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1. Утворення енергетичних зон в кристалах. Зони валентна, забороне-
на  і  провідності 

 
На минулому занятті ми вивчили будову твердого тіла – кристалічну грат-

ку, яка утворюється при зближенні атомів.  
Щоб зрозуміти, чому тверді тіла за ве-

личиною питомої електропровідності розпо-
діляються на провідники, напів-провідники 
і діелектрики, нам необхідно детальніше ро-
зглянути енергетичні стани електронів у 
твердому тілі.  

Для цього спочатку розглянемо енер-
гетичні стани електронів в окремих невзає-

модіючих атомах.  Згідно з вдосконаленою моделлю Бора-Зоммерфельда, атом 
складається з ядра і електронів, які знаходяться на певних орбітах на деякій від-
стані від ядра (мал.1). 

Орбіти можуть мати форму кола або еліпса. Кожна орбіта характери-
зується так званими квантовими числами.  

• n = 1, 2, 3,… - головне квантове число, визначає дискретний ряд енерге-
тичних рівнів (номер орбіти). 

• l = 0, 1, 2,… n-1 – орбітальне квантове число, характеризує форму орбі-
ти. 

Є ще два квантових числа, які характеризують стан електрона в атомі в ма-
гнітному полі: 

• ml = 0, ± 1, ± 2,… ± l – магнітне орбітальне квантове число. 
• ms = ± ½  - магнітне спінове квантове число. 
Таким чином, стан електрона в атомі, його енергія, залежить від чотирьох 

квантових чисел. Однак найбільше енергія електрона в атомі залежить від голо-
вного ковалентного числа n.    

Wn=  W1 / n
2 , 

де W1 – енергія на першому енергетичному рівні.  

 



Тобто, електрони в атомі займають певні, дискретні рівні, які можна зобра-
зити таким чином (мал.2): 

n=4             (N=2n2  = 32) 
 
n=3             (N=18) 
 
n=2             (N=8) 
 
n=1             (N=2)                       Мал.2. 
 

На кожному рівні може знаходитись лише певна кількість електронів: 
N=2n2. Так, на першому рівні може бути 2, на другому – 8, на третьому – 18 і 
т.д. Причому, заповнення рівнів електронами в атомі йде знизу вгору від мен-
шої енергії до більшої. Тут діє так званий принцип Паулі: на одному енерге-
тичному рівні, який характеризується одним набором чотирьох квантових 
чисел, може знаходитись не більше одного електрона. 

 
 
Розщеплення енергетичних рівнів атома в твердому тілі. Утворення 

енергетичних зон 
 

Розглянемо уявний процес об’єднання N атомів у кристалах. Нехай це бу-
дуть,наприклад, атоми натрію. Доки атоми далеко один від одного, вони мають 
однакові енергетичні рівні. При зближенні атоми взаємодіють своїми електрич-
ними полями, стають однією квантовою системою і електрони, згідно з прин-
ципом Паулі, вже не можуть мати однакові рівні. Ці рівні дещо зсуваються і ро-
зміщуються поруч, утворюючи смуги рівнів, або так звані енергетичні зони.  

Більше за інші розщеплюються зовнішні рівні, так що може відбутися пе-
рекриття зон. Таким чином в кристалі виникає система рівнів енергії, які мо-
жуть займати електрони (мал.3). 

 
 
 
Рівні енергії 

в  зонах розміщені 
дуже густо. 

 
 
 
Мал. 3. 
 
 



Так як  згідно з теоретичними розрахунками і експериментальними вимі-
рюваннями ширина дозволених зон становить декілька еВ, а кристал містить 

~1023 атомів, то відстань між сусідніми рівнями 
~10-23 еВ (мал. 4). 

Зобразимо окремо дозволені рівні енергії 
відповідно до мал.3. В залежності від конкрет-
них властивостей атомів рівноважна відстань 
між сусідніми атомами в кристалах може бути 
r0 або r1. В кристалах Na атоми розміщені на ві-
дстанях r0 і має місце перекриття зон. 

 
В кристалах, у яких міжатомна ві-

дстань відповідає r1 , між дозволеними 
зонами є заборонена зона ∆W (мал.5). 

 
 
 
Мал.5. 
 

 
 

2. Заповнення енергетичних зон електронами. Електропровідність   
твердих тіл з точки зору зонної теорії: метали, напівпровідники,  ді-

електрики 
 

 Питома електропровідність визначається за формулою σ=еnun , тобто вона 
залежить від концентрації вільних електронів n і їх рухливості un. Концентрація 

вільних електронів залежить від характеру 
заповнення енергетичних зон електронами. 
Привертає увагу зона, яка утворюється з того 
рівня, на якому знаходяться валентні елект-
рони в основному стані атома. Цю зону бу-
демо називати валентною і позначатимо її 
буквою v (мал.6). Вище від валентної зони 
знаходиться заборонена зона (∆W), а ще ви-
ще – вільна зона (С).  

Заповнення зон електронами йде знизу 
вгору із врахуванням принципу Паулі. В залежності від ступеня заповнення ва-
лентної зони електронами і ширини забороненої  зони можливі три типи твер-
дих тіл: метали, напівпровідники і діелектрики. Розглянемо електричні власти-
вості цих твердих тіл за допомогою енергетичних діаграм. 

Метали. В металі електрони заповнюють валентну зону не повністю. На-
приклад, у Na на рівні n=3, l=0 може знаходитись два електрони, а є тільки один 
(більше електронів у натрію немає). Але при об’єднанні в кристал валентних 

 

 

Мал. 18 

Мал. 19 



електронів атомів стає багато і вони будуть заповнювати рівні знизу вгору 
щільно. На кожному рівні з n=3, l=0 буде вже по два електрони. 

 Таким чином, зона виявиться заповненою тільки наполовину. А із враху-
ванням перекриття з рівнями верхньої порожньої зони, заповнення буде ще 
меншим. Отже, в металі у валентній зоні поруч з рівнями, зайнятими електро-
нами, знаходяться вільні рівні. 

Якщо до такого кристалу прикласти електричне поле, електрони будуть 
прискорюватись. При цьому їхня енергія зростатиме і вони будуть переходити 
на вищі рівні. Такі рівні у металі є і валентні електрони можуть брати участь в 
електричному струмі. Таким чином, кристал із подібною схемою енергетичних 
рівнів буде представляти собою метал. 

В металах валентна зона є одночасно і зоною провідності.  
 
Напівпровідники. Тверде тіло буде мати напівпровідникові властивості 

тоді, коли рівні валентної зони повністю зайняті електронами – зона заповнена і 
в ній немає  вільних рівнів, а ширина забороненої зони мала (< 2eB). 

 Тому, щоб збільшити енергію електрона, необхідно надати йому енергію  
не меншу, ніж ширина забороненої зони ∆W (мал.7). Таким чином,  властивості 
кристалу визначаються шириною забороненої зони ∆W.  

Якщо ∆W невелике (складає декілька десятих 
часток електроновольта), то енергія теплового руху 
kT виявляється достатньою для того, щоб перевес-
ти частину електронів у верхню вільну зону. Ці 
електрони, знаходячись  у вільній зоні, вже можуть 
змінювати свою енергію під дією поля і стають  
електронами провідності. Вільна зона для таких 
електронів  є зоною провідності.                                                         

                                                                                                                
                               Мал.7.       

 
При цьому також виникає можливість переходу електронів у валентній зо-

ні на рівні, що звільнилися, і це обумовлює провідність по валентній зоні. В на-
півпровідниках  ширина забороненої зони  ∆W < 2 eB. 

 Типовими напівпровідниками є германій і кремній (∆W=0,72 eB і 1,12 eB  
відповідно). 

 
 
 
 
 
 

 



 
Мал.8. 
 
Діелектрики. Якщо ширина  забороненої зони ∆W велика (становить декі-

лька eB), тепловий рух не може закинути електрони у вільну зону. В цьому ви-
падку кристал є ізолятором (мал.8). 

 
 

3. Поняття про ефективну масу носіїв заряду 
 

Електропровідність залежить від того, як заповнюються енергетичні зони 
електронами. Однак вона залежить також від умов руху електрона в періодич-
ному полі гратки кристала: σ = еnun. Тобто залежить від рухливості електрона 
un = vдр  ⁄  Е . 
       Напрямлений рух електрона в полі  гратки виявляється складним. Елект-
рон взаємодіє з полем гратки і в результаті рухається повільніше. Цю взаємодію 
можна формально вилучити, якщо ввести поняття ефективної маси. Тоді можна 
вважати, що внутрішнього поля                                                                                              
гратки ніби немає, що електрон рухається тільки    
в зовнішньому полі, однак в нього інша маса, так звана ефективна маса mn*. 
Вона більша від маси електрона, тому “такий електрон” в гратці рухається по-
вільніше (мал.9). 

Естафетний рух електрона у валентній зоні  також розглядається як рух де-
якого позитивного заряду – дірки , що має ефективну масу mp*. 

Поняття “ефективна маса” широко використовується  в квантовій теорії 
електропровідності напівпровідників. 

 
Питання для контролю. 

1. Що таке енергетичні рівні атомів? 
2. Що таке енергетичні зони у твердому тілі? 
3. Дати оцінку відстані між двома сусідні-

ми рівнями в зоні. 
4. Що таке зона валентна ,зона провідності, 

заборонена зона? 
5. Як відбувається заповнення енергетич-

них зон електронами в твердому тілі? 
6. Пояснити електропровідність металів 

напівпровідників, діелектриків з точки 
зору зонної теорії? 


