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Part set - Strutura atòmica e molecolar
An costa part i vardoma la strutura atòmica dla matéria, i parloma dj'àtomo, e da sta mira i vardoma le
sostanse condutriss, semi-condutriss e isolant. I foma n'acénn a la distribussion dl'energìa fra le partìcole. I
vardoma peui la polarisassion da na mira molecolar. Dòp i vardoma le rason molecolar dël magnetism e i
giustificoma 'l diamagnetism, ël paramagnetism e 'l fer-magnetism.
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STRUTURA ATÒMICA DLA MATERIA

Costa part a veul nen esse un tratà de strutura dla matéria, ma a l'ha 'l but ëd giustifiché da na mira
microscòpica lòn ch'i l'oma vist a propòsot d'eletricità e magnetism, e antroduve 'l discors a la part relativa ai
semicondutor.

An efét sensa, quàich conossensa an sla strutura dla matéria a livél atòmich, molecolar e cristalin, a
l'é nen fàcil rendse cont del comportament dij materiaj semicondutor, che a son materiaj, com a dis ël nòm
midem, a metà strà fra ij condutor e j'isolant, dont l'importansa a l'é bin ciàita a tuti ant ël camp dl'eletrònica.

L'àtomo ëd Bohr
Ant  l'achit  general  a  coste  nòte  (Prima  part  -  Nòte  'd  Mecànica)  i  l'oma  già  acenà  a  la  stòria  del

modél d'àtom che i dovroma adéss, a parte da le prime suposission ëd Thomson ant ël 1901 për giustifiché la
presensa 'd càrie positive e negative (dàite da eletron) ant l'àtom. I l'oma dit che Thomson a suponìa
n'àtomfàit coma na balin-a 'd matéria con un diàmeter ëd l'órdin ëd 10-8 cm, positiva da na mira elétrica, con
eletron negativ che a stasìo andrinta coma le gruméle dla fruta. J'eletron a j'ero atirà da la massa positiva ma
a tiravo a arbutésse fra 'd lor, e a trovavo posission d'echilìbri su surfasse sfériche consèntriche.

Sto modél però a quadrava nen con d'àutri esperiment, che a dimostravo che l'eletron a peulo
traversé sutìj seuj ëd matéria an manera pì fàcil ëd lòn che 'l model ëd Thomson a suponìa. Për giustifiché sta
"trasparensa" dla matéria a j'eletron, a comensavo a fesse strà d'ipòtesi d'àtom organisà coma cit sistéma
planetàri (prima Nagaoka ant ël 1904 e peui Rutherford ant ël 1911). An particolar Rutherford a l' ha suponù
che a-i fussa na nos sentral positiva e che a contnéissa bele che tuta la matéria dl'àtom, e motobin cita, con
d'eletron perifërich motobin lontan da la nos, an proporsion a soe dimension. J'eletron, për nen casché an sla
nos a rason dl'atrassion fra càrie positive e negative, a l'avrìo dovù viré antorna a la nos për svilupé na fòrsa
sentrìfuga gròssa a basta da compensé l'atrassion.

Ma ij problema a j'ero nen finì, dal moment che, second la Fìsica clàssica, n'eletron che a përcor na
trajetòria sarà, ò bele mach curva, a patiss n'acelerassion sentrìpeta e donca (com i vëddroma) a venta che a
anraja d'energìa. An costa manera a perdrìa soa energìa, as avzinrìa sempe pì a la nos e a-j cascrìa ansima bin
ampréssa. Contut sòn, n'esperiment fàit da Geiger e Marsden, darera consèj ëd Rutherford, ant ël 1908, a
dasìa  rason al  modél  d'àtomo con nos sentral  cita  e  eletron estern che a  lassavo lé  spàssi  ocupà da l'àtomo
quasi veuid. An cost esperiment as misurava com a vnisìo devià 'd partìcole alfa slansà contra na lastrin-a 'd
matéria motobin sutìla. J'arzultà a j'ero, an manera motobin precisa, coj che as podìjo supon-e con la teorìa
ëd Rutherford.

A sta mira as tratava 'd capì com a l'era che j'eletron a anrajavo nen energìa përcorend soe òrbite. A
sto  propòsit  a  son  vnuit  a  taj  j'esperiment  e  jë  studi  fàit  da  Planck  ant  j'ani  fra  'l  1896  e  'j  1901  an
sl'assurbiment e l'emission dle radiassion, che a dimostravo che l'assurbiment e l'emission dl'energìa a càpita
nen con continuità, ma për quantità discréte. A parte da costi arzultà Böhr, ant j'ani 1912 e 1913 a l'ha ipotisà
che ij livéj d'energìa dont j'eletron as treuvo a son livéj stàbij, e l'eletron a peul anrajé d'energìa mach passand
a un livél pì bass. Sti livéj a son con valor bin definì. As dimostra che costa teorìa microscòpica a peul cobié
bin con j'arzultà dla teorìa clàssica a livél macroscòpich, a rason dël vreman cit sàut d'energìa fra ij difernt
livéj, pròpi parèj coma la quantisassion dla cària mìnima dl'eletron a disturba nen l'idèja che, a livél
macroscòpich, na cària a peussa esse considerà variàbil con continuità.

Contut sòn a-i ero 'ncora vàire còse che a cobiavo nen, e 'dcò le coression portà ant j'ani dòp da
Sommerfeld a sodisfavo nen, mentre 'l modél d'àtom a restava n'ipòtesi 'd travaj. A l'era ciàir che la Fìsica
clàssica a bastava nen a spieghé tuti ij fenòmeno a livél atòmich. Ma ant j'ani 1927 e 1928 a ven formulà la
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"teorìa quantìstica" an manera lògica e compléta, (DeBroglie, Heisenberg, Schrodinger, Dirac, Pauli) e parèj
as oten n'utiss potent për lë studi dël mond microscòpich, scheuvrend cole ch'a son le régole ch'a lo goerno,
utiss che a ven peui sempe pì përfessionà.

L'àtomo 'd Böhr, macassìa a l'é sempi a basta da vnì motobin a taj për studié certi concét e ilustré
vàire  còse  che  a  ven-o  a  ataj  an  nòstr  but.  Për  d'àutre  còse  peuj,  a  venta  anvece  dovré  un  modél  manch
semplificà. Coma prim concét ch'i dovroma i consideroma che "l'eletron a l'é stàbil an soa òrbita andova a
anraja nen energìa" e che "j'òrbite possìbij a son stabilìe da dàite régole 'd quantisassion", che i vëddroma.
An coste ipòtesi i studioma l'àtomo d'idrògen, che a l'é 'l pì sempi, giusta për s-ciairi-ne quàich concét
amportant.

L'àtomo d'idrògen

A l'é 'l pì sempi àtomo che as peussa trové an natura. An efét a l'é giusta fàit da un proton (che a l'é
soa nos) con na cària  e e n'eletron con na cària e. L'eletron a vira antorna al proton, che a l'ha na massa
1836 vire pì gròssa, e second j'ipòtesi fàite a anraja nen d'energìa. La fòrsa d'atrassion fra le doe carie a l'é
dàita da la lèj ëd Coulomb e a val:
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Ël moviment che a arzulta, da na mira clàssica, un moviment sentral che a dëscriv n'òrbita elìtica,
che a peul dventé sircolar (cand ij doi semi-ass a son istéss). Da la mecànica i savoma che j'òrbite che a l'han
l'istéss ass magior a l'han l'istéssa energìa. Fra j'òrbite che a l'han na dàita energìa a-i é 'dcò cola la pì sèmpia
che a l'é sircolar. Is limitoma a consideré coste òrbite për nòstr àtomo.

Second lòn che Böhr a l'ha suponù, j'òrbite che a son përmëttùe për l'eletron antorna al proton a son
cole andova ël ragg rn  a pòrta al moment dla quantità ëd moviment m  u  rn tal ch'a sia:
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a andivìdoa ij livéj a parte dal pì bass e h a l'é la costant ëd Planck, che a val h  6,62 10 34 [joule second].

Për  trové  la  velocità  an  sl'òrbita  (che  a  sarà  costanta,  dal  moment  che  l'òrbita  a  l'é  sircolar)  i
consideroma che la fòrsa sentrìpeta a venta ch'a sia ugual a l'atrassion coulombian-a, e donca
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che a l'é negativa, dla moment che l'eletron a l'é "anlià " a la nos.

I podoma arpresenté tant j'òrbite possìbij, coma ij livéj energétich ëd coste òrbite, an manera
schemàtica, a parte da n = 1 che a corispond al livel 1, ël pì bass possìbil për l'àtomo d'idrògen.

An figura 1, la prima part, i l'oma arportà ij ragg dle prime òrbite possìbij an cost model, mentre ant
la sconda part i l'oma arportà ij valor dij livéj energétich. As nòta che man man che as passa a livéj pì àut,
costi as son sempe pì davzin l'un a l'àutr. I podoma trové ij valor quantisà për ij ragg dj'òrbite, da la
condission ëd partensa ipotisà da Böhr:
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Për n = 1 i l'oma la pì cita òrbita përmëttùa andova r1 a val 0,53 .

Figura 1 - Òrbite possìbij e livéj energétich për l'àtomo d'idrògen
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A sta mira as peulo calcolé ij valor dl'energìa che a corispondo a le diferente òrbite, da l'espression
dl'energìa ch'i l'oma trovà. Vorend ëdcò sì scrive l'energìa an fonsion del nùmer n ,  i  podoma  derivé  na
fòrmula  che  a  ven  da  lë  studi  dle  spétr  d'emission  dl'idrògen.  I  la  butoma  sì  e  peui  i  parloma  dë  sto  spétr
d'emission. I ciamoma En  l'energìa për arferìsse al livél n :
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Spetrografìa dl'idrògen
I l'oma vist che j'eletron, antorna a la nos d'idrògen, a peulo avèj diferent livéj d'energìa. Sti eletron

a  peulo  rivé  a  costi  livéj  se  da  fòra  a  ven  furnìa  l'energìa  che  a  serv  për  rivéie,  pr'esempi  con  ël  calor.  Is
preocupoma nen ëd coma sti àtomo a peulo esse ecità, e i vardoma anvece coma costi àtomo a torno a le sta
fondamental, ò macassìa, a passo a stat pì stàbij anrajand d'energìa, sot forma 'd foton 'd radiassion eletro-
magnética.

Ai temp ëd Böhr sto spétr a l'era già conossù, e a l'era stàita trovà na lèj empìrica për dëscrive le
righe 'd lus (infra-rossa, visìbil e ulta-violëtta) dont sto spétr a l'era fàit.

A ven a taj, a sta mira, definì ij "nùmer d'onda"   coma
1~
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 , andova, an pràtica,   a

l'é 'l nùmer d'ossilassion al second fàite da la radiassion, f  a l'é soa frequensa, c  la velocità dla lus e   la
longhëssa d'onda dla radiassion midema. La lèj empìrica a dis che:
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andova n  e n'  a son doi nùmer antrégh qualonque, mentre RH  a l'é na costant che a l'ha l'istéss valor dla
costant R  ch'i l'oma dovrà prima, ant l'espression dl'energìa dij livéj.

Se as fissa un valor a n', për diferent valor ëd n  as treuva na série 'd righe, com as peul vëdde an
figura 2, che a corispondo ognidun-a a un valor ëd n, e për ògni valor n'  a-i é na diferenta série.

Figura 2 - Spetr dl'idrògen

As peul  vëdde che ant  ògni  série,   për n che a dventa gròss, ël valor dël nùmer d'onda a tend al
valor dël rapòrt RH / n'2, mentre le lìnie a dvento sempe pì s-ciasse, tant da pi nen esse poosìbil dëstìngoje
l'un-a da l'àutra.
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Për cobié st'arzultà con soa ipòtesi, Böhr a l'ha fàit  n'àutra ipòtesi che a anlìa l'energìa dël sàut fra
stat a la frequensa dla radiassion:

La  radiassion  prodovùa  da  l'àtomo  a  l'é  dàita  dal  passagi  ëd  n'eletron  da  un  livél   En   a  un  livél
d'energìa pì bassa En'. La frequensa  f  socià a la radiassion a l'é dàita da:

h
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che a echival a dì che l'energìa a ven mandà via travers un "quant " che a val hf  (ëd sòlit, an costa relassion,
la frequensa a ven indicà con , donca h ). Costa relassion a corispond motobin bin a lòn ch'a treuva con ij
dàit sperimentaj. An figura 1 i l'oma arportà tre dij sàut d'energìa che a produvo la prima série. As peul vëdde
che ij sàut che a pòrto a l'òrbita 2 da òrbite pì àute a l'han tuti energìa pì bassa 'd coj dla prima série.

As  peul  generalisé  sti  concét  considerand  ëdcò  la  presensa  'd  fòrse  esterne,  e  sto  studi  a  pòrta  a
conclude che lë stat dl'eletron a l'é caraterisà da tre nùmer quàntich, un për gré 'd libertà, e, an pì ël fàit che
l'eletron a peul viré su un sò ass (gré 'd liberà intern) che a pòrta a quatr ij nùmer quàntich che a carateriso lë
stat dl'eletron da na mira energética. Ël numer n ch'i l'oma vist a l'é 'l "nùmer quàntich total" e a l'é 'n nùmer
antrégh 1, 2, 3,.... , e via fòrt. Peui a-i é 'l nùmer antregh l che a l'é dit "nùmer quàntich asimutal ", e che a
l'ha valor che a van da 0 fin-a  a n 1.  Peui  a-i  é  'l  nùmer  antrégh m  che  a  l'é  dit  "nùmer quàntich
magnétich", che a peul andé da l  fin-a a l. L'ùltim nùmer quàntich s  a l'é 'l "nùmer quàntich dë spin",
che a peul mach pijé un dij doi valor 1/2 opura 1/2.

Se a-i son nen fòrse esterne, an condission particolar l'energìa dl'eletron a peul dipende bele mach
da un ëd costi  nùmer.  An condission normal  l'energìa  dl  eletron antorna a  la  nos a  tira  a  esse sempe la  pì
bassa, e donca con l'eletron an sl'òrbita 1. Se l'energìa che l'eletron a arsèiv da fora, për urt con d'àutre
partìcole, radiassion e via fòrt, a l'é tala da porté soa energìa positiva, antlora l'eletron a peul lassé la nos, che
a soa vira a dventa un jon positiv.

Àtomo con pì eletron
Tute le nos diferente da l'idrògen a l'han un nùmer ëd proton ch'a và da 2 an sù, e donca 'dcò

j'eletron antorna a la nos a van da 2 an sù. An costi àtomo ògni eletron as bogia nen mach ant ël camp dla
nos, ma 'dcò ant ël camp prodòt da j'àutri eletron. Macassìa as peul estende a costi àtomo la teorìa 'd Böhr e
as peul dimostré che lë stat dinàmich e 'l livél d'energìa d'ògni eletron i  a l'é 'ncora sempe caraterisà da quat
nùmer quàntich ni ,  li ,  mi ,  si .

An  condission  normaj  tuti  l'eletron  a  tiro  a  ocupé  'l  pì  bass  livél  d'energìa  possìbil,  e  second  sto
prinsìpi, che a l'é sempe vàlid, tuti j'eletron a dovrìo andé ant le stat pì bass, ò livél fondamental, caraterisà
dai nùmer ni  1, li  0, mi  0, si  1/2. Sòn a càpita nen, e la spiegassion a ven dal "prinsìpi d'esclusion ëd
Pauli", che ant ël 1925 a l'ha dàit sta spiegassion:

Ant n'istéss àtomo a peulo nen essie doi eletron ch'a sio caraterisà da la stessa quaterna 'd nùmer
quàntich.

Sòn a veul dì che j'eletron a venta che as dispon-o a seuj, ongidun con un nùmer ëd pòst limità. An
efét con n  1,   dal  moment  che l e m a  venta ch'a  sio  0, a-i é mach pòst për n'eletron con s  = ½  e
n'eletron con s  ½. Donca 'l prim seul, ciamà seul K,  a peul contèn-e al pì doi eletron (àtomo d'idrògen e
àtomo d'élio). Ant lë scond seul, ciamà seul L, a arzulto eut pòst che a peulo esse ocupà, e via fòrt parèj.

Tut sòn, però, as àplica mach a àtomo isolà, che a anteragisso nen fra 'd lor, com a podrìo esse coj
d'un gas. Vardoma adéss com a càmbio le còse cand i l'oma da fé con d'element sòlid.
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Strutura dij sòlid
Cand j'àtomo a son davzin com a peul  capité  ant  un sòlid,  la  strutura a  seuj  ch'i  l'oma vist  a  ven

përturbà da la presensa dj'àutri àtomo. As diso cobià doi àtomo che a peulo scambiésse d'energìa. An fonsion
dla quantità përsentual dl'eneregìa che a peulo scambiésse, l'acopiament a l'é dit débol ò fòrt. A l'é ciàir che
se doi àtom a son lontan a l'é d'autut trascuràbil l'energìa che a peulo scambiésse, e sò eletron a son ant lë stat
dl'àtomo lìber.

I suponoma, antlora, ëd comprime un gas d'àtomo isolà. A na dàita mira i rivoma a fé anteragì
j'eletron pì estern, dont le òrbite a comenso a antërsechésse, e as podrìa pensé 'd fé antëseché 'dcò j'àutre
òrbite interne, aumentand la compression.

Ant ij sòlid j'òrbite esterne dj'àtom as sovra-pon-o an manera da dovèj consideré j'interassion con
j'òrbite esterne dj'àtomo davzin. Cand a càpita che doe òrbite a van a ocupé l'istéss ëspassi, almanch an part,
l'eletron che a stà an col'òrbita a sent nen mach l'efét dla nos ëd sò àtomo, ma 'dcò l'efét ëd cola dl'àutr àtomo
e l'efét dl'eletron che a stà an sl'àutra òrbita. L'arzultà a l'é che se prima ij doi eletron a l'avìo l'istéssa energìa,
adéss a pijo, ant ògni moment, doe energìe un pochetin diferente, e a l'é nen possìbil stabilì qual dij doi a pija
n'energìa pì grossa e qual n'energìa pì cita. Sta separassion a dipend da la distansa r  dle doe nos. Man man
che la distansa a diminuiss a chës la separassion fra ij livéj che prima a l'ero istéss , e a comenso a separésse
le energìe dle òrbite pì esterne, e peui cole dle òrbite pì interne, second lòn che i l'oma arpresentà an figura 3,
an manera indicativa, për un sistema ed doi àtomo.

Se i pijoma N àtomo, che cand a son separà a l'han tuti j'istéss livéj d'energìa për sò eletron, i
podoma pensé che sti livéj a sio coj dël sistema dij N  àtomo, e ij livéj dël sistema a sio la sovraposission ëd
N  livéj istéss.

I avzinoma adéss nòstri N àtomo  për  fé  nòstr  sòlid,  e  i  l'avroma  che  ij  livéj  dl'istéssa  òrbita  a
comenso a separésse an N livéj con energìa un pochetin diferenta, prima për j'òrbite esterne e peui ëdcò për
j'òrbite pì interne. As formo donca ëd grup ëd livéj, che a-j diso "bande".

Figura 3 - Sdobiament dij livéj për doi àtomo davzin

Un qualonque sòlid, a na dàita pression e na dàita temperatura, a l'é caraterisà da na soa distansa
interatòmica r0 bin determinà, ò macassìa da distanse determinà fra àtomo se costi a son nen dl'istéss tipo.
An figura 4 i arportoma n'arpresentassion ëd coste bande ant un sòlid. I notoma che ij livéj che a j'ero veuid
ant j'àtomo separà a formo bande veuide, ij livéj che a j'ero pien a formo bande pien-e, ma mentre la distansa
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a diminuiss na banda pien-a a peul sovrapon-se a na banda veuida, e antlora a-i na ven na banda nen tuta
ocupà, ò semi-pien-a.

Figura 4 - Bande d'energìa ant un sòlid

Le bande ch'a anterésso ij fenòmeno elétrich a son cole 'd valensa e cole 'd condussion, che i
vëddroma 'd definì. La banda 'd valensa a l'é la banda ocupà ch'a deriva da la division dël livél d'energìa pì
àuta dj'àromo 'd partensa, e j'eletron che as treuvo an costa banda a son coj ëd valensa dj'àtomo, vis-a-dì coj
che a stabilisso l'anliura con j'àutri àtomo. La banda 'd condussion a l'é cola che a stà sùbit dzora a la banda
'd valensa e as ës-ciama parèj pròpi për soa amportansa ant la condussion elétrica dij materiaj.

I l'oma vist che ant ël modél d'àtomo ëd Böhr n'eletron a peul mach avèj valor determinà d'energìa,
mentre tuti j'àutri valor a son proibì. Cand j'àtomo as avzin-o a formé un sòlid, ij livéj d'energìa as ëslargo an
bande, e coste bande a conten-o ij livéj che a peulo esse ocupà da j'eletron.

A  peul  capité  che  doe  bande  as  ëslargo  fin-a  a  sovra-ponse,  opura  che  fra  doe  bande  a-i  sia
n'interval che a corispond a energìe che a j'ero proibìe ant j'àtomo. As forma donca, an sto cas,  n'interval
proibì d'energìa, dal moment che a conten nen livéj possìbij, e gnun eletron a peul pijé n'energìa che a casca
an cost interval. A l'é nen dit che na banda veuida a sia 'dcò na banda proibìa, dal moment che a peul conten-
e livéj che a son consentì, cotut che a-i sio nen d'eletron che a van a ocupéje an condission normaj.

Moviment dj'eletron ant un sòlid
Is arferima sì, për semplifiché, a sòlid cristalin, andova le nos dj'àtom a òcupo posission precise e

antorna a coste posission a vibro për agitassion tèrmica, opura a sòlod micro-cristalin, andova la strutura a l'é
fàita  da cit  cristaj  colegà fra  'd  lor  da anliure sempe dl'istéss  tipo,  contut  che la  regolarità  dël  retìcol  a  sia
anterompùa sovens. I ciamoma "retìcol cristalin "  l'ansema  dij  pont  ant  lë  spassi  che  a  arpresento  le
posission d'arpòs dle nos. An general ij metaj a son fàit da na strutura micro-cristalin-a, con cristaj colegà fra
'd lor an manera pì ò manch regolar.

Për che ant un sòlid j'eletron a peusso spostésse a l'é necessari, natural, che costi a peusso passé da
n'àtomo a n'àutr. Për fé sòn a venta che soa òrbita as sovra-pon-a a n'òrbita istéssa ëd n'àtom davzin, e ant la
banda che as forma a rason ëd costa interassion, a-i sia un livél consentì lìber. A venta peui che l'eletron a
l'àbia  energìa a  basta,  ma andrinta  a  na banda,  che a  sarà semi-pien-a,   a  peul  basté  l'energìa  che a  ven da
l'agitassion tèrmica. Ëd sòlit  a sto procéss a partécipo  mach j'eletron ëd valensa, che a son ij pì estern e a
son manch anlià a la nos.

Condutor, isolant, semi-condutor

La diferensa fra materiaj condutor e materiaj isolant a ven bin spiegà da la strutura a bande, e da
coma coste bande a son dëstribuìe ant ël sòlid particolar. An figura 5 i arportoma na schematisassion andova

banda pien-a

banda veuida

banda proibìa
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a son ilustrà ij mecanism che a rendo isolant opura condutor un material, për peui acené a na tersa categorìa
'd materiaj, che as dirìo isolant "ma nen a basta".

Figura 5 - Bande ancondutor, isolant, semi-condutor

Condutor

A-i son doe manere për avèj un material condutor. La prima a l'é che a-i sia na banda dont ij livéj
consentì a son nen tuti ocupà da eletron, donca na banda che a l'àbia da 's për chila livéj lìber. La sconda a l'é
che la banda 'd valensa, contut ch'a l'àbia sò livéj ocupà, as ëslarga fin-a a sovra-pon-se a na banda superior
consentìa ma veuida. Costa banda, antlora , a furniss ij livéj lìber necessari a la condussion.

Isolant

An sto cas, com as peul vëdde an figura, la banda 'd valensa a l'ha nen livéj lìber, e a l'é separà da la
banda consentìa superior da n'interval proibì bastansa gròss da fé an manera che j'eletron ëd valensa a l'àbio
nen energìa a basta për saotéla. An costa manera j'eletron ëd valensa a peulo nen lassé sò àtomo përchè a
peulo nen ocupé un livél già ocupà da n'àutr eletron. I vardroma dòp che distribussion d'energìa "tèrmica" a
peulo avèj l'eletron.

Semi-condutor

Ant l'ùltima part dla figura i l'oma fàit  n'arpresentassion ëd col ch'a peul esse un semi-condutor. As
trata  ëd na strutura coma cola 'd  n'isolant,  ma sta  vira  l'interval  proibì  a  l'é  motobin cit,  tant  da podèj  esse
saotà da coi eletron che a rivo a avèj energìa tèrmica a basta (sòn sempe second la distribussion
probabilìstica dl'energìa tèrmica ch'i vëddroma). Na vira che l'eletron a riva ant la banda veuida consentìa, a
dventa disponìbil për la condussion, e a lassa un beucc ant la banda 'd valensa, che a peul esse ocupà da
n'àutr  eletron,  an  manera  che  a  l'é  coma  se  as  formèisso  doi  portator  ëd  cària,  un  negativ  ant  la  banda  'd
condussion dzora l'interval proibì, e l'àutr positiv, dàit da la mancansa dl'eletron, ant la banda 'd valensa sota
l'interval proibì. A l'é ciàir che eletron e beucc a l'han la tendensa a arcombinésse, con l'eletron che a "torna
andarera", arciamà dal camp elétrich.

banda veuida
livéj lìber

banda pien-a

banda semi-pien-a

livéj lìber

livéj ocupà

condutor

banda veuida

banda pien-alivéj ocupà

Interval proibì
banda veuida

banda pien-alivéj ocupà

Interval proibì
isolant

semi-condutor
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La condutività a l'é motobin cita, përchè a son pòchi j'eletron che a sàoto l'interval proibì, e ant ògni
moment ël nùmer d'eletron lìber e 'd beucc a l'é limità da l'arcombinassion dij doi. An sto cas, macassìa, a l'é
ciàir che la condutività a l'é motobin anlià a la temperatura.

I artornroma an sij semi-condutor, che për soa amportansa a ciamo na tratassion a part.

Distribussion statìstica dl'energìa fra partìcole
I l'oma vist che la temperatura a influiss an sla possibilità, për n'eletron, ëd saoté n'interval proibì e

passé ant la banda superior ëd condussion. A l'é ciàir che costa possibilità a dipend ëdcò da la larghëssa
dl'interval proibì. An general, antlora, a l'é amportant vardé com as distribuiss l'energìa termica fra partìcole,
che al moment i suponoma istesse.

Sta distribussion d'energìa a  stà  a  la  base dla  teorìa  cinética dij  gas,  e  a  peul  esse estèisa,  con na
generalisassion che a ten cont dle caraterìstiche dle partìcole (se a sodisfo ò nò al prinsìpi d'esclusion ëd
Pauli)  a  tuti  ij  tipo  'd  partìcole,  eletron  comprèis.  Sti  studi  a  son  stàit  fàit  da  Maxwell  e  peui  completà  da
Boltzmann, e da costi travaj a riva la fòrmula, ciamà giusta ëd Maxwell-Boltzmannche a dà la ripartission
dl'energìa E fra N molécole për  unità 'd volum d'un gas a temperatura T e an echilìbri tèrmich. I l'oma:

dEEe
KT

NdN KT
E

2
3

2

andova dN  a l'é 'l nùmer ëd molécole,  fra le N  për unità 'd volum,  che a l'han n'energìa comprèisa fra E e
E + dE, mentre K a l'é la costant ëd Boltzmann che a val K = 1,38  10 23 [joule / °K].

Sta fòrmula a val nen për le partìcole che a arsento dj'efét dla quantisassion. Donca a val nen për
j'eletron ant ij metaj. A l'é n'arzultà sperimental che le partìcole che a l'han në spin semidìspari (an unità
h/2 ) a sodisfo al prinsipi d'esclusion, mentre cole a sin zero ò antrégh a sodisfo nen a sto prinsipi. A fan part
dla prima categorìa eletron, proton, neutron e le nos con nùmer ëd massa dìspari, mentre ant la sconda
categorìa a-i son partìcole , deuton, meson  e tute le nos con nùmer ëd massa pari. Le partìcole dla prima
categorìa a son ciamà "fermion" e cola dla sconda categorìa a son ciamà "boson".

A-i son donca, ant la teorìa quantìstica, doe statìstiche 'd distribussion dl'energìa diferente, dont la
prima, "statìstica 'd Fermi-Dirac" a val për ij fermion, e la sconda, "statìstica 'd Bose-Einstein" a val për ij
boson. La diferensa fra le doe statìstiche a l'é bin evidenta për un grup ëd partìcole che a formo un sistema
con ij sò livéj d'energìa, se al supon ëd portéje a la temperatura assoluta T  0.  A costa temperatura l'energìa
tèrmica a dovrìa esse zero. Le partìcole che a seguo la statìstica 'd Fermi-Dirac a peulo nen ocupé tute l'istéss
livél  e  donca a  ocuperan ij  N livéj  pì  bass,  mentre  le  partìcole  che a  seguo la  statìstica 'd  Bose-Einstein as
portran tute al livél p' bass. Ij fermion, donca, a rivran nen a avèj energìa zero.

An costa manera a l'é ciàir, e a l'é verificà da na mira sperimental, che un sistema 'd fermion a l'avrà
sempe motobin ëd pì d'energìa che un sistema 'd boson. An particolar sòn as peul noté a temperature davzin
al zero assolut.

Distribussion dl'energìa dij fermion

I arportoma la distribussion ëd Fermi-Dirac, che a l'é cola che a anteréssa j'eletron, e donca nòstre
costion, sensa fé 'l procediment për arcavéla (në studi pì ancreus an sle caraterìstiche e la strutura dla materia
a podrìa esse ogét ëd n'àutra part ëd coste Nòte). I l'oma:
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andova AF  a l'é na costant che a deuv esse determinà da la condission
i

i Nn , mentre ni  a l'é 'l nùmer

ëd partìcole che a l'han l'energìa Ei dël  livel  ch'a  fà i. K a  l'é  sempe  la  costant  ëd  Boltzmann  e T la
temperatura assoluta dël sistema.

Distribussion dj'eletron ant ij metaj

I  l'oma  vist  che  la  condussion  ant  ij  metaj  a  l'é  anlià  a  l'esistensa  'd  livéj  lìber  ant  la  banda  'd
valensa, tant che costi a sio dla banda midema coma ch'a rivo da na banda veuida che as sovra-pon.

Ant na banda 'd condussion coma costé ij livéj d'energìa consentì a son tanto s-ciass da podej
consideré che l'energìa E, andrinta a la banda, a peul varié con continuità.

Sempe sensa giustifiché la còsa, i disoma che i podoma buté che KT
E

F

F

eA .  La  fòrmula  dla
distribussion dl'energìa dij fermion a dventa antlora:
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che an dà 'l nùmer medi d'eletron ch'as treuvo an sël livél d'energìa E an echilìbri a la temperatura T.   Dal
moment che j'eletron a sodisfo al prinsìpi d'esclusion ëd Pauli, e donca un sol a peul avèj l'energìa E, ël valor
ëd costa fonsion a sarà 1)(0 En andova 0 a dis che a-i é mai n'eletron e 1 che a-i é sempe n'eletron.

I l'oma antrodovù un neuv paràmeter che a l'é EF,  e  che  a-j  diso  "energìa 'd Fermi", dont ël
significà a l'é col d'arpresenté 'l livél d'energìa che a l'à na probabilità d'ocupassion ëd 0,5. As trata ëd na
fonsion  ch'a  cala  pian  con  la  temperatura,  e  che  sovens  a  peul  esse  considerà  na  costant.  As  peul  dé
n'espression për ël valor EF  al zero assolut e scrive na relassion ëd dipendensa ëd EF  da la temperatura, ma
sòn a và fòra 'd nòstr but.

Lòn ch'a l'é pì anteressant a l'é nen tant la fonsion n(E), ma n'espression dël  nùmer ëd partìcole dN
che a l'han n'energìa comprèisa fra E  e E  dE. Sòn a l'é dàit da dN  n(E)  dQ(E), andova i l'oma 'ncora
dQ(E) (E)  dE  a l'é 'l nùmer dij livéj che a l'han energìa comprèisa fra E e E + dE.

La fonsion (E) a l'é la densità 'd livéj për ògni energìa (ò distribussion ëd livéj), e ant le bande che
a anterésso la condussion dij metaj a l'é na fonsion contìnoa. I vëddroma che le còse a son diferente për ij
semi-condutor, e vëddroma peui ël përchè.

A l'é possìbil dimostré (e noi i lo foma nen) che la distribussion dij livéj energétich për ël
moviment ëd n'eletron lìber ant un volum V a l'é dàita da:
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e da sì i arcavoma:
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I notoma, da lòn ch'i l'oma vist, che se 'l sòlid a l'é un sistema isolà che a arsèiv nen energìa da fòra,
j'eletron a van a ocupé ij livéj energétich disponìbij an manera che l'energìa dël sistema a arzulta mìnima.
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Parèj, se un sòlid a l'é isolà e a temperatura ëd 0 °K, a-i saran N eletron lìber che a formo un sistema isolà e a
van a ocupe jë N livéj bì bass d'energìa.

Se adéss, da fòra i aumentoma la temperatura fin-a a un valor T, e se l'energìa termica KT  che a
pija n'eletron a l'é istéssa a cola ch'a serv për passé dal pì àut livél ocupà al pì bass livél lìber, antlora l'eletron
che a stà ant ël pì àut livél ocupà a peul passé al prim livél lìber. Man man che la temperatura a monta, d'àutri
eletron a  peulo passé da sò livél  a  un livél  lìber.  A na dàita  temperatura T la distribussion dj'eletron an sij
livéj che a comprendo ij livéj dzora a jë N bass ëd partensa a l'é dàita da la fòrmula 'd Fermi-Dirac.

I podoma fé 'l gràfich ëd costa fòrmula për diferente temperature, coma an figura 6.

Figura 6 - Fonsion n(E) për diferente temperature

Ël valor dl'energìa 'd Fermi arportà an figura a l'é calcolà ant l'ipòtesi che j'eletron ëd valensa a sio
al  complet  lìber  ëd  bogésse.  A  la  temperatura  ordinaria  'd  travaj  dij  sòlid  i  l'oma  che  KT a  arzulta  nen  pì
gròss ed 0,2 eV, e donca a saran pòchi j'eletron con n'energìa pì àuta 'd cola 'd Fermi.

L'andan-a dla distribussion dl'energìa për ël "gas" d'eletron che i l'oma suponù a l'é arpresentà an
figura 7, coma rapòrt fra dN e dE. Costa a l'é la lèj che a sostituiss cola 'd Maxwell-Boltzmann për j'eletron.

Figura 7 - Fonsion ëd distribussion për "gas" d'eletron
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POLARISASSION DA NA MIRA MOLECOLAR

I vardoma adéss un dielétrich considerand  soe molécole, për coleghé la caraterìstiche
macroscòpiche ch'i l'oma vist a le caraterìstiche dle molécole che a lo compon-o.

Camp elétrich molecolar
I ciamoma "camp molecolar" Em  ël camp che a agiss ant un pont andova a-i é nòstra molécola an

esam.  Sto camp a comprend l'assion ëd tute le càrie antorna al pont, meno cola ant ël pont midem. Për sòn i
pijoma  un  condensator  pian,  tal  da  nen  dovèj  ten-e  cont  dj'efét  dij  bòrd,  che  a  l'àbia  an  sle  armature  doe
distribussion ëd cària . Sto condensator a l'ha un seul ëd dielétrich omogéni e isòtropo, che a riva nen a
ampinì tut lë spassi fra le armature (i anmaginoma doi sej ëd veuid fra armature e dielétrich, coma i l'oma già
fàit  parland  ëd  dielétrich  ant  la  part  ses,  e  i  stoma  ant  j'istésse  ipòtesi).  I  voroma  antlora  calcolé  'l  camp
molecolar Em che a agiss an 's na dàita molécola interna al dielétrich.

Për fé sòn i anmaginoma ëd gavé dal dielétrich la molécola an costion, e peui i consideroma na
sfera  S  sentrà an sël pont andova i l'oma gavà la molécola.  Ël volum V  ëd costa sfera a l'é considerà gròss
da na mira microscòpica, ma 'dcò cit da na mira macroscòpica.

Ël but ëd costa sfera a l'é col ëd separé dal sistema che a peul esse tratà da na mira macroscòpica, la
part ëd sistema andova as considero le molécole, e donca la strutura microscòpica dël dielétrich.

La surfassa sférica S, antlora, a separa un mojen che i consideroma coma contìnuo da na region ëd
veuid che a conten dun dàit nùmer ëd molécole polarisà. La situassion a l'é arpresentà an figura 8.

Figura 8 - Schema për lë studi dj'aspét molecolar dij dielétrich

El camp elétrich molecolar Em , a sta mira, a arzulta compòst da l'adission dij camp:
Camp elétrich Ea  dàit da la distribussion  an sj'armature dël condensator.
Camp elétrich Ed  dàit da la distribussion ëd depolarisassion P  indòta an sle surfasse dël dielétrich,
com i l'oma vist a sò temp.
Camp elétrich Es dàit da le càrie anlià an sla surfàssa ëd nòstra sfera S.
Camp elétrich Ei  dàit da le molécole polarisà (gavà cola an esam) andrinta al volum V dla sféra.

An definitiva i podoma scrive che:
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I arcordoma che la component dël vetor indussion D normal  a  la  surfassa  'd  separassion  fra
dielétrich e veud as manten costant (për continuità). Sì i l'oma che D a  l'é  normal  a  la  surfassa tant  ant  ël
veuid coma ant ël dielétrich. Donca se ant ël veuid i l'oma che aED 0  e ant ël material dielétrich i l'oma

PED 0 , andova i l'oma ciamà E ël camp elétrich macroscòpich ant ël dielétrich, i podoma scrive che

0

PEEa

Ël camp elétrich ëd depolarisassion Ed  a l'é opòst al camp elétrich Ea e al vetor P, e dal moment
che an sto cas P P, i l'avroma che:

0

PEd

An sla surfassa dla sfera a-i sarà na distribussion ëd càrie nPP ,  e  se  i  consideroma  un
element ds  'd surfassa, st'element a produv, al senter dla sfera con ragg r, un camp dEs dàit da:

dsr
r

nPEd s 3
04

1

andova n,  normal  a  la  surfassa S,  a  l'é  orientà  vers  l'andrinta  dal  sfera e r  a l'é orientà da la surfassa al
senter dla sfera (stessa diression).

Se i consideroma doi element ëd surfassa simétrich rispèt al senter, i l'avroma che le component dël
camp normaj a P  as anulo l'un-a con l'àutra (dàita la geometrìa dël sistema), mentre le component paralele a
P as adission-o. ël camp total al senter dla sfera a sarà donca paralél a P,  e che a basta ten-e cont ëd costa
component për ògni element ëd surfassa. Se i ciamoma  l'àngol fàit fra ij vetor P e n  coma as peul vëdde
an figura 9, e se i esprimoma l'element ëd surfassa an coordinà polar, an manera che ddrds sin2 , ël

camp al senter dla sfera a arzulta esse: dPdEs sincoscos
4

1 2

0 00

.

Figura 9 - Arferiment për calcolé 'l camp drinta la sféra

Se adéss i foma l'integrassion i otnoma

PEs
03

1

P

n

S

r
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Adéss a venta consideré 'l camp Ei generà  da  le  molécole  polarisà  che  a  son  andrinta  a  nòstr
volum sférich V.  Ma se ij dipòj a l'han na distribussion simétrica (coma ant un retìcol cristalin cùbich) opura
a son an posission d'autut casuaj (coma an sostanse amòrfe, lìquid opura gas), as dimostra che sto camp
elétrich a val zero. Ant ël cas ëd materiaj dë sto tipo, antlora, i l'oma che 'l camp molecolar a val

PEPPPEEEEE sdam
0000 3

1
3
1

Sta relassion a ven ciamà "relassion ëd Lorentz".  A  l'é  ciàir  che  costa  a  l'é  na  prima
aprossimassion, che as adata a ret'coj cùbich o sostanse amòrfe, ò lìquid ò gas, ma sempe tnisend present che
nen sempe le molécole a son dipòj sempi e nen sempe a son tute istésse.

Equassion ëd Clausius-Mossotti
Ël moment ëd dipòl pm ëd na molécola che a ven polarisà da un camp elétrich, a l'é proporsional al

camp molecolar, e la costant   ëd proporsionalità a ven ciamà "polarisabilità " dla molecola. I l'oma:

mm Ep

Se antlora un material a l'é fàit da N  molécole për unità 'd volum, che a l'han na polarisabilità dàita
da ,  ël vetor ëd polarisassion a sarà dàit da:

mm ENpNP

An costa espression i podoma sostituì la relassion che an dà Em,  e i podoma arcordé lòn ch'i l'avìo
trova, che EEP re 10 . I otnoma:

EENE rr 1
3
11 0

0
0

Da costa espression as arcava 'l valor  che a arzulta esse:

2
13 0

r

r

N

Sta formula a l'é ciamà la relassion ëd Clausius-Mossotti, che a dà la polarisabilià ëd na molécola
an fonsion dle costant dielétriche, che a son quantità che a peulo esse misurà.

Polarisabilità dle molécole nen polar

Le molécole (che a peulo 'dcò esse mono-atòmiche) nen polar a son cole che an condission normal,
vis-a-dì sensa camp elétrich aplicà, a l'han na distribussion ëd càrie andova ij barisenter dle càrie positive e
coj dle carie negative a coincido. Donca sò moment ëd dipòl a l'é zero.

An presensa d'un camp elétrich, com i l'oma già acenà an prinsìpi 'd costa session, as produv na
deformassion dla molécola, e mentre le càrie positive (an sostansa le nos) a tiro a spostésse ant la diression
dël camp, coe negative (an sostansa j'eletron periférich) a tiro a spoatésse an diression opòsta.

Për vëdde lòn ch'a càpita i podoma anmaginé un modél motobin sempi, com a peul esse col furnì
da l'àtomo d'idrògen, parèj com i l'oma vistlo prima. I arportoma sto modél an figura 10.
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Figura 10 - Modél ëd polarisassion an molécola nen polar

La prima part dla figura a mostra n'àtomo d'idrògen che sensa camp elétrich aplicà da fòra, a l'ha la
nos  positiva  che  as  treuva  al  senter  ëd  na  sféra,  ciamà  orbital,  andova  a-i  é  l'eletron  negativ.  As  peul
consideré, second la mecànica quantìstica ondulatòria, che sta sféra, che a l'ha un ragg r, a conten-a la cària
negativa, con na densità   uniform. Ël barissenter dla cària negativa a coincid, an sto cas, con la posission
dla cària negativa, e donca a-i é gnun moment ëd dipòl.

Ant la sconda part dla figura la molécola a l'é sota l'assion d'un camp molecolar Em.  Sto camp a
agiss  an  sla  cària  positiva  dla  nos  con  na  fòrsa  ant  la  diression  dël  camp,  e  an  sla  cària  dla  distribussion
negativa con na fòrsa an sens opòst. I suponoma che la distribussion sférica, sota l'assion ëd costa fòrsa, a
peussa  spostésse  an  manera  rèida,  sensa  deformésse.  Ël  barissenter  dla  cària  negatìva  as  ëspòsta  ëd  na
distansa   rispét a la cària positiva.

An costa manera l'àtomo d'idrògen a presenta un moment ëd dipòl pm  e .  As trata 'd trové
adéss la distansa . Për sòn i consideroma le doe fòrse che a agisso an sle doe càrie, dont la prima a l'é dàita
dla camp elétrich molecolar Em  che a tira a separé le càrie, e la sconda a l'é la fòrsa 'd Coulomb che a tira a
avziné le doe càrie.

Ël  teoréma 'd  Gauss a  dis  che mach la  part  ëd cària  negativa q che a  stà  ant  la  sféra 'd  ragg   a
contribuiss a la fòrsa coulombian-a che a tira a arporté la nos al senter dla distribussion negativa. I l'oma che

la càrie e  a l'é contnùa ant el volum 3
1 3

4 rv , mentre 'l volum dla sféra 'd ragg   a l'é 3
2 3

4v , e

vist ch'i l'oma considerà uniform la distribussion, la cària q ch'a n'anteréssa a sarà : 3

3

1

2

r
e

v
veq

Donca, an condission d'echilibri, i l'avroma che 3

2

0
2

0 4
1

4
1

r
eqeEe m .  Da  costa

espression i podoma arcavé pm. An efét pm  e , e donca l'espression sì dzora a dventa:

mmmm Erpp
r
eEe 3

03
0

4donca
4

1

e se i consideroma la polarisabilità i l'oma: mm Ep  e donca 3
04 r .

Sto sistema 'd calcolé la polarisabilità as àplica 'dcò a àtomo con pì che n'eletron. Se Z a l'é 'l nùmer
atòmich dl'àtomo, a basta consideré che le càrie positiva e negativa a son nen e ma Ze. Për molécole bi-
atòmiche as peul calcolé ij doi àtomo separà e peui adissioné ij valor trovà.

Caria positiva e barissenter
dla cària negativa Caria positiva

Barissenter dla cària
negativa

Em

rr
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Ant l'espression dla polarisabilità ch'i l'avìo trovà prima, vis-a-dì
2
13 0

r

r

N
  i  podoma

sostituì 'l valor   ch'i l'oma trovà e i otnoma
2
13

4 03
0

r

r

N
r . Costa espression, semplificand 0 ,

dividend për 3 e moltiplicand për N, a dventa:

2
1

3
4 3

r

rNr

andova 'l prim termo a arpresenta 'l volum efetiv ocupà da le molécole ò da j'àtom, ant l'unità 'd volum. As
peul noté che 'l nùmer ëd molécole për unità 'd volum, dàita pression e temperatura, a peul esse conossù. A
l'istéssa manera la costant r a peul esse misurà, e antlora da l'espression sì dzora as peul arcavé 'dcò 'l ragg
dj'àtom.

Polarisabilità dle molécole polar

Coste a son molécole che a l'han un moment ëd dipòl p  sensa da manca che a-i sia un camp estern
che a pròvoca  na deformassion com i l'oma vist prima. An sto cas ël camp molecolar Em a tira a orienté ij
dipòj, che a arsentiran d'un moment mecànich mEpM . St'assion a l'é macassìa contrastà da
l'agitassion tèrmica, che a tira a manten-e na disposission casual completa, contut sòn as produv na
component nen nula dël valor medi dël moment ëd dipòl ant la diression dël camp. Se la sostansa a l'é
isòtropa i l'avroma un vetor ëd polarisassion P che a arzulta paralél al camp elétrich molecolar Em.

I vardoma adéss na manera 'd valuté la polarisabilità 'd coste sostanse, contut che sto métod as
adata bin për dielétrich gasos e quàich dielétrich lìquid, mentre për j'àutri a peul nen andé bin.

I consideroma che un dipòl con moment elétrich p0  ant  un  camp  elétrich E a l'ha n'energìa
potensial che a dipend da sò orientament. Se a l'é orientà paralél al camp soa energìa a l'é pì bassa 'd cola ch'a
l'avrìa se a fussa orientà a n'àngol qualonque rispét al camp. An efét costa energìa W  a val:

cos0 EpW .

I podoma peui consideré l'energìa cinética dle molécole WK che a val 2

2
1 umWK , andova u a

l'é la velocità dla molécola. Se as consìdera la distribussion dle velocità second la lèj ëd Maxwell për N
molécole për unità 'd volum, an echilìbri tèrmich a la temperatura T, i podoma scrive 'l nùmer ëd molécole
dN che, ant ël volum dv, a l'han velocità comprèisa fra u e u  du. I podoma consideré che na molécola a l'ha
na quantità 'd moviment q che a val q  m u e, sensa fé tuti ij passagi, a parte da la lèj ëd Maxwell as oten

dvdqqeANdN KT
WK

2

andova A a l'é na costant determinà dal fàit che l'integral estèis al volum V e a tute le quantità 'd moviment da
0 a  a venta ch'a sia ugual al nùmer total ëd molécole ant ël volum V midem. A l'é ciàir che K a  l'é  la
costant  ëd  Boltzmann.  Costa  espression  a  l'ha  na  validità  general  contut  che  a  peussa  essie  'd  fòrse  che  a
agisso da fòra. Antlora as peul sostituì a l'energìa cinética, l'energ'a total WT dàita da energìa cinética pì
energìa potensial. An sto cas l'espression a furniss ël nùmer ëd molécole ant ël volum dv che  a  l'han
n'energìa total compréisa fra WT e WT  dWT.

An sta manera l'espression a pija nòm ed "fòrmula 'd distribussion dl'energìa 'd Boltzmann". Se i
consideroma l'energìa potensial an nòstr cas, la fòrmula a dventa:
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V

KTEp
m

q

KTEp
m

q

V

dqqedv

dvdqqeNdN
m

m

0

2
cos

2

2
cos

2

0

2

0

2

Da sì  as  peul  arcavé  'l  nùmer  dle  molécole dN* contnùe ant ël volum dv e  che  a  l'han  n'energìa
potensial cos0 mEp  sensa ten-e cont ëd soa velocità. A venta për son integré dN rispét a la quantità 'd
moviment q. As oten:

dveCNdN KTEp
V

m cos
0

* 0

andova la costant a val

V

KTEp dve
C

m cos0
0

1

Se  adéss  i  pensoma  a  coordinà  polar,  i  l'avroma  che dddrrdv sin2 e se integrom dN*
rispét a le variàbij r  e , i otnoma 'l nùmer dN& dle molécole che, ant l'àngol sòlid d  2  sin  d , a
l'han energìa potensial cos0 mEp . I otnoma:

de
deNdN

KTEp

KTEp
V

m

m

cos

cos
&

0

0

Për trové 'l moment ëd dipòl ant la diression ëd Em , moment che i ciamoma p0 cos ,  as  peul
moltipliché costa espression për p0 cos , integré l'arzultà su tut l'àngol sòlid, e peui divide për ël nùmer

total dle molécole ant ël volum. Dòp vàire passagi e dòp avèj butà
KT

Epy m0  e peui cosx , as riva a la

"fòrmula 'd Langevin":

y
yp

yee
eepp yy

yy 1coth1cos 000

La quantità
y

yyL 1coth)(  a ven ciamà "fonsion ëd Langevin". Svilupand an serie  coth y

e fërmandse ai prim doi termo, fàite le sostitussion a la fin as treuva:

TK
Epp m

3
cos

2
0

0

I l'avroma donca na polarisabilità
TK

p
3

2
0 e 'l vetor ëd polarisassion elétrica a sarà mE

TK
pNP

3

2
0 .

Për dielétrich gasos a bassa pression fàit da molécole polar a-i é la "fòrmula 'd Langevin-Debie",
che a ten cont tant dla deformassion coma dl'orientament dle molécole:

TK
prNr 3

41
2
03

00
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Polarisabilità dle molécole anisòtrope

I acenoma giusta a sta costion, che as arferiss a molécole che a presento na polarisabilità diferenta
an fonsion dla posission ch'a l'han rispét a la diression ël camp elétrich. An sto cas ël vetor polarisassion a
càmbia con la diression dël camp e a peul ëdcò esse nen paralél al camp midem.

N'esempi a l'é la molécola d'anidrida carbònica, che sensa camp aplicà a l'é na molécola nen polar.
I l'oma arpresentòla an figura 11.

Figura 11 - Molécola ëd CO2 ant un camp elétrich

La molécola, i l'oma dit, a l'é nen polar dal moment che le distribussion d'eletron d'anliura a son
simétriche rispét al senter dla molécola, parèj coma le càrie positive. Ij tre àtomo a son alineà, con ël carbòni
al  senter.  I  pijoma  la  lìnia  dij  tre  senter  coma  ass z  ëd  nòstr  sistema  d'arferiment  cartesian  ortogonal.  I
ciamoma x, y, z,  le polarisabilità che la molécola a l'avrìa se 'l camp E a fussa paralél, ant l'órdin, a j'ass
x, y, z. Se a la molécola i aplicoma un camp elétrich ant na diression qualonque, i l'avroma che le component
dël moment ëd dipòl indòt a saran:

xzzyyyxxx EpEpEp ;;

I l'oma che, ant l'arferiment cartesian ch'i l'oma sernù, x = y ma z x , e donca le component
ëd p a saran nen proporsionaj a le component ëd E  e donca ij doi vetor a saran nen paraléj. Con d'àutri
arferiment le còse a son pì complicà, ma an nòstr but i podoma fërnésse ambelessì.

O

O

C

E
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Ez

Ey

x

z

y
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RASON ATÒMICHE DËL MAGNETISM

Com i l'oma fàit a propòsit dle proprietà elétriche dla matéria, i vardoma adéss da 'ndova a ven ël
comportament magnétich diferent për diferente categorìe 'd materiaj. A l'é ciàir che për sòn a venta pijé an
considerassion àtomo e molécole, che a son j'entità che a distinguo un material da l'àutr.

Com i l'oma già vist për ij moment ëd dipòl elérich, a-i son doe categorìe 'd materiaj, dont la prima
fàita da àtomo e molécole che a l'han nen un moment magnétich sò, cand a-i é nen un camp magnétich
estern, mentre la sconda categorìa a l'é caraterisà da àtomo ò molécole che a l'han un sò moment magntich
bele 'dcò sensa camp magnétich da fòra.

I l'oma già acenà che 'l moment magnétich a ven dal moviment dj'eletron an sle òrbite e da lé spin
d'jeletron che a viro antorna a sò ass. Se l'adission ëd costi moment a val zero, antlora la partìcola (àtomo ò
molécola) a l'ha nen un sò moment magnétich, mentre se costa adission a dà un valor diferent da zero, antlora
la partìcola a l'ha un sò moment magnétich.

Se as gionta un camp magnétich estern, i l'oma vist che al moviment pròpi d'ògni eletron as gionta
un moviment antorna a la diression dël camp, che a pròvoca un moment magnétich indòt che as opon al
camp che a l'ha generàlo. Sòn a càpita an tuti j'àtomo. Se peui l'àtomo a l'ha 'dcò un sò moment magnétich,
antlora a-i sarà 'dcò n'orientament ant la diression dël camp, contrastà da l'agitassion tèrmica.

Se l'àtomo a l'ha nen un sò moment magnétich, ant un camp magnétich i l'oma vist che as produv
un moment che as opon al camp, e l'arzultà a l'é che 'l camp magnétich a ven andebolì. Soa sussetività
magnética a l'é negativa, e costi a son dit "materiaj diamagnétich".

Se anvece l'àtomo a l'ha un sò moment ëd dipòl antlora, oltra al moviment ëd precession dj'eletron,
a-i é 'dcò l'orientament dij moment magnétich, che a l'é n'efét ch'a sùpera 'l prim, e la sussetività magnética a
arzulta positiva , e costi a son dit "materiaj paramagnétich".

A-i é peui na tersa categorìa 'd materiaj, che da na mira a arpét ël comportamet dij materiaj
paramagnétich, ma an manera motobin pì complica, che a produv na sussetività motobin pì àuta, e costi a son
dit "materiaj fer-magnétich".

Camp magnétich molecolar
A ven ciamà parèj, e indicà con Bm, ël camp che a agiss ant ël pont andova as treuva na molécola ò

n'àtomo. A l'é 'l camp che a pròvoca la magnetisassion dla partìcola e a l'é prodovù  da le corent ëd
condussion e dai dipòj ël material, gavà col dla molécola midema.

I podoma consideré 'l material coma fàit da pòlo magnétich che a stan ant ël veuid (e an efét a-i é 'l
veuid fra na molécola e l'àutra) e donca a-i sarà, fra indussion Bm e 'l vetor intensità magnética (camp) Hm la
relassion mm HB 0 .

A conven serché na relassion fra Hm e H, pitòst che fra Bm e B,  giusta  përchè  la  còsa  a  ven  pì
còmoda. Për trové 'l valor dël camp magnétich molecolar  as deuvra na procedura che a smija a cola dovrà
prima  për  trové  'l  camp  elétrich  molecolar.  I  consideroma  na  sféra  antorna  al  pont  andova  a-i  é  nòstra
molécola, i pensoma 'd gavé 'l material ëd costa sfera e consideré 'l rest da na mira macroscòpica. Peui i
butoma torna 'l material che a sta mira i consideroma da na mira microscòpica.
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Ant un pont andrinta al material, i l'oma vist a sò temp che 'l camp macroscòpich H a val:

sd
rr

rrvd
rr

rrvd
rr

rrJH mm
333 4

1
4
1

4
1

ma dal moment ch'i l'oma suponù na magnetisassion uniform, l'integral relativ a m a  l'é  zero,  e  i  lo
consideroma nen. Oltra a sto camp, i dovoma consideré 'l camp HS  generà dai pòlo magnétich che a son an
sla surfassa dël beucc ch'i l'oma suponù, e peui consideré 'l camp Hi  dàit da tuti ij dipòj magnétich contù an
nòstra sféra. Donca i l'avroma:

iSm HHHH

Për trové 'l valor ëd HS as peul apliché l'istéss procediment ch'i l'oma dovrà ant ël cas dël camp
elétrich molecolar për trové ES. I l'oma na densità 'd surfassa nMm  an sla surfassa dël beucc sférich.
Is arferima 'ncora a figura 9, e con jë stess passagi ch'i l'oma fàit ambelelà i trovoma:

MH S 3
1

Parèj  coma  i  l'oma  vist  për  ël  camp  elétrich  molecolar,  ëdcò  ambelessì,  con  particolar  struture
cristalin-e simétriche, ò për disposission d'autut casual, a arzulta che 'l camp Hi  a val zero. Is limitoma a coj
materiaj che a l'han 0iH . A sta mira 'l camp magnétich molecolar a arzulta:

MHH m 3
1

I ciamoma m 'l moment magnétich total che na molécola a pija an manera proporsionàl a la
magnetisassion, e i podoma scrive:

mmmm HBm 0

An manera simil a lòn ch'i l'oma vist për ël camp elétrich,  i ciamoma m  "polarisabilità
magnética molecolar".  Ant  un  sistema  fàit  da  N  molécole  për  unità  'd  volum  i  l'avroma  che  la
magnetisassion M a sarà:

mm HNmNM 0

Ëdcò ambelessì, coma prima, i podoma definì  un m  tal che a sia HM m . Sta grandëssa a l'é
definìa an manera corispondenta a la sussetività elétrica, e i la coamoma "sussetività magnética".   Da costa

posission e da l'espression trovà prima MHH m 3
1

 i arcavoma antlora che
3
11

m
m MH .

I podoma sostituì an costa espression ël valor ëd M ch'i  loma  trovà  e  i  otoma:

3
11

0
m

mmm HNH . I semplificoma Hm  e i arcavoma m :

0

0

3
3

m

m
m N

N
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As peul noté che cand la magnetisassion M a l'é motobin cita (materiaj paramagnétich e
diamagnétich), l'espression sì dzora as arduv a 0mm N

Diamagnetism
I  l'oma  vist  che  as  trata  d'àtomo  e  'd  molécole  sensa  moment  magnétich  sò.  I  consideroma  'l  pì

sempi 'd costi àtomo, che a l'é col d'idrògen. I consideroma donca l'eletron dl'àtomo d'idrògen che a vira an 's
n'òrbita sircolar ëd ragg r con na velocità v0.  La  cària  dl'eletron  a  val e, e noi i podoma pensé che sò

movimet a sia socià na corent
T
eI  andova T a l'é 'l perìod ël moviment ed rotassion :

0

2
v

rT , e donca i

l'oma
r

veI
2

0 . Sta corent a và an sens invers a l'eletron, ch'ha l'ha na cària negativa.

I l'oma donca na spira 'd corent dont la surfassa a val r2. Sta surfassa, moltiplicà për la corent, an
dà 'l mòdul dël moment magnétich m0  ëd costa spira.

2
0

0
rvem

Ma l'eletron a l'ha 'dcò na massa me, e 'l moviment ëd rotassion a produv donca un moment
angolar L dont ël mòdul a l'é dàit da:

rvmL e 0

La figura a 12 a mostra l'òrbita dl'eletron e costi doi moment, dirét an sens opòst, normaj al pian
dl'òrbita.

Figura 12 - Moment angolar e magnétich dl'òrbita dl'eletron

Ij doi vetor a l'han diression opòsta e se l'eletron a invert so moviment tuti e doi ij moment as

inverto. Ël rapòrt fra sti doi moment a dipend nen da la velocità:
em

e
L

m
2

0 .

I suponoma che an st'àtomo a agissa un camp magnétich molecolar Bm , che për semplifiche i
pijoma normal al pian dl'òrbita. I vnima a trovésse ant la situassion ëd figura 13, andova as peul dimostré che
l'eletron a càmbia soa velocità, ma nen ël ragg dl'òrbita. I doma nen costa dimostrassion che a ven da
l'eletrodinàmica clàssica, e i vardoma 'd trové la variassion dla velocità dl'eletron.

I

v0

r

L

m0

e
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Figura 13 - Assion dël camp Bm  an sl'eletron

I podoma dì che sensa camp magnétich i l'oma che la fòrsa d'atrassion coulombian-a a l'é compensà
da la fòrsa sentrìfuga, vis-a-dì:

rm
r
vm

r
e

e
e 2

0

2
0

2

2

04
1    andova

r
v0

0

Cand as àplica un camp magnétich Bm , i l'oma vist che an sla cària an moviment a nass na fòrsa
che i l'oma ciamà "fòrsa 'd Lorentz" FL  che a val mL BveF  che a l'é diréta vers ël senter dl'òrbita e
as gionta a la fòrsa coulombian-a për ugualié la fòrsa sentrìfuga. Dal moment che, com i l'oma dit, ël ragg a
còmbia nen, la situassion a dventa:

r
vmBve

r
e e

m

2

2

2

04
1

andova v a  l'é  la  neuva  velocità  dl'eletron.  e  antlora  i  butoma  torna
r
v

  e considerand che macassia i

l'oma rm
r
e

e
2
02

2

04
1

, i podoma scrive che:

mee Bvermrm 2
0

2

Da costa espression as arcava che :

e

m

e

m
me m

Be
rm

BveBverm 2
0

22
0

2 donca

I consideroma che 00
2
0

2  e che, se  a l'é pòch diferent da 0,  com a l'é
për camp anche gròss, n'aprossimassion che as peul fé a l'é consideré 20 . A sta mira i podoma

scrive:
e

m

m
Be

02  e da sì, dividend për , as arcava che:

e

m

m
Be

20

I

v = v0  + v

r

Bm

e

FL
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Con la diression, rispét al sens ëd rotassion,  dël camp magnétich dl'esempi la velocità angolar a
chërs ëd . Se 'l camp a fussa stàit al contrari, la velocità angolar a sarìa diminuìa dl'istéssa quantità. An
general la quantità   a ven ciamà "frequensa 'd Larmor" e indicà con L .

Da lòn ch'i l'oma vist i podoma scrive: m
e

m
L B

L
m

m
Be 0

2
 .

Figura 14 - Moviment ëd precession ëd Larmor

Ël sens dë sta grandëssa a l'é che an presensa d'un camp magnétich a l'é coma se as giontéisa un
moviment sircolar dl'eletron an sens anti-orari antorna a la diression dël camp. I l'oma vist sòn ant ël sempi
cas dl'àtomo d'idrògen con ël camp magnétich normal al pian dl'òrbita, ma as peul dimostré che sempe un
camp magnétich a produv un moviment sircolar dl'eletron an sens anti-orari antorna a la diression dël camp,
qualonque a sia sta diression rispét al pian dl'òrbita, e qualonque a sia 'l nùmer dj'eletron antorna a la nos.

Is arferima al cas ëd figura 14. I l'oma l'òrbita 'd n'eletron inclinà rispét al camp molecolar Bm. An
figura a l'é arpresentà l'istant cand ël moment angolar L a stà an sël pian y 0.

L'àngol fra m0 e Bm a l'é , e 'l mòdul dël moment mecànich dla cobia che Bm a fà su m0 a sarà dàit
da sin0 mBmM , mentre diression e vers a son coj dl'ass y, vist che an sto moment ij doi vetor a son
ortogonaj a sto ass. A rason dla cobia, ël moment angolar, ant ël temp dt ,   a vira da la posission OA' a la
posission OB' fasend n'àngol d ' . Ël trait A'B' a l'é la variassion dël moment angolar. An sël pian z  0,
costa variassion a l'ha la projession AB, che a-j corispond l'àngol d , anlià da la relassion:

dLdL sin

andova d   a l'é l'àngol ëd rotassion dla projession an sël pian z  0  dël vetor L.

Ël moment mecànich M dla cobia a venta ch'a sia ugual a la derivà rispét al temp dël moment

angolar, e costa a l'é
dt

dLsin
. Donca i podoma scrive:

dt
dLBm m sinsin0

ma se i dividoma ij doi member për L sin   i otnoma

L
m

L
Bm

td
d 0

v0

0

L

m0

e

Bm

L

m0

L

Bm

d

d ’

z

y

x

a) b)

A B

A’ B’
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I l'oma che d /dt  a  l'é  la  velocità  'd  rotassion  dël  vetor L antorna a la diression dël camp
magnétich.  Sto vetor  a  dësc riv un còno che a  l'ha na semi-overtura ëd '. Dal moment che L a  l'é  sempe
normal a la surfassa dl'òrbita, as peul conclude che 'l camp magnétich estern a fà varié ant ël temp ël pian ëd
l'òrbita, che a fà na precession con velocità angolar L.

Sto moviment ëd precession as gionta al moviment dl'eletron sensa camp estern. Tuti j'eletron a
precedo ant l'istéss sens antorna al vetor camp magnétich con la frequensa L, che as gionta ò as gava da la
frequensa dl'eletron, an fonsion dla diression ëd sò moviment.

I podoma  arpijé l'esempi ch'i loma fàit an prinsìpi dl'àtomo d'idrògen con l'òrbita dl'eletron normal
al camp magnétich Bm. I podoma pensé che 'l moviment dl'eletron socià a la velocità angolar L a  sia  na
corent IL  che a përcor na spira 'd ragg r an sens contrari a col che a arzulta për L. Sta corent a val:

e

mL

L
L m

Bee
T
eI

42

2

Sta corent a pròvoca un moment magnétich che a l'ha mòdul m  IL S , andova S,   surfassa dla

spira, a val  r2. Vis-a-dì
e

m

m
Brem

4

22

, con ël segn " " che a dis che m a l'é opòst a Bm.

Se, anvece, an general l'òrbita dl'eletron a l'é inclinà rispét al camp magnétich, la precession ëd

l'òrbita a l'é antorna a Bm, e 'l moment magnétich indòt a l'é, an sto cas:
e

m

m
Bem

4

22

, andova 'l quadrà

dël ragg ëd l'òrbita r2  a l'é sostituì dal valor dël ragg quadtàtich medi 2  dla projession dl'òrbita an sël
pian normal a Bm.

Se l'àtomo a l'han Z eletron, ël moment magnétich total a dventa l'adission djë Z moment
magnétich, e donca i l'avroma:

Z

i
i

e

m

m
Bem

1

2
2

4

Se j'eletron a l'han simetrìa sférica antorna a la nos, as peul pensé che coma média ant ël temp a sia
2222

3
1

iiii rzyx , andova 2
ir  a l'é la distansa quadràtica média dl'eletron ch'a fà i da la nos. Da sòn i

podoma deduve che 2222

3
2

iiii ryx  e donca i podoma scrive l'espression sì dzora coma:

Z

i
i

e

m r
m
Bem

1

2
2

6

che a dipend mach da grandësse conossùe. I notoma, macassìa, che st'espression a val për àtomo con simetrìa
sférica. An sta manera i podrma definì na polarisabilità magnética md,  indòta dal process ëd precession, 'd
costi àtomo, coma:

Z

i
i

e
dm r

m
e

1

2
2

6
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Se  i  consideroma  na  sostansa  con N àtomo për unità 'd volum, e se i consideroma che la
magnetisassion M a l'é sempe cita, i podoma dovré l'aprossimassion ch'i l'oma vist 0mm N .  An sto
cas i l'oma antlora:

Z

i
i

e
dm r

m
eN

1

20
2

6

La sussetività diamagnética as verìfica an tuti ij materiaj, contut che për materiaj paramagnétich e
fer-magnétich a-i sio d'àutri mecanism che a stërmo cost mecanism. A l'é negativa, e donca a l'é la rason dël
diamagnétism. I notoma 'dcò che 'l diamagnetism a dipend nen da la temperatura.

Paramagnétism
Ël paramagnétism a l'é na proprietà dle sostanse che a l'han àtomo ò molécole con un sò moment

magnétich. Se a-i é nen un camp magnétich aplicà a la sostansa, l'agitassion tèrmica a orienta an manera
d'autut casual ij dipòj magnétich.

Se a ven aplicà un camp magnétich Bm  da fòra, i podoma fé considerassion motobin smijante a
cole ch'i l'oma fàit për ij dipòj elétrich dle molécole polar. An sto cas ògni dipòl magnétich m0 a  pija
n'energìa potensial W che a val cos0 mBmW   con l'àngol   che a l'é col fra l'ass dël dipòl m0  e l'
camp magnétich Bm. A l'é ciàir che se ij dipòj as oriento second ël camp, l'energìa potensial dle molécole a
diminuiss, e donca le molécole a l'han costa tendensa. Ma a le temperature ordinàrie l'aritassion tèrmica a l'é
bin pì àuta dl'energìa potensial e donca l'efét d'orientament dle molécole a l'é cit. Macassìa n'alineament
parsial a càpita e donca 'dcò da na mira macroscòpica as treuva na magnetisassion paraléla a la diression dël
camp magnétich aplicà.

Se 'l problema 'd trové la magnetisassion as ëstudia da na mira clàssica, ij passagi a son d'autut
smijant a coj ch'i l'oma segoì për la polarisassion elétrica dle molécole polar. Costa a lé la strà che i vardoma
noi, mentre n'àutra a sarìa la manera quantìstica, andova nen tuti j'orientament dël moment magnétich rispét
al camp a son possìbij. La tratassion clàssica a l'é stàita svilupà da Langevin.

Ambelessì i stoma nen a arpéte tuti ij passagi, e is limitoma a scrive l'espression dël moment ëd
dipòl medi cos0m , che a val:

TK
Bm

m m

3
cos

2
0

0

Da sì i scrivoma la polarisabilità magnética, dàita da l'efét paramagnétich, mp, che a val:

TK
m

mp 3

2
0

Ëdcò ambelessì i podoma d' che camp molecolar e camp macroscòpich a son pì ò manch istéss, e
donca, con l'istéssa semplificassion ëd prima i podoma scrive che la sussetività paramagnética mp a val:

TK
mN

mp 3

2
00
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Sta  relassion  a  ven  ciamà  "lèj ëd Curie". As peul vëdde che a-i é na dipendensa inversa da la
temperatura.  Costa  lèj  a  va bin për  ij  gas  e  quàich sòlid,  e  a  l'é  pòch precisa për  camp magnétich motobin
fòrt.

Fer-magnetism
Sto comportament a l'é svilupà da sostanse che, come cole paramagnétiche, a son fàite da molécole

che a l'han un sò moment magnétich. La diferensa fra sostanse fer-magnétiche e paramagnétiche al'é che për
le sostanse fer-magnétiche un camp magnétich, contut ch'a peussa esse pitòst débol, a pròvoca sùbit na fòrta
magnetisassion. Sta magnetisassion, peui, a continua, an part, a essie 'dcò cand ël camp a ven gavà.

Ant ël 1907 a son stàite formulà da Weiss doe ipòtesi che a son: 1) - Ògni material fer-magnétich a
l'é formà da un nùmer gròss ëd cite zòne che a son magnetisà an manera spontània davzin a la saturassion
(vis-a-dì quasi tuti ij dipòj magnétich a son orientà ant l'istéssa diression) - 2) - Drinta a ognidun ëd costi
domìni la magnetisassion spontània al'é provocà e mantnùa da un camp molecolar motobin fòrt.

L'esistensa  'd  coste  zòne  a  l'é  stàita  dimostrà  e  a  peul  esse  butà  an  evidensa  con  un  sempi
microscòpi, dal moment che le dimension dle zòne pì gròsse a rivo un su dés ëd milim (le pì cite a son
antorna a un su sentmila 'd milim).  A l'é parèj possìbil studié an manera pitòst diréta ste zòne, dovrand poer
o solussion magnetisàbij eosservand al microscòpi lòn ch'a càpita ant le diferente situassion. As peul vëdde
che, sensa magnetisassion da fòra, la magnetisassion dij domini a l'ha diression preferensial che as corela a
j'ass dël cristal, e sòn a stabiliss diression ëd "magnetisassion fàcil", macass'a ij domini a l'han diferente
diression ëd magnetisassion fàcil, e an total ël material a arzulta smagnetisà.

An general a càpita che con ël material smagnetisà i l'oma na strutura dij domini che a peul esse
schematisà coma an figura 15 part a), andova la magnetisassion dij domini a anula la magnetisassion total. Se
a ven aplicà un camp débol ij domini orientà second ël camp as angròsso slargand sò confin a spèise dij
domini con d'àutre orientassion (15 b). Sta variassion a arzulta reversìbil, e gavand ël camp ij confin a torno
coma prima. Se anvece 'l càmp a dventa pì fòrt, antlora a-i é 'dcò na rotassion dla magnetisassion dij domini
vers la diression dël camp (15 c). Cost orientament a l'é, për camp àut, pì nen reversìbil an vàire materiaj, e la
magnetisassion a và vers la saturassion.

Figura 15 - Domini ëd Weiss e camp magnétich

Për stabilì la dipendensa dla magnetisassion dal camp aplicà as peul dovré un métod gràfich, e i
vardoma 'd nen fé le còse complica. A venta dé na giustificassion a la magnetisassion spontània dij domini, e

për sòn i pijoma lòn ch'a l'é stàit proponù da Weiss, vis-a-dì che al pòst dla relassion MHH m 3
1

 ch'i

l'oma vist as peussa consideré la relassion MHH m , andova   a l'é ciamà "costant ëd Weiss", che
për ij materiaj fer-magnétich a pija valor da 103  a 104.  Un valor àut parèj a peul nen esse giustificà da la
fìsica clàssica, e a ven giustificà da la fìsica quantìstica (Heisenberg 1928).

Bm Bm

a) b) c)
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I pijoma, al sòlit un material ch'a l'àbia N  molécole për unità 'd volum, che a l'àbio tute j'istéss sò
moment magnétich m0. Tnisend cont ëd lòn ch'i l'oma vist a propòsit ëd paramagnetism, la magnetisassion
M a sarà:

)(0 yLmNM

andova
y

yyL 1coth)(  a l'é la fonsion ëd Langevin, con mH
TK

my 00 . Da cos'ultima relassion i

arcavoma che
00m

TKyH m .I notoma 'dcò che da la relassion MHH m  i podoma arcavé che

HHM m
1

. An costa relassion i sostituima 'l valor ëd Hm  e i otnoma:

Hy
m

TKM
00

Le doe espression ëd M ch'i l'oma scrivù a son fonsion dla variàbil y e a venta che a sio sodisfàite a
l'istéss moment për un dàit camp aplicà H,  e donca se i butoma an 's n'istéss gràfich ste doe fonsion, trassà
për un dàit valor H, l'intersession dle doe curve a dà la magnetisassion corispondenta. An figura 16 i
arportoma sto gràfich.

Figura 16 - Sistema dj'equassion për M

I  notoma che la  sconda fonsion a  l'é  na riga drita  che an fonsion dël  camp H as ëspòsta an sens
orisontàl e a resta paralela a chila midema se la temperatura T  a càmbia nen. Se 'l camp a l'é H  0, la riga
drita a passa për l'orìgin, e l'intersession con la curva a dà la magnetisassion resìdua.

Se  i  consideroma  un  camp H  0 e i foma chërse la temperatura T  fin-a  a  cand  la  riga   drita  a
dventa tangenta a la curva ant l'orìgin, fasend con l'ass dla variàbil y  n'àngol ',  antlora is trovoma ant la
situassion ëd pì nen avèj n'intersession për le doe fonsion e donca pì nen magnetisassion resìdua.

Sòn a càpita a na temperatura che i disoma , e i l'oma che 'l coeficent angolar dla riga drita, vis-a-

dì la tangent ëd l'àngol ',  che adéss a val
00

tan
m

K
,  a venta ch'a sia istéssa a la derivà dla fonsion

ant l'orìgin. Donca i l'oma:

)(0 yLmNM
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0
0

00

)(tan
ydy

ydLmN
m

K

e për lòn ch'i l'oma vist a propòsit ëd paramagnetism costa espression as arduv a :

3
0

00

mN
m

K

Da costa espression i arcavoma la temperatura ,  che  a  ven  ciamà  "temperatura 'd Curie",
carateristica dël particolar material. I l'oma:

K
mN
3

0
2
0

Dzora a sta temperatura 'l material a perd le caraterìstiche fer-magnètiche e a pija un comportament
paramagnétich.  I  notoma a sto propòsit  che ant  la  prima part  dla  curva,  aprossimà coma linear,   i  podoma

scrive MH
TK

mN
H

TK
mNymN

M m 333
0

2
00

2
00 .

Da sì i podoma arcavé l'espression ed M ant la forma: H

TK
mN

TK
mN

M

3
1

3

0
2
0

0
2
0

 e se indoma a

sostituì j'espression dla temperatura 'd Curie  con la temperatura  i l'avroma:

T
HH

T

TM
1

Dividend costa espression për ël camp i trovoma la sussetività:

TK
Nm

Tm 3
1 0

2
0

Vis-a-dì che ij materiaj fer-magnétich dzora a la temperatura 'd Curie a l'han l'istéssa sussetività dij
materiaj paramagnétich bastanmach buté T   al pòst ëd T.


