhullámok létrejötte a vezetésben résztvevő elektronok számára tiltott 
azért, mert az állóhullám nem haladó hullám, márpedig a vezetési elektronokat 
haladó hullámokkal azonosítjuk. 

Tehát a tiltott hullámhosszak:  𝝀𝒕 =
𝟐𝒅

𝒏
, 𝒏 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … 

 Írjuk fel a de Broglie egyenletet ezekre a tiltott hullámhosszakra:  

Tiltott impulzusok:  𝒑𝒕 =
𝒉

𝝀𝒕
=

𝒏𝒉

𝟐𝒅
 

 

A szabad elektronok kinetikus energiája:  

𝑾𝒌𝒊𝒏 =
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐 =

𝒑𝟐

𝟐𝒎
, 𝑚𝑒𝑟𝑡 𝒑 = 𝒎𝒗  

Ha most a kinetikus energiát a tiltott impulzusokkal írjuk fel: 

Tiltott energia:   𝑾𝒌𝒊𝒏−𝒕𝒊𝒍𝒕𝒐𝒕𝒕=
𝒑𝒕

𝟐

𝟐𝒎
=

𝒏𝟐𝒉𝟐

𝟒𝒅𝟐∙𝟐𝒎
=

𝒏𝟐𝒉𝟐

𝟖𝒎𝒅𝟐 

A tiltott energiákból tiltott sávok vagy tilos sávok jönnek létre. 



𝑊𝑘𝑖𝑛 =
𝑝2

2𝑚
    Egy parabola egyenlete: 

A vezetésben részt vevő elektronok (valenciaelektronok) nem rendelkezhetnek olyan ún.  
tilos energiákkal, amelyek a tilos energiasávokba esnek. Azaz tilos energiasávokban elektronok 
nem lehetnek.  

Szabad sáv 

Szabad sáv 

Szabad sáv 

Tilos sáv 

Tilos sáv 



A kristályok tulajdonságait a megengedett energiasávok betöltöttsége és a tilos sávok 
szélessége és ezek egymáshoz való viszonyultsága határozza meg. 

Vezetők, szigetelők és félvezetők definiálhatók az elektromos vezetés szempontjából  
a tilos sávok és a megengedett valencia- és vezetési sávok egymáshoz viszonyított  
elhelyezkedése alapján, mint a szabadelektron modellnél láttuk....  
 a kétféle modell ugyanoda vezet 


