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PARATHËNIE

Ky libër i FIZIKËS është dedikuar për të gjitha profesionet të vitit IV të arsimit të mesëm 
profesional. Lënda është zgjedhore për të gjitha profesionet, Mësimi zgjedhor për maturë /. Ky 
libër i përgjigjet atij qëllimi. Ai i mbulon këto 6 programe të ndryshme:

 programi i fi zikës për profi l i elektroteknikës;
 programi i fi zikës për profi l i makinerisë
 programi i fi zikës për profi l i grafi kës dhe profi l i ndërtimtarisë–gjeodezisë
 programi i fi zikës për profi l i komunikacionit
 programi i fi zikës për profi l i prodhimtarisë–procesori
 programi i fi zikës për profi l i shëndetësisë dhe bujqësisë–veterinarisë dhe shërbime 

profesionale

Te të gjitha profesionet e përmendura, fi zika si lëndë e përgjithshme arsimore është përfshirë 
me dy orë në javë (72 orë në vit). Çdonjëri prej programeve përmban nga 6 deri 9 tema të cilat 
pjesërisht mbulohen kurse pjesërisht janë të ndryshme, prandaj ky tekst detyrimisht përfshin 
material prej gjithsej 23 temave.

Detyra e arsimtarit është të udhëheq prej programit për profesionin përkatës dhe t’i ndajë 
vetëm përmbajtjet e kërkuara për përpunim.

Nga pikëpamja didaktike, teksti lejon edhe aktivim mendor të nxënësve. Prandaj, atje ku 
është e nevojshme më qartë dhe me thellësi më të madhe të kuptuarit e materialit, janë theksuar 
shembuj nga eksperimentet ose shembuj të detyrave të zgjidhura. Pothuajse çdo njësi mësimo-
re mbaron me pyetje përkatëse, detyra dhe aktivitete, shpesh të lidhura edhe me shfrytëzimin e 
kompjuterit ose aktivitet të lidhur me eksperimentin cili nxënës mundet vet ta bën.

Edhe gjatë të shkruarit të tekstit autorët ishin në bashkëpunim permanent, por çdo autor 
është bartës kryesor i temës së caktuar ose njësie mësimore. Kështu,

 d–r Nevenka Andonovska është autor i kapitujve: 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, kapitujve: 3.1, 
3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, tërë kapitullit 5, kapitujve: 7.1, 7.2, kapitujve 9.9, 
tërë kapitullit 11, kapitujve: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6, 12.7, 12.9, 12.10, 12.18, 12.19, tërë 
kapitullit 13, tërë kapitullit 14, kapitujve: 15.2, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, tërë kapi-
tullit 16, kapitujve 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, (së basku me M. Јоnoska) 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 
kapitujve 17.9(së basku me M. Јоnoska), 17.10 (së basku me M. Jonoska), 17.11, 17.13, 
17.14, kapitujve 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19. 7 (së basku me D. Gershanovski)



 d–r Mimoza Ristova është autor i kapitullit: gjithë kapitulli 6, kapitujve 8.1, 8.2, dhe 8.3 (së 
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1. Lëvizje rrotulluese e trupit të ngurtë

1.1. KINEMATIKA E TRUPIT TË 
NGURTË NË RROTULLIM

Ekzistojnë dy lloje të lëvizjes mekanike të trupit të 
ngurtë: lëvizja translatore e trupit dhe rrotullimit të trupit 
të ngurtë. Lloj i veçantë i rrotullimit të trupit të ngurtë 
është rrotullimi rreth boshtit të palëvizshëm. Ne këtu do 
të ndalemi vetëm te lloj i atillë i lëvizjes rrotulluese.

Lëvizja translatore e trupit është ajo lëvizje ku të 
gjitha pikat e tij materiale lëvizin sipas një mënyre të 
njëjtë. Prandaj gjatë këtij lloji të lëvizjes trupi mund të 
zëvendësohet me një pikë materiale. (Këtë lloj të lëvi-
zjes e keni mësuar detalisht në mësimin e fi zikës në vi-
tet paraprake).

Gjatë të mësuarit e rrotullimit të trupit të ngurtë 
rreth boshtit të palëvizshëm ky lloj i lëvizjes nuk mund 
të analizohet duke e trajtuar trupin si pikë materiale, 
pasi pjesët e ndryshme të trupit kalojnë rrugë të ndrysh-
me, kanë shpejtësi drejtvizore të ndryshme dhe nxitim 
drejtvizor. Trupi përbëhet prej numrit të madh të grim-
cave çdonjëra me shpejtësinë e saj drejtvizore dhe nxi-
tim drejtvizor. Analiza e lëvizjes rrotulluese të trupit të 
ngurtë mundet shumë të thjeshtësohet nëse supozohet 
se trupi që rrotullohet është absolutisht i ngurtë.

Trupi i ngurtë absolut defi nohet si trup me formë 
të caktuar e cila nuk ndryshon, përkatësisht trup te i cili 
largësitë ndërmjet çfarëdo grimce prej të cilave përbë-
het nuk ndryshon. Realisht, në natyrë trupat e ngurtë 
absolutisht nuk ekzistojnë, pasi çdo trup nën ndiki-
min e forcave të jashtme, pëson deformim, por nëse në 
kushte të caktuara ato deformime janë eliminuese të vo-
gla, atëherë ai trup mund të shqyrtohet si trup i ngurtë 
absolut.

Këtu do ta shqyrtojmë rrotullimin e trupit të ngurtë 
absolut rreth boshti të palëvizshëm e cila quhet edhe 
lëvizja rrotulluese ideale. Lëvizja rrotulluese ideale është 
e atillë ku të gjitha pikat prej trupit përshkruajnë vija 
rrethore të cilat shtrihen në rrafshe paralele, kurse qen-
drat e atyre vijave rrethore shtrihen në një drejtëz të 
njëjtë e cila quhet boshti i rrotullimit.

Le të veçojmë njërën prej atyre rrafsheve paralele 
(fi g. 1) që rrotullohet rreth boshtit të palëvizshëm që 

kalon nëpër pikën O dhe është normale në rrafshin, 
përkatësisht puthitet me boshtin Z.

 

O 

P 
r 

Y 

X 

��
l 

 
Fig. 1.

Një grimcë e trupit që shtrihet në këtë rrafsh gjen-
det te pika P në largësi r prej pikës O e cila është qen-
dra e vijës rrethore me rreze r. Vend pozitën e pikës P 
do ta caktojmë me largësinë r dhe këndit φ. Në këtë rast 
ndryshon vetëm këndi φ, kurse largësia r ngel konstan-
te. Grimca duke lëvizur sipas vijës rrethore prej pozitës 
OX (φ=0), nëse supozojmë se ka qenë atje në momentin 
fi llestar t=0, deri te pika P, përshkruan hark l që është i 
lidhur me r dhe р me relacionin

  �� rl  (1) 
ose

  
r
l

��  (2) 

Këndi φ shprehet në radian (rad). Një radian 
është kënd te i cili harku përkatës me gjatësi të bara-
bartë me rrezen (l=r). Pasi perimetri i rrethit i koren-
spondon kënd i plotë prej 360о, kurse në pajtim me 

(2) 
r

r�
�

2360o , përkatësisht këndit 360о i përgjigjen 

2π rad.

Vijon se një radian është o
o

3,57
2

360rad1 ��
�

�. 

Nëse grimca e trupit të ngurtë (fi g. 2) vjen prej pikës 
P te pika Q për intervalin kohor Δt, rrezja do të përsh-
kruan kënd Δφ = φ2 – φ1 të barabartë me zhvendosjen 
këndore. Përkufi zojmë shpejtësi mesatare këndo ωsr si 



2

1. Lëvizje rrotulluese e trupit të ngurtë

raport të kësaj zhvendosje këndore Δφ me intervalin 
kohor Δφ për të cilën ka ndodhur:

  .
12

12

tttsr �
��

�
�

���
�	  (3) 

 

O 

�

�

�
��

r 

Y 
 Q, t2�

     O                                                     X 

 P, t1�

 
Fig. 2.

Shpejtësia momentale këndore ω përkufi zohet si 
vlera kufi tare e raportit (3) kur Δt → 0, më saktë kur ai 
interval kohor është shumë, shumë i vogël.

Shpejtësia këndore matet në radian në sekondë 
(rad/s). Shpejtësia këndore është pozitive nëse këndi φ 
rritet (lëvizja në kahen e kundërt të shigjetës së orës) 
dhe është negative nëse këndi φ zvogëlohet (lëvizja në 
kahen e shigjetës të orës). Shpejtësia këndore e të gjit-
ha pikave të trupit që rrotullohen është e njëjtë pasi të 
gjitha pikat e trupit për intervale kohore të barabarta 
përshkruajnë kënde të barabartë.

Nëse shpejtësia momentale këndore e trupit ndrys-
hon prej ω1 në ω2 për interval kohor Δt trupi fi ton nxi-
tim këndor. Nxitimi mesatar këndor i trupit mes përku-
fi zohet se raport të ndryshimit të shpejtësisë këndore 
Δω dhe intervali kohor Δt

  .
12

12

tttsr �
	�

�
�

	�	
�  (4)

Nxitimi momental këndor  përkufi zohet si vlerë 
kufi tare e raportit (4) kur Δt → 0, d.m.th., kur ai interval 
kohor është shumë, shumë i vogël.

Në mënyrë analoge nxitimi matet me radian në 
sekondë në katror (rad/s2). Pasi shpejtësia këndore për 
të gjitha pikat prej trupit që rrotullohet është e njëjtë, 

prej (4) vijon edhe nxitimi këndor për të gjitha pikat 
prej trupit të njëjtë.

Domethënë shpejtësia këndore ω dhe nxitimi kën-
dor  do ta karakterizojnë lëvizja e rrotullimit të trupit 
të ngurtë absolut, ashtu që me ato mundet në mënyrë 
shumë të thjeshtë ta analizon këtë lloj me ato mun-
det shumë në mënyrë të thjesht ta analizon këtë lloj të 
lëvizjes.

 Nxitimi këndor është konstante atëherë lëvizja 
rrotulluese e trupit të ngurtë quhet lëvizja drejtvizore e 
ndryshueshme rrotulluese. Në (4) futen kushte fi llestare, 
përkatësisht në momentin e kohës t1 = t0 = 0 le të jetë 
shpejtësia këndore me vlerë të vogël ω1 = ω0, kurse për 
kohën t2 = t, ω2 = ω, atëherë shpejtësia këndore do të 
shkruhet si

 
t

0	�	
�   (5) 

prej ku për shpejtësinë këndore të kohës t kemi

 t�	�	 0   (6) 

ashtu që për shpejtësinë mesatare këndore kemi

2
0 	�	

�	sr  

ose

.
22 0

00 tt
sr


�	�

�	�	
�	  (7) 

Këndin e rrotullimit të trupit të ngurtë do ta cak-
tojmë si

 .
2

2

0
tttsr


�	�	��   (8) 

Gjithmonë kur duhet pasur parasysh se kur trupi i 
ngurtë absolut rrotullohet rreth boshtit të palëvizshëm 
atëherë çdo grimcë e trupit lëviz sipas vijës rrethore 
qendra e të cilës shtrihet në boshtin e rrotullimit dhe 
ka shpejtësi drejtvizore v dhe nxitim drejtvizor a. Këto 
madhësi vijore mund të lidhen me madhësitë këndore 
në këtë mënyrë:

Pasi pika P lëviz sipas vijës rrethore me rreze r 
(fi g. 3), vektori i shpejtësisë vijore v→ është orientuar 
për së gjati tangjentes së trajektore së vijës rrethore. 
Intensiteti i vektorit të shpejtësisë vijore në pikën P si-



3

1. Lëvizje rrotulluese e trupit të ngurtë

pas përkufi zimit është i barabartë me raportin ndërmjet 
rrugës (harku 1) dhe intensiteti i intervalit kohor

 

 

O 

P 

Y 

X 

��

v�

r 

Fig. 3.

  
t
lv

�
�

�  (9) 

ose

  
t

rv
�
�

�
�

  

ose  	� rv   (9) 

Barazimi (9) tregon se edhe pse shpejtësia këndore 
për të gjitha pikat prej trupit janë të njëjta, shpejtësia vi-
jore është e ndryshme dhe zmadhohet nëse largësia prej 
boshtit të rrotullimit zmadhohet.

Nxitimi këndor i trupit të ngurtë që rrotullohet 
është i lidhur me nxitimin këndor, përkatësisht me 
komponentin tangjencial të nxitimit vijor, përkatësisht 
me komponentin e nxitimit vijor. Prej përkufi zimit të 
nxitimit tangjencial ose nxitimit vijon

  
t

r
t
va

�
�

�
�
�

�
	

�   

ose
  .�� ra  (10) 

Pasi çdo pikë prej trupit të ngurtë që rrotullohet si-
pas vijës rrethore, ajo do të ketë edhe nxitim normal

  .2
2

	�� r
r

van  (11) 

Kështu gjithsej nxitimi vijor ka intensitet

 .422222 	���� � rraaa n  (12) 

SHEMBULLI 1. Rrota rrotullohet me nxitim kën-
dor konstant 3,50 rad/s2. Nëse shpejtësia këndore e 
rrotës në momentin t0=0 ka qenë 2,00 rad/s; а) për çfarë 
këndi do të rrotullohet rrota për kohën prej 2 s ? b) sa 
është shpejtësia këndore e rrotës në momentin e t=2 s?

Zgjidhje: а) këndin e rrotullimit do ta caktojmë në 
pajtim me relacionin

  
2

2

0
tt 

�	��   

nëse futen vlerat numerike fi tohet φ=11,0 rad.
b) shpejtësinë këndore do ta caktojmë me

  t�	�	 0   

ashtu që futja e vlerave numerike japin ω=9,00 rad/s.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Kur trupi absolut i ngurtë në formë të diskut rro-

tullohet rreth boshtit të palëvizshëm, të gjitha pikat α 
kanë shpejtësi këndore të njëjtë?

2. Cilat madhësi fi zike shfrytëzohen për përsh-
krimin e rrotullimit të trupit të ngurtë rreth boshtit të 
palëvizshëm?

3. A ekziston lidhje ndërmjet madhësive këndore 
dhe madhësive vijore të lëvizjes së pikave materiale të 
trupit të ngurtë?
 4. Të caktohet shpejtësia vijore e pikave periferike 
të rrotës që rrotullohet me frekuencë n=33 min–1 nëse 
diametri i rrotës është d=30 cm.

(Përgjigje: v = 0,52 m/s)
 5. Rotori i centrifugës prej gjendjes së pezullimit fi -
llon të rrotullohet me ndonjë nxitim ashtu që për kohën 
prej 5,0 min arrin frekuencën prej 20.000 min–1. Të cak-
tohet nxitimi mesatar këndor i rrotullimit.

(Përgjigje:  =7,0 rad/s2)
Më shumë informata kërkoni në Internet adresa: 

http://pen.physik.uni–kl.de/cgi–bin/ps/search.pl
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1.2 DINAMIKA E LËVIZJES 
RROTULLUESE. MOMENTI I FORCËS 
NË LIDHJE ME BOSHTIN 
E RROTULLIMIT

Parashtrohet pyetja cili është shkaku një trup i 
ngurtë të fi llon të rrotullohet rreth boshtit të palëvi-
zshëm, përkatësisht trupi të fi ton nxitim këndor, që 
ekziston analogji në kinematikë ndërmjet barazimeve 
të lëvizjes për lëvizjen translatore dhe rrotulluese të 
trupit të ngurtë, gjithashtu mundet të vendoset edhe 
analogji ndërmjet dinamikës të lëvizjes translatore 
dhe dinamikës së lëvizjes rrotulluese.

Për shembull, ligji i parë i Njutnit për lëvizjen 
rrotulluese mund të shprehet në këtë mënyrë: trupi 
i ngurtë me shpejtësi konstante këndore deri atëherë 
kur në të nuk vepron ndonjë forcë e jashtme që do 
ta ndryshon lëvizjen. Por të jepet ligj ekuivalent me 
ligjin e dytë të Njutnit për lëvizjen rrotulluese të trupit 
të ngurtë, përkatësisht të jepet përgjigje në pyetjen, 
kush i lajmëron trupit të ngurtë nxitim këndor, është 
pak më e ndërlikuar. Pikërisht, që të fi llon një trup të 
rrotullohet rreth ndonjë boshti duhet të vepron forcë. 
Por, çfarë drejtimi duhet të ketë ajo forcë dhe ku duhet 
të jetë e vendosur?

Le të shqyrtojmë lëvizjen rrotulluese të çelësit 
francez rreth boshtit që kalon nëpër pikën O (fi g. 1).

'F
�

r

O

d

�
''F

�

F
�

�

�A

Fig. 1.

Çelësi francez rrotullohet rreth boshti të palëvi-
zshëm pasi në të në pikën α veprojmë me forcën F

→
, 

që formon kënd р me boshtin e çelësit. Por, nuk është 
shkak i vetëm për rrotullimin e trupit vetëm forca, por 
madhësia fi zike e quajtur momenti i forcës në lidhje 
me boshtin e rrotullimit M. Momenti i forcës në 
lidhje me rrotullimin është përkufi zuar me shprehjen

  FdrFM ��� sin  (1) 

ku r është largësia prej boshtit të rrotullimit deri te 
pika te e cila gjendet forca F

→
, kurse d është largësia 

normale prej boshtit të rrotullimit deri te drejtimi i 
veprimit të forcës F

→
. Prej trekëndëshit kënddrejtë 

në fi g. 4 shihet se d = rsinφ, d quhet krahu i forcës. 
Domethënë: momenti i forcës në lidhje me rrotulli-
min është prodhim prej forcës dhe krahut të forcës. 
Prej fi g. 4 shihet se forca F

→
 mundet të zbërthehet në 

dy komponenta: F
→

’– normale në r dhe F
→

” – drejtimi 
horizontal i r. Prej relacionit (1) shihet se rrotullim do 
të shkakton vetëm komponenta F

→
’ intensiteti i të cilës 

është F sin φ. Komponenta F
→

” nuk do të shkakton rro-
tullim pasi kalon nëpër pikën O.

1F
�

O

2F
�

3F
�

Fig.2

Kështu, për shembull, nëse veprojmë me tre for-
ca të barabarta sipas intensitetit, por të cilat formojnë 
kënde të ndryshme me horizontalen (fi g. 2), moment 
më të madh të forcës do të shkakton forca F

→
1 e cila for-

mon kënd të drejt me horizontalen, më të vogël forca 
F
→

2 e cila formon ndonjë kënd, kurse momenti i for-
cës është i barabartë me zero dhe do të shkakton forca 
F
→

3 pasi formon kënd prej 0° me horizontale, kurse sin 
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0°=0. Gjithashtu, mund të tregohet se nuk shkakton 
rrotullim trupi i ngurtë rreth boshtit të palëvizshëm 
forca drejtimi i së cilës të veprimit të boshtit të palëvi-
zshëm të rrotullimit. Forcat të cilat shkaktojnë rrotu-
llimin e trupit të ngurtë rreth boshtit të palëvizshëm 
shtrihen në rrafshet normale të boshtit të rrotullimit 
dhe janë vendosur në mënyrë tangjencial në vijën 
rrethore që fi tohet me rrotullimin e pikës sulmuese të 
forcës.

 

1F
�

O 

d1 

2F
�

d2 

Fig. 3.

Në pajtim me relacionin (1) momenti i forcës në 
lidhje me rrotullimin varet edhe prej krahut të forcës 
d. Kështu nëse çelësi francez vepron me forcë F

→
1 në 

largësi d1 prej boshtit të rrotullimit (fi g. 3), por me for-
cë F

→
2 që ka intensitet të njëjtë me F

→
1, F1=F2, në largësi 

d2=3d1, atëherë forca F
→

2 do të shkakton moment më të 
madh në lidhje me boshtin e rrotullimit О se sa forcës 
F
→

1. Am te trupi veprojnë dy ose më shumë forca (fi g. 
4) atëherë çdonjëra prej tyre do të shkakton rrotullimi 
rreth boshtit që kalon nëpër pikën О.

 

O 

1F
�

2F
�

d1 

d2 

 

Fig. 4.

Te ky shembull në fi g. 4. F
→

1 do ta rrotullon trupin 
në kahen e kundërt të kahes së lëvizjes së akrepave 
të orës, kurse F

→
2 do ta rrotullon në kahe të lëvizjes së 

akrepave të orës. Shenja e momentit të forcës në lidhje 
me boshtin e rrotullimit me marrëveshje merret për 
pozitive nëse forca shkakton rrotullim në kahe të kun-
dërt të shigjetës së orës, por merret për negative nëse 
forca shkakton rrotullim në kahe të akrepit të orës. 
Kështu prej fi g. 4 shihet se F

→
1 kakton + F1d1 momenti 

i forcës, ndërsa F
→

2, — F2 d2, kështu që momenti i për-
gjithshëm i forcës në lidhje me boshtin që kalon nëpër 
O është

 221121 dFdFMMM ���� . (2) 

Njësia për momentin e forcës në lidhje me bo-
shtin e rrotullimit në SI është SI është N–m (njuton 
për metër). Duhet të vërehet se kjo njësi (N–m) është 
dimensionale analoge në njësitë për energji 1 J =1 1 m 
N, por këto dy njësi janë thjesht të ndryshme pasi ka-
rakterizohen dy madhësi të ndryshme fi zike.

SHEMBULLI 1. Te cilindri me dy vija në largësi R1 
dhe R2 prej boshtit të rrotullimit janë të mbështjellur

penj ku janë vendosur forcat: F
→

1 e rrotullon cilin-
drin në kahen e akrepit të orës dhe F

→
2 që e rrotullon 

cilindrin në kahe të kundërt të akrepit të orës (fi g. 5). 
Nëse është F1 = 5,0 N; R1 = 1,0 m; F2 = 6,0 N dhe R2 = 
0,50 m të caktohet momenti i forcës në lidhje me bo-
shtin e rrotullimit.

Zgjidhje: Momenti i përgjithshëm i forcës në 
lidhje me boshtin e rrotullimit është

112221 FRFRMMM ����   

m.N ��� 0,2M  

Shenja minus tregon se cilindri do të rrotullohet 
në kahen e lëvizjes së akrepave të orës.
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R1

R2

Y

X

O

1F
�

2F
�

 

Fig. 5.

LEVAT. VINÇET
Momenti i forcës në lidhje me boshtin e rrotulli-

mit gjen zbatim te levat. Levë quhet çdo trup i ngurtë 
që mund të rrotullohet rreth ndonjë boshti ose pike e 
cila quhet pikë mbështetëse e levit. Levë janë makina 
të thjeshta me të cilat mund të bartet veprimi i forcës 
ashtu që të ndryshon kahen e forcës ose të ndryshon 
madhësinë e forcës.

Sipas pozitës reciproke të pikave sulmuese të for-
cës së vendosur F

→
 dhe ngarkesës Q

→
 në lidhje me pikën 

mbështetëse të levit O, levat ndahen në:

 

O1 O2 O 

Q
�

F
�

Fig. 6.

1. Levat e rendit të parë te të cilat pika mbështetëse 
O gjendet ndërmjet pikave të forcës О1 dhe ngarkesës 
О2 (fi g. 6). Si shembuj për levat e rendit të parë janë:levë 
barakrahës dykrahësh te terezitë, gërshërët, motor can-
glat etj.

2. Levat e rendit të dytë te pika mbështetëse O 
është më afër pranë pikës mbështetëse ngarkesës O2 se 
sa deri te pika sulmuese e forcës O1 (Fig. 7). Si shembuj 

për levat të rendit të dytë janë: karroca me dorë, pincë 
për arra etj.

O1O O2

Q
�

F
�

Fig. 7.

3. Levat e rendit të tretë te të cilët pika mbështetëse 
O është afër pranë pikës sulmuese të ngarkesës О2 (fi g. 
8). Si shembull për levë të rendit të tretë janë: parakrahu 
i njeriut, nofulla e poshtme e njeriut, pedale e makinës 
për të qepur etj.

O1O

O2

Q
�

F
�

 
Fig. 8.

Leva është në baraspeshë nëse janë kënaqur dy 
kushte:

а) rezultante e të gjitha forcave të jashtme nën ve-
primin e levit të jenë të barabarta me zero

  , (3) �
�

�
n

i
iF

1

0
�

b) rezultante e momentit të forcave në lidhje me 
boshtin e rrotullimit të jetë i barabartë me zero

  . (4) �
�

�
n

i
izM

1

0

SHEMBULLI 2. Dërrasa homogjene është mbështe-
tur në pikën O që është qendra e masës së dërrasës.
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x1,50 m

 

Fig. 9.

Në skajet e kundërta të dërrasës (fi g. 9) ulen fëmi-
jë. Fëmija në anën e majtë peshon 500 N, kurse fëmija 
në anën e djathtë peshon 350 N. Nëse fëmija në anën e 
majtë, që peshin 500 N, gjendet në largësi 1,50 m prej 
pikës О, të caktohet largësia x, e fëmijës me peshëа 350 
N, prej pikës О.

Zgjidhje: Që të jetë leva dykrahësh në baraspeshë, 
shuma algjebrike e momenteve të forcave duhet të jenë 
të barabarta me zero. Në pajtim me barazimin (4) vijon

   0211 �� xFdF
 

  1
2

1 d
F
F

x �  

 

ili  x=2,14 m. ose

Lloj tjetër i makinave të thjeshta janë vinçat të cilat 
janë, në realitet, levat të ndryshëm. Tre mund të jenë të 
palëvizshëm, të lëvizshëm dhe të përbërë.

Vinçi i palëvizshme është disk me rreze R, te e cila 
është bërë vijë në periferi, (fi g. 9) i cili rrotullohet rreth 
boshtit të palëvizshëm O. Nëpërmjet vijës është hedhur 
pe në njërin skaj është venduar ngarkesë Q

→
 dhe pika sul-

muese e të cilit gjendet te О2, kurse në skajin tjetër është 
vendosur forca F

→
 me pikën sulmuese në pikën О1.

Nëse shkruhet kushti për baraspeshë (4)
fi tohet

  0�� FRQR  
 

ili   QF �  (5) ose

që do të thotë se ndryshon kahja e forcës.
 

 

O1 O2 

Q
�

F
�

R O 

 
Fig. 10.

Makara e lëvizshme është disk me rreze R dhe me 
vijë te e cila është dredhur pe, kurse boshti i makara 
mund të zhvendoset në hapësirën (fi g. 11). Kushti për 
baraspeshë (4) për vinçin e lëvizshme është
 

  02 �� QRRF  
 

 

O1 O 

Q
�

 

F
�

O2 
R R 

Fig. 11.
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ose 
2
QF �  (6) 

që do të thotë se me vinçin e lëvizshme fi tohet në forcë, 
por, për dallim prej makares së palëvizshme, litari du-
het të tërhiqet dy herë më larg se sa të ngritët ngarkesa. 
Në këtë mënyrë plotësohet rregulla e artë e mekanikës: 
nëse fi tohet në forcë humbet në rrugë.

Vinçat e përbëra paraqesin kombinim të makarave 
të lëvizshme dhe të palëvizshme me qëllim të ngritët 
ngarkesë me forcë më të vogël.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Cilat forca mund të shkaktojnë rrotullim të 

trupit të ngurtë rreth boshtit të palëvizshëm?

2. A mundet të rrotullohet një trup rreth boshtit 
të palëvizshëm për këndin e njëjtë, por megjithatë 
të vendosen në veçanti forca paralele me intensitet të 
ndryshëm?

 3. Në skajet e një trari me gjatësi l=10 m, që rrotu-
llohet rreth boshtit që kalon nëpër mesin e tij veproj-
në dy forca me intensitet të njëjtë F1=F2=100 N, por me 
kahe të kundërt. Të caktohet momenti i përgjithshëm i 
forcës.
 (Përgjigje: M=1000 N–m)

 4. Në njërin skaj të vizorit, masa e të cilit mund 
të eliminohet, me gjatësi l=1,25 m varet top me masë 
m=0,17 kg. Të caktohet intensiteti i momentit të forcës 
në lidhje me pikën varëse, që është në skajin tjetër të 
vizorit, nëse ai është mënjanuar për këndin φ=100 prej 
vertikales. (g=9,8 m/s2)

(Përgjigje: M=lmg sinφ = 0,36 N–m)

Më shumë informata për dinamikën e lëvizjes rro-
tulluese kërkoni në Internet adresën:

http://pen.physik.uni–kl.de/cgi–bin/ps/search.pl

1.3 LIGJI THEMELOR I DINAMIKËS 
SË LËVIZJEVE RROTULLUESE. 
MOMENTI I INERCIONIT

Rrotullimi rreth boshtit të palëvizshëm mund të sh-
kaktojnë vetëm forcat të cilat shtrihen në rrafshe të cilat 
janë normale në boshtin e rrotullimit dhe janë vendo-
sur në mënyrë tangjencial në vijat rrethore që e përsh-
kruajnë pikat te të cilat veprojnë. Që të fi tohet ligji the-
melor i dinamikës së rrotullimit të trupit të ngurtë rreth 
boshtit të palëvizshëm, mjaft on të shqyrtohet lëvizja e 
një grimce të trupit të ngurtë me masë m1 që shtrihet te 
rrafshi normal në boshtin e rrotullimit dhe lëviz sipas 
vijës rrethore me rreze r1 nën ndikimin e komponentes 
tangjencial të forcës F

→
τ (fi g. 1). Forca tangjencial i jep 

grimcës nxitim tangjencial a→τ ashtu që

 ��� � amF  (1) 

�F
�

m1 

r1 

O 

 

Fig. 1

Nëse të dy anët (1) shumëzohen me r1 fi tohet

 111 ramrF �� � . (2) 

Ana e majtë e (2) është momenti i forcës në lidhje 
me boshtin e rrotullimit që kalon nëpër pikën О, ndërsa 
në anën e djathtë të (2) do të fusim nxitimin tangjencial 
aτ = r1 dhe do të kemi
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   (3) .2
111111 �� rmrrmM

Prodhimi i masës dhe grimcës sipas largësisë së ka-
trorit (m1r1

2) quhet momenti i inercionit I1 të grimcës 
në lidhje me boshtin e rrotullimit që paraqitet si masë 
për inert të grimcës që merr pjesë në lëvizjen rrotu-
lluese. Kështu momenti i forcës në lidhje me boshtin e 
rrotullimit

   (4) � 11 IM

është proporcionale me nxitimin këndor, kurse si kon-
stante e proporcionalitetit është momenti i inercio-
nit. Sikurse shihet (4) është analoge në ligjin e dytë të 
Njutnit F=ma. Barazime të ngjashme mund të shkru-
hen edhe për grimcat tjera prej trupit të ngurtë të cilët 
gjenden në largësi të ndryshme prej boshtit të rrotulli-
mit. Kështu momenti i përgjithshëm i forcës në lidhje 
me boshtin e rrotullimit të trupit të ngurtë është

   (5) � �
�

  
1

2
n

i
ii rmM

ku  është jashtë shumës pasi është e njëjtë për të gjithë,

ndërsa ,..... 22
22

2
11

1

2
nn

n

i
ii rmrmrmrm �����

�

 e jep 

momentin e inercionit të trupit të ngurtë

   (6) .
1

2�
�

�
n

i
ii rmI

Njësia për momentin e inercionit në SI është kg m2 
(kilogramë për metër katror). Momenti i inercionit te 
lëvizja rrotulluese luan rol të njëjtë te lëvizja translatore 
që shihet prej (6) momenti i inercionit nuk varet vetëm 
prej masës së trupit të ngurtë, por edhe prej boshtit të 
rrotullimit. Kështu, për shembull, cilindri me diametër 
më të madh do të ketë moment të inercionit më të madh 
prej cilindrit me të njëjtën masë, por me diametër më 
të vogël.

Nëse relacioni (6) futet te relacioni (5), për momen-
tin e forcës së përgjithshme në lidhje me boshtin e rro-
tullimit të trupit të ngurtë fi tohet relacioni

  � IM  (7) 
 

Tabela 2.1 
 Debel 

{upliv cilindar [upliv 
cilindar 

Paralelopiped oln cilindar 
ili disk

Tenka pra~ka 
so oska na rota-
cija niz 
centarot 

Tenka pra~ka 
so oska na rota-
cija na edniot 

kraj 

Homogena topka 
[upliva topka 

Top homogjen
Top i zbrazët

Tabela 2.1

Cilindër i 
zbrazët

Cilindër i trashë e 
zbrazët

Cilindër i plotë 
ose disk

Paralelepiped

Thupër e hollë me 
bosht të rrotulli-
mit të njërit skaj

Thupër e hollë 
me bosht të rro-

tullimit nëpër 
r qendrën të 

paralelopiedit

e cila e paraqet ligjin themelor të lëvizjes rrotullues të 
trupit të ngurtë rreth boshtit të palëvizshëm.

Momenti i inercionit të trupave të ngurtë homogjen 
me formë të rregullt gjeometrik mundet saktë matema-
tikisht të njehsohet në lidhje me boshtin e rrotullimit 
që nuk është boshti i simetrisë, me ndihmën e matema-
tikës së lartë deri sa momenti i inercionit të trupave të 
ngurtë jo homogjen dhe të trupave të ngurtë me formë 
jo të rregullt gjeometrik caktohet eksperimentalisht në 
lidhje me boshtin e caktuar nëpërmjet matjes të mo-
mentit të përgjithshëm të forcës dhe në mënyrë analo-
ge nxitimi i trupit. Te tabela 2.1 janë dhënë momente e 
inercionit për disa trupa homogjen me formë të rregullt 
gjeometrik te të cilët boshti i rrotullimit puthitet me bo-
shtin e simetrisë së trupit.
 Njehsimi i momentit të inercionit rreth çfarëdo bo-
shti ndonjëherë mund të jetë vështir sa edhe për trup 
të ngurtë me simetri të mrekullueshme. Në rastin e 



10

1. Lëvizje rrotulluese e trupit të ngurtë

atillë njehsimet  mund të thjeshtohen nëse zbatohet 
teorema e boshteve paralele të quajtur edhe teore-
ma e Shtajnerit. Kjo teoremë thotë: Momenti i iner-
cionit I në lidhje me çfarëdo bosht është i barabartë 
me shumën e momenteve të inercionit ICM në lidhje 
me boshtin që kalon nëpër qendrën e masës së trupit 
dhe është paralele me boshtin e dhënë, dhe prodhimi 
i masës së trupit M me katrori e largësisë h ndërmjet 
boshteve
   (8) .2MhII CM ��

Domethënë, nëse dihet momenti i inercionit në 
lidhje me boshtin që kalon nëpër qendrën e masës 
nuk është vështir të caktohet momenti i inercionit 
rreth cilësdo bosht tjetër paralele me të.

Vërtetimi i teoremës së Shtajnerit
Teorema e boshteve paralele e vërtetojmë në këtë 

mënyrë:
Le të zgjedhim sistem koordinativ me fi llimin e 

koordinatave në qendrën e masës dhe le të jetë ICM 

momenti i inercionit në lidhje me boshtin Z prej siste-
mit koordinativ të zgjedhur, që kalon nëpër qendrën 
e masës (fi g. 2).

Rrafshi XY e jep prerjen tërthore të trupit të ngurtë. 
Që të gjendet momenti i inercionit të trupit të ngurtë 
në lidhje me boshtin paralele të boshtit Z, që kalon 
nëpër pikën α me koordinata xA dhe γA, le të zgjedhim 
çfarëdo pikë materiale prej trupit me masës mi me ko-
ordinata xi dhe si, momenti i inercionit të cilit kalon 
nëpër pikën α është Ii = miri

2, ku ri është largësia prej 
pikës α deri te pika materiale me masë mi të dhënë me

� � � ,222
AiAii yyxxr ���� �  

ashtu që për Ii fi tohet

�
 

 . (9) � � � �� .22
AiAiii yyxxmI ����

Mblidhen të gjitha momentet e inercionit të grim-
cave të veçanta prej trupit të ngurtë do të fi tohet mo-
menti i inercionit të trupit të ngurtë në lidhje me bo-
shtin që kalon nëpër pikën A

� � � �� ��
�

����
n

i
AiAii yyxxmI

1

22  

ili      � � �� ����
i

iiA
i

iii xmxyxmI 222  

 

 � �.2 22� � ���
i i

AAiiiA yxmymy . (10) 

 

mi
 (xi ,  yi ) 

Y 

A (xA, yA) 

X 

h 

O

 

ose

Fig. 2.

 Anëtari i parë i anës së djathtë të relacionit (10) 
e jep momentin e inercionit të trupit në lidhje me qen-

drën e masës � �� ��
i

iiiCM yxmI 22   pasi qendra e 
masës puthitet me fi llimin e koordinatave. Anëtari 
i dytë dhe i tretë janë të barabartë me zero pasi i ja-

pin koordinatat e qendrës së masës 
M

xm
x i

ii

CM

�
�  

ndërsa M

ym
y i

ii

CM

�
� ,  në pajtim me fi g. 2. koor-

dinatat e qendrës së masës janë të barabarta me zero 
xCM = γcm, pasi morëm qendrën e masës të puthitet me 
fi llimin e koordinatave. Anëtari i fundit te (10) është i 
barabartë Mh2 pasi masa e përgjithshme e trupit është 

��
i

imM , ndërsa largësia htë pikës α prej fi llimit të 

koordinatave O e . 222
AA yxh ��  Me këtë relacion (8) 

është fi tuar edhe teorema për boshtet paralele është 
vërtetuar.

SHEMBULLI 1. Rrota me rreze R = 30,0 cm dhe 
momentin e inercionit I = 0,0900 kgm2, rrotullohet 
rreth boshtit horizontal pa fërkim (fi g. 3). Te rro-
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ta është dredhur prej te krahu i lirë në skaji i të cilit 
m = 0,500 kg.

Sa është forca e shtrëngimit të perit dhe nxitimit 
këndor i rrotës?

m

gm�

zF
�

zF
�

Fig. 3.

Zgjidhje: Momenti i forcës rreth boshtit të rrotës 
është M = RFz, ku Fz është forca e shtrëngimit të pe-
rit. Nga ana tjetër M = I /, I– momenti i inercionit të 
rrotës, – nxitimi këndor. Prej këtyre barazimeve I 
= RFz, prej ku

  
I

RFz� . (1) 

Nëse e zbatojmë ligjin e dytë të Njutnit për pe-
shën duke marrë parasysh projeksionet e forca-
ve të boshtit γ – të orientuar vertikalisht lartë vijon 

� ���� ,mamgFF zy  kështu që për nxitimin vi-
jor nxitimi i trupit fi tohet

  .
m

Fmg
a z�

�  (2) 

Duke shfrytëzuar lidhjen ndërmjet nxitimit kën-
dor dhe vijor α = R/ε ku e fusim te barazimi (1) fi tohet 

I
FR

a z
2

� . Në këtë barazim e marrim parasysh bara-

zimin (2) ashtu që kemi 
I
FR

m
Fmg zz

2

�
�

 prej ku për 

forcën e shtrëngimit fi tohet  N 27,3
1

2 �
�

�

I
mR

mgFz
.  

Nxitimi këndor do ta caktojmë prej 
R
a

�  prej ku e 

bartim (2) për nxitimin drejtvizor ku fi tohet

  2rad/s 9,10�
�

�

mR
IR

g
. 

SHEMBULLI 2. Dy topa me masa m1 = 5,0 kg dhe 
m2 = 7,0 kg janë përforcuar në thupër të lehtë, masa 
e së cilës mund të eliminohet, në largësi reciproke 
R = 4,0 m (fi g. 4). Të njehsohet momenti i inercionit 
të sistemit kur ai rrotullohet: а) rreth boshtit që kalon 
në mesin e largësisë ndërmjet trupave; dhe b) rreth 
boshtit që kalon nëpër largësinë r = 0,50 m majtas prej 
topit me masë m1.
 

m1 m2

R

r

a)

b)

m1 m2

R
b)

a)

Fig. 4.

Zgjidhje: а) Të dy topat janë në largësi të njëjtë prej 
boshtit të rrotullimit dhe momenti i inercionit është

2
2

2

2

11 m kg 48
22

��
�
�

�
�
���

�
�

�
�
��

RmRmI . 
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b) Momenti i inercionit në këtë rast është 

� � .m kg 143 22
2

2
12 ���� RrmrmI  

Pyetje, detyra, aktivitetet
1. A mundet ndonjë trup me masë të njëjtë të ketë 

moment të ndryshëm të inercionit?
2. A mundet të ndryshon momenti i forcës në 

lidhje me boshtin e rrotullimit të një trupi të ngurtë 
edhe pse nxitimi këndor i trupit nuk ndryshon?
 3. Çfarë nxitim këndor do të fi ton rrota me rreze 
R = 33,0 cm te e cila është mbështjellur pe te skajet e të 
cilit vepron forca Fz = 15,0 N, nëse momenti i forcës së 
fërkimit ndërmjet perit dhe rrotës është Mtr = 1,10 Nm? 
Momenti i inercionit të rrotës është I=0,36kg m2.

(Përgjigje:  = 10,7 rad/s2)
4. Molekula e oksigjenit О2, që përbëhet prej dy 

atome të oksigjenit në largësi reciproke d = 1,21 10—10 
m, rrotullohet rreth boshtit që kalon nëpër mesin e lar-
gësisë d. Të caktohet momenti i inercionit të molekulës 
nëse masa e çdo atom të oksigjenit është m = 2,66 10—26 
kg.

(Përgjigje: I = 1,95 10—46 kgm2)
 5. Të caktohet momenti i inercionit të cilindrit me 
lartësi shumë të vogël me rreze R0 dhe masa M në lidhje 
me boshtin që kalon nëpër një pikë periferie të cilindrit, 
por është paralele me boshtin e tij të simetrisë?

(Përgjigje: 2 
2
3

oMRI � )

Më shumë informata kërkoni në Internet adresën:
http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl 
http://www.schulphysik.de/

1.4. MOMENTI I IMPULSIT NË LIDHJE 
ME BOSHTIN E RROTULLIMIT

Ligji themelor i lëvizjes rrotulluese të trupit të ngurtë 
rreth boshtit të palëvizshëm është dhënë me relacionin

 

  � IM  (1) 

ku momenti i forcës M në lidhje me boshtin është propor-
cional me momentin e inercionit dhe në mënyrë analo-
ge nxitimin. Ky relacion paraqitet te ligji i dytë i Njutnit 
për lëvizjen translatore të trupit F = ma, i cili mund 

të shkruhet edhe në formën 
� �

t
mv

t
pF

�
�

�
�

�� ,  ku 
p=mv është impuls i trupit.

Barazim analog mund të shkruhet edhe për lëvizjen 
rrotulluese të trupit të ngurtë. Nëse në (1) merret para-

sysh në mënyrë analoge nëse nxitimi është 
t�

�	 �   
fi tohet

  
t

IM
�
�	

�  

 

ili   
� �

t
IM
�

� 	
� . (2) ose

Madhësia Iω quhet momenti i impulsit në lidhje me 
boshtin e rrotullimit dhe shënohet me L

  	� IL . (3) 

Kështu relacioni (2) mund të shkruhet si

  
t
LM

�
�

�  (4) 

që do të thotë se momenti i forcës në lidhje me boshtin e 
rrotullimit është i barabartë me ndryshimin e momentit 
të impulsit që ndodh në njësinë e intervalit kohor dhe 
njehsohet si herës ndërmjet ndryshimit të ΔL dhe inter-
valit për të cilin ajo ka ndodhur Δt. Ky barazim njihet 
me emrin barazimi i momenteve.

Barazimi (3) mund të nxirret edhe në mënyrë tjetër: 
Trupi i ngurtë le të rrotullohet rreth boshtit të palëvi-
zshëm që puthitet me boshtin Z (fi g.1). Le të zgjedhim 
një grimcë me masë m1 që përshkruan vijë rrethore te 
rrafshi XY me rreze R1 të barabartë me largësinë prej 
boshtit të rrotullimit të grimcës. Grimca ka shpejtësi vi-
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jore, por rrotullohet me shpejtësi këndore ω. Shpejtësia 
vijore, pra, është dhënë me relacionin

  	� 11 Rv .  

Nëse ky barazim shumëzohet majtas dhe djathtas 
me m1– masa e grimcës fi tohet

  . (5) 	� 1111 Rmvm

Prodhimi i anës së majtë (5) është impulsi të grim-
cës, ashtu që fi tohet

 

m1 

	 

O 

1v�R1 Y 

X 

Z 

Fig. 1

  . 	� 111 Rmp

Ky barazim shumëzohet majtas dhe djathtas me R1 dhe 
fi tohet

  . (6) 	� 2
1111 RmRp

Prodhimi prej anës së majtë të (6) është madhësi fi -
zike moment të impulsit të grimcës në lidhje me boshti 
L1 i cili paraqet prodhim të impulsit të grimcës për lar-
gësinë të grimcës deri te boshti i rrotullimit

  ,  (7) 111 RpL �

ndërsa prodhimi m1R1
2 prej anës së djathtë të (6) është 

momenti i inercionit të grimcave I1. Kështu (6) mund të 
shkruhet në formën

  	� 11 IL . (8) 

Momenti i impulsit ose impulsi i trupit në lidhje me 
boshtin e rrotullimit do ta fi tojmë nëse i mbledhim mo-
mentet e impulseve të gjithë n –grimcave të trupit

   � �
� �

	��
n

i

n

i
ii ILL

1 1

,	� IL  (9) ili   ose

ku ��
i

iII  është momenti i inercionit të trupit rreth 

boshtit Z që puthitet me boshtin e rrotullimit.
Njësia për momentin e impulsit të trupit në lidhje 

me boshtin në SI është kilogram për metër në katror 
nën sekondë (kg m2/s).

Shenja e momentit të impulsit është pozitiv (+) nëse 
trupi rrotullohet në kahen e lëvizjes së akrepave të orës, 
kurse shenja e momentit të impulsit është negativ (–) 
nëse trupi rrotullohet në kahe të lëvizjes së akrepave të 
orës.

SHEMBULLI 1. Elektroni i atomit të hidrogjenit 
lëviz rreth bërthamës sipas orbitës rrethore me rreze 
r=0,528 10–10 m dhe shpejtësi vijore v=5,00 103 m/s. Të 
njehsohet momenti i impulsit të elektronit nëse masa e 
tij është m = 9,11 10–31 kg.

Zgjidhje: Momentin e impulsit të elektronit do ta 
caktojmë prej relacionit L =pr = mvr. Nëse futen vlerat 
numerike fi tohet

/sm kg  10  05,24 238��L . 

Pyetje, detyra, aktivitete
1. A do të ndryshon momenti i impulsit në lidhje 

me boshtin e rrotullimit nëse ndryshon momenti i iner-
cionit ose sistemi prej trupave?

2. Shprehje me fj alë barazimin e momenteve.

Më shumë informata kërkoni në Internet adresën:
http://www.schulphysik.de/
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1.5. LIGJI PËR RUAJTJEN E 
MOMENTIT TË IMPULSIT 
TË TRUPIT NË LIDHJE 
ME BOSHTIN E RROTULLIMIT

Momenti i impulsit të trupit në lidhje me boshtin 
e rrotullimit është koncept i rëndësishëm në fi zikë. Në 
kushte të caktuara momenti i impulsit, si edhe ener-
gjia dhe impulsi, për sistemin e izoluar janë ruajtur. Që 
të shohim cilat janë ato kushte ku momenti i impulsit 
ruhet, do të nisemi prej formulës për momentin e për-
gjithshëm të forcës në lidhje me boshtin e rrotullimit 

t
LM

�
�

� , me i të jetë i barabartë me zero

  0
�
�

��
t
LM , (1) 

ose

  . (2) const�	� IL
Pikërisht, ndryshimi i madhësisë fi zike për ndonjë 

interval kohor është e barabartë me zero, ajo madhësi 
është domethënë konstante.

Relacioni (1) e jep ligjin për ruajtjen e momentit 
të impulsit të trupit në lidhje me boshtin e rrotullimit 
që thotë: Momenti i përgjithshëm i impulsit të trupit 
që rrotullohet rreth boshtit të palëvizshëm ngel kon-
stant nëse momenti i rezultantes së forcave që vepron 
te trupi është i barabartë me zero. Ky ligj vlen për si-
stemin e izoluar.

Ligji për ruajtjen e momentit të impulsit mund të 
shkruhet edhe në këtë formë

  const00 �	�	 II , (3) 

ku I0 dhe ω0 janë momente të inercionit dhe shpejtësia 
këndore në ndonjë moment fi llestar të kohës t=0, kurse 
I dhe ω janë madhësi të barabarta në moment përfun-
dimtar të kohës t=t. Kjo do të thotë se pozita reciproke e 
pjesëve të ndryshme të trupit mund të ndryshon, ku do 
të ndryshon edhe momenti i inercionit, por po ashtu do 
të ndryshon edhe shpejtësia këndore ω ashtu që prod-
himi Iω do të ngel konstant.

Ekzistojnë shumë shembuj te të cilët vlen ligji për 
ruajtjen e momentit të impulsit:

PROVA 1. Një nxënës qëndron ulur në një karrige 
e cila mund të rrotullohet rreth boshtit vertikal dhe në 
të dy duart e hapura mban nga një peshë prej nga 1 kg, 
sistemi (nxënës + peshë + karrige) që rrotullohet do të 
ketë moment të impulsit I0ω0. Nëse nxënësi i afron du-
art pranë trupit të tij (fi g. 1) ku karrige nuk pushon së 
rrotulluari, atëherë momenti i inercionit do të zvogëlo-
het, por shpejtësia këndore do të zmadhohet ashtu që 
do të vlen barazimi

	�	 II 00  . 

Domethënë momenti i impulsit ngel konstant.

�	 	����������������������������������� �

Fig. 1.

PROVA 2. Nxënësja qëndron ulur në karrigen rro-
tulluese dhe në duar mban 
rrotën e biçikletës (fi g. 2).

Në momentin fi llestar si-
stemi (nxënës + karrige + 
rrota e biçikletës) pezullon 
ashtu që momenti i impul-
sit është e barabartë me zero. 
Nëse nxënësi i e sjell në rrotu-
llim rrotën në kahen e akre-
pave të orës, atëherë karrige 
me nxënësit do të fi llojnë të 
rrotullohet, por në kahen e 
kundërt të lëvizjes së akre-

 
Fig. 1.
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pave të orës që ngel momenti i impulsit dhe pastaj 
ndryshimi është i barabartë me zero. Pikërisht, nëse 
momenti i impulsit të rrotës është e + L0 = +I0ω0, kur-
se momenti i impulsit të nxënësit + karriges është – L 
= – Iω. shuma e tyre duhet të jetë e barabartë me zero 
+ I0ω0 + (–Iω) = 0, sikurse ishte momenti i impulsit në 
momentin fi llestar.

SHEMBULLI 1. Platforma horizontale në formë 
të diskut rrotullohet në rrafshin horizontal rreth bo-
shtit vertikal. Masa e platformës  është m1=100 kg kur-
se rrezja R=2,0 m. Njeriu me masë m2 = 60 kg, i cili në 
momentin fi llestar gjendet në buzë të platformës, nga-
dalë lëviz nga qendra e platformës. Kur njeriu është 
buzë platformës shpejtësia këndore e sistemit është 2,0 
rad/s.

Të njehsohet shpejtësia e sistemit kur njeriu do 
të vjen në largësi 0,50 m prej qendrës së platformës. 

Momenti i inercionit të diskut është 
2

2
1

1
Rm

I � . 

Zgjidhje: Momenti i inercionit të siste-
mit kur njeriu është buzë platformës është 

2
2

2
1

210 2
Rm

Rm
III ���� , por kur do të vjen në 

largësi r është 2
2

2
1'

21 2
rm

Rm
III ���� .

Pasi nuk veprojnë momentet e forcave të jashtme 
të sistemit (njeriu + platforma) vlen ligji për ruajtjen e 
momentit të impulsit në lidhje me boshtin

	�
�
�

�
�
� ��	�

�
�

�
�
� � 2

2
2

10
2

2
2

1 2
1

2
1 rmRmRmRm   

   	�	 II 00

ose

prej ku fi tohet

  0
2

2
2

1

2
2

2
1

2
1
2
1

	
�

�
�	

rmRm

RmRm
 

 

ili  . rad/s 1,4�	ose

Pyetje, detyra, aktivitetet
1. Njeriu qëndron në qendër të karriges që rrotu-

llohet rreth boshtit vertikal dhe së bashku me karri-
gen rrotullohet me frekuencë n1=0,5 min–1. Momenti 
i inercionit të trupit të njeriut në lidhje me boshtin e 
rrotullimit është I0 = 1,6 kg m2. Te duart e hapura ai 
mban dy trupa çdonjëri me masë 2 kg, kurse largësia 
ndërmjet peshave është 1,6 m. Sa rrotullime në mi-
nutë do të kryen sistemi njeri + pesha nëse ai i lëshon 
duart ashtu që largësia ndërmjet peshave të jetë 0,4 m? 
Momenti i inercionit të karriges të jetë eliminuar.

(Përgjigje: n2 = 1,18 min–1)
2. Platforma në formë të diskut me rreze 1,5 m 

dhe masë 180 kg rrotullohet rreth boshtit vertikal me 
frekuencë 10 min–1. Në qendrën e platformës qëndron 
njeri me masë 60 kg dhe në atë moment nuk merret 
parasysh momenti i tij i inercionit. Çfarë shpejtësie vi-
jor do të ketë njeriu nëse ai kalon buzë platformës? 

Momenti i inercionit të diskut është 2

2
1 mRI �

(Përgj: v = 0,942 m/s)

Më shumë informata kërkoni në Internet adresën:
http://pen.physik.uni–kl.de/cgi–bin/ps/search.pl

1.6. ENERGJIA KINETIKE 
E LËVIZJES RROTULLUESE

Lëvizja rrotulluese e trupit të ngurtë rreth boshtit 
të palëvizshëm nuk do të jetë komplet e përshkruar 
nëse nuk jepet edhe shprehja për energjinë kinetike 
të trupit të ngurtë që rrotullohet. Për atë shkak do të 
kthehemi te fi gura 1 prej mësimit 1.4 te e cila është 
treguar lëvizja e një grimce prej trupit me masë m1 
dhe shpejtësia vijore v1. Energjia kinetike e kësaj grim-
ce është

2

2
11

1
vm

Ek � . (1)   

Në këtë relacion do të fusim relacionin e njohur 
për shpejtësinë linjore v1 = R1w, ku ω është shpejtësi 
këndore e trupit, por R1 është rrezja e vijës rrethore që 
e përshkruan grimca
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2

22
11

1
	

�
Rm

Ek  . (2)   

Energjia kinetike e trupit të ngurtë që rrotullohet 
rreth boshtit të palëvizshëm do të fi tohet nëse mblid-
hen energjitë kinetike të gjitha grimcave n prej trupit që 
lëvizin në rrafshin paralele normale në boshtin e rrotu-
llimit dhe në largësi të ndryshme prej boshtit të rrotulli-
mit Rn. Kështu fi tohet

� � 2

1 1

2

2
1

	�� � �
� �

n

i

n

i
iikik RmEE   

ili  

  2

2
1

	� IEk  (3) 

ose

ku �
�

�
n

i
ii RmI

1

2  është momenti i inercionit të trupit 

të ngurtë në lidhje me boshtin e rrotullimit. Domethënë 
energjia kinetike e trupit të ngurtë që rrotullohet rreth 
boshtit të pa lëvizshëm është e barabartë me gjysmë 
shumën e momentit të inercionit dhe katrorit të shpej-
tësisë këndore të trupit.

Tani më vërejtëm se trupi i ngurtë mund të rrotullo-
het rreth boshtit të palëvizshëm nëse te ai vepron mo-
menti forcës. Po ashtu kryhet ndonjë punë. Atë punë 
do ta caktojmë në këtë mënyrë: Forca e jashtme F le të 
vepron në pikën P që gjendet në largësi R prej boshtit të 
rrotullimit (fi g. 1).

 

F
�

R 
P 

�S 

��
O 

Fig. 1.

Megjithatë kryhet punë elementare δA, pasi pika 
materiale lëviz sipas vijës rrethore, përshkruan hark ΔS 
dhe rrotullohet për kënd të vogël Δφ. Këtë punë mund 
ta caktojmë prej formulës së përgjithshme

SFA ���  �� ����  

te e cila do të fusim për ΔS = RΔφ, pra kemi

���� FRA
 

  . (5) 

Pasi momenti i forcës është M=FR vijon se puna ele-
mentare është

����  MA  . (6) 

Nëse i mbledhim të gjitha punët elementare të ci-
lat kryejnë gjatë rrotullimit të gjitha pikave të trupit 
të ngurtë për kënd të vogël Δφ, do ta fi tojmë punën e 
përgjithshme të momentit të forcës te boshtit të palëvi-
zshëm M duke përshkruar kënd të fundshëm φ

��  MA� �  �� �!��

SHEMBULLI 1. Sfera e plotë homogjene rrokulli-
set nëpër rrafshin nën këndin e mënjanimit θ =30° në 
lidhje me horizontalen. Rrafshi i mënjanuar ka gjatësi 
x=1 m dhe lartësi h (fi g. 2).

Të njehsohet shpejtësia vijore e qendrës së masës 
së sferës në thellësi të rrafshit të mënjanuar. Momenti 

i inercionit të sferës homogjene është 2

5
2 mRICM � ,  

ku m është masa, kurse R – rrezja e sferës. Fërkimi të 
eliminohet. (g=9,81 m/s2)
 

 

CMv�

x

" 

h 

 
Fig. 2.

Zgjidhje: Topi homogjen duke u rrokullisur nëpër 
rrafshin e mënjanuar kryen lëvizj rrotulluese rreth bo-
shtit që kalon nëpër qendrën e masës dhe lëvizja tran-
slatore, për së gjati të rrafshit të mënjanuar. Prandaj ajo 
do të ketë edhe energji kinetike të translacionit

  22

2
1

2
1

CMCMk mvIE �	�  
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ku vCM = Rω është shpejtësi vijor te qendra e masës. 

Futja 
R

vCM�	   relacioni paraprak jep

  2
22

1
CM

CM
k vm

R
I

E �
�

�
�
�

�
�� . 

Pasi topi bie prej gjendjes së pezullimit prej lar-
tësisë h në lidhje me mbështetësen, në atë lartësi pose-
don energji potenciale U = mgh. Prej ligjit për ruajtjen 
e energjisë mekanike vijon se energjia kinetike është e 
barabartë me energjinë potenciale

  mghvm
R
I

CM
CM ��

�

�
�
�

�
� 2

22
1

 

prej çka fi tohet

  

2/1

21

2

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

�
�

mR
I
ghv

CM
CM . 

Nëse këtu futet relacioni për 2

5
2 mRICM �  dhe 

fi tohet

  
2/1

7
10

�
�
�

�
�
�� ghvCM . 

Lartësia h = x sin θ, ashtu që futja e këtij barazimi në 
barazimi paraprak jep

  
2/1

sin
7

10
�
�
�

�
�
� "� gxvCM . 

Nëse futen vlerat numerike fi tohet
  . m/s 7�CMv

SHEMBULLI 2. Th upra homogjene me gjatë-
si L=1m dhe masë m rrotullohet rreth boshtit që ka-
lon nëpër njërin skaj të thuprës. Në momentin fi lle-
star gjendet në pozitën horizontale (fi g. 3). Të caktohet 
shpejtësia këndore e thuprës në pozitën më të ulët.

(g=9,81m/s2; I=mL2/3)
Zgjidhje: Nëse zbatohet ligji për ruajtjen e energjisë 

vijon se energjia potenciale, që e ka thupra në lidhje me 
pozitën më të ulët të qendrës së masës C, shndërrohet 
në energji kinetike të rrotullimit në atë pozitë

2
L

C 

L 

O 

 
Sl. 3. 

2

2
1

2
	� ILmg . 

Fig. 3.

Nëse këtu futet momenti i inercionit të thuprës 
I = mL2/3 fi tohet

22

3
1

2
1

2
	� mLLmg  

prej ku shpejtësia këndore është 
L
g3

�	 . 

Futja e vlerave numerike jep ω =5,42 rad/s.

Pyetje, detyra, aktivitetet
1. Mbërthyese me masë 2 kg dhe rreze të jashtme 

5 cm rrotullohet nëpër rrafshin e mënjanuar me gjatë-
si 2 m dhe kënd të mënjanimit 300. Të caktohet vlera 
numerike e momentit të inercionit të mbërthyerit nëse 
shpejtësia e tij vijore në fund të rrafshit të mënjanuar 
është 3,3m/s.(g=9,81m/s2) (Përgjigje: 1=4 10–3 kg m2)

2. Topi rrokulliset nëpër rrugën horizontale me 
shpejtësi 7,2 km/h. Në çfarë largësie mund të hipe topi 
nëpër rrafshin e mënjanuar në llogari të energjisë së saj 
kinetike, nëse rrafshi i mënjanuar ka mënjanim 10 m në 
çdo 100 m? (g=9,81 m/s2, I=2mR2/5)

(Përgjigje: l=2,86 m)

Më shumë për energjinë kinetike të lëvizjes rrotulluese 
kërkoni në Internet adresën:
http://www.wug.physics.uiuc.edu/Lect15/sld005.htm
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1. Lëvizje rrotulluese e trupit të ngurtë

1.7. ANALOGJIA NDËRMJET 
MADHËSIVE DHE LIGJEVE GJATË 
LËVIZJES TRANSLATORE DHE 
RROTULLUESE

Gjatë përshkrimit kinematikë dhe dinamik të lëvi-
zjes rrotulluese të trupit të ngurtë rreth boshti të palëvi-
zshëm, shpesh kthehemi te barazimet themelore të lëvi-
zjes translatore të pikës materiale.

Përkatësisht, na bëjmë analogji ndërmjet barazime-
ve themelore të lëvizjes translatore të pikës materiale dhe 
barazimet themelore edhe të lëvizjes rrotulluese të trupit 
të ngurtë rreth boshti të palëvizshëm, pasi trupi i ngurtë 
mund të shqyrtohet si bashkësi prej n – pikave materia-
le. Që të kuptohet më mirë barazimet e ndryshme te lëvi-
zja rrotulluese e trupit të ngurtë rreth boshtit të palëvi-
zshëm, ato do t’i japim së bashku me shprehjet analoge 
për lëvizjen translatore të trupit ose pikës materiale, të 
cilat tani më qysh herët i keni mësuar, te tabela 2.2.

Tabela 2.2.

Lëvizja rrotulluese e trupit të ngurtë rreth boshti 
të palëvizshëm Lëvizja translatore e trupit

Këndi i rrotullimit  φ Rruga e kaluar  s

Këndi i shpejtësisë t�
��

	 �  Shpejtësia vijore  
t
s

v
�
�

�  

Këndi i nxitimit I Nxitimi vijor  
t
v

a
�
�

�  

Momenti i inercionit t�
�	

 � Masa  m

Momenti i forcës � IM  Forca   maF �

Nëse është lëvizje drejtvizore e ndryshuar

%&

%
'
(

�	����

�	�	
� 2

00

0

2
1const

tt

t
Nëse është lëvizje drejtvizore e 

përshpejtuar 
%&

%
'
(

���

��
� 2

00

0

2
1const

attvss

atvv
a

Momenti i impulsit sipas boshtit  	� IL  Trup impulsiv  mvp �  

Barazimi themelor i lëvizjes rrotulluese të 

trupit të ngurtë 
t
LIM

�
�

��    

Barazimi themelor i dinamikës të 
lëvizjes translatore 

t
pmaF

�
�

��  

Energjia kinetike dhe lëvizja rrotulluese 2

2
1

	� IEk

Energjia kinetike e lëvizjes translatore

 2

2
1 mvEk �  

Puna gjatë rrotullimit �� MA Puna gjatë translacionit  FsA �
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2.1. LËVIZJA PEDRIODIKE

Konceptet themelore dhe elementet 
e lëvizjes lëkundëse

Me konceptin lëvizje periodike nënkuptojmë për-
sëritje të lëvizjes ose pozitës së trupit nën të njëjtën tra-
jektore. Me fj alë tjera, lëvizja është periodike, kur ajo 
përsëritet në intervale të njëjta të kohës, lëvizjet e këti-
lla, kohëzgjatja e një cikli quhet periodë.

 

 a)                                          b)           

-y 

 sobirawe 

 rastegnuvawe 

 ramnote`na 
polo`ba 

y 
m 

k 

elF
�

 

G
�

 

 
zgjatja

pozita
baraspeshë

mbledhje

   a)                                                b)
Fig. 1. Lëkundja e spirales

Shumë dukuri në natyrë janë periodike: lëvizja e la-
vjerrësit të orës, pesha e përforcuar në spirale, dridhja 
e telave të instrumentit muzikor, puna e zemrës, lëkun-
djet e grimcave të mjedisit material nëpër të cilën zgje-
rohet zëri, lëvizja e planetëve rreth Diellit, lëkundjet 
e atomeve dhe molekulave rreth baraspeshave në gri-
lën kristale të trupit të ngurtë, te rryma alternative ka 
ndryshime periodike të tensionit elektrik dhe rrymës 
etj.

Varësisht prej natyrës fi zike të lëkundjeve dhe 
mënyrës së përfi timit të tyre, dallojmë: lëkundje meka-
nike, lëkundje elektromagnetike (lëkundjet e vektorit 
dhe forca e fushës elektrike dhe induksioni magnetik).

Lëvizjet e lëkundjeve paraqesin lloj të veçantë të 
lëvizjeve periodike të cilat mjaft  shpesh hasen. Lëvizjet 
periodike ku trupi mënjanohet në njërën anë por edhe 
në anën tjetër prej gjendjes baraspeshe më stabile qu-
het lëvizje e lëkundjes. Kushti për realizimin e lëvizjes 
së lëkundjes është të ekziston forcë që rregullisht do ta 

kthen trupin në gjendje baraspeshe. Ajo mund të jetë e 
jashtme ose e brendshme.

Të shqyrtojmë një spirale dhe te skaj të varim peshë 
(fi g.1). Megjithatë spiralja zgjatet deri sa forca e saj ela-
stike e brendshme F

→
el nuk baraspeshohet me peshën e 

G
→

, pesha është në baraspeshë. Kjo gjendje quhet gjen-
dja e baraspeshës (fi g. 1.а).

Nëse nën ndikimin e forcës së jashtme pesha nxirret 
prej gjendjes së baraspeshës, zmadhohet forca elastik  
F
→

el te spiralja. Kjo forcë tenton ta kthej peshën në gjen-
dje të baraspeshës për shkak të së cilës quhet forcë 
kthyese. (fi g. 1.b). Forca kthyese te lëvizjet lëkundëse 
është orientuar nga gjendja e baraspeshës. Përkatësisht 
sistemi peshë–spirale fi llon të lëkundet rreth gjendjes së 
baraspeshës. Gjatë kohës së lëkundjes trupi rregullisht 
e ndryshon largësinë e tij prej gjendjes së baraspeshës.

Mënjanimi momental nga gjendja e tij e baraspe-
shës quhet elongacion. Vlera më e madhe e elongaci-
onit quhet amplitudë. Sistemin që e formë ojnë spi-
ralja elastike dhe pesha quhet sistemi i lëkundjes ose 
lëkundësi.

 

elF
�

A               O             B  

       O''      

G
�

 
A B

Fig. 2. Lëkundja e trupit të varur në pe

Trupi mund të lëkundet edhe kur ai varet te peri. 
Nëse trupin e nxjerrim prej pozitës baraspeshë, nën 
ndikimin e forcës së peshës së Tokës, ai përsëri kthe-
het në këtë pozitë. Këto forca sipas karakterit të tij janë 
analoge me forcat e elasticitetit (fi g. 2).
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2.1.1. LËKUNDJET HARMONIKE

Elementet e lëvizjes lëkundëse
Ndërmjet llojeve të ndryshme të lëkundjeve, në 

formën më të thjesht janë lëkundjet harmonike ku 
madhësia e lëkundjes gjatë kohës ndryshon me ndrys-
himin e ligjit të sinusit dhe kosinusit. Megjithatë, 
shumë forma të lëvizjeve lëkundëse mund të sillen në 
lëkundje të kësaj forme. Se kjo është kështu, mundet 
lehtë të tregohet në këtë eksperiment.

 

Fig. 1.

Ena konike me hapje të ngushtë në maje mbushet 
plotë me rërë dhe me ndihmën e perit varet që të pa-

raqet lavjerrës. Nën lavjerrësin është vendosur shirit i 
gjatë errët (fi g.1). E nxjerrim lavjerrësin prej gjendjes 
së baraspeshës dhe e lëshojmë të lëkundet. Në mo-
mentin kur e lëshojmë lavjerrësin të lëkundet, fi lloj-
më gradualisht ta lëvizim shiritin në drejtim normal 
të lëkundjes së lavjerrësit. Rëra e imtë që rrjedh prej 
grykës së enës bie në shirit dhe përshkruan lakore, të 
njohur si sinusoidë.

Lëkundjet harmonike matematikisht lehtë përsh-
kruhen nëpërmjet vijimit të projeksionit të pikës ma-
teriale P që rrotullohet njëtrajtshëm. Për këtë qëllim 
është e përshtatshme të vërehet hija e pikës P në ekra-
nin E, të vendosur normal në rrafshin e rrotullimit. 
Hija e pikës P kryen lëvizje harmonike lëkundëse 
(fi g.2).

Te sistemi koordinativ XOY bartet vija rrethore 
me rreze α është e barabartë me madhësinë e ampli-
tudës vlerë e lëvizjes harmonike lëkundëse dhe pika 
Р e cila rrotullohet njëtrajtshëm me shpejtësi v dhe 
shpejtësi këndore ω në kahen e kundërt të lëvizjes së 
akrepit të orës. Faza fi llestare gjatë t=0 le të jetë zero. 
Projeksioni i pikës P në boshtin γ ndryshon ndërmjet 
+ α dhe –A.

Qendra e rrotullimit është në fi llimin e sistemit 
të koordinatave XOY, kurse projeksioni (hija) e pikës 
materiale Р shqyrtohet mbi boshtin Y. Ta shënojmë 
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gjendjen fi llestare të pikës Р0. Ndërsa pika P realizon 
lëvizje rrethore të njëtrajtshme duke kaluar nëpër po-
zitat Р1, Р2, Р3, Р4 etj., projeksioni (hija) e pikës P ka-
lon nëpër pozitat P1, P2, P3, etj. Prandaj pozita Po është 
pozitë e baraspeshës së lëvizjes lëkundëse.

Largësia e projeksionit të pikës Р prej fi llimit të 
koordinatave mbi boshtin γ në çfarëdo moment është 
elongacioni γ. Elongacioni maksimal ose largësia më 
e madhe prej pozitës së baraspeshës është amplitudë, 
dhe është shënuar me A.

Po ashtu, Elongacioni bën lëvizje harmonike 
lëkundëse, duke lëkur ndërmjet dy vlerave +A deri 
te zeroja nëpërmjet –A deri te zeroja dhe përsëri deri 
te elongacioni maksimal +A. Koha për të cilën pika 
materiale do të bën lëkundje të plotë është perioda e 
lëkundjes T.

Numri i lëkundjeve të plota të nxjerrë njësi kohe 
është frekuenca f. Njësia për frekuencë është 1Hz 
(herc)

  1s
s1

1Hz1 ��� . (1) 

Frekuenca është e lidhur me periodën ashtu që 
vlen:

  
T

f 1
�  . (2) 

Në momentin t segmenti OP1 = A me boshtin X të 
sistemit kënddrejtë koordinativ formon kënd φ, i cili i 
përgjigjet lëkundjes fazore.

Për kohën prej një periode rreze vektori A
→

 do të 
përshkruan rreth pikës О kënd të plotë prej 2π radian. 
Pasi lëvizja është drejtvizore, këndi φ ndryshon pro-
porcionalisht me kohën. Prandaj mund të shkruhet 
proporcioni:

  Tt :2: ���  (3) 

Po ashtu faza e lëkundjes φ, koha t, perioda e 
lëkundjes T dhe shpejtësi këndore (frekuenca rretho-
re) ω janë të lidhur me:

  �
�

� 	� � �
2

2
T

t f t t .  ( 4) 

Prej barazimit të fundit këndi φ varet prej kohës. 
Përkatësisht faza edhe koha janë karakteristika të lëvi-
zjes lëkundëse. Frekuenca rrethore ω është dhënë me 
barazimin:

    f
T

��
�

�	 22
  .  (5) 

Frekuenca rrethore është numër i lëkundjeve 2π 
sekonda.

2.2. MADHËSITË KARAKTERISTIKE 
TË LËKUNDJEVE HARMONIKE

Madhësitë karakteristike të cilat ndryshojnë gjatë 
lëkundjeve harmonike janë: elongacioni, shpejtësia, 
forca dhe nxitimi. Prej fi g. 2 (2.2) shihet se

��� sin
OP
OQ

A
y

. 

Megjithatë, pozita e projeksionit të pikës materiale 
të boshtit γ gjatë kohës ndryshon sipas ligjit:

 y = A sin �  = A sin 2�f�t = A sin 	 t   (1) 

Barazimi (1) grafi kisht është paraqitur me (2.4. 
fi g.2). Nëse këndi fi llestar ka ndonjë vlerë φ0, atëherë 
barazimi (1) e ka formën:
 

  y =  A sin (	 t+�o) . (2) 

Funksionet sin ωt dhe cos ωt janë funksione perio-
dike të cilat pranojnë vlera ndërmjet ± 1 dhe mund të 
kenë vlera të barabarta për vlera të ndryshme të t. Për 
shembull, sin ωt = +1 për t= π/2ω, 5π/2ω etj. Prandaj, 
barazimi (1) matematikisht mund të shprehet në këtë:

  y = A sin 	 t = A sin 	 (t +kT),   (3) 

ku k=1, 2, 3, është numër i plotë, për saktë interval të 
caktuar kohor: t = T, 2T, 3T,... funksioni pranon vlera 
të barabarta. Për dy lavjerrës me perioda të barabarta 
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të lëkundjes, lëvizin në kahe të njëjtë dhe për interval 
kohor të caktuar kalojnë njëkohësisht nëpër pozitën 
e njëtrajtshme thuhet se janë në fazë. Barazia e faza-
ve pandërprerë do të jetë e ruajtur edhe më tutje, nëse 
periodat e lavjerrësve janë në ndryshime. Nëse, pra, 
lëvizja e lavjerrësve është e kundërt njëra me tjetrën, 
atëherë lavjerrësit janë me faza të kundërta.

Nga ana tjetër nëse shqyrtohet projeksioni i pikës 
materiale P mbi boshtin X gjithashtu edhe ajo bën lëvi-
zje harmonike lëkundëse të dhënë me barazimit

 x = A cos �  = A cos 2�f�t = A cos 	 t .    (4) 

domethënë në pikëpamje fazore dallohet prej lëvizjes 
harmonike lëkundëse sipas boshtit γ për π/2.

  cos 	 t = sin (	 t +��/2) .    (5) 

Prej barazimeve (1) dhe (5) mund të përfundohet se 
lëvizja e njëtrajtshme sipas vijës rrethore është ekuiva-
lente me dy lëvizje harmonike lëkundëse ndërmjet veti 
normale me frekuenca të barabarta, kurse fazat u dallo-
hen për π/2. Pika e cila njëkohësisht merr pjesë në ato 
lëvizje haset te vija rrethore. Barazimi i asaj vije rrethore 
realizohet me kundrimin dhe mbledhjen e barazimeve 
(1) dhe (5):

222222 )sincos( AttAyx �	�	��  

Pyetje dhe detyra
1.  Cilat lëvizje janë periodike?
2.  Çfarë është amplituda, por çfarë është elongacioni?
3.   Çfarë është frekuenca dhe cila është njësia e saj 

në SI dhe cila është lidhja ndërmjet periodës dhe 
frekuencës?

4.  Nxirrni barazimin për elongacionin te kahja γ.
5.   Nëse funksionet sin ωt dhe cos ωt janë funksione 

periodike si do ta shkruani elongacionin sipas pe-
riodave kT?

6.   Shënoje projeksionin e pikës materiale Р e cila po 
ashtu bën lëvizje harmonike lëkundëse mbi bo-
shtin X.

2.3. BARAZIMI PËR SHPEJTËSISË 
DHE NXITIMIT TË LËVIZJES SË 
LËKUNDJES HARMONIKE

Madhësitë të cilat ndryshojnë gjatë kohës te lëvizjet 
harmonike lëkundëse, përveç elongacionit, janë edhe 
shpejtësia dhe nxitimi. Shpejtësia v e pikës P e ka kahen 
sipas tangjentes të tërhequr prej pikës P. Shpejtësia vy te 
lëvizjet harmonike lëkundëse ndryshojnë sipas modulit 
të vet, kështu sipas kahes së vet. Deri te ligji i shpejtësisë 
të lëvizjes harmonike lëkundëse mund të arrihet nëse 
përcillet mënyra të cilën do ta shfrytëzojmë për elon-
gacionin, d.m.th. shpejtësinë e kërkojmë si projeksion 
prej vektorit të shpejtësisë vijore v të lëvizjes rrethore në 
drejtim të lëvizjes lëkundëse (fi g. 1).
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Fig. 1.

Te fi g.1 shihet se prej trekëndëshit PKL vijon:

  ���� cos
PL
KP

LP
PK 11

v
vy

,          (1)

Nëse amplituda ose vlera maksimale e shpejtësisë 
është v = ωA; φ=ωt, α është rrezja e lëvizjes rrethore 
me amplitudën e lëvizjes lëkundëse. Sipas barazimit 
(1) shpejtësia vy të lëvizjes harmonike lëkundëse është 
dhënë me:
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  ,          (2) tAvy 		� cos

Te barazimi (2) ω është frekuenca rrethore. 
Shpejtësia e lëvizjes harmonike lëkundëse është dhënë 
me funksionin e kosinusit si funksion i kosinusit prej 
kohës. Vlera e tij ndryshon në kufi jtë vy = ±v = ±ωA. 
Domethënë se shpejtësia e pikës P kryen lëvizje lëkun-
dëse, periodikisht ndryshon. Shenja (+) ose (–) vetëm e 
tregon orientimin e shpejtësisë si madhësi vektoriale në 
lidhje me boshtin Y.

Nxitimi i lëvizjes harmonike lëkundëse mund të 
caktohet si projeksion prej nxitimit centripetale α 
(fi g.1). Prej trekëndëshit PMQ vijon:

  ,          (3) ��� sinPMPQQP 11

Pasi PM është moduli i nxitimit centripetal të lëvi-
zjes rrethore të njëtrajtshme, mund të shkruhet α =ω2 α 
dhe φ = ωt. Shpejtësia në kahe të boshtit γ është:

  . (4) tAay 		�� sin2

Nxitimi është proporcionalisht me elongacionin dhe 
gjithmonë është në kahe të kundërt prej elongacionit:

  ay =  - 	2�y. (5) 

Te fi g. 2 është paraqitur varësia grafi ke e elongacio-
nit, shpejtësisë së lëkundjes harmonike gjatë kohës.

 
 

  y=A sin 	 t 

  a=-A	2  sin 	 t

A	2 

t 

  v=A	 cos�	 t

A 
 A	 

Fig. 2. Elongacioni, shpejtësia dhe nxitimi 
janë zhvendosje fazore.

Pasi vlerat maksimale të cilat mund t’i pranon 
funksioni sinus ose kosinus janë ± 1. Vlertat maksima-
le të shpejtësisë do të jenë ± ωA. Shpejtësia është më e 
madhe kur trupi kalon nëpër pozitën e baraspeshës, 
d.m.th., për t = 0 dhe t = T/2. Shpejtësia, pra, është e 
barabartë me zero në pikën ku elongacioni është mak-
simale, d.m.th., për t = T/4, 3T/4, 5T/4,...

Nxitimi i pikës materiale gjatë lëvizjes harmonike 
lëkundëse ka vlerë maksimale a0=ω2A që i përgjigjet 
elongacionit maksimal. Nxitimi është i barabartë me 
zero kur trupi kalon nëpër pozitën baraspeshe (elon-
gacioni y=0).

Përsëri si shembull më të thjeshtë për lëvizjen har-
monike lëkundëse ta shqyrtojmë lëkundjen e peshës 
me masë m të varur në skajin e njërës spirale elastike.

Sistemi peshë–spirale nën ndikimin e forcës së 
jashtme F le të realizohet në mënyrë të pozitës baras-
peshe. Forca e jashtme është proporcionale me ndrys-
himin e gjatësisë të spirales, F = ky, ku k është koefi -
cienti i proporcionit. Nëse spiralja është më e vrazhdë, 
koefi cienti k është më i madh. Ose për çfarëdo lëkun-
dës harmonik, konstanta k është e njohur edhe si kon-
stante e proporcionit të forcës kthyese të lëkundësit 
harmonik.

Nëse spiralja zgjatet për ndonjë gjatësi γ = α dhe 
lëshohet, si rezultat i kësaj, si forcë kthyese e spirales 
vepron forca

  Fel  = ��ky  (6)

e cila përpiqet ta kthen peshën në pozitë të baraspe-
shës (pozita y=0), përkatësisht sistemi peshë–spirale 
fi llon të lëkundet rreth pozitës baraspeshe. Shenja mi-
nus tregon se forca dhe zhvendosja γ gjithmonë forca 
e ndryshon kahen kur trupi kalon prej pozitës baras-
peshë. Forca e cila lëkundet ka vlerë më të madhe kur 
trupi më shumë është larguar prej pozitës së baraspe-
shës. Lëvizja lëkundëse është jo e njëtrajtshme e ndrys-
hueshme, te disa faza ajo është e përshpejtuar (kur tru-
pi lëviz nga pozita e baraspeshës), kurse të tjerat e nga-
dalësuar (kur trupi do të largohet prej pozitës baraspe-
she). Sipas ligjit të dytë të Njutnit, madhësia e forcës 
mund të shkruhet:
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F = may = � ky ,                       (7) 

pra nxitimi është:

  a
k
m

yy � �  . (8) 

Me krahasimin e barazimeve (5) dhe (8) fi tohet 
–ω2 y=–ky/m, përkatësisht:

  	 � k m/ . (9) 

Këtu zhvendosja fi llestare prej gjendjes së baraspe-
shës është amplituda A.

Sipas kësaj që është thënë më sipër për frekuenca 
e lëkundjeve fo, të quajtur frekuenca e vet e lëkundësit 
harmonik fi tohet:

�
	

�
2of ; 

odnosno  
m
kf

�
�

2
1

o ;  (10) 

 

  
k
mT �� 2 . (11) 

përkatësisht

Prej dy barazimeve të fundit shihet se frekuenca dhe 
perioda nuk varen prej amplitudës, por varen prej masës 
së lëkundësit harmonik dhe koefi cientit k.

SHEMBULLI 1. Topi me masë m=200 g, i përfor-
cuar në spirale me koefi cient të elasticitetit 0,2 kN/m, 
kryen lëvizje lëkundëse. Sa është moduli i nxitimit kur 
topi ka zhvendosje 2 cm prej pozitës së baraspeshës?

Është dhënë: m=200 g=0,2 kg; k= 0,2. 103 N/m; 
k =200 N/m; γ =2 cm = 0,002 m.

Zgjidhje: Me zëvendësimin e vlerave të dhëna te 

barazimi a
k
m

yy � �  te e cila e lëshojmë shenjën mi-

nus kemi:

2s
m20m002,0

kg2.0
N/m200

��� y
m
ka . 

SHEMBULLI 2. Të shkruhet barazimi i lëvizjes 
harmonike lëkundëse nëse moduli i amplitudës A=0,4 
m, frekuenca rrethore është ω=4Hz dhe faza fi llestare 
φ0=π/2

Është dhënë: A=0,4 m, ω =4 Hz; φo=7/2
Zgjidhje: Me zëvendësimin e vlerave te barazimi γ = 

α sin (ω t+φo) fi tohet:

y = 0,4 sin (4 t+π/2).

Pyetje dhe detyra
1.   Prej çka varet konstanta e forcës kthyese të lëkun-

djes harmonike kur lëkundja harmonike është spi-
ralja peshë.

2.   Shkruani barazimin për shpejtësinë e projeksionit të 
pikës që lëkundet në kahen Y.

3.   Shkruaje barazimin për nxitimin e pikës që lëkun-
det në kahen Y.

REZYME

Faza e lëkundjes φ, koha t, perioda e lëkundjes T dhe 
frekuenca rrethore ω janë të lidhura me:

  �
�

� 	� � �
2

2
T

t f t t .  

– Frekuenca është e lidhur me periodën ashtu që vlen:

  
T

f 1
�   

– Njësia për frekuencën është  1s
s1

1Hz1 ��� .

– Nëse faza fi llestare ka ndonjë vlerë φ0, elongacioni 
është
  y =  A sin (	 t+�o) . 

– Frekuenca personale e lëkundjes harmonike dhe peri-
oda e lëkundjes janë

m
kf

�
�

2
1

o ;   
k
mT �� 2 . 
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2.4. LAVJERRËSI MATEMATIKORE
 

T 

O 

A B O 
P 

 
Fig. 1

Topi i cili është varur te peri me masë të papërfi -
llshme mundemi t‘a logarisim për lavjerës matematik 
(fi g. 1). Në realitet lavjerësi matematik është kuptim i 
idealizuar dhe paraqet pikë materiale me masë m që 
është varur te peri i pa zgjatshëm (pa masë) me gjatë-
si l. Në pozitën baraspeshë, i dhënë në fi gurë 1 majtas, 
janë baraspeshë. Pesha Tokësore dhe forca e shtrëngi-
mit të perit T. Nëse topi zhvendoset prej pozitës baras-
peshe (fi gura djathtas), nën ndikimin e njërës prej kom-
ponenteve të peshës Tokësore, topi fi llon të lëkundet 
duke bërë lëkundje të plotë OAOBO. Tregohet se nëse 
kjo lëkundje, në kushtet kur këndi pranë majës është i 
vogël, është harmonike.

Perioda e lavjerësit lëkundës
Me këto eksperimente tregohen disa fakte të rën-

dësishme të lidhura me periodën e lavjerësit.
Matni me kronometër kohën për të cilën do të bë-

hen 10 lëkundje. Periodën do ta fi toni kur këtë kohë do 
ta pjesëtoni me 10. Keni kujdes gjatë eksperimentimit, 
lavjerësi matematik është lëkundës harmonik vetëm kur 
lëkundja bëhet gjatë këndeve të vogla te maja, më të vo-
gla se 50.

Pastaj kontrolloni këtë: paralelisht me lavjerësin, 
vendosni tjetër, ashtu që të kenë gjatësi të barabarta, 
por masa të ndryshme. Matni me kronometër kohën 
që të bëhen 10 lëkundje të dy lavjerësave. Çka vëreni? 
Periodat nuk varen prej masave.

Matni kohën prej 10 lëkundjeve për tjetër amplitudë 
të lëkundjes. Çka përfundoni? Perioda e lëkundjes nuk 
varet prej amplitudave.

Krahasoni qasjen e lëkundjes të këtij lavjerësi me 
periodën e lavjerësit me 4 herë gjatësi më të madhe. 
Perioda është 2 herë më e madhe. Domethënë, perioda 
varet prej gjatësisë. Me këto eksperimente tregohet se 
perioda e lavjerësit matematik nuk varet as prej masës 
së topit, as prej amplitudës së lavjerësit, por vetëm prej 
gjatësisë së tij. Këtë do ta tregojmë edhe në mënyrë teo-
rike. Për këtë shkak do të shërbehemi edhe me fi gurën 
2.
 

O 

B A 
F
�

T
�

P
�

N
�

+ 
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y M 

N 

Fig. 2

E shqyrtojmë topin në pozitën A. Te ai veprojnë dy 
forca. Pesha Tokësore P

→
 = mg→ forca e shtërngimit T

→
. 

Rezultanta e atyre dy forcave është forca F
→

 që tenton ta 
kthen topin në pozitën e baraspeshës, pra e luan rolin 
e forcës kthyese te lëkundja harmonike. (Kjo forcë, në 
realitet, është jo e baraspeshuar komponenta e peshës 
Tokësore, pasi komponenta tjetër e saj është e baraspes-
huar me forcën e shtrëngimit).

Nëse shihen të dy trekëndëshat të shënuar me të 
kaltër, shihet se ato janë dy trekëndësha të ngjyshëm, si 
trekëndësha me kënde të barabartë. Prej ngjashmërisë 
së këtyre trekëndëshave vijon:
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AN
AM

�
P

F
�

�

 ili   
l
y

P
F

�             (1) ose

Duke pasur parasysh se P=mg, dhe se γ, për kënde 
të vogla α, është përafërsisht e barabartë me gjatësinë 
e harkut AO, që do të thotë zhvendosje prej pozitës së 
baraspeshës, përkatësisht elongacion, për forcën kthye-
se fi tohet:

y
l

mgF ��                           (2) 

Shenjën minus e vendojmë pasi forca kthyese F
→

 
është e orientuar gjithmonë nga pozita e baraspeshës, 
domethënë e kundërta e elongacionit.

E dimë se çdo forcë kthyese te lëvizjet lëkundëse 
harmonike është dhënë me relacionin e përgjithshëm:

kyF ��                               (3) 

por pasi këtu, sipas (2) për lavjerrësin e dhënë konstan-
ta e proporcionalitetit është dhënë me:

l
mgk �                               (4) 

ku prej anës së djathtë kemi madhësi konstante, vijon 
përfundimi se lavjerrësi matematik për kënde të vogla 
është lëkundje harmonike.

Perioda e lëkundja harmonike (shihe relacionin te 

mësimi paraprak) përcaktohet sipas 
k
mT �2� . Nëse 

këtu zëvendësohet (4), fi tohet:

;2
lmg

mT ��          ;2
g
lT ��             (5) 

Domethënë, tregohet edhe në mënyrë teorike se 
perioda e lavjerrësit T te lavjerrësi matematik, nëse ai 
lëkundet me kënde të vegjël, varet vetëm nga gjatësia e 
tij l, dhe është me barazimin (5).

Te ky relacion g është nxitimi tokësor, Kuptohet 
nëse nxitimi tokësor ndryshon, do të vjen edhe deri te 
ndryshimin i periodës së lavjerrësit matematik.

Lavjerrësi, perioda e të cilit e një lëkundje është një 
sekondë, dhe quhet lavjerrës sekondar.

Nëse në gjerësinë gjeografi ke prej 450 nxitimi 
tokësor është g=9,806 m/s2, prej relacionit del se gjatësia 
e lavjerrësit sekondar është:

m 248,0
44 22

2

s ���
��
ggTl . 

Ne treguam se eksperimentalisht se perioda e la-
vjerrësit matematik për një vend të njëjtë prej varet vetë 
prej gjatësisë së tij. Megjithatë, sikurse që mund të shi-
het, perioda e lavjerrësit ndryshon nëse ndryshon nxi-
timi tokësor. Me lavjerrës të njohur si Picarelit, mund të 
tregohet eksperimentalisht edhe kjo varësi.

Lavjerrësi i Picarelit është lavjerrës i zakonshëm ma-
tematik – topi A, me çengel nga ana e poshtme (shih 
fi gurën 3). Lavjerrësi montohet në shtyllë të lartë dhe 
matet perioda e tij e lëkundjes. Pastaj, te çengeli i la-
vjerrësit varet një pe shumë i gjatë që është i kontrolluar 
nëpër vrimë të pllakës horizontale të vendosur M, kur-
se në skajin tjetër e pllakës vendosen edhe tre topa me 
masë të barabartë të topit të vendosur lartë.

Gjatë vendosjes së këtillë të sistemit, mënjanohet 
prej pozitës së baraspeshës lavjerrësi i sipërm dhe për-
sëri matet perioda e lëkundjes. Tregohet se lëkundja tani 
është me dy herë periodë më të vogël. Sqarim: lavjerrë-
sit e poshtëm nuk luhaten, ato, vetëm për shkak të ve-

primit peshës Tokësore 
e zmadhon nxitimin që 
është tani rreth 4 herë 
më e madhe. Gjatësia e 
perit ndërmjet lavjerrë-
sit të sipërm dhe gjatë-
sitë e topave duhet të 
jenë sa më të mëdha, 
që të mundet me bindje 
të madhe të supozohet, 
se forca me të cilën la-
vjerrësi α kthehet në 
pozitën e baraspeshës 
vepron vertikalisht 
poshtë.

Varësia e periodës 
së lavjerësit matematik 
prej nxitimit tokësor 

 

M 

A 

 
Fig. 3
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se mundësia me matje të periudhës së lavjerësit me 
gjatësinë e njohur të caktohet nxitimin tokësor për të 
cilën sipas (6) fi tohet:

2

24
T

lg �
�  .                             (7) 

Lavjerrësi fi zik
Çdo trup i ngurtë nën ndikimin e peshës Tokësore 

lëkundet rreth boshti të pa lëvizshëm horizontal i cili 
nuk kalon nëpër qendrën e tij të masës, paraqet la-
vjerrës fi zik, (fi g. 4).

Gjatë mënjanimit prej 
pozitës së baraspeshës për 
kënd të vogël π, i trupit te 
qendra e tij qendra e ma-
sës vepron forca kthyese 
që është dhënë me:

l
y

mgmgF ���� +sin

që është relacion i ba-
rabartë me atë lavjerrës 
matematikë (2). Perioda 
e lëkundjes së lavjerrë-
sit fi zikë me siguri është 
i ndryshëm prej periodës 
së lëkundjes të qendrës 
së masës së trupit, kur ai 
do të veçohet si lavjerrës 
matematikë i veçan-
të. Prandaj, nuk mund 

të shfrytëzohet relacioni përkatës. Kjo lehtë kuptohet 
nëse trupin fi zikë e paramendojmë të zbërthyer në pika 
materiale të veçanta. Çdonjëra prej tyre e izoluar prej 
trupit do të paraqet lavjerrës matematik në veçanti pe-
riodat e të cilave do të përcaktohen sipas relacionit (6). 
Megjithatë, për shkak të lidhshmërisë së tyre në trup të 
ngurtë, ato nuk mundet veçmas të lëkunden, por lëkun-
den si tërësi me periodë të cilën e quajmë perioda e la-
vjerrësit fi zikë. Por me siguri ekziston të paktën një la-
vjerrës matematik që lëkundet me periodë të lavjerrësit 
fi zikë. Pra, në praktikë zgjedhet lavjerrës matematik i 
atillë ku gjatësinë e zgjedhim ashtu që perioda e tij të 

jetë e barabartë me periodën e lavjerrësit fi zikë. Gjatësia 
e atij lavjerrësi matematik perioda e të cilit është e bara-
bartë me periodën e lëkundjes së lavjerrësit fi zikë quhet 
gjatësia e reduktuar e lavjerrësit fi zikë. Në këtë mënyrë 
formula (6) mund të shfrytëzohet edhe për lavjerrësin 
fi zikë, nëse në vend l merret gjatësia e reduktuar (lt).

Zbatimi praktik i lavjerrësve
1.   Lavjerrësi fi zikë zbatohet te ora e murit. Atje peri-

oda mund të ndryshon me lëvizjen e peshës sipas 
shufrës së lavjerrësit.

2.   Metronomi, gjithashtu, paraqet lavjerrës fi zikë. Ai 
shërben për matjen e saktë të intervaleve kohore. 
Edhe atje mund të sillet perioda me zhvendosjen e 
pllakës masive.

3.   Sizmografi  është gjithashtu, lavjerrës fi zikë me të 
cilin maten vibracionet e lëvores së Tokës të cilat 
ndodhin gjatë tërmeteve.

4.   Me relacionin (7) në gjeofi zikë përcaktohet nxi-
timi tokësor e vendeve të ndryshme të sipërfaqes 
Tokësore.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Sa është perioda e oscilimit të lavjerrësit matema-
tik të Tokës, kurse sa të Hënës, nëse nxitimi e peshës 
Tokësore është 9,81 m/s2, kurse te pesha e Hënës është 
1,62 m/s2. (Përgj. Tt=1,79 s; TH=4,41 s)
2. Për sa përqind është ndryshuar frekuenca personale e 
lavjerrësit duke bartur Hënën?    (Përgj: 33%)

C 

F
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P
�

 

+ 
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y 

 
Fig. 4

Rezyme e shkurtër
Lavjerrësi matematik për kënde të vogla të më-

njanimit është lëkundës harmonik, me periodë të 
oscilimit:

.2
g
lT ��

Çdo trup i ngurtë që, nën ndikimin e peshës 
Tokësore, lëkundet rreth boshtit të palëvizshëm ho-
rizontal që nuk kalon nëpër qendrën e tij të masës 
paraqet lavjerrës fi zikë. Ai ka periodë të vet të osci-
limit. Gjatësia e lavjerrësit matematikë, perioda e të 
cilit është i barabartë me periodën e lavjerrësit fi zikë, 
quhet gjatësia e reduktuar e lavjerrësit fi zikë.
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2.5. ENERGJIA E LËKUNDJES 
HARMONIKE

Çdo Lëkundje harmonike posedon energji. 
Energjia mekanike e përgjithshme gjatë lëvizjes së 
lëkundjes është shumë prej energjisë kinetike dhe po-
tenciale. Ato në procesin e lëkundjes periodike shn-
dërrohen në njëra në tjetrën (fi g.2).

Të shqyrtojmë, për shembull, trup me masë m që 
lëkundet i varur në spirale. Trupi në fi llim tërhiqet po-
shtë nën ndikimin e ndonjë force që është e barabartë 
dhe e kundërt me forcën kthyese që tenton trupin ta 
kthen në pozitën e baraspeshës.

Energjia kinetike e pikës materiale me masë m që 
merr pjesë në lëkundjen harmonike dhe shpejtësia e 
së cilës vy është përcaktuar në (2.3 barazimi (2), është:

)(cos
2
1

2
1 2222 tAmmvE yk 		��  (3) 

 

 )(cos
2
1 22 tkAEk 	�  (4) 

Energjia kinetike ka vlerë maksimale për y=0, por 
vlerë zero për γ=A. Është e qartë se te të gjitha pozitat 
e sistemit njëkohësisht do të ketë energji kinetike dhe 
potenciale.

 
 
F 

 F=ky 

y Y 
 

Fig.1

Pika materiale e fi ton energjinë potenciale në llo-
gari të punës që e kryejnë forcat e deformimeve ela-
stike gjatë zhvendosjes së saj prej pozitës së baraspe-
shës. Forca nuk është konstante, por me zhvendosjen 

ndryshon linearisht F= –ky. Te fi g. 1 është paraqitur 
forca me të cilën janë deformuar spiralja sipas ligjit të 
Hukut është F = ky,. Nëse spiralja zgjatet për γ puna 
është e barabartë me syprinën e trekëndëshit të for-
muar me drejtëzën F=ky dhe boshtin γ, duke fi lluar 
prej zero deri te γ (fi g.1),

Pasi puna kryhet në llogari të energjisë potenciale 
të trupit në fushën e forcave elastike, vijon se energjia 
potenciale është Ep = – A, ose:

  
2

2kyA ��  . (1) 
 

E ky kAp sin ( )� �
1
2

1
2

2 2 2 	t   .       ( 2)  

Sikurse shihet prej barazimit (2) energjia potencia-
le varësisht prej kohës, ndryshon sipas shenjës së njërit 
funksion periodik. Megjithatë, energjia potenciale për 
y = 0 ka vlerë zero, Ep (min) =0, kurse për γ = α ka 
vlerë maksimale Ep (max) = kA 2/2. Energjia mekanike 
e përgjithshme e sistemi që lëkundet është[ shumë e 
energjisë kinetike Ek dhe energjisë potenciale Ep.

    

E E E
kA

t t
k

A� � � � �k p [sin ( ) cos ( )]
2

2 2
2 2

	 	 2  

 

  2
pk 2

AkEEE ���  (5) 

Megjithatë, te sistemi ku forcat e fërkimit dhe re-
zistenca e mjedisit mund të neglizhohen, energjia me-
kanike është madhësi konstante. Ajo gjatë kohës nuk 
ndryshon dhe varet vetëm prej konstantes së spirales 
k dhe katrori i amplitudës.

Kur spiralja do të zgjatet, fi g. 2, te pika më e ulët 
y=A, tani energjia mekanike është potenciale. Kur tru-
pi do të lëshohet lirisht të lëkundet, shpejtësia e tij rri-
tet, por me atë edhe energjia kinetike rritet. Po ashtu 
trupi fi ton aq energji kinetike për qa që do të zvogëlo-
het energjia potenciale.

Në pozitën e baraspeshës (y=0) gjithë energjia po-
tenciale shndërrohet në kinetike. Në atë pikë trupi ka 
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shpejtësi maksimale. Po ashtu duke lëvizur trupi e ka-
lon gjendjen e barabartë–peshë. Spiralja mblidhet dhe 
forca nga ana e spirales do të ngadalëson trupin, ashtu 
ai e humb energjinë kinetike, por spiralja fi ton energji 
potenciale. Trupi përfundimisht do të ndalet te pika 
më e lartë y=–A, dhe përsëri energjia mekanike është 
vetëm potenciale. Atëherë forca kthyese e spirales e për-
shpejton trupin në kahen e kundërt, pra energjia poten-
ciale shndërrohet në kinetike dhe ashtu gjithë procesi 
përsëritet.
 
  E 

 Ep 

Y O 

 Ek 

 Ek 
 Ep 

 Ep + Ek = const 

  -A                                       A  
Fig. 3.

Te fi g. 3. Grafi kisht është paraqitur se si ndryshon 
energjia potenciale, kinetike dhe energjia e përgjithsh-
me te sistemi që lëkundet. Fillimi i koordinatave prej 
sistemit koordinativ (E,y) puthitet me gjendjen e baras-

peshës rreth së cilës realizohen lëkundjet harmonike. 
Këtu Ep = 0. Lëvizja është e kufi zuar për vlerat e γ te ku-
fi jtë ndërmjet α dhe–A që i përgjigjen zhvendosjeve më 
të mëdha të mundshme prej gjendjes së baraspeshës: 
Me vijë të plotë është paraqitur lakorja e energjisë po-
tenciale Ep = ky2/2. Largësia prej vijës horizontale deri 
te lakorja është e barabartë me energjinë kinetike. Vija 
horizontale i përgjigjet energjisë së përgjithshme

E = Ep  + Ek = const. 
 

Deri te përfundimet e njëjta për energjinë e përgji-
thshme do të vijmë edhe te lavjerrësit matematikë, ose 
cilido të jetë sistem që realizon lëvizje.

Pyetje dhe detyra
1. Sa është energjia e përgjithshme te sistemi i 

lëkundjes.
2. Si varet energjia te sistemi i lëkundjeve prej 

amplitudës?
3.Pesha e varur në spirale është nxjerrë prej pozitës 

së baraspeshës dhe është lëshuar. Pas sa kohë (pjesë të 
periodës) energjia potenciale maksimale do të kalon në 
energji mekanike kinetike?

(Përgjigje: Т/ 4)
4. Pesha te spiralja me koefi cient të proporcionali-

tetit k=103 N/m lëkundet me amplitudë 20 cm. Cakto 
energjinë e tij të përgjithshme.

(Përgjigje: 4 10–6 J)

 

 Ep= max 
 Ek=0 
 

 Ep= max 
 Ek=0 

 Ep=0 
 Ek= max 

E =���ky 

 vy=0 

 A  m 

                       (1/4)T                   T/2               (3/4)T                          T 

 Ep=0 
 Ek= max 

 Fig. 2.
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2.6. LËKUNDJET E NGULFATURA

Te provat e deritanishme supozohej se sistemi që 
lëkundet nuk ka humbje të energjisë mekanike, pra 
lëkundja realizohet me amplitudë konstante A. Në 
kushte reale, përveç forcave elastike dhe kuazielastike, 
veprojnë edhe forcat e fërkimit ose forcat e rezistencës 
të mjedisit ku lëkundësi lëviz, pra amplituda e sistemit 
lëkundës me kohën bie. Kohëzgjatja e lëkundjeve të 
lira varet si edhe prej madhësisë të humbjeve të ener-
gjisë ashtu edhe prej madhësisë së energjisë fi llestare 
të futur.

Paraqitja grafi ke e amplitudës me kohën është 
dhënë në fi g. 1.

 

vreme 

Ao 
A1 

A2 
A3 

koha

Fig. 1. Rënia e amplitudës gjatë lëkundjeve të ngulfatura

Te lëkundjet mekanike energjia gradualisht kalon 
në energji të brendshme. Te lëkundësit prej natyrës 

jo mekanike pjesë e energjisë kalon në të brendshme, 
kurse pjesë rrezatohet në afërsi.

Në praktik, në vend me koefi cientin e ngufatjes, 
shpejtësia e ngufatjes dekrementi logaritmik i ngu-
lfatjes ,. Ai përkufi zohet me logaritmin natyror prej 
herësit të dy amplitudave të njëpasnjëshme të lëkun-
djes. Nëse me An e shënojmë amplitudën e n lëkun-
djeve, por amplituda e pasardhëses (n+1) An+1 atëherë:

12

1o lnlnln
�

������,
n

n
A
A

A
A

A
A

  ,               (1) 

Te T ���, �ln  

Dekrementi logaritmik , është prodhim prej ko-
efi cientit të ngufatjes δ dhe periodës së lëkundjes Т.

Koefi cienti i ngufatjes varet prej mesit te i cili si-
stemi kryen lëkundjen dhe prej energjisë së shpenzu-
ar për shkak të elasticitetit të spirales. Për shembull, 
ngulfatja e sistemit trup–spirale është më e madhe kur 
ai sistem lëkundet në ujë ose vaj se sa kur lëkundet në 
ajër (fi g. 2).

Te fi g. 3 është paraqitur lëvizja e sistemit me vlera 
të ndryshme të koefi cientit të ngufatjes. Te lakorja (1) 
sistemi rreth pozitës së baras peshës së saj lëkundet 
i ngulfatu. Nëse vlera e koefi cientit të ngufatjes është 
shumë i madh, lëvizja ngel periodike.

Kur koefi cienti i ngufatjes rritet dhe arrin ndonjë 
vlerë kritike (lakorja 2), trupi gradualisht afrohet deri 
te pozita e baras peshës së vet, por nuk lëkundet.

 

1 pridu{eno oscilirawe 

 2 kriti~no

  po~etna 
  polo`ba 

vreme 
ramnote`na

 

polo`ba

 3 pridu{uvawe pogolemo od  
kriti~noto 

Fig.2 Fig.3

pozita 
fi llestare

pozita e

njëtrajtshme koha

3 ngulfatje më e madhe se kritikja

2 koha kritike

1 lëkundja e ngulfatur
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Sistemi te i cili koefi cienti i ngufatjes e arrin vlerën 
më të madhe prej kritikes (lakorja 3), ngadalë afrohet 
nga pozita e saj baraspeshe.

Ngulfatja kritike shfrytëzohet te shumë instru-
mente matëse të cilat kanë shigjetë, për shembull, 
voltmetri, ampermetri, shpejtësi–metri, terezi etj. 
Shigjeta e cila lëkundet ngulfatur, do të lëkundet rreth 
pozitës së saj përfundimtare, deri sa pra, te sistemi ku 
ngulfatja është më e madhe se kritikja, do të lëkundet 
kështu ngadalë, që madhësia e matur mund të ndrys-
hon para se të lexohet.

Për lëkundjet e pa ngulfatura forca është sikurse tani 
më që treguam është dhënë në me:

kymaF ���                       (2) 

ku k konstante e proporcionalitetit ndërmjet forcës dhe 
elongacionit γ.

Në rastin kur lëkundjet e ngulfatura, barazimi (2) e 
merr këtë formë:

RkyF ���                         (3) 

ku me R është shënuar forca e fërkimit dhe ndikimi i re-
zistencës së mjedisit. Kjo forcë më së shpeshti është pro-
porcionale me shpejtësinë v, përkatësisht R = – rv, pra 
sipas kësaj fi tohet:

rvkyF ���                           (4) 

Në këtë barazim është futur konstanta r që është 
konstanta e rezistencës. Ai është ligji themelor i dina-
mikës së lëkundjeve të ngulfatura.

Pyetje dhe detyra
1.  Kur krijohen lëkundjet e ngulfatura dhe si bie am-

plituda me kohën?
2.  Prej çka varet se α do të ketë lëkundje periodike të 

ngulfatur?
3. Kur një lëvizje është aperiodik?
4.  Grafi kisht paraqite rënien e amplitudës me kohën te 

një lëvizje të lëkundjes së ngulfatur.
5. Lëkundjet e ngulfatura α janë dhe kur shfrytëzohen?

2.7. LËKUNDJET E NGULFATURA. 
REZONANCA MEKANIKE

Çdo sistem lëkundës në kushte reale, për shkak 
të përballimit të forcave të fërkimit, rezistencat e 
jashtme, kryen lëkundje të ngulfatura. Sistemi lëkun-
dës, që të realizon lëkundje të pa ngulfatura, duhet në 
mënyrë të kontinuar të pranon energji. Përkatësisht, 
sistemi mund të realizon lëvizje lëkundëse edhe kur 
mbi të vepron ndonjë forcë e jashtme e cila në mënyrë 
periodike ndryshon me kohën. Forca e jashtme har-
monike le të jetë me amplitudë Fo dhe frekuencë f që 
shkakton lëkundje është dhënë me barazimin:

F = Fo sin 2�f�t .                (1) 

Kur forca e jashtme harmonike në mënyrë alterna-
tive e vazhdon dhe e mbledh spiralen, sistemi krijon 
lëkundje harmonike të ngulfatura.

Sistemet të cilat nuk i nënshtrohen forca-
ve të jashtme periodike, realizojnë lëkundje të lira. 
Frekuenca e sistemit që lirshëm lëkundet quhet fre-
kuenca personale f0. Ajo varet prej vetive mekanike të 
sistemit.

Për shembull, kur forca e jashtme harmonike në 
mënyrë alternative e vazhdon dhe mbledh spiralen, 
sistemi realizon me zbatimin e forcës së atillë sistemi 
ngulfatet të lëkundet me frekuencën e forcës së dhënë. 
Amplituda, kurse me të edhe energjia e lëkundjeve të 
ngulfatura varet prej ndryshimit ndërmjet frekuencës 
f të forcës së jashtme periodike dhe frekuenca perso-
nale f0 e vet lëkundësit. Sa ndryshimi ndërmjet këtyre 
frekuencave është më e madhe, po aq amplituda e 
lëkundjeve të ngulfatura është më e vogël.

A
F
k

f f� �o
o( / )1 2  

ku f
k
mo �

1
2�

   është frekuenca personale e sistemit 

trup–spirale, k është konstante e proporcionalitetit.
Kur frekuenca e forcës jashtme harmonike f afro-

het deri te frekuenca personale e sistemit fo, amplitu-
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da e lëkundjes rritet, njëkohësisht rritet edhe a. Kur do 
të arrihet f – f 0= 0, përkatësisht për:

off � , 

amplituda e lëkundjeve të ngulfatura arrin vlerë mak-
simale. Kjo dukuri quhet rezonanca mekanike f =fo 
është rezonanca e frekuencës. Sa do të jetë amplitu-
da e lëkundjeve të ngulfatura shiko prej koefi cientit të 
ngulfatjes δ. Kur koefi cienti i ngufatjes është δ≈0 për 
f=f0, amplituda bëhet shumë e madhe e pafundshme.

Te fi g. 1 është paraqitur grafi kisht varësia e ampli-
tudës α prej frekuencës për koefi cient të ndryshëm të 
ngulfatjes δ. Prej fi gurës shihet se amplituda e lëkun-
djeve të ngulfatura arrin maksimumin për frekuenca 
të caktuara të forcës së jashtme harmonike, f=f0. Kjo 
dukuri quhet rezonanca mekanike, kurse lakoret – la-
koret e rezonancës.

frkvencija 

pridu{eni 
�>0 

f�= f o 

nepridu{eni 
�=0 

A 

amplituda e lëkundjes

frekuenca

e ngulfatur 
δ>0

jo e ngulfatur 
δ=0

Fig. 1.

Zakonisht, trupi ose sistemi që paraqitet si shkak 
ndonjë sistem lëkundës, quhet lëkundës, Lëkundësi i 
cili e pranon frekuencën e forcës së jashtme periodike 
në këtë rast është rezonator.

Nëse masa e lëkundësit m0 në krahasim me masën 
e rezonatorit mr është shumë më i madh (mo >> mr), 
veprimi kthyes i rezonatorit nga lëkundësi është po aq 
i dobët që mundet të eliminohet. Megjithatë, nëse ato 
kanë masa të barabarta (mo mr) vjen në shprehje ve-
primi kthyes i rezonatorit. Gjatë rrethanave të këtilla 

të bartjes alternative të energjisë lëkundëse prej lëkun-
dësit nga rezonatori dhe, anasjelltas.

 

 
Fig. 2.

Dukurinë e rezonancës më së miri mund ta de-
monstron në këtë mënyrë: te zorra elastike e hollë prej 
gome, e përforcuar te skajet, janë varur lavjerrësi të 
barabartë me gjatësi të ndryshme (fi g.2).

Nëse cilado prej tyre nxirret prej gjendjes së ba-
raspeshës, lëkundjet i pranojnë vetëm lavjerrësit të 
cilët janë me gjatësi të barabarta (e dyta dhe e katër-
ta). Për këto dy lavjerrësi thuhet se janë në rezonan-
cë. Pikërisht, lavjerrësit do të jenë në rezonancë vetëm 
nëse u puthiten frekuencat personale.

 

 
Fig. 3. Shembull klasik për rezonancën. Shembja e urës 

nëpërmjet lumit Tokama në vitin 1940.
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Te fi g.3 është paraqitur fotografi a e urës nëpër lumin 
Tokama që është shembur prej valëve rezonant të erëra-
ve periodik të cilat kanë kaluar nën të.

Rezonanca është karakteristike edhe për të gjitha 
llojet e valëve. Përveç rezonancës mekanike, ka edhe 
akustike, elektromagnetike, nukleare–magnetike, rezo-
nanca optike (te te gjeneratorët–laserët e kuantit). Që 
të fi tohet zë i caktuar të telave tingëllor dhe zbrazëtira 
e gojës janë si rezonator etj. Lëkundjet e ngulfatura dhe 
rezonanca gjejnë zbatim të gjerë në akustik–për përfor-
cuesit e zërit, në radioelektroteknikë – për përforcues të 
lëkundjeve elektrike etj.

Përveç efekteve pozitive, rezonanca mund të ketë pa-
soja dëmtuese. Prandaj, gjatë konstruksionit të objekteve 
ndërtuese, ura, makina dhe pjesët e tyre, mbahet llogari 
frekuenca e tyre personale të mos puthitet me frekuencën 
e forcave periodike të jashtme. Rezon ania shfrytëzohet 
edhe për konstruksionin e instrumenteve për matjen e 
frekuencës së rrymës alternative–frekuencë–metër.

Trupi i njeriut, si tërësi, mund të llogarite për si-
stem lëkundës të përbërë. Nëse dihet masa, koefi cien-
ti i elasticitetit dhe koefi cienti i ngufatjes të organeve 
të ndryshme, mund të studiohet reaksioni i trupit te 
njeriu të vibracioneve të ndryshme. Për këtë qëllim 
shfrytëzohet modeli biomekanikë i njeriut.

Çdo element prej sistemit biologjik, si sistem me-
kanik, ka frekuencë karakteristike të vet personale. 
Nxitja e atyre frekuencave zakonisht ndodhin te ato 
frekuenca te mjetet transportuese, nëpërmjet maki-
nave lëkundëse me të cilat punojnë ose nëpërmjet 
mbështetëses në të cilën qëndron. Për shembull, fre-
kuenca e rezonancës për masën e stomakut është 4–8 
Hz, për nofullën poshtme është 100–200 Hz.

Lëkundësit me amplituda të vogla prej 3 deri 30 
Hz njihen si vibracione ose dridhje. Vibracionet dëm-
shëm ndikojnë te njeriu. Është treguar se eshtrat janë 
përçues të mirë dhe rezonator të vibracioneve. Por, 
dukuritë e rezonancës gjatë ndikimeve të jashtme të 
qeta, pasi koefi cienti i ngufatjes për sistemin biologjik 
është shumë i madh, shumë vështir realizohen.

Pyetje dhe detyra
1. Kur ndodhin lëkundjet e ngulfatura?
2. Kur ndodhin rezonanca mekanike?
3. Përveç rezonancës mekanike α ekzistojnë rezonanca 
tjera edhe te llojet tjera valore?
4. Çka duhet bërë që të pengohet rezonanca e 
dëmshme?
5. Katër spirale të barabarta janë vendosur në të njëj-
tën mbajtës horizontal prej gome (fi g. 4). Nëse e para 
zhvendoset prej baraspeshës, dhe duke pasur parasysh, 
barazimi për periodën e lëkundjeve të spiraleve, për-
gjigjuni cila prej spiraleve do të pranon lëkundje me 
amplituda maksimale. Topat janë bërë prej materialit 
të njëjtë. Pse?

 

 
Fig. 4.

Që ta vëreni rezonancën e shembjes së urës Tocana 
Narrows shikoni video–klipin

http://www.youtobe.com/watch?v=POFilVcbpAl

REZYME
–  Lëkundjet e ngulfatura mund të jenë periodike (ko-

efi cienti i ngufatjes–më i vogël se kritike) dhe perio-
dik (më i madh se vlera e kritike).

–  Frekuenca e sistemit që lirshëm lëkundet quhet fre-
kuenca personale f 0.

  Rezonanca krijohet nëse frekuenca personale fo 
e lëkundësit puthitet me frekuencën e forcës së 
jashtme harmonike.

–  Përveç efekteve pozitive, rezonanca mund të ketë 
pasoja të dëmshme.
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3.1. DUKURITË VALORE

Shembuj për lëvizje valore ka çdo kund rreth nesh. 
Nëse te uji i qetë hedhim gur, zona e cila drejtpërdrejt 
është kontaktuar me gurin fi llon të lëkundet, kurse 
pastaj lëkundja zgjerohet duke krijuar valë nëpër si-
përfaqen e ujit. Zëri, gjithashtu, është një lloj i lëvizjes 
valore. Pranimi i zërit dhe fotografi së te radioja dhe 
pranuesit televiziv realizohet me valët elektromagne-
tike. Valët elektromagnetike janë edhe rrezet e dritës, 
rrezet rëntgenit dhe g–rrezet.

Varësisht prej natyrës së procesit valor dhe mjedisi 
nëpër të cilin bartet ekzistojnë: valë mekanike, elektro-
magnetike dhe kuantit–mekanik.

Çka është vala? Si krijohet lëvizja valore? Përgjigjet 
janë të ndryshme për lloje të ndryshme të valëve.

 

 Burimi i valës

Fig. 1

Shembull i thjesht për të treguar lëvizjen valore 
është nëse marrim një litar të gjatë ose zor e gomës 
dhe me dor e lëvizim lartë poshtë (fi g. 1).

Kur në një mjedis material (të ngurtë, të lëngshëm 
ose të gaztë) gjendet burim të lëkundjeve (ato janë 
edhe burimi i valës ndërmjet burimit dhe grimca-
ve të mjedisit të materialit paraqiten forca elastike të 
vetëveprimit. Nën ndikimin e tyre grimcat e mjedisit 
janë ngulfatur të lëkunden me frekuencë të barabartë 
me frekuencën të barabartë me frekuencën e burimit 
të valës. Kuptohet, së pari do të fi llojnë të lëkunden ato 
grimca prej mjedisit të cilët janë në kontakt të drejt-
përdrejt me burimin e valës, kurse grimcat më të lar-
gëta vonohen sipas fazës prej paraprake vonohen sipas 
fazës së valës.

Procesi i zgjerimit të lëkundjeve në hapësirë me 
kohën quhet procesi valor, lëvizja valore ose valë.

Gjatë procesit valor grimcat e mjedisit elastik 
lëkunden rreth baraspeshës, kurse prej njërës në tje-
trën grimcë në hapësirë bartet vetëm deformimi, kur-
se me të edhe energjia nga burimi. Në këtë mund të 
bindemi nëse te uji i qetë ku ka një top ose send tjetër 
të lehtë hidhni gur. Megjithatë topi lëkundet lartë–po-
shtë, duke ngelur gati në të njëjtin vend, pa dallim që 
vala dukshëm është zgjeruar.

Çfarë valë dallojmë dhe se si ato zgjerohen te 
mjedisi?

Varësisht nga ajo se si lëkunden grimcat e mjedisit 
elastik të valëve mund të jenë:

– transversale – ato janë valë ku grimcat prej mje-
disit material lëkunden normal në kahen e zgjerimit të 
valës. Valë të atilla janë paraqitur në fi g. 2;

             

          

      

VALA TRANSLATORE

lëkundjet e grimcave

zgjerimi i valës

Fig. 2.

– longitudinale – grimcat e mjedisit lëkunden në 
drejtim i cili zgjerohet vala (fi g. 3).

      

lëkundja e grimcave

VALA LONGITUDINALE

zgjerimi i valës

Fig. 3.

Si për shembull për valën longitudinale është zgje-
rimi i valës së tingullit në ajër.

Zgjerimi i valëve longitudinale është kushtëzuar 
prej deformimit voluminoz të mjediseve elastike, pra 
ato zgjerohen në mjedise të ngurta, mjedise të lëngsh-
me dhe të gazrave. Pasi zgjerimi i valëve transversa-
le është pasojë e llojit të veçantë të deformimit vetëm 
për trupat e ngurtë, ato zgjerohen vetëm te trupat e 
ngurtë. Zgjerimi i valës transversale në mjedisin e ma-
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terialit njëdimensional grafi kisht është ilustruar me 
një varg të grimcave (molekula, atome) në fi g. 4.

 1     2     3    4     5     6     7     8     9

  A                                                          B

.

 2
T

t �

 t T�
3
4

t = 0

 t = T/4

 t = T

Fig. 4. Zgjerimi i valës transversale.

Në momentin t=0, vala le të zgjerohet prej të maj-
tës në të djathtë deri te grimca 1. Ajo fi llon lëvizje tran-
slatore lëkundëse duke tërhequr edhe grimcën 2. Kur 
grimca 1 e arrin largësinë maksimale prej baraspeshës 
(t=T/4), vala zgjerohet deri te grimca 3. Për kohën 
t=T/2, grimca 1 përsëri është në baraspeshë ndërsa 
grimca 3, duke tërhequr edhe grimcën 4, e arrin elon-
gacioni maksimal. Për atë kohë vala është zgjeruar 
deri te grimca 5 e cila akoma është në gjendje të baras-
peshës. Ky proces vazhdon, ashtu që për kohën t=3T/4 
grimca e parë është në largësi maksimale prej baraspe-
shës por në kahen e kundërt prej drejtëzës, kurse vala 
është zgjeruar deri te grimca e shtatë. Për t=T grimca 
e parë do të bën një gjysmë lëkundje, kurse për atë 
kohë lëkundja e grimcave janë zgjeruar deri te grim-
ca 9. Kështu e fi llon lëkundjen në të njëjtën kohë kur 
edhe grimca 1 e fi llon periodën e dytë, d.m.th., grimca 
9 lëkundet me vonesë kohore prej t=T. Ato dy grimca 
lëkunden në fazë, d.m.th., sinkronike (ndërmjet tyre 
ekziston ndryshim fazor 2π).

Rrugën që e kalon reformacioni në mjedisin ela-
stik për kohën prej një periode të lëkundjes së buri-
mit (grimca e parë) është gjatësia valore. Zakonisht 
shënohet me λ.

 

Fig. 5. Zgjerimi i valës longitudinale.

Formimi gradualisht i valës longitudinale prej 
shumë grimcave (fi g.5) mund të sqarohet në mënyrë 
analoge sikurse te formimi i valës transversale. Edhe 
në këtë rast lëkundja e grimcës së parë bartet te e dyta, 
kurse nëpërmjet asaj te e treta etj. Gjatë lëkundjes, 
ndryshon vetëm largësia ndërmjet tyre. Vala e atillë 
te mjedisi shkakton ndryshime periodike të dendësisë 
(dendësim,i dhe hollimi), të cilët lëvizin në kahe të 
zgjerimit të valës.

Një pjesë prej hapësirës te i cili të gjithë grimcat 
janë përfshirë te procesi i lëkundjes quhet fushë valo-
re. Kufi ri te i cili i ndan grimcat të cilat lëkunden prej 
atyre që akoma nuk kanë fi lluar të lëkunden, quhet 
vala e frontit (latinisht frontis – balli).

Sipërfaqja valore e vendi gjeometrik i pika-
ve të cilat gjatë procesit të valës lëkunden me faza të 
barabarta.

Sipërfaqja valore mund të ketë çfarëdo forma, por 
në rastin më të thjeshtë ajo mund të jetë e rrafshët, 
sferike ose cilindrike. Prandaj, te mjedisi homogjen jo 
i kufi zuar dhe izotop, ku shpejtësia e zgjerimit në të 
gjitha kahet është e njëjtë, vala zgjerohet sipas sipër-
faqeve koncentrike qendra e të cilit është në burimin 
e valës. Valët e atilla janë valë sferike, kurse fronti i 
valës është sipërfaqe sferike. Dimensionet e burimit të 
valës së atillë janë të vogla pra mundet të llogaritet se 
burimi i valës së këtillë është me pika (fi g. 6).

A

A

B

B

C

C

Ç

Ç

D

D
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Fig. 6. Vala sferike

Nëse sipërfaqet valore janë rrafshe normale në ka-
hen e zgjerimit të valës, ai është valë e rrafshët. Vala 
e rrafshët në sipërfaqen e ujit mund të fi tohet gjatë 
dridhjes së vijës dimensionet e së cilës janë shumë më 
të mëdha se gjatësia valore e valës.

Valët mund të jenë hapësinore, sipërfaqësore dhe 
njëdimensionale (vijore). Nëse lëkundjet ed burimit 
barten nga një prej më parë është konstatuar drejti-
mi, në këtë rast bëhet fj alë për shpërndarjen e valëve 
vijore. Valët e atilla zgjerohen, për shembull, sipas 
gjatësisë së një drejtëze (tel, thupër, litar).

Për paraqitje dhe përshkrim më të thjeshtë të 
valëve futet koncepti rreze. Rreze është vijë tangjentë 
e së cilës në çdo pikë puthitet me kahen e zgjerimit të 
valës në mjedisin homogjen janë drejtëza normale në 
frontin e valës. Kahja e rrezeve është përcaktuar me 
kahen e zgjerimit të valës.

Pyetje dhe detyra
1. Çfarë valë dallohen sipas asaj se si lëkunden grimcat 
dhe sqaro mekanizmin e krijimit të tyre.
2. Anija, e cila do të gjendet në valën e detit α noton së 
bashku me valën? Pse?
3. Gjatë procesit valor grimcat e mjedisit elastik lëkun-
den rreth pozitës së baraspeshës, kurse nga njëra anë 
grimca tjetër në hapësirë bartet vet?
4. Pse nuk mundet të fi tohen valë mekanike në vaku-
um. α e dini cilët valë zgjerohen në vakuum?
5. Përmend disa dukuri të cilat kanë karakter valo.
6. Si zgjerohen valët në mjedise të: а) gazta,

b) lëngtë dhe c) ngurtë.

3.2. SHPEJTËSIA E VALËVE

Te mjedisi elastik homogjen burimi i valës reali-
zon lëkundje harmonike. Çdo grimcë, deri te e cila ka 
arritur vala, realizon lëkundje të ngulfatura me fre-
kuencën e burimit. Prej atyre shkaqeve karakteristikat 
e burimit: frekuenca f perioda T dhe amplituda α anë 
karakteristikat edhe të valës që krijohet.

Nëse shpejtësia e zgjerimit të valëve është v, për in-
tervalin kohor deri sa burimi bën një gjysmë lëkun-
dje (një periodë T) vala do të kalon rrugën v T, për-
katësisht ai ka kaluar largësinë λ të barabartë me:

 Tv�.  . (1) 

λ është gjatësia valore e valës. Ajo është largësia më e 
vogël në kahe të zgjerimit të valës ndërmjet dy grim-
cave nga mjedisi elastik të cilët lëkunden në fazë.

Prej formulës për gjatësinë valore (1) fi tohet edhe 
shpejtësia e valës:

 f
T

v .�
.

�  . (2) 

Përveç për këtë shprehje të përgjithshme për 
shpejtësinë, ekzistojnë edhe formula të veçanta për 
shpejtësinë e valëve transversale dhe longitudinale. 
Me ato drejtpërdrejt shprehen vetitë e mjedisit nëpër 
të cilën kalon. Njutni ka treguar se shpejtësia e zgjeri-
mit të valëve te mjediset e ngurta dhe të lëngëta varet 
prej vetive të mjedisit. Shpejtësia e zgjerimit të valëve 
longitudinale është dhënë me formulën:

 
/

�
Ev ;   ili    

/
�

Bv   , (3) ose

ku p është dendësia e mjedisit, E është moduli i Jungut 
i elasticitetit e cila madhësi karakteristike për vetitë e 
trupave të ngurtë, ndërsa B është koefi cienti i zgjeri-
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mit të vëllimit të mjediseve të lëngëta. E dhe B janë 
shprehur në N/m2.

Shpejtësia e zgjerimit të valëve mekanike transver-
sale (valë nëpër tel ose pe të shtrënguar në dy skaje) 
varet prej forcës së shtrëngimit F dhe prej vetive të 
mjedisit nëpër të cilën zgjerohet vala:

 
0

�
Fv  . (4) 

Përkatësisht, shpejtësia varet prej shtrëngimit të 
materialit dhe dendësisë vijore μ (μ= m/l – masa në 
njësi gjatësi).

.
.�

v� > v
���.�> .
1 2

x

y

 

Fig. 1. Shpejtësia e zgjerimit të valës 
në mjedisin homogjen 

të dhënë është madhësi konstante.

Kur vala kalon prej një mjedisi në tjetrin, ai e 
ndryshon shpejtësinë, por me atë edhe gjatësinë valo-
re, por frekuenca e tij ngel e pa ndryshueshme (fi g.1).

Nëse shpejtësia e zgjerimit të valës te mjedisi 
i parë është më i madh, do të jetë më i madh edhe 
gjatësi valore e tij.

SHEMBULLI 1 Litar homogjen e ka masën prej 
0,300 kg dhe gjatësinë 6,00 m. Litari është shtrënguar 
me peshë e cila ka masë 2 kg. Të caktohet shpejtësia e 
zgjerimit të valës transversale nëpër litar.

 5 m

 1 m

 2 kg

Zgjidhje: Forca F me të cilën është shtrënguar li-
tari është:

N6,19)m/s80,9kg)(00,2( 2 ��� mgF  
 

Masa e njësi gjatësisë së litarit është:

kg/m0500,0
m00,6
kg300,0

���0
l
m

 

Tani të caktohet shpejtësia e valës transversale, ajo 
është:

 

kg/m0500,0
N6,19

�
0

�
Fv ; . m/s8,19�v

3.3. BARAZIMI I VALËS SË RRAFSHËT

Për ta nxjerrë barazimin e valës së rrafshët të su-
pozojmë se burimi i valës gjendet te vala te fi llimi i 
koordinatave O të sistemit kënddrejtë koordinativ dhe 
realizon lëkundje harmonike. Vala zgjerohet në kahen 
e boshtit x, por grimcat e mjedisit lëkunden në kahen 
e boshtit γ (fi g. 1). Me α le ta shënojmë amplitudën, 
me Т periodën, por me f=1/T frekuencën e valës.

v�

M
A

x = v�

.
y

O

x

 

Fig. 1.
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Burimi i valës mund të tregohet me:

  t
T

Ay �
�

2sin . (1) 

Grimcat të cilat janë më larg prej burimit do të fi -
llojnë të lëkunden me ndonjë vonesë në lidhje me bu-
rimin, domethënë vonesë fazore. Që të zgjerohet deri 
te grimca M që është në largësi x prej burimit të valës, 
duhet të kalon kohë τ. Prandaj barazimi i asaj grimce 
është dhënë me:

  )(2sin ��
�

� t
T

Ay . (2) 

Nëse shpejtësia e zgjerimit të valës te mjedisi ma-
terial është v, por koha τ është e barabartë τ=x/v, 
fi tohet:

�
�
�

�
�
� �

�
�

v
xt

T
Ay 2sin   ili 

 

  �
�
�

�
�
� �

�
�

� x
vT

t
T

Ay 22sin . 

ose

Duke pasur parasysh vT= λ fi tohet:

  �
�
�

�
�
�

.
�

�
�

� xt
T

Ay 22sin . 

Duke futur k=2π/λ, i cili quhet numri valor dhe 
ω=2π/T – frekuenca rrethore, barazimi i valës së rraf-
shët mund të shkruhet edhe në këtë mënyrë:

  � kxtAy � �	� sin   (3) 

Me kx shprehet ndryshimi fazor ndërmjet lëkundjeve 
që i realizon pika e larguar për x prej burimit të valës 
dhe lëkundjeve urimit të valës.

Pyetje dhe detyra
1. Përmend disa dukuri të cilat kanë karakter valor.
2. Çfarë është lëvizje valore, por çfarë është vala?
3. Vizato lakore të varësisë së elongacionit të valës pe-
riodat e të cilës qëndrojnë sikurse 1:2.
4. Pse mjedise me forca më të mëdha elastike shpej-
tësia e valëve është më e madhe.
5. Me cilat madhësi themelore karakterizohet vala dhe 
si është lidhje ndërmjet tyre?
6. Sipas të dhënave prej fi gurës 1, cakto shpejtësinë e 
zgjerimit të valëve.

(Përgjigje: 0,3 m/s)
 

T = 0,1 s
oscilirawe

na top~e

. = 3 cm

f
T

v .�.�
1

v�

Oscilim i 
topit

Fig.1

7.   Gjatë kalimit të valës prej një mjedisi në tje-
trin ndryshon gjatësia valore, por frekuenca nuk 
ndryshon. Si sqarohet ajo?

8.   Sa është shpejtësia e zgjerimit të valës longitudi-
nale nëpër çelik, i cili ka modulin e elasticitetit të 
Jungut 2,05. 1011N/m2, dhe dendësia 7,6.103 kg/m3.

(Përgjigje: v=5193 m/s)
9.   Sa është shpejtësia e zgjerimit të valës longitudina-

le nëpër ujë, ku është koefi cienti i vëllimit të zgje-
rimit është 2,1 – 109 N/m2 dhe dendësia 103 kg/m3.

(Përgjigje: v=1449 m/s)
10.  Barazimi i valës të dhënë me 

�
�
�

�
�
� �

�
�

� xty
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cos1,0 .  Të caktohet: a) perioda 

T, b) frekuenca rrethore ω dhe c) gjatësia valore λ.
(Përgjigje: T=16 s, 	= 

s
rad

8
� )
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3.4. SUPERPOZICIONI I VALËVE. 
INTERFERENCA VALORE

Superpozicion i valëve
Nëse me dy shkopinj njëkohësisht e prekim sipër-

faqen e ujit, prej çdonjërit prej tyre do të krijohet valë 
rrethor që,,do të kalo’’ nëpër tjetrin, sikurse ky tjetri të 
mos ekziston (fi g.1).

 
Fig. 1

Ngjashëm shpërndahen valët e zërit, valët e ra-
dios ose valët e dritës. Të përkujtohemi se nëse dy 
instrumente muzikore tingëllojnë, ne të dy i dëgjoj-
më pavarësisht njëri prej tjetrit. Domethënë, përvo-
ja dhe eksperimentet na tregojnë se valët e burime-
ve të ndryshme zgjerohen në hapësirë në mënyrë të 
pavarur.

Pasi valët nuk vetëveprojnë atëherë çdo pjesë e 
hapësirës, te e cila zgjerohen dy ose më shumë valë 
do të merr pjesë në lëkundjet, të shkaktuara prej çdo 
vale në veçanti. Që të caktohet rezultante e deformi-
mit, duhet të caktohet deformimi i shkaktuar prej çdo 
valle, kurse pastaj ajo të mblidhet shpesh në vektorial 
pasi atë krijohen në drejtime dhe kahe të ndryshme, 
ose skalare (algjebrike) nëse valëzimet janë orientuar 
në drejtim të njëjtë. Th emi se në hapësirë ka ardhur 
deri te superpozicion i valëve.

Duhet të përmendet se ky parim vlen vetëm për 
valët me intensitete të vogla.

Interferenca e valëve
Nëse vjen deri te superpozicion i dy valëve me fre-

kuencë të barabarta, që kanë gjatësi valore të barabar-
ta, atëherë gjatë superpozicionit valor mund të krijo-
het njëra prej shumë dukurive të rëndësishme me të 
cilën më gjerësisht do të merremi.

Të vendosim në të njëjtin mbajtës dy shkopinj 
të barabartë dhe mbajtësin ta vendosim mbi instru-
mentin që do të shkaktonte lëkundje të njëkohësish-
me të dy shkopinjve që godasin mbi sipërfaqen e ujit. 
Megjithatë kemi fi tuar valë rrethore të barabarta të ci-
lat zgjerohen prej burimeve. Si rezultat të akordimit 
të dy valëve të këtilla mbi sipërfaqen e ujit, do ta fi -
tojmë fi gurën të dhënë me vizatimin dhe fotografi në 
prej fi g. 2. Sikurse shihet nuk vjen deri te përforcim i 
një kohësishëm i valëzimit të ujit, por fotografi a është 
e ndërlikuar. Në disa vende valëzimi është më i për-
forcuar, ndërsa ekzistojnë edhe vende ku uji rrinë qet.

 
 

S2 

S1 

  
Fig. 2. Figura dhe fotografi a e valëve në ujë.

Dukuria e akordimit të dy (ose më shumë) valëzi-
me ku fi rmohen valëzime me amplitudë kohore kon-
stante në çdo pikë të hapësirës ku valëzimi shpërnda-
hen, quhet interferenca e valëzimit.

O1 

O2 

M 

d 

d 

1 

2 
. 

l 

 
Fig. 3. Të dy burimet gjenden në largësi l njëri prej tjetrit 

që është shumë e vogël prej largësive d1 dhe d2
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Do të sqarojmë më detalisht në çfarë kushte mund 
të krijohet interferenca e valëve. Për këtë shkak do të 
shërbehemi me vizatimin prej fi g. 3. Pyetemi si do të 
jetë amplituda e valëzimit te pika M prej burimeve О1 
dhe О2 është në largësi përkatëse d1 dhe d2.

Rezultati i pajtimit të valëve te pika М do të varet 
prej ndryshimit në fazë që është shkaktuar me ndrys-
himin e rrugëve Δd. Në kushte kur largësia ndërmjet 
burimeve është shumë e vogël prej largësisë prej pikës 
М, Δd = d2– d1. Nëse kjo largësi është λ, ose 2,3,4 herë 
më e madhe se λ, atëherë pika M njëkohësisht arrin am-
plitudën valore maksimale ose minimale

 
.....2,1,0                 ���  kkd .            (1) 

 

atëherë themi se valëzimet janë në fazë. Në ato vende 
do të plotësohen kushtet për amplitudat maksimale të 
valëzimit.

Amplituda e valëzimit te pika e dhënë do të jetë mak-
simale, nëse ndryshimi i kalimit të rrezeve në të dy valët 
të cilat e shkaktojnë lëkundjen në atë pikë është e bara-
bartë me numër të plotë herë sipas gjatësisë valore. Në 
fi gurë 4 është dhënë varësia e elongacioneve Y1 dhe Y2 të 
provokuara prej valëve për të cilat është mbushur kushti 
(1), si edhe rezultante e elongacionit që, sikurse shihet 
është rezultat i mbledhjes së elongacioneve Y1 dhe Y2. 
Prandaj, barazimi (1) e jep formulimin matematikor 
për kushtin e maksimumit.

Y 

t 

O 

Y2 

Y1 

Y 

 

Fig. 4. Y1 (vija e kuqe) dhe Y2 (vija vjollcë) janë zhvendosjet 
(elongacionit) të shkaktuara prej dy valëve ndërmjet të cilave 
ekziston ndryshimi Δd= . Atë herë nuk ekziston ndryshim te 
fazat dhe zhvendosja fazore γ (vija e kaltër) është dhënë te 

shuma. Vjen deri te përforcimi i lëkundjes.

Nëse largësia ndërmjet Y1 dhe Y2 është njëra λ/2, 
ose numër tek λ /2, atëherë ndërmjet elongacioneve te 
cilido moment ekziston ndryshim fazor π. Lëkundjet 
te pikat ku ajo është plotësuar me elongacionin 0, më 
saktë, atje lëkundje nuk ka (fi g. 5). Ai është kusht për 
minimum:

,...2,1,0           
2

)12( ���� kkd .
     (2) 

 Amplituda e lëkundjes te pika e dhënë do të jetë mi-
nimale, nëse ndryshimi i kalimit të rrezeve prej të dy 
valëve që i shkaktojnë lëkundjet te pika e dhënë është 
e barabartë me numër tek të gjysmave prej gjatësisë 
valore.

Y1 

Y 

t 

O 

Y2 
Y 

 

Fig. 5. Ndryshimi i kalimit të rrezeve Δd=λ/2 ose numër 
tek herë më i madh. Zhvendosja rezultuese γ është zero. 

Lëkundjet janë kundër fazore

Kuptohet ekzistojnë edhe pika te të cilat nuk është 
plotësuar as kushti (1) as kushti (2). Atje amplituda e 
lëkundjes rezultuese ka ndonjë vlerë e cila gjendet ndër-
mjet këtyre dy vlerave. Por më e rëndësishme është ajo, 
se amplituda e lëkundjes edhe në ato pika nuk ndrys-
hon me kohën. Prandaj te sipërfaqja e ujit paraqitet 
shpërndarje e caktuar të amplitudës së lëkundjes, e cila 
quhet fotografi a interferuese (fi gura 2а).

Interferenca si D dukuri paraqitet te të gjitha llojet 
e valëve: mekanike, tingëllore, radiovalët ose të dritës.
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3.5. PRINCIPI I HAJGENS–FRENELIT

Principi i Hajgensit
Numër i madh i dukurive të lidhura me zgjerimin e 

valëve, refl eksioni i tyre, përthyerja etj., mund thjesht të 
sqarohen nëse njihet fronti i valëve.

Në vitin 1690 fi zikani holandez Hajnrih Hajgens ka 
propozuar një mënyrë të thjesht se si të caktohet fronti 
valor në momentin (t+Δt) nëse e kemi të njohur pozi-
tën e frontit në momentin t.

Hajgensi supozoi se çdo pikë prej frontit valor në 
momentin t paraqet burim sekondar të valës elemen-
tare sferike. Fronti valor në momentin (t+Δt) do të jetë 
anvelopa e përbashkët e këtyre valëve sekondare.

Do ta ilustrojmë idenë e Hajgensit nëpërmjet zgjeri-
mit të valës në mjedisin homogjen.

t 

t+�t 

A 

A1 
B1 

S 

B 

�R 

�R

 
Fig. 1. Projeksioni i valës së rrafshët dhe sferike në 

rrafsh (rrafshi i burimit të valës sferike)

Te fi gura 1 majtas është dhënë fronti valor i valës 
së rrafshët АА1. Në momentin t, ai paraqet rrafsh. Çdo 
pikë prej atij rrafshi është burim i valës elementare sfe-
rike, kurse envelopa elementare sferike e këtyre valëve 
përsëri është rrafsh.

Kjo do të thotë front valor në momentin (t+Δt) fi to-
het largësia ΔR?:

tvR ���                               (1) 

Në fotografi në e njëjtë djathtas është paraqitur zgje-
rimi i valës sferike në rrafshin e burimit S.

Atje fronti valor në momentin t është sferë BB1, kur-
se si pikë e saj paraqet burim të valës sferike, envelopa 
e tyre e përbashkët përsëri është sferë–fronti valor në 
momentin (t+Δt).

Burimet sekondare janë koherente
Hajgensi është luft ëtar i madh për natyrën valore 

të dritës, por ideja e tij nuk ka qenë e pranuar deri me 
paraqitjen e fi zikanit francez Frenel i cili principin e 
Hajgensit e ka plotësuar dhe sqaruar. Pikërisht, Freneli 
vërtetoi, se valët elementare sekondare të cilat shtrihen 
te fronti valor janë koherente. Prandaj fronti valor në 
cilëndo pikë në momentin pas një kohe At fi tohet si 
rezultat i interferencës së valëve sekondare.

Megjithatë, principi i Hajgens–Frenelit thotë:
çdo pikë në hapësirë deri te e cila ka prekur valëzi-

mi (çdo pikë te fronti valor) është burim i valës sekon-
dare elementare, kurse interferenca e valës sekondare e 
përcakton valëzimin te cilado pikë te e cila vala arrin te 
momenti vijues.

 

Fig. 2 Aparatura për valët e ujit

Me eksperiment është realizuar në valët e ujit se 
mund të vërtetohet principi i Hajgens–Frenelit. Në enë 
të cekët me ujë, në njërin skaj montohet thupër drejt-
këndore e cila me ndihmën e motorit lëkundet lartë–
poshtë, duke prekur sipërfaqen e ujit (fi g. 2). Kështu në 
sipërfaqen e ijët fi tohet valë e rrafshët, fronti valor i të 
cilit këtu janë drejtëza paralele.
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Në rrugën e asaj vale 
të rrafshët, paralelisht me 
frontin valor është vendo-
sur pengesë me hapje të 
vogël. Është treguar se ajo 
pjesë e vogël (që mundet 
ta llogarisim për pikë) bë-
het burim i valës elemen-
tare sferike. Pas pengesës 
zgjerohet vala rrethore. Në 
fotografi  prej fi g. 3 shihet 

vala sferike atillë e fi tuar.
Te pjesa e dytë e principit të Hajgens–Frenelit do ta 

tregojmë përsëri me ndihmën e valëve në ujë.

 
 

Fig. 4 Fig. 5

Te ena e njëjtë me ujë vendosen të lëkunden mbaj-
tësi me shumë shkopinjtë (fi gura 4), ashtu që ato ta pre-
kin njëkohësisht ujin. Çdo shkop paraqet burim të valës 
sferike, por pasi ato burime janë koherente, valëzimi i 
tyre interferojnë. Si rezultat i interferencës në një largësi 
fi tohet valë e rrafshët (këtu drejtvizore) (fi g. 5).

Sqaroni këto koncepte:
– valët sekondare
– principin e Hajgens–Frenelit

Pyetje, detyra, aktivitete

1. Bëni eksperiment të këtillë në kushte shtëpiake. Te 
ena më e gjerë e cekët mbushni ujë. Për atë qëllim mund 
të shërbej edhe enë e gjerë e zakonshme. Te tehet e enës 
vendoni pëlhurë që t’i largoheni, të paktën pjesërisht, 

refl eksionin e valëve prej mureve të enës. Në mesin e 
enës vendosni dy. Në njërën anë me shkop të shkurtër 
prekni ujin në mënyrë ritmike. Çka vëreni pas penge-
sës? Vizatoni se si duket vala pas hapjes së pengesave.

 
Fig.6      Fig.7

2.  Te ena e njëjtë bëni eksperiment të ngjashëm me atë 
të dhënë në fi g.5 (fi g.7). Nëse në mënyrë ritmike e 
lëvizni dorën do të fi toni valë të rrafshët.

3.  Çka mendoni, nëse si burim që në mënyrë ritmike e 
prekni ujin, përdorni send me një formë të mbuluar 
të frontit valor pas pengesës te prova prej fi gurës 6, 
α do të ndryshon?

 
Fig. 3

�
 

 

Kërkoni në internet ueb–faqet:
Huygens’ principle

1. The Physics of Light: Huygens’ Principle
library.thinkquest.org/27356/p_huygens.htm – 14k –
2. Huygens’ principle
farside.ph.utexas.edu/~rfi tzp/teaching/
302l/lectures/node135.html
dhe studioni formimin e frontit valor me ndihmën e 
principi e Hajgens–Frenelit.

 
 

Hristian Huygens (1629–1695) 
është fi zikan dhe matematikan holan-
dez, krijues i teorisë valore të parë për 
dritë në vitin 1690. Ai i pari e krijoi 
formulën për lavjerrësin dhe kon-
struktoi orë me lavjerrës. 

Punimet e tij matematikore janë 
për prerjet konike, cikloida dhe teoria e gjasës. Me për-
sosjen e teleskopit ai e zbuloi satelitin Saturn Titan dhe tre-
goi se unaza e Saturnit e prek sipërfaqen e tij.
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3.6. VALËT E STOJNIT

Pulsi valor gjatë refl eksionit
Le të marrim zorrë gome dhe me dorë le të prodhoj-

më vetëm një puls valor (fi g. 1). Skaji i zorrës le të jetë 
përforcuar për ndonjë mur (mjedisi me dendësi më të 
madhe) (fi g.1а). Kur pulsi valor do të arrin deri te muri, 
ai prej tij refl ektohet. Gjatë këtij refl ektimi muri vepron 
mbi zorrën e gomës, ashtu që pulsi i refl ektuar do ta 
ndryshon kahen e deformimit (fi g.1b). Th emi:

gjatë refl ektimit të valës prej mjedisit më të dendur 
deri te ndryshimi i fazës së valës për φ = π.

a) 

b) 

v) 

prstenunazë

a)

b)

c)

Fig.1. Refl eksioni i pulsit valor; а) pulsi arrin deri te 
mjedisi i përforcuar; b) pulsi i refl ektuar prej skajit të 
përforcuar lëviz pas, por gjatë refl eksionit arrin deri 

te humbje e fazës për π; c) refl eksioni i pulsit në rastin 
e skajit të lirë të zorrës nuk ndryshon faza e valës së 

refl ektuar.

Si pasojë e këtij ndryshimi të fazës nëse vala e dhënë 
refl ektohet prej mjedisit më të dendur çdo pikë prej 
zorrës është e detyruar të lëkundet nën ndikimin e të dy 
valëve: ndërhyrës dhe refl ektues.

Këto dy valë janë koherente dhe ato interferojnë. 
Ato janë me kahe të kundërt dhe zhvendosje fazore.

Vala e Stoenit të telit
Karakteristikat e interferencës së fi tuar interferen-

ca gjatë refl eksionit prej mjedisit më të dendur mundet 
mirë të vërehen nëse bëhet ky eksperiment.

~

 

Fig. 2.

Në njërin skaj të perit të shtrënguar vendosim pi-
runë me zë që në mënyrë të ngulfatur lëkundet nën 
ndikimin e elektromagnetit (fi g. 2). Skaji tjetër hidhet 
nëpërmjet vinçit të palëvizshëm dhe shtrëngohet me 
peshë ose dinamometër. Frekuenca e kështu e përfi tuar 
e pirunit kështu elektromagnetik është 100 Hz.

Pasi peri prej të dy anëve është fortë e lidhur këtu 
krijohet refl eksioni i valës dhe si rezultat te vala para-
prake krijohen vala e Stoenit. Vala e Stoenit ka barqe 
qartë të shprehura–vende ku peri lëkundet me ampli-
tudë maksimale, dhe nyje–vende ku nuk ka kurrfarë 
lëkundje. Vend pozita e barqeve dhe nyjeve nuk ndrys-
hon me kohën, ato nuk lëvizin për së gjati perit, pran-
daj valët e këtilla i quajmë valë të stoenit.

Fotografi a e valëve të këtilla të fi tuara të stoenit 
është dhënë në fi gurë 3.

 

Fig. 3. Barqet dhe nyejt te lëkundja e telit

Eksperimenti tregon se numri i nyjeve dhe barqe-
ve varet prej frekuencës f të lëkundjes, por edhe prej 
masës së perit në njësi gjatësi μ si edhe prej modulit të 
forcës së shtrëngimit F. Ajo varësi është dhënë me këtë 
barazim
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0
F

l
f

2
1

�                             (1) 

Këtu l paraqet largësinë ndërmjet dy 
nyjeve, ose dy barqe. Do të tregojmë se ajo 
largësi i përgjigjet një gjysme të gjatësisë 
valore, pra ky barazim mund të shkruhet 
edhe në formë tjetër:

0
F.fv ��                         (1a) 

ku v është shpejtësia e shpërndarjes së 
valës. Kjo është e njohur (shiko kapitullin 
1.2)

Vetitë e valëve Stoene
Tani më vërejtëm se vend pozita e nyje-

ve dhe barqeve nuk ndryshon gjatë kohës. 
Ajo është e atillë pasi ndryshimi te fazat e 
lëkundjeve të vendeve të barqeve dhe nyje-
ve (por edhe në cilëndo pikë) nuk ndrys-
hon me kohën. Ajo varet prej vend pozitës 
së pikës te peri,

Që ta kuptojmë këtë do të shërbehemi 
me fi gurë 4 te e cila janë treguar elongaci-
onit e valës ndërhyrës dhe refl ektues (i vi-
zatuar me ngjyrë të kuqe) në momente të 
ndryshme të lëkundjes. Ato dy valë inter-
ferojnë dhe krijojnë valë të stoenit (ngjyrë 
e gjelbër).

Prej fi gurës shihet se largësia ndërmjet 
dy nyjeve ose dy barqeve është λ/2.

Prej kësaj fotografi e, gjithashtu, shi-
het se të gjitha pikat ndërmjet dy nyjeve 
lëkunden në faza, ato njëkohësisht fi toj-
në vlera maksimale në njërën ose kahen 
tjetër. Gjithashtu, të gjitha pikat majtas dhe djathtas 
prej nyjes lëkunden me fazë të kundërta. Th emi se ato 
janë zhvendosje fazore për π.

Duhet të përmendim se valët e stoenit te teli i dhënë 
nuk mund të krijohen gjatë çfarëdo frekuence, por vetë, 
gjatë disa frekuencave të caktuara.

t=0
O

y1

O

y

t=T/4

t=T/2

y2 

t=T

x

x

x

x

./2 

O

O

 
Fig. 4. Lëkundjet të vendeve të ndryshme të telit në kohë të ndryshme. 
Shihet se në vendet e nyjeve valë ndërhyrëse dhe refl ektuese gjithmonë 

janë me faza të kundërta. Atje lëkundje nuk ka. Barqet janë vende me am-
plituda maksimale.

nyje      bark     nyje     bark     nyje      bark      nyje
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L=

L=L=

L=

(b) 

(v) 

 

a)

b)

c)

Fig. 5

Nëse e kemi rastin e lëkundjes së telit që është prej 
të dy anëve e përforcuar, atëherë në të dy skajet detyri-
misht krijohen nyje, por ndërmjet tyre njëri ose më 
shumë barqe (fi g. 5). Largësia ndërmjet dy nyjeve është 
λ/2. Domethënë gjatësia e telit L mund të krijohen 
vetëm numër i plotë i gjysmave prej gjatësisë valore

L=mλ /2 ku m = 1,2,3...

Ta shprehim gjatësinë valore nëpërmjet shpejtësisë v 
dhe frekuencën f: 

f
v

�.   do të formohet

L
vmf

2
�               (m = 1,2,3…)            (2) 

Kështu e fi tojmë relacionin të ashtuquajtur frekuen-
ca personale, themelore (për m=1) dhe më të lartat 
frekuenca–harmonike.

Te valët e stoenit, për dallim prej atyre që lëvizin, 
nuk vjen deri te bartja e energjisë.

Të dy valët që lëvizin në që vala lëviz në kahe të kun-
dërt bartin sasi të barabarta të energjisë, kështu së bash-
ku me lëvizjen e tyre arrihet deri te bartja e kaheve të 

kundërta Energjia e lëkundjes të gjitha pikave ndërmjet 
dy nyjeve ngel e pandryshueshme.Te vala ideale e stoe-
nit vjen deri te shndërrimi i energjisë kinetike në ener-
gji potenciale dhe anasjelltas.

Valët e Stoenit mund të krijohen te të gjitha llojet 
e valëve: Te valët e ujit, te valës e zërit burimet e ra-
diovalëve – antenave etj. Te valët e ndriçimit si rezultat 
i valëve të Stoenit fi tohen të ashtuquajturat holograme 
me shtresa të trasha (fotografi  tredimensionale të sen-
deve të cilat mund të shihen edhe me burimet e dritë së 
zakonshme të dritës së bardhë).

 
Fig. 6 Valët e Stoenit të kutisë së drurit të kitarës.

Lëkundjet e telave te instrumentet me tela kanë for-
mën e valëve të Stoenit. Po ashtu përveç frekuencës the-
melor madhësia e së cilës është përcaktuar me relacio-
nin (1) gjatë lëkundjes së telit prodhon edhe frekuenca 
të cilat janë numër të plotë herë më të larta dhe të cilat 
quhen harmonika–obertit. Kështu vibracionet e in-
strumentit të dhënë nuk janë lakore sinusoide, por thje-
sht lakore lëkundëse shumë të ndërlikuara. Megjithatë, 
tregon se ato lakore mund të paraqiten si rezultat i rad-
hitjes së lëkundjeve të cilat kanë formën e sinusoidës.

Duhet të përmendet se te përfi timi i valëve të tingu-
llit të instrumenteve rol të rëndësishëm ka edhe kutia e 
rezonancës te e cila krijohen valë ajrore të stoenit, por 
edhe kutia e drurit te e cila gjithashtu krijohet valë e 
Stoenit (fi g. 6).
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3.7. BARAZIMI I VALËS SË STOJNIT

Nëse në kahen e zgjerimit të valës e vendosim të bo-
shti të abshisës x kurse me γ i shënojmë elongacionit e 
valës, atëherë vala ndërhyrëse (y1) dhe vala e refl ektuar 
(y2) mund të paraqitet me këto barazime:

� �kxtAy �� 	sin1                       (3) 

i                 � ��	 ��� kxtAy sin2   .              (4) dhe

Këto janë lëkundje në largësi x prej burimit të lëkun-
djes frekuenca rrethore e së cilës është ω=2πf, kurse 
k=2πλ është numri valor. Barazimi (4) është për valën 
refl ektuese, shpërndarja e së cilës është në kahen e kun-
dërt prandaj para x te barazimi (3) duhet të qëndron 
shenja,,–’’. Gjithashtu, pasi bëhet fj alë për refl eksionin 
këtu vjen deri te krijimi i ndryshimit fazor shtues φ. 
Nëse supozojmë se vala refl ektohet prej mjedisit më 
të dendur, sikurse treguam φ = π, pra për barazimin e 
valës së rezultantes fi tohet si:

� � )sin(sin21 �		 ������� kxtAkxtAyyy

Nëse zbatohet relacioni themelor trigonometrik për 
shumën e dy sinuseve prej dy këndeve kemi

2
cos

2
sin2sinsin 1+1+1+ ��

��  

për barazimin e valës së Stoenit kemi:

tkxA

tkxAy

	

�	�

cossin2
2

sin
2

cos2

�

��
�
�

�
�
� ��

�
�

�
�
� ��           (5) 

që duheshe të shkruhet si:

tBy 	cos�  

 kade   {to                        (6) kxAB sin2�prej ku

është amplituda e valës së Stoenit. Sikurse shihet ajo va-
ret prej koordinatës x.

Vendet e nyjeve i gjejmë kur është B=0. Prej barazi-
mit (6) ato janë vendet për të cilët:kx=m , ku m= 0,1,2,... 
Duke pasur parasysh se k=2πλ, për koordinata e nyjeve 
fi tohet:

...2,1,0          
4

2
2

���   mmmx jazol
..

   (7) 

Vendet e barqeve fi tohen atje ku B=2A; shenja ne-
gative te amplituda tregon se gjatë kalimit nëpër nyje 
faza e valës së Stoenit ndryshon në kundër fazë. Pra 
pasi, sipas (6)

1sin )�kx , sleduva 
2

)12( �
�� mkx  odnosno: vijon përkatësisht

� � ,...2,1,0            
4

12 ��� mmxmev
.

           (8) 

Prej relacioneve (7) dhe (8) shihet se largësia ndër-
mjet dy nyjeve ose dy barqeve është saktë λ/2.

Pyetje, detyra dhe aktivitete

1. Sa duhet të jetë forca e shtrëngimit të telit prej 
të dy anëve të përforcuara, nëse ai është i ngacmuar me 
pirun elektromagnetik (100 Hz) që të fi tohet vetëm një 
bark. Teli është bërë prej materialit me dendësi 7 g/cm3, 
me prerje tërthore prej 1mm2 dhe gjatësi prej 1 t.

(Përgj: 280 N)
2. Sa është gjatësia valore dhe shpejtësia e zgjerimit 

të valës te teli nga detyra paraprake? 
(Përgj: λ= 2m; v = 200 m/s)

3. Largësia ndërmjet dy nyjeve të valës së Stoenit 
të krijuar prej pirunit tingëllues në ajër është 40 cm. Sa 
është frekuenca e pirunit nëse dihet shpejtësia e ajrit v= 
340 m/s ?  (Përgjigje: 425 Hz)

4. A keni vërejtur se si violinistët i akordojnë violi-
nat e tyre? Sqaroni!

5. Nëse kitara gjendet te mjedisi me tjetër tempera-
turë, ajo duhet të akordohet, pse??

Kërkoni në internet veb faqet:
Standing Waves

1.Formation of Standing Waves
www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/
phys/Class/waves/u10l4b.html dhe
www.cord.edu/dept/physics/p128/lecture99_35.h
tml – 16k – 17 Mar 2003
dhe vëreni simulimin e valëve të Stoenit.
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3.8 DIFRAKSIONI I VALËVE

vrima

tehu
pengesa

Fig.1. Difraksioni i valës së rrafshët

Dukuria e difraksionit krijohet kur vala kalon në 
kufi rin e një pengese, ndonjë vrimë ose objekt.

Asnjë veti nuk ndryshon gjatë paraqitjes së di-
fraksionit përveç drejtimit të zgjerimit të valës (fi g.1). 
Gjatësia valore, frekuenca, perioda dhe shpejtësia janë 
të njëjta para dhe pas dukurisë së difraksionit. Ajo mu-
ndet të vërtetohet edhe të eksperimentohet.

a) b)

Fig. 2.

Me ndihmën e pllakës drejtkëndore dhe elektromo-
torit të shkaktojmë krijimin e valëve të rrafshëta në ujë 
(si te fi g. 2) dhe në rrugën e tyre të vendosim pengesë 
me vrimë dimensionet e të cilës do t’i ndryshojmë (fi -
gura 2). Nëse është vrima me dimensione të vogla ose e 
rendit të madhësisë së gjatësisë valore do të fi tohet valë 
rrethore (fi g. 2a).

Por nëse vrimën e pengesës e zmadhojmë (fi g. 2b) 
do të vërejmë se deri te lakimi i frontit valor do të vjen 
vetëm nëse skajet e vrimës, deri sa te pjesa më e madhe 
të frontit valor do të jetë vijë e drejtë.

Edhe te pengesat vërehet dukuria e lakimit të frontit 
valor. Nëse në rrugën e valëve në ujë vendohet penge-
së e vogël, dimensionet e të cilës janë të krahasueshme 
me gjatësinë e valës, fronti valor do të deformohet (fi g. 
3 lartë dhe në mes) por jo shumë. Nëse pengesa është 
shumë me dimensione të mëdha, valëzimi pas pengesës 
nuk do të ketë, por vetëm te tehet do të vjen deri te laki-
mi i frontit valor (fi g. 3 poshtë).

Fig. 3

Dukuria e lakimit të frontit valor gjatë kalimit nëpër 
vrimat me dimensione të vogla, të krahasueshme me 
gjatësinë valore të valës, ose te tehet, quhet difraksioni 
valor.
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Dukuria e difraksionit valor sqarohet me principin 
e Hajgens–Frenelit. Valët sekondare të vrimës së ngu-
shtë prej fi gurës 2a, interferojnë, numri i tyre është i 
vogël, ashtu që rezultati i interferencës është krijimi i 
valës të ngjashme me sferik.

Fig. 4.

Te fi gura 4 është dhënë fotografi a e difraksionit të 
dy vrimave të vendosura në rrugën të valës së rrafshët 
në ujë. Tani shihet se valët pas vrimave interferojnë, 
ngjashëm sikurse që interferojnë dy burime të pavarur..

Difraksioni i valëve pas pengesave paraqitet edhe te 
tingulli. Çdonjëri donë se mundet të dëgjon muzikë nga 
radio nga dhoma fqinje edhe pse nuk e sheh radion.

Difraksioni i valëve, gjithashtu sikurse edhe interfe-
renca është tipike për të gjitha llojet e valëve.

Po, kushti themelor që të vërehet ky fenomen është se 
vrima, ose pengesa te e cila hasëm valën duhet të jenë me 
madhësi të krahasueshme, ose më e vogël prej gjatësisë 
valore që ndërhyn.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Sqaroni çka është difraksioni valor.

2. Cilat kushte duhet të jenë të plotësuara që të 
arrihet difraksioni valor?

3. Pse mund të dëgjohet muzika prej hapësirave fqi-
nje me derë të hapur?

4. Bëni eksperiment të këtillë: në enë të cekët 
shtyni ujë. Te tehet e enës vendosni shirita të pëlhurës. 
Valëzimin do ta shkaktoni me lëvizje ritmike të një vi-
zori. Në rrugën te valëve drejtvizore vendosni penge-
sa ashtu që për ato të vërehet dukuria e difraksionit. 
Eksperimentoni ashtu që do të vëreni dukuri të difrak-
sionit nuk është një, dy ose më shumë hapje. Vizatoni 
fi gurat e fi tuara të difraksionit dhe krahasoni me foto-
grafi të e tekstit.

5. Me aparaturën nga prova paraprake bëni eksperi-
ment të pengesave, por jo te hapjet.

4. Në ueb faqen
http://www.smeter.net/propagation/images/

wave–diff raction–2.gif
vëreni simulimin e dukurisë së difraksionit të dritës dhe 
studioni.

 

О. Frenel (Augustin Fresnel, 1788–1827) 
është fi zikan francez i dëgjuar. Freneli i vendosi ba-
zat e optikës valore bashkëkohore. Duke plotësuar 
principin e Hajgensit me ide se valët sekondare 
interferojnë ai e ka dhënë edhe teorinë matema-
tikore për difraksionin e dritës. Edhe transversalja 
i valëve të dritës së pari ka qenë e vërtetuar nga 
ai. Formulat e Drenelit për amplitudën dhe fazën e 
refl ektimit dhe të përthyerjes së dritës nuk e kanë 
humbur rëndësinë edhe sot.



49

3. Valët dhe zërat mekanik

3.9. VALËT E ZËRIT

Fushat e zërit, përkatësisht krijimi, zgjerimi dhe 
mënyra sipas së cilës pranohet tingulli mësohet në 
fushën e veçantë të fi zikës–akustika.

 

 

 1 Hz     10 Hz      100 Hz   1 kHz    10 kHz    100 kHz 

INFRAZËRI ZËRI ULTRAZËRI

Valët e zërit janë valë mekanike me frekuencë prej 
16 deri 20000 Hz. Konstruksioni fi ziologjik i veshit te 
njeriu është e atillë që nuk është e aft ë t’i regjistron tin-
gujt me frekuenca f < 16 Hz, d.m.th.,. infra zëri dhe tin-
gujt me f > 20000 Hz –ultrazëri. Megjithatë, ekzistojnë 
gjallesa të cilat e dëgjojnë ultrazërin dhe infra zërin.

Në rastin e përgjithshëm, çdo trup që është i aft ë të 
lëkundet te intervali i frekuencës së theksuar, mund të 
jetë burim i zërit.

Ekzistimi i valëve të zërit më së lehti mund të kon-
statohet me veshin tonë. Ajo është më lehtë kur ekzi-
ston rezonancë e valëve të zërit. Për këtë qëllim bëni 
këtë provë:

 

A 

B 

 
Fig. 1

Merrni dy pirunë tingëlluese α dhe B të cilat lëkun-
den me frekuenca të barabarta (fi g. 1). Kutit e tyre të re-
zonancës vendoni njërën përballë tjetrës, kurse largësia 
ndërmjet tyre le të jetë rreth gjysmë[ metër. Top të vogël 
vendosni ashtu që lehtë ta prekni njërin skaj të pirunit 
B. Me çekiç gome shkaktoni (goditni) pirunin A.

Vëreni: topi i lavjerrësit fi llon dukshëm të hidhet.
Edhe pse pirunin B nuk e kemi goditur, ai përsëri 

fi llon të lëkundet. Lëkundjet e tingullit të lëkundjeve të 
pirunit α krijojnë ndryshime periodike të shtypjes dhe 
dendësisë të ajrit që arrin deri te piruni B dhe e ngu-
lfat të lëkundet. Th emi, ndërmjet dy të dy pirunëve ka 
vepruar rezonanca e tingullit. Megjithatë, nëse njërit 
krah të pirunit i shtohet copë metali, me të cilën do të 
ndryshon frekuenca, kushtet për rezonancën nuk do të 
plotësohen. Lëkundjet te piruni i dytë janë të dobëta, 
pra praktikisht dhe nuk dëgjohet ton.

Këto ndryshime të lëkundjeve të shtypjes dhe den-
dësisë te mjedisi material krijohen sipas rregullave që 
vlejnë për valët e mekanikës.

Te lëngjet dhe gazrat tingulli zgjerohet vetëm si 
valë longitudinale. Te mjediset e ngurta elastike tingu-
lli mund të zgjerohet edhe si valë longitudinale edhe 
si transversale. Në vakuum nuk ekzistojnë kushte për 
zgjerimin e valëve akustik.

Karakteristikat themelore për 
tingujt valor

Tingujt që çdo ditë i dëgjojmë janë të llojllojshëm. 
Ndërmjet tyre shumë qartë dallohen tonet muzikore 
prej zhurmave.

Prej çka dallohen tonet muzikore prej zhurmave 
dhe çka është ajo që e shkakton llojllojshmërinë që ek-
ziston ndërmjet toneve të ndryshme muzikore?

Tingullin që e prodhon burimi i cili realizon lëkun-
dje harmonike quhet tingull i pastër ose vetëm ton. 
Karakteristikat themelore fi zike të valëve të tingullit të 
cilat regjistrohen me organin për dëgjim janë: lartësia, 
ngjyra dhe niveli i tingullit.

Lartësia e tingullit është e përcaktuar me frekuen-
cën. Të nxitur nga lëkundjet e pirunët me frekuenca 
të ndryshme, japin tinguj të ndryshëm sipas lartësisë. 
Frekuenca sa është më madhe, më e madh është edhe lar-
tësia. Çdonjërit prej tingujve të shkallës muzikore për-
gjigjet saktë frekuencë e caktuar. Kështu, për shembull, 
tingulli α (la) e ka frekuencën prej440 Hz. Frekuenca 
e tingullit që është për oktavë më e lartë, është dyfi sh 
më e madhe se frekuenca e të parit dhe është 880 Hz. 
Madhësia akustike e tingujve ndahen në 10 intervale. 
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Intervali i lartësisë së tingujve raporti i të cilëve të fre-
kuencave të skajshme është dy herë më e madhe quhet 
oktava (e para:16:32; e dyta: 32:64 etj.).

Instrumentet muzikore ose telat me tingull krijojnë 
tinguj të ndërlikuar të cilët mund të tregohen si shumë 
e lëkundjeve harmonike frekuencat e të cilave janë vlera 
numra të plotë prej frekuencës më të vogël. Tingulli i 
asaj frekuence më të ulët (gjatësi valore më të madhe) 
njihet si tingulli themelor (i thjeshtë) ose tingulli i parë 
harmonik, kurse të tjerët janë tingujt më të lartë har-
monik (oberton).

Ngjyra e tingullit është karakteristikë specifi ke sipas 
të cilës dallohen burimet e tingujve. Ngjyra e tingullit 
prej llojit dhe numrit të tingujve më të lartë harmonik.

Tingujt muzikor prej instrumenteve të ndryshme 
tingëllojnë një lloj, edhe pse kanë lartësi të njëjtë. Për 
shembull, të njëjtë sipas lartësisë së tingujve prej vio-
linës dhe pianos dallohen. Frekuencat personale të tela-
ve varet prej shumë faktorëve: masa, gjatësia dhe forca e 
shtrëngimit (shiko frekuencën personale).

Zhurmat janë rezultat i shumë lëkundjeve të ndërli-
kuara, jo periodike dhe sipas amplitudave dhe sipas fre-
kuencës. Zhurmat nuk mund të zbërthehen në kompo-
nente të thjeshta harmonike.

Zhurma e fuqishme dhe kohëzgjatje të shkurtër 
është i njohur si zhurmë. Të atillë janë, për shembull, 
eksplodimevee të ndryshme, thyerje xhamash etj.

Intensiteti dhe volumi i zërit
Përveç frekuencës, fuqia objektive (intensiteti) është 

njëri ndër parametrat me të cilët karakterizohet zëri.
Intensiteti ose fuqi I e valës së zërit defi nohet në të 

njëjtën mënyrë sikurse intensiteti i çdo vale. Ajo është 
energjia E e valës së zërit që bartet në njësi të kohës t, 
nëpër njësisë të syprinës S të sipërfaqes të vendosur 
normalisht në drejtim të zgjerimit të valës, d.m.th.,

   I
E
St

P
S

� �
sr

   , (1) 

ku 
t
EP �sr  është fuqia mesatare. Intensiteti I i valës 

së zërit shprehet me njësinë:

22 m
W

sm
J

� . 

Intensiteti i zërit si karakteristikë energjetike është 
proporcionalisht me katrorin e amplitudës të shtypjes 
që krijohet.

Zëri intensiteti i të cilit është marrë se njësia 

min 1�I . 2W/m  shkakto dhembje te veshi i njeriut. 
Për shembull, tingull të atillë dëgjojmë prej motorit 
të aeroplanëve të shpejtë në largësi prej 5 m. Tingulli 
me dhjetë herë intensitet më të madh (10W/m) nuk e 
dëgjojmë, kemi vetëm ndjenjë për dhembje.

Intensiteti maksimal i zërit që veshi e regjistron me 
ndjenjë të dhembjes, quhet kufi ri i dhembjes ose kufi ri i 
sipërm i dëgjimit.

Vlera minimale e intensitetit të valës së zërit që sh-
kakton ndjenjë për dëgjim të frekuencës së dhënë është 
pragu i dëgjimit. Ky prag për frekuenca të ndryshme 
është i ndryshëm. Për shembull, gjatë frekuencës prej 
f=1000 Hz është . 212

min W/m10��I
Gjatë vlerësimit subjektiv të intensitetit me organet 

për dëgjim në vend të intensitetit futet niveli i volumit 
të zërit ose vetëm volumi. Kështu niveli i volumit L për 
çfarëdo intensitet I caktohet me barazimin:

 
min

log
I

IkL   �   , (2) 

ku k është konstante; I është intensiteti i zërit; 
Imin = 10–12 W/m është intensiteti i zërit referent–pragu i 
dëgjueshmërisë për frekuencën f =1000 Hz.

Kur do të merret k=1 niveli i volumit, shprehet me 
njësinë bel (B), por kur k=10, ky nivel shprehet me 
dhjetë herë njësi më e vogël–decibel (dB).

Te këto njësi zëri më i qetë, pragu i dëgjimit, ka vo-
lum 0 dB.

Për intensitetin e zërit që shkakton ndjenjë të 120 
dB.
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Prag i sëmundjes

Prag i ndjeshmëri

Frekuenca (hz)

Fig.2. Krahasimi i lakoreve të reja të volumeve të 
barabarta (ISO 226 prej vitit 2003–vija e plotë) 
dhe Fletcher–Manson lakoret (prej vitit 1923–e 
ndërprerë).Ndryshimi të rëndësishme te lakoret 

ekzistojnë te frekuencat e ulëta.

Te fi g. 2 janë paraqitur lakoret të volumit të bara-
bartë të cilat tregojnë se pragu i dëgjimit shumë ndrys-
hon me ndryshimin e frekuencës, kurse kufi ri i dëgjimit 
është më i dobët. Sipërfaqja ndërmjet pragut të dëgjimit 
dhe kufi ri i dhembjes quhet fusha e dëgjimit.

Prej grafi kut të fi g. 1 shihet se ndërmjet 2 dhe 4 kHz 
veshi është më i ndejshëm, ndërsa gjatë frekuencave më 
të larta dhe më të ulëta ndjeshmëria është më e vogël. 
Për shembull, në 100 Hz pragu i ndjeshmërisë është 
afërsisht 10 –8 W/m2, që është 104 herë më i madh inten-
siteti për frekuencën prej 1000 Hz.

Intensiteti i zërit dhe volumit prej shkaktueseve të 
ndryshëm të zhurmës janë paraqitur te tabela 1.

Jeni pyetur pse muret te salla e operës janë mbulu-
ar me pëlhurë, ose si është hapësira mbi të cilën është 
vendosur bina? Nëse absorbimi i zërit nuk është i 
madh refl eksioni i zërit në hapësira të mbyllura mund 
të jenë shumëkatëshe. Kjo dukuri quhet reverberaci-
on. Prandaj gjatë konstruksion it të sallave të koncer-
teve, teatrove, auditorët etj., duhet të jenë të mbushura 

kushtet për fi timin e kohës optimale për reverberacio-
nin – paszërimi.

Tabela 1. Krahasimi i njësive subjektive dhe 
objektive për zërin

BURIMET E ZËRIT L (dB) I (Wm–2)
pragu i ndjeshmërisë 

(largësia 1 m)
përshpëritje (largësia 1 m)
bisedë e zakonshme
rruga mesatare profi tore
të folurit me zë, komunikacioni
rrugë profi tore,
sirenë automobili
aeroplan i shpejtë 

(largësia 10 m)
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Shpejtësia e zërit varet si prej vetive të mjedisit nëpër 
të cilën kalon, kështu edhe prej temperaturës.

Edhe për valët me zë vlejnë formulat për shpejtësinë 
e valëve transversale dhe longitudinale.

Shpejtësia e zërit gjatë zgjerimit te mjedisi i gazrave 
zmadhohet me zmadhimin e temperaturës. Shpejtësia 
e zërit në ajër në 0 оС është 331,5 m/s, në ujë në 20 оС 
është 1493,2 m/s, kurse te graniti 6000 m/s.

SHEMBULLI 1. Të caktohet shpejtësia e zërit nëpër 
aluminium nëse moduli i Jungut të elasticitetit është 
E = 7 –1010 Nm–2 por dendësia, ρ = 2.7–103kgm—3.

Zgjidhje: Shpejtësia e zërit mund të cak-

tohet prej barazimit 
/

�
Ev  ,  ajo është 

km/s1,5
107,2
100,7

3

10

-
�
�

�v . 

3.10. LIGJET GJATË KALIMIT TË ZËRIT 
NËPËR DY MJEDISE

Kur valët e zërit hasin në kufi  prej dy mjediseve ose 
në pengesë për ato si edhe për valët mekanike vlejnë li-
gjet për refl eksion, përthyerje, difraksion, interferencë.
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Kur vala e rrafshët bie normalisht në rrafshin kufi tar 
të dy mjediseve, kurse një pjesë refl ektohet.

Gjatë shpërndarjes së valës së zërit, përveç shtypjes 
ekzistuese po, që ekziston te mjedisi në mungesë të valës 
së zërit, krijohet një shtypje akustike periodike plo-
tësuese të dhënë me:

 � ~p  = 2�	/�v sin 2�f (t-x/v),  (1) 

ku me pmax = Aωρv = AωRa është amplituda e shtypjes së 
akustikës që varet prej karakteristikave të valës (А–am-
plituda, с—frekuenca rrethore) edhe prej vetive të mje-
disit material të shprehur nëpërmjet rezistencës akusti-
ke –impedans të mjedisit Ra = ρv (ρ–dendësia e mjedisit 
dhe v–shpejtësia e zërit).

Intensiteti I i valës së zërit, si karakteristikë energje-
tike është proporcionalisht me katrorin e amplitudës së 
shtypjes akustike dhe në proporcion të zhdrejtë me re-
zistencën akustike të mjedisit. Për valën e rrafshët lon-
gitudinale, duke pasur parasysh defi nicionin për inten-
sitet të valës së zërit fi tohet:
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Domethënë, duke matur amplitudën e shtypjes aku-
stike, lehtë caktohet intensiteti i zërit.
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�  koefi cienti i cili i karakterizon mjediset.

Për mjedise për të cilët R=1, d.m.th., vala e kalon 
mjedisin kufi tar pa refl eksion të valës ndërhyrëse, re-
fl ektuese dhe transmetuese të zërit duke pasur parasysh 
barazimin (2) vlen:
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Kur vala e zërit kalon nëpër pllakën e gjerë duke 
rënë normalisht në të bartja e energjisë varet prej karak-

teristikave të mjedisit dhe trashësisë së pllakës. Bartja 
më e madhe e energjisë ka kur trashësia e pllakës është 
numër shumë emëror prej gjysmave të gjatësisë valore 
të zërit në pllakën (λ/2) Në këtë rast nuk do të thotë gji-
thmonë dy herë më e trashë pllaka është dy herë izolator 
më i mirë i zërit të zhurmës.

3.11. REZONANCA E ZËRIT

Burimet e zërit, si lëkundës mekanik, mund të kryej-
në lëkundje të ngulfatura dhe të sillen deri në gjendjen 
e rezonancës.

Rezonanca te burimi i zërit, përveç te shembulli të 
paraqitur me pirun me zë të vendosur në kutinë e re-
zonancës, mund të tregohet me provën të paraqitur në 
fi g. 1. Te ena e gjerë është zhytur gypi i qelqit që është 
i hapur në të dy skajet (ajo mund të bëhet edhe me një 
gotë më të madhe ose gyp prej neone të vjetër te e cila 
ngadalë shtohet ujë).

 
 
 

L=./4 

 
Fig. 1. Eksperimenti për rezonancën e zërit.

Kur mbi vrimën e gypit do të sjelle piruni me zë që 
lëkundet, shtylla ajrore te gypi do të realizon lëkundje të 
ngulfatura. Duke e ndryshuar gjatësinë e shtyllës ajrore 
(duke ngritur dhe lëshuar gypin) për lartësi të caktuar, 
zëri dëgjohet më fuqishëm. Rezonanca e zërit krijohet 
kur shtylla ajrore te gypi lëkundet me frekuencën perso-
nale që puthitet me frekuencën e pirunit me zë, ose kur 
njëra frekuencë është numër i plotë herë më e madhe se 
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tjetra. Te gypi krijohet valë të stoenit e atillë është edhe 
kutia e rezonancës te e cila është venduar pirun me zë).

Frekuenca personale e shtyllës ajrore varet prej 
gjatësisë së tij L:

 v
L

nvf
4

2( 1)+
�

.
� ;   n =1, 2, 3,.... (1) 

ku n është çfarëdo numër i plotë, v është shpejtësia e 
zërit në ajër. Te fi gura 1 është paraqitur gjatësia e shtyllës 
ajrore L=λ/4. Përveç kësaj, rezonanca mund të krijohet 
për çfarëdo numër tek të katërtave të gjatësisë valore të 
vаlës së stoenit të formuar te shtylla ajrore i mbyllur prej 
njërit skaj, d.m.th., nëse gjatësia është

4
12( .

� )+nL . 

Rezonanca me zë shfrytëzohet te instrumentet me 
frymë. Disa instrumente (kitara, violina) që të japin 
intensitet më të madh shfrytëzojnë trupa me të cilat 
mund të shkaktojnë rezonancë. Trupat e atillë janë re-
zonator. Për shembull, piruni me zë është vendosur në 
kutinë e rezonancës.

Dukuria e rezonancës shfrytëzohet për matjen e 
shpejtësisë së zërit të valëve të zërit. Përpiquni të cak-
toni shpejtësinë e zërit sipas eksperimentit si në fi g. 1.

SHEMBULLI 1. Piruni me zë me frekuencë f=735 
Hz është vendosur mbi shtyllën ajrore të mbyllur prej 
njërit skaj, Zë më të fuqishëm së pari do të dëgjoni kur 
shtylla ajrore e ka gjatësinë: а) 11,3 cm, kurse pastaj 
edhe të b) 33,5 cm. Të caktohet shpejtësia e zërit në ajër.

Zgjidhje: Duke pasur parasysh barazimin:

v
L

nvf
4

2( 1)+
�

.
� , 

për shpejtësinë fi tohet

1)+2(
4
n
Lfv � n= 0,1,2,3,.... 

а) Me zëvendësimin e vlerave numerike në këtë 
barazim për n= 0, për shtyllën ajrore gjatësia e së cilës 
është L=11,3 cm për shpejtësinë fi tohet:

v = 4Lf;  përkatësisht v1 = 332 m/s
b) Për shtyllën ajrore gjatësia e së cilës është L=33,5cm, 
duhet n = 1. Shpejtësia tani është:

3
4Lfv � ;   përkatësisht: v2 = 328 m/s.

Shpejtësinë e zërit do ta fi tojmë si vlerë mesatare 
prej v1 dhe v2.

Pyetje, detyra dhe aktivitete
1. Sirena e automobilit jep zë me intensitet 10 W–3/

m2 ose volumin me 90 dB; dhjetë sirena të atilla japin 
intensitet 10—2 W/m2 ose volumin e tingullit prej 100 
dB; dy sirena pra 93 dB. Pse?

2. Gypi i metalit me gjatësi 931 m sipas gjatësisë 
është goditur me çekiç. Në skajin tjetër në ndryshimin 
kohor prej t=2,5 s do të dëgjoni dy herë zë. Sqaroni kujt 
i dedikohet dukuria. Të caktohet shpejtësia e zërit te 
metali, nëse shpejtësia e zërit është 340 m/s.

(Përgjigje: 3900 m/s)

3.12. METODAT AKUSTIKE 

Auskultacioni dhe perkusioni

Fig. 1. Stetoskopi

Me zërin mund të fi tohen shumë informata të rën-
dësishme për gjendjen e brendësisë së trupave., meto-
da e zërit, e njohur si auskultacioni (dëgjimi i zërave), 
është njëri prej metoda më të vjetra akustike për dia-
gnostiko. Për auskultacionin shfrytëzohet stetoskop 
(fi g.2). Ai është gyp me të cili sillet zëri deri te veshi.

Stetoskopi binaural (fi g.2) përbëhet prej kapsulës së 
rezonancës së mbuluar me membranë elastike (1) e cila 
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vendoset te trupi që studiohet, kurse prej tij dalin gypa 
gome (2) nga të dy veshët. Membrana është detektor 
me zë. Te kapsula e zbrazët (nëse madhësia e saj është 
numër tek prej (λ/4) krijohet, rezonanca e shtyllës ajro-
re, ku zëri përforcohet për auskultacion (dëgjim).

2 

1 

Fig. 2. Stetoskop binuar (për dy veshë).

Auskultacioni nuk shfrytëzohet vetëm në mjekësi 
ajo gjen zbatim edhe degë të teknikës dhe jetës.

Gjatë auskultacionit dëgjohet ndryshimi i tonit dhe 
sipas tyre gjykohet për gjendje të ndryshme. Për dëgjim 
të përnjëhershëm prej shumicës dhe për shënim të për-
hershëm shfrytëzohet sistemi te i cili hyjnë: mikrofoni, 
përforcuesi, altoparlant, sistemi i fi ltrave frekuencë dhe 
instrumenti për regjistrimin e zërit.

Metodë e ndryshueshme parimore nga perkusioni 
paraprak. Gjatë kësaj metode subjektivisht analizohen 
zërat prej pjesëve të caktuara të trupit ku goditja e tyre 
me gisht ose çekiç të butë.

Pikërisht, në mënyrë skematike çdo trup mund të 
paraqitet si përgjithësim prej vëllimit të mbusha me gaz, 
me lëng ose substanca të ngurta. Gjatë goditjes së sipër-
faqes së trupit krijohen lëkundje, me frekuenca të cilat 
kanë diapazon të gjerë. Megjithatë disa lëkundje shuhen 
shumë shpejtë, të tjerat, të cilat puthiten me lëkundjet 
personale të ndonjë zbrazëtire, përforcohen dhe si re-
zultat i rezonancës dëgjohen. Profesionisti me përvojë 
sipas tonit të perkusionit e cakton gjendjen dhe të topo-
grafi së së trupit të dhënë.

3.13. LOKACIONI I BURIMIT TË ZËRIT. 
EFEKTI BINAURAL

Hulumtimet tregojnë se njeriu, pothuajse, pa gabim 
mund të caktoj se zëri α i vjen prej veshit të majtë ose 
prej anës së djathtë. Megjithatë, të mundshme janë ga-
bime gjatë caktimit të vendit burimi i zërit kur ai është 

para tij ose pas tij. Deri sa vendi i burimit të zërit në 
rrafshin horizontal është më i mirë se sa vendi vertikal.

 

a)                                       b) a) b)

Fig. 1.

Sqarimi im këtyre dukurive është e ndryshme për 
frekuencat e larta dhe të ulëta. Koka e njeriut mund 
të marrë se është përafërsisht sferike diametri i së ci-
lës është 0,1 8 m, kësaj gjatësie në ajër i përgjigjet vala 
ajrore me frekuencë prej 1.8 kHz. Prandaj, kur valët e 
zërit do të hasin te koka si pengesë, nëse kanë gjatësi 
valore(λ << 0,18 m të anës së kundërt lejnë hije me zë 
pa ose me fushë të vogël zëri, sikurse është treguar te fi g 
1a. Po ashtu njëri vesh e dëgjon zërin, kurse tjetri jo. Ky 
dallim në intensitetet kontribuojnë gjendja e burimit të 
zërit lehtë caktohet.

Nga ana tjetër, kur λ>> 0,18 m (f<< 1,8 kHz) vjen 
deri te difraksioni i valëve, pra ato zgjerohen edhe në 
hijen gjeometrike, duke rrethuar kokën si pengesë. Kjo 
është paraqitur në fi g. 1b. Pasi rruga e kaluar prej buri-
mit deri te veshi tjetër është i ndryshëm, valët nuk janë 
në fazë, pra në momentin e dhënë shtypja te njëri vesh 
është më i madh se sa te veshi tjetër. Impulset nervore 
të cilat vijnë prej njërit vesh dhe prej tjetrit, po ashtu, 
përmbajnë informata për shtypjet e ndryshme të cilat 
truri i shfrytëzon për vendosjen e burimit të zërit.

Domethënë mund të thuhet se për frekuenca nën 
1 kHz, pozita e burimit të zëshëm përcaktohet në bazë 
të dallimit në frazat e zërave që arrijnë në të dy veshët, 
ndërsa mbi 5kHz - në bazë të dallimeve në intensi-
tet. Midis 1 kHz dhe 5 kHz lokacioni zhvillohet në dy 
mënyra, megjithatë aft ësia për lokacionin e burimit 
është zvogëluar.
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3.14. EFEKTI I DOPLERIT

Depërtimi i barrierës së zërit

 

Me siguri keni vërejtur, kur barka lëviz përballë 
valës së ujit, frekuenca me të cilën valët godasin barkën 
do të jetë më e madhe se sa kur barka pezullon ose lëviz 
në kahen e shpërndarjes së valës. Ose, kur burimi i zërit 
lëviz nga vëzhguesi, kurse rrethina pushon, vëzhguesi 
dëgjon lartësi më të madhe të tonit prej asaj që e jep 
burimi. Në rastin e kundërt, kur burimi i zërit largohet, 
vëzhguesi dëgjon lartësi më të vogël të tonit. Ky efekt 
vërehet kur automobili ose lokomotiva të cilët japin si-
njale të zërit kalojnë shpejtë pranë vëzhguesit.

Efekti i Doplerit është ndryshimi i frekuencës së 
zërit gjatë lëvizjes relative në lidhje me burimin e 
pranuesit.

Efekti i Doplerit është dukuri karakteristike për të 
gjitha valët e lëvizjes–valët e ujit, valë të zërit dhe ul-
trazëri, por gjithashtu edhe gjatë shpërndarjes të valëve 
të dritës, radiovalëve dhe valëve tjera elektromagnetike.

Që ta sqarojmë këtë efekt do të supozojmë se buri-
mi i zërit O (fi g. 1) lëviz me shpejtësi v nga vëzhguesi i 
cili qëndron te pika A, kurse pikat 1, 2, 3, 4... e tregojnë 
gjendjen burimin e zërit O për intervale të barabarta 
kohore.

Kur burimi i zërit është në pozitën 1, prej tij ni-
set valë sferike dhe në momentin e dhënë në formë të 
sferës, qendra e të cilit është pika 1, zgjerohet deri te 
pika A. Diçka më vonë kur burimi i zërit është në pikën 
2, niset valë tjetër deri te momenti i dhënë zgjerohet 
deri te α me sferën më të vogël qendra e të cilit është 
pika 2. Po ashtu vjen vala prej pikës 3 etj. Po ashtu në 

kahen OA gjatësia valore λ’ e valës së zërit do të jetë më 
e vogël kur burimi i zërit nuk do të lëviz. Anasjelltas, në 
kahen ОА’ gjatësia valore λ” do të jetë më e madhe se λ’.

d d
 

    1     2    3    4 

  A'                         O                         A 

.' 

.''

 
Fig. 1.

Megjithatë duhet të përkujtohemi se gjatësia valore 
λ dhe frekuenca f janë të lidhura me barazimin f = v3/λ, 
ku vz shpejtësia e zërit.

Nëse me v shënohet shpejtësia me të cilën lëviz bu-
rimi i zërit që e ka frekuencën f, kurse me vz shpejtësia 
e zërit, frekuenca që megjithatë do të regjistrohet është:

  f
vv

vf
z

z
�

�'   . (2) 

Shenja “–” është për gjendjen kur burimi i zërit 
afrohet, po ashtu pranuesi do të regjistron ( vëzhguesi 
dëgjon) zë me frekuencë më të madhe prej frekuencës 
f që e jep burimi i zërit. Shenja “+” vlen nëse burimi i 
zërit largohet me shpejtësi v dhe po ashtu regjistrohet 
zëri me frekuencë më të vogël.

Në rastin kur vëzhguesi lëviz me shpejtësi v, kurse 
burimi i zërit qetësohet, frekuenca që regjistrohet është:

   f
v v

v
fz

z
'�

)
  , (2) 

shenja “+” vlen kur pranuesi i zërit (vëzhguesi) afrohet 
nga burimi, kurse “–” kur pranuesi largohet.

Gjithashtu, kur valët refl ektohen prej pengesës 
lëvizëse, frekuenca prej valës së refl ektuar, për sh-
kak të efektit të Doplerit, ndryshon prej frekuencës së 
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valës ndërhyrëse. Kur vala ndërhyrëse dhe e refl ektuar 
do të sillen deri te interferenca, për shkak të ndryshi-
mit të vogël te frekuencat krijon rrahje ose goditje të 
zërit. Kjo dukuri mundet të shfrytëzohet për caktimin e 
shpejtësisë së pengesave lëvizëse. Efekti i Doplerit është 
karakteristik për të gjithë llojet e valëve. Për shembull, 
valët e ultrazërit të refl ektuara prej enëve të trupthave të 
gjakut japin informatë për shpejtësinë e gjakut te enët e 
gjakut, regjistrohen ndryshimet te frymëmarrja.

Në astronomi efekti shfrytëzohet gjatë përcaktimit 
të shpejtësisë së lëvizjes së ndonjë ylli ose galaksioni në 
lidhje me Tokën. Drita që vjen prej yjeve e cila largohet 
prej Tokës ka frekuencë më të ulët prej dritës të emetuar 
nga atomet të elementit të njëjtë kur ato janë të qeta. 
Th uhet vijat spektrale të dritës prej atij ylli janë zhven-
dosur nga e kuqja.

Në principin e efektit të Doplerit radarët e policisë 
gjatë kontrollës në komunikacion e përcaktojnë shpej-
tësinë e automjetit.

 

gala 
goditëse

vaeroplani = u

Fig. 3.

Rast special i efektit të Doplerit është ,,depërtimi 
i barrierës së zërit“. Për sqarimin e këtij efekti është e 
domosdoshme të supozohet se çdo pikë, nëpër të cilën 
kalon burimi, përhapet vala elementare. Kur burimi i 
zërit (për shembull aeroplani) lëviz me shpejtësi të bara-
bartë me shpejtësinë e shpërndarjes së zërit, valët e zërit 
grumbullohen para tij duke krijuar valë të rrafshët që 
përhapet në kahe normale të lëvizjes së burimit (fi g. 3).

Nëse shpejtësia e aeroplanit v bëhet më e madhe prej 
asaj të valëve të zërit u (v > u), para ballit të aeroplanit 
ajo valë gjithmonë është në formë pikash. Pas aeroplanit 
rrezet e frontit të valëve elementare rriten me shpejtësi 
të zërit u. Fronti i atyre valëve është në formë të konit 

(fi g.4). Përkatësisht, pas burimit krijohet valë ndërhyrë-
se te koni.

 

 u 

  

+�

 
 

gala 
goditëse

vaeroplani > u

vaeroplani 

Fig. 4.

Ai përhapet në sipërfaqen e Tokës me shpejtësi të 
aeroplanit v. Nëse aeroplani fl uturon poshtë, në mo-
mentin kur fronti i valës do të arrin sipërfaqen e Tokës, 
dëgjohet zhurmë e njohur si “depërtimi i barrierës së 
zërit“.

Këndi ndërmjet valës dhe boshtit të konit (а) është 
i njohur si këndi i Мах sina = u / v. Gjatë goditjeve pa-
raqitet shtypja plotësuese prej të cilave mund të thyhen 
edhe dritaret e ndërtesave. Vala goditëse zmadhohet me 
zmadhimin e numrit të Мах, që është dhënë me M = 
v/u. Nëse M=1 domethënë aeroplani lëviz me shpejtësi 
330 ms–1; M=2 shpejtësia e aeroplanit është dy herë më 
e madhe se shpejtësia e zërit.

Pyetje dhe detyra
1. Në rrugën magjistrale qëndron vëzhgues. 

Automobili i cili lëviz me shpejtësi 20 m/s, vjen nga 
vëzhguesi dhe e kalon me sirenën e shtypur frekuenca e 
së cilës është 540 Hz. Sa frekuencë regjistron vëzhguesi 
gjatë afrimit dhe gjatë largimit të automobilit?

(Përgjigje: 574 Hz, 510 Hz)
2. Çfarë shpejtësie mund të arrin aeroplani super-

sonik për të cilin M=6,15 ? ( 2030 m/s)

Informime dhe simulime për efektin e Doplerit 
kërkoni në:
www.scholsobservaory.org.uk/internal/doppler.htm
http://webphysics.davidson.edu/Applets/Examples_ 
From_Others/doppler.html
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4.1. FUSHA ELEKTRIKE VIJAT 
E FORCAVE ELEKTIKE

Forca e fushës elektrike

Forcat elektrike paraqiten ndërmjet trupave të cilat 
janë në kontakt njëra me tjetrën. Tani e kemi të njohur 
se ndërmjet trupave me masë ashtu që veprojnë edhe 
forcat e gravitacionit. Th emi se rreth trupit me masë 
të caktuar paraqitet fusha e gravitacionit. Ngjashëm, 
në hapësirën rreth çfarëdo trupi të elektrizuar krijohet 
fusha elektrike. Trupin e elektrizuar e quajmë burim 
të fushës elektrike. Nëse mbushjet janë të qeta. Th emi 
se ato janë burim i fushës elektrostatike. Tani ne do të 
ndalemi pikërisht te fushat e atilla.

Me eksperimentim tregohet se nëse në afërsi të 
ndonjë burimi të fushës elektrike sillet trup tjetër me 
mbushje Qpr burimi i fushës do të vepron te trupi i sjellë 
me ndonjë forcë. Tregohet se forca me të cilën burimi 
vepron mbi mbushjen e sjellë varet prej asaj ku gjen-
det mbushja e sjellë, si është burimi i fushës, por edhe 
prej asaj sa është madhësia e mbushjes së sjellur. Që të 
futet madhësia fi zike të cilën do ta përshkruan atë fushë 
te pika e dhënë, forca me të cilën fusha vepron mbi 
mbushjen e provë të sjellur shkruhet:

 pr EQF
��

�  .                           (1) 

Te ky barazim e futëm madhësinë fi zike vektoriale 
E
→

 – forca e fushës elektrike (e cila, shkurtimisht qu-
het,,fushë elektrike”). Kjo madhësi varet prej asaj sa 
është mbushja provuese Qpr. Forca e fushës elektrike va-
ret vetëm prej burimit të fushës (sa është mbushja si do 
që të jetë shpërndarja) edhe prej vend pozitës së pikës 
te e vila na intereson fusha. Në pikat e ndryshme forca e 
fushës elektrike është e ndryshme. Nëse te formula (1) e 
shkruajmë në këtë formë:

prQ
FE
�

�
�                                    (2) 

mund të jepet edhe ky përkufi zim i kësaj madhësie 
fi zike:

Forca e fushës elektrike te pika e dhënë prej fushës 
të përcaktuar me forcën me të cilën fusha vepron mbi 
mbushjen njësi pozitive të sjellë në atë pikë.

Th eksojmë se te kahja e vektorit E
→

, si forcë e cila 
vepron mbi mbushjen pozitive është puna e konven-
tës. Është zgjedhur mbushje pozitive, por jo negative 
për shkaqe historike. Po ashtu, mbushja duhet të jetë e 
vogël me dimensione të vogla për ndikimin e saj të mos 
ta ndryshon fushën që ka ekzistuar para se të jetë këtu e 
sjellë mbushja provuese.

Prej barazimit (2) mund të futet njësi për matjen e 
forcës së fushës elektrike. Nëse fusha elektrike vepron 
me forcë prej një njutni (1 N) te mbushja pikash prej 
një kuloni pozitiv (+1С) të vendosur te pika e dhënë, 
atëherë në atë pikë do të ekziston fushë me madhësi një 
njutn në kulon (1 N/C). Th eksojmë se te SI kjo njësi më 
shpesh shprehet si volt në metër (V/m),

Vlera aproksimative të disa fushave elektrike

Burimi i fushës dhe vendi Madhësia e
E në N/C

afër thuprës së elektrizuar të ebonitit 1 • 103

te gypa katodik i televizorit 1 • 105

fusha e cila krijon xixa në ajër për 
kushte normale 3 • 106

në orbitën elektronike të atomit të 
hidrogjenit

5 • 1011

Forca me të cilën bashkëveprojnë dy mbushje pikash 
me ligjin e Kulonit. Nëse burimin e fushës Q1 e shënoj-
më me Q, por mbushjen Q2 e llogarisim për mbushje 
provuese Qpr, ligji i Kulonit mund të shkruhet sikurse:

02
pr

04
1 r

r

QQ
F ��

�
�  

pra për forcën e fushës të krijuar prej mbushjes pi-
kash fi tohet
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Fig.1 Fusha elektrike E
→

e mbushjes pozitive pikash te cila do 
pikë М gjithmonë është kahëzuar në kahen e rreze vektorit r

→
 

njëjtë sikurse edhe forca F
→

 me të cilën mbushja Q vepron te 
mbushja provuese Qpr.

Te fi gura 1 janë dhënë shenja të përdorura te relaci-
onet (3) për fushën te pika М.

Për të gjitha pikat me largësi të barabartë, forca e 
fushës elektrike ka madhësi të njëjtë dhe është kahëzuar 
në mënyrë radiale njëjtë sikurse edhe forca, prandaj ajo 
është fushë radiale.

Kahja e forcës së fushës është prej burimit të 
fushës, nëse burimi është pozitiv, por kah burimi bu-
rimi, nëse mbushja e tij është negativ (fi g. 2а dhe 2b)

 

E 

� 

+ 

E 

� 

� 

E 

- 

� 

E 

E 

E � � 

� 

+ 

E1 

E3

E2

� � 
31 32 

33 

a) 

b) 

v)

� 
E 

� 
E 

a)

b)

c)

Fig.2.а) Fusha elektrike e mbushjes pozitive pikash në ven-
de janë në largësi të barabartë b) Fusha elektrike e mbushjes 

negative pikash në vende me largësi të barabartë c) Fusha 
elektrike të mbushjes pozitive pikash në vende në largësi të 

ndryshme

Sikurse vërehet se prej relacionit (3) dhe fi gurës 2c, 
madhësia e fushës elektrike të mbushjes pikash zvogëlo-
het me katrorin e largësisë. Fusha e nuk është homogje-
ne. Tregohet se mbushja sfera në mënyrë të barabartë e 
elektrizuar në hapësirën rreth asaj krijon fushë njëjtë si-
kurse krijon mbushje pikash, të barabartë me mbushjen 
i sferës, të vendoset te qendra e tij.

Principi i superpozicionit. Fusha e përbërë
Shpesh fusha nuk është krijuar prej një mbushje pi-

kash, por prej më shumë (për shembull n) fusha pikash. 
Në rastin e atillë të fushës elektrike të përbërë, nëse 
te pika e dhënë forcat e fushave të krijuara prej atyre 
mbushjeve janë nEEEE

����
���321 ,,  , fusha rezultante fi -

tohet si shumë e tyre vektoriale:

�
�

��������
n

i
in EEEEE

1
21

�����
         (4) 

 (Shënimi �
n

iE
1

�
 (sigma) do të thotë shumë)

Mbledhja e këtillë e fushave quhet principi i super-
pozicionit. Ai princip eksperimentalisht është vërtetuar.

Megjithatë, më së shpeshti fusha elektrike është kri-
juar prej trupit të elektrizuar, e cila mund të ketë forma 
të ndryshme. Mbushja e trupit zakonisht e llogarisim 
për shumë prej shumë mbushje pikash dhe pastaj për-
sëri shfrytëzohet relacioni (4). Fusha e atillë është e për-
bërë, dhe njehsimi i saj është e mundshme vetëm për 
numrin e caktuar të rasteve, kur bëhet fj alë për trupa 
gjeometrik të rregulltë.

Fusha elektrike homogjene
Eksperimentet edhe teoria tregojnë se në afërsi në 

shumë rrafsh të madh (në teori të pafundshme), e cila 
është elektrizuar në mënyrë të barabartë, krijohet fushë 
homogjene. Ajo fushë madhësia e të cilës, kahja dhe 
drejtimi te çdo pikë janë të pandryshueshme. Madhësia 
e kësaj fushe varet prej dendësia sipërfaqësor e mbushjes 
(), të përcaktuar me raportin ndërmjet mbushjeve Q 
dhe syprinës S të rrafshit të dhënë:
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Fusha elektrike e krijuar në afërsi 
në rrafsh të madh të elektrizuar një 
lloj është homogjene, e kahëzuar në 
drejtim të rrafshit normal edhe sipas 
madhësisë të përcaktuar me:

Vektori i fushës E
→

 është kahëzuar normalisht prej 
rrafshit, nëse ajo është elektrizuar pozitivisht, por kah 
ajo, nëse është elektrizuar negativisht.

Dy rrafshe të elektrizuar me dendësi sipërfaqësore 
të barabarta, por të kundërta sipas shenjës, po ashtu, 
krijojnë fushë homogjene madhësia e të cilave është dy 
herë më e madhe, që është qartë prej fi g. 4.

+ -

A B

3
N

�
3

N’
3

M

� � �� EA
�

EM= EA+EB = 2�EA=4/0

EA EB

EB

EB EA

 
Fig. 4. Ndërmjet pllakave të elektrizuar pikërisht ndryshe 

fushat mblidhen, ndërsa majtas dhe djathtas prej tyre, te pi-
kat N dhe N’, fushat janë të barabarta me zero.

Madhësia e fushës elektrike ndërmjet dy pllakave të 
elektrizuar ndryshe është dhënë me relacionin:

S
QE
00 

4
��                        (7) 

ku Q është mbushja, S syprina e pllakave, por 0 është 
konstanta dielektrike në vakuum.

Vijat e forcave elektrike
Fusha elektrike si vektor ne tani më e tregojmë te 

fi gurat 2 dhe 3. Shumë më e qartë fusha elektrike mund 

të jetë e treguar me ndihmën e vijave të forcave elektrike 
(fi g. 5).

( )

Fig. 5

Vijat e forcave elektrike janë menduar vijat tan-
gjentë e të cilës re e cila pika e saj përputhet me drejti-
min dhe kahen e vektorit të fuqisë së fushës elektrike, 
por sipas cilës gjendje i qetësimit do të lëviz mbushja 
provuese pozitive elektrike.

 

a) b) c)

Fig. 6. а) Vijat e forcave elektrike rreth mbushjes pozitive 
pika b) Vijat e forcave elektrike rreth mbushjes negative pi-
kash c) Vijat e forcave elektrike rreth dy mbushjeve të bara-

barta. Të gjitha vijat qëndrojnë te rrafshi i të vizatuarit

Te fi gura 6 janë dhënë vija të forcave te disa konfi -
gurime të fushave.

Sikurse mundet të vërehet prej kësaj fi gure, vijat e 
forcave elektrike fi llojnë në vendet ku gjenden mbushjet 
pozitive, por mbarojnë atje ku mbushjet janë negative. 
Edhe diçka, atje ku vijat e forcave elektrike janë më të 
dendura, fusha është më e fuqishme. Te fusha homogje-
ne (fi g.3) vijat e forcave elektrike janë të drejta, një lloj 
të dendura.

Pasi te çdo pikë prej fushës, te e cila E0, kalon vijë 
e forcës, nuk është e mundshme të vizatohen të gjit-
ha, prandaj, me marrëveshje vijat e forcave vizatohen 
ashtu, që dendësia e tyre të jetë më e madhe atje ku 
fuqia e fushës është e madhe. Kjo do të thotë se numri i 
vijave të forcave vizatuara, të cilat kalojnë nëpër njësi 
syprinë prej sipërfaqes të vendosur normal në vijat, 
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është proporcionale (ose e barabartë) të madhësisë së 
vektorit E

→
.

"

ep
a

3M EM=?�

Fig. 7

Me vendosjen e pjesëve të imta të vogla prej fi jeve 
ose grimcave tjera në yndyrë mund të bëhen fotografi  të 
vijave të forcave elektrike për konfi gurime të ndryshme 
të fushës.

Te fotografi të prej fi gurës 8 janë dhënë ashtu që vijat 
e forcave elektrike të atilla të fi tuara.

Unaza dhe rrafshira e elektrizuar ndryshe. Në brendësinë e 
unazës nuk ka përçues

Pllaka e elektrizuar ndryshe dhe objekt i mprehtë. Në 
afërsi të mprehësit vijat janë më të dendura

Fig. 8

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Te fusha e pikave të ndonjë pllake Р janë sjellur 

mbushjeve të ndryshme provuese provuese: 
Q pr= +3 C; Q pr= -1 C; Q pr = + 10 C. 
A do të ndryshon fuqia e fushës elektrike te pika Р? 

Nëse është përgjigja pozitive, si edhe pse?
2. Është e njohur fuqia e fushës prej mbushjes pi-

kash së dhënë te pika e larguar për largësi të caktuar 
prej burimit.

Si është fusha te pika e cila gjendet në largësi të dy-
fi shtë prej burimit?

3. α është e mundshme vijat e forcave elektrike të 
priten?

4. α është patjetër fuqia e fushës elektrike të ndrys-
hon nëse së pari e shqyrtojmë М të larguar për ndonjë 
largësi r, por pastaj ndonjë tjetër pikë N e cila gjendet në 
largësi MN= r/2 në lidhje m epikën М ?

5. Nëse te fusha elektrike homogjene vendoset një 
proton dhe një elektron. Cila prej këtyre grimcave do të 
fi ton nxitim më të madh?

6. Shembull detyrë
Proton dhe elektron gjenden në dy kulme të trekën-

dëshit barabrinjës me brinjë a=3.10–6. Sa është madhësia 
e fushës te kulmi i tretë?
Zgjidhje
Është dhënë:    Kërkohet:

C106,1

C106,1
7

2

7
1

���

��

Q

Q        EM=? 

  a= 3�10-6 m 

Te pika М paramendojmë +1 С të sjellur dhe vendo-
sim fi llim koordinativ.

Fusha rezultante do të jetë 
e dhënë sikurse si shumë vek-
toriale të krijuar prej protone-
ve dhe fushës të krijuar prej 
elektronit (fi gura 9)

Prej vizatimit vërehet se 
fusha rezultante ka vetëm х–
komponentë madhësia e të ci-
lës është �EE cos2 p� .  Pasi  
" =600,  cos" =1/2  dhe

" 

e p 

x EM 3 M 

E

Ee 
� 

p 

� 

y 
� 

Fig. 9
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2
9

ep 109
a
eEE ���  , pore është mbushje ele-

mentare, me zëvendësimin e vlerave numerike fi tohet 

EM = 1,6. 102 N/C.
7. Njehso madhësinë dhe caktoni kahen dhe drej-

timin e fuqisë së fushës elektrike te pika М të vendo-
sur në largësi 0,5 m prej mbushjes pikash Q=–3,0. 106C 
majtas dhe djathtas.

(Përgjigje: Edhe te të dy rastet fusha është kahëzuar 
kah mbushja, me madhësi E = 1,08. 105)

8. Vallë mundet të sqaroni cila dukuri vjen në 
shprehje kur penjtë e shkurtër vendosen në kahe të vija-
ve të forcave elektrike?

Me ndihmën e programit kompjuterik,,Fusha ma-
gnetike”, përkthim prej “EM Field” prej D. Trowbridge, 
Microsoft  Corporation and Bruce Sherwood, CIL and 
Dept. Of Physics, Carnegie Mellon University, 1998 
shqyrto se si duken këto vija të forcave te:
 2 mbushje të njëjtë,
 2 mbushje të ndryshme,
 3 mbushje pikash ne shenjë të njëjtë të vendosur te 

brinjët e trekëndëshit barabrinjës,
 më shumë mbushjeve pikash, rastësisht të 

shpërndarë.
 renditni mbushjet pikash afër njëra pranë tjetrës, 

ashtu do të simuloni rrafshin. Vizatoni vijat e forca 
të këtilla ,,rrafshi”.
Për shfrytëzimin e programit shërbeheni me udhë-

zimin detal të botuar nga Instituti për fi zikë, FSHM, 
Shkup, 2001

Jepni rëndësinë e këtyre koncepteve themelore. 
Atje ku është e nevojshme vëreni dhe shembujt

– fusha elektrike
– fusha radiale
– forca e fushës elektrike
– vijat e forcave elektrike
– principi i superpozicionit
– fusha e përbërë
– fusha homogjene

4.2. PUNA DHE ENERGJIA NË FUSHËN 
ELEKTROSTATIKE

Puna gjatë lëvizjes së mbushjes 
në fushën elektrike homogjene. 

Energjia
Çdo trup i elektrizuar në fushën elektrostatike nën 

ndikimin e forcës elektrike lëviz, domethënë kryen 
punë. Të vërejmë prej çka varet kjo punë?

Do të supozojmë se te mbushja e dhënë nuk vepron 
asnjë forcë tjetër përveç elektrostatikës dhe se mbushja 
gjendet në fushën elektrostatike homogjene (fi g. 1). Të 
shqyrtojmë dy pika α dhe B, ku vend pozita, në lidhje 
me rrafshin pozitiv, është përcaktuar me largësitë dA 
dhe dB.

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
++
+
+

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

B + 

� 

� 

dB 

dA 

dB-dA=

E 

M 
� �s1 

�s2 

3 A
+Qpr 

3 

d �

Fig. 1 Mbushja provuese kryhet e njëjta punë nëse 
lëviz sipas gjatësisë së drejtës AB, si edhe sipas 

gjatësisë të vijave АМ dhe MB.

Punën që e kryen forca e fushë gjatë bartjes së 
mbushjes +Qpr prej pikës А te pika B sipas gjatësisë së 
drejtëzës AB=Δ është dhënë me:

)(prpr AB ddEQdEQsFA ������            (1) 

pasi zhvendosja kryhet në drejtim dhe kahe të forcës.
Nëse mbushja zhvendoset sipas gjatësisë së vijave 

А–М dhe М–B, puna do të jetë e dhënë me:

EdQ

sEQsEQAAA

pr

0
2pr1pr21 90cos   cos

�

������� +

   (2) 
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Δs1 (2) pasi a=Δd. Vërehet se puna të kryer sipas vi-
jës së rrugës A–M–B është e barabartë me punën që 
kryhet gjatë zhvendosjes direkte. Kjo punë e kryen 
forca elektrostatike e fushës dhe ajo është pozitive. 
Nëse duam mbushje +Qpr ta zhvendosim në kahen e 
kundërt, zhvendosja do të jetë me kahe të anasjelltë 
në lidhje me forcën, domethënë duhet të kryhet prej 
jashtë dhe ajo atëherë do të jetë negative.

E � 

+Qpr 

b 

a 

�d 
3 3 A B 

Fig.2.

Figura 2 mund të na sqaron se puna e kryer sipas 
vijës së lakuar А–а–B po ashtu është e barabartë me 
punën e kryer për zhvendosje direkte. Për këtë qëllim, 
lakorja А–а–B sipas të cilës zhvendoset mbushja 
zëvendësojmë me lakore shkallore (e vizatuar vjollcë) 
me numër të madh të vogël shkallor. Gjatë zhvendo-
sjes sipas gjatësisë të njërës prej shkallëve të atilla nor-
male teE

→
, puna nuk kryhet. Te pjesët përsëri paralele 

me vektorin E
→

 kryhet puna, pra kur do të mblidhen të 
gjithë punët, fi tohet rezultat i dhënë me relacionin (2). 
Megjithatë, mund të përfundohet:

Puna që kryhet te fusha elektrostatike nuk varet 
prej asaj se si është vija e rrugës sipas të cilës zhven-
doset mbushja, ajo varet vetëm prej pozitës fi llesta-
re dhe të fundit të mbushjes. Nëse punën e kryejnë 
forcat e fushës, ajo është pozitive, ndërsa nëse puna 
kryhet prej forcave të jashtme, në kahen e kundërt 
prej kahes së forcës së fushës, ajo është negative. Si 
pasojë e paraprakes, nëse mbushja provuese zhvendo-
set sipas vijës rrugore të mbyllur А–а–B–b–A, puna e 
përgjithshme është e barabartë me zero.

Te fusha elektrostatike puna e përgjithshme si-
pas lakores së mbyllur është e barabartë me zero.

Kjo është veti shumë e rëndësishme e fushës elek-
trostatike. Veti e atillë, përkujtohuni, ka edhe fushë të 
gravitacionit. Fusha, themi, potenciale, por forcat që 
te fushat e këtilla veprojnë, janë konservative.

Th eksojmë se ky përfundim vlen edhe për fushat 
jo homogjene, për shembull, për fushën radiale te 
mbushja pikash. Megjithatë, për të ardhur deri te për-
fundimi i njëjtë, atje duhet të shfrytëzohen metodat e 
matematikës tuaj.

Do të kthehemi përsëri te fi gura 1. Sqaruan se 
mbushja provuese +Qpr duke lëvizur sipas gjatësisë 
së fushës kryhet puna. Mendoni, nëse ndonjë trup 
kryen punë, α ndryshon energjia e tij potenciale? 
Përkujtohuni çka ndodh me energjinë potenciale të 
trupit i cili nën ndikimin e peshës Tokësore bie prej 
ndonjë lartësie. Atëherë trupi duke rënë e zmadhon 
energjinë e tij kinetike, por energjia e tij potenciale bë-
het më e vogël. Duke pasur parasysh parapraken, çfarë 
përfundoni për mbushjen te pikat А dhe B?

Përgjigja është në pajtim me vetinë e rëndësishme 
të çdo fushe të forcave konservative: nëse fusha është 
konservative dhe puna nuk varet prej formës së trajek-
tores së trupit, atëherë ajo është e barabartë me ndryshi-
min e energjisë potenciale, e marrun me shenjë të kun-
dërt. (Për këtë më detalisht keni mësuar në mekanikë).

Duke e ndjekur këtë përfundim edhe relacionin 
(1) mund të shkruhet:

� � �
� � p

BAprABpr

WWW

ddEQddEQA

pApB ������

������ �
    (3) 

Në këtë relacion me WpA dhe WpB janë shënuar 
energjitë potenciale te pikat α dhe B. Prej këtu vijon se 
energjia potencial e mbushjes +Qpr te fusha elektrike 
homogjene E

→
 është dhënë me relacionin:

EdQW prp �                           (4) 

ku d është largësia deri te pllaka e majtë. Nëse fus-
ha kryen punë pozitive, energjia potenciale zvogëlo-
het ΔWp < 0. Njëkohësisht, në pajtim e Ligjin për ru-
ajtjen e energjisë, energjia kinetike e tij zmadhohet. 
Dhe anasjelltas, nëse trupi i elektrizuar pozitivisht e 
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lëvizim përballë fushës (E
→

), kryhet punë negative dhe 
energjia e tij potenciale zmadhohet. Gjatë lëvizjes si-
pas lakores së mbyllur, trupi nuk e ndryshon energjinë 
dhe, në pajtim me (3), puna e kryer është e barabar-
të me zero.

Ose, të përgjithësojmë:
Puna që kryhet gjatë lëvizjes së mbushjes prej pozi-

tës 1 në pozitën 2, në cilën do qoft ë fushë elektrostati-
ke (jo vetëm te homogjene) nuk varet prej trajektores, 
ashtu që relacioni (3):

)( p1p2 WWA ���                      (5) 

vlen në përgjithësi për fushën elektrostatike të krijuar 
prej çfarëdo qoft ë zgjedhje.

Potenciali elektrik. Tensioni
Energjia potenciale të trupit të elektrizuar te fusha e 

dhënë varet prej mbushjes së tij. Megjithatë, madhësia 
e përcaktuar me raportin ndërmjet energjisë poten-
ciale të trupit dhe mbushjes provuese të sjellur te pika 
e dhënë është madhësia e cila do të varet vetëm prej 
vend pozitës të asaj pike dhe prej burimit të fushës. 
Ajo madhësi e përshkruan fushën dhe quhet potencial 
elektrostatik φ:

pr

p

Q
W

��                            (6) 

Prej këtij relacioni mund të jepet kjo domethënie fi -
zike e madhësisë së potencialit elektrik. Potenciali elek-
trik te pika e dhënë prej fushës është caktuar me energjinë 
potenciale që do ta kishte mbushje njësi pozitive e sjellur 
në atë pikë.

Ngjashëm si edhe energjia potenciale dhe po-
tenciali varet prej zgjedhjes të pozitës referente zero. 
Domethënie praktike ka jo vet potenciali, por ndryshi-
mi i potencialit i cili nuk varet prej nivelit zero për njeh-
simit të potencialit. Në pajtim me relacionet (5) dhe (6), 
puna e kryer mund të shkruhet me:

� � ��� ������ pr12pr QQA                 (7) 

Më së shpeshti në fi zikë shfrytëzohet madhësia e 
tensionit elektrik U i cili përkufi zohet si ndryshim i 
potencialit ndërmjet pikës fi llestare dhe të mbarimit

��� ����� 21U                        (8) 

Duke pasur parasysh dy barazimet paraprake, për 
tensionin fi tohet:

pr
21 Q

AU ��� ��                              (9) 

Tensioni elektrik ndërmjet dy pikave prej fushës 
elektrostatike të dhënë është masë për punën që e 
kryejnë forcat elektrike gjatë lëvizjes së mbushjes një-
si pozitive prej pikës së fi llimit deri te mbarimi.

Njësia për matje dhe e potencialit edhe të tensionit 
në SI është volt. Nëse gjatë zhvendosjes së mbushjes po-
zitive njësi (+1 С) prej një pike në tjetrën kryhet punë 
prej një xhuli, atëherë ndërmjet atyre dy pikave prej një 
volti.

Vetëm tensioni, përkatësisht ndryshimi i potenciale-
ve ndërmjet dy pikave, ka kuptim të caktuar fi zikë, pasi 
puna plotësisht është caktuar vetëm nëse njihen pika 
fi llestare dhe e mbarimit të zhvendosjes së mbushjeve. 
Prandaj, kur fl itet për tensionin, gjithmonë kemi para-
sysh dy pika ndërmjet të cilave ekziston ai tension. Më 
së shpeshti merret se tensioni e Tokës ka potencial të 
barabartë me zero.

Potenciali i fushës i krijuar pas 
mbushjes pikash

Realizimi i relacionit për potencial të mbushjes pi-
kash Q është mjaft  e ndërlikuar, prandaj ne relacionin 
do të japim të gatshme:

r
Q

04
1

�
� �                          (10) 

Te ky barazim r është largësia ndërmjet pikës te e 
cila na intereson potenciali dhe burimi. Sikurse vërehet, 
edhe potenciali, si edhe fuqia e fushës elektrike, janë të 
barabarta për të gjitha pikat që shtrihen te sferat me rre-
ze të barabartë. Vërehet se potenciali i fushës e krijuar 
prej mbushjes pozitive është pozitive (Q>0, Q>0) dhe, 
anasjelltas (Q<0, φ< 0).

Formula (10) është realizuar në pajtim me përcak-
timin e përgjithshëm gjatë përcaktimit të energjisë po-
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tencial (ose potencialit) duhet të njihet niveli zero për 
këto madhësi. Merret se pika larg në pafundësi prej 
burimit të fushës nuk ka energji potenciale (nuk ka 
potencial. Ajo vijon prej (10). Nëse r�7 , � �0. 

Duke pasur parasysh relacionin (9), nëse vendohet 
φ2=0, për potencialin φ1 fi tohet:

pr
1 Q

A
��                             (11) 

pra vijon: potenciali fushës elektrike e krijuar prej 
mbushjes pikash ndonjë pikë është e barabartë me pu-
nën që duhet të kryhet që të bartet në mbushje njësi në 
pafundësi.

Nëse fusha është krijuar prej më shumë mbushjeve 
pikash (1,2,...n), potenciali te ndonjë pikë prej asaj fus-
he përcaktohet me relacionin:

��������
n

in
1

21 ���,�                     (12) 

që është në pajtim me principin e superpozicionit të 
fushave. Këtu bëhet fj alë për shumën algjebrike, pasi 
potenciali mund të jetë pozitiv ose negativ.

Kur bëhet fj alë për fushën të krijuar prej trupit të 
elektrizuar, atëherë paramendojmë se mbushja e trupit 
përbëhet prej numrit të madh të mbushjeve pikash dhe 
detyra përsëri zgjidhet me ndihmën e relacionit (12) 
dhe me njehsime të ndërlikuara te të cilët ne nuk do 
të futemi.

Lidhja ndërmjet fuqisë së fushës 
dhe potencialit

Fuqia e fushë elektrike dhe potencialit janë madhë-
si fi zike të cilat e përshkruajnë fushën elektrostatike. 
Fuqia e fushës është karakteristikë vektoriale (përkuj-
tohuni në përkufi zimin e tij!), por potenciali elektrik 

(tensioni) është ka-
rakteristikë energjeti-
ke (skalare) e fushës. 
Qartë, ato dy madhësi 
janë të lidhura ndër-
mjet veti. Lidhjen më 
të thjesht e gjejmë në 

rastin e fushës homogjene (fi g. 3). Ndonjë mbushje Q 
le të zhvendoset në kahen e fushës E

→
 prej pikës 1 në 

pikën 2. Punën që e kryejnë forcat e fushës është dhënë 
me:

dQEA ��                               (13) 

ku Δd madhësia e zhvendosjes së mbushjes. Në pajtim 
me (9) ajo punë është:
 

� � QUQA ��� 21 ��                   (14) 

pasi anët e majta të këtyre dy barazimeve janë të njëj-
ta, vijon se:

d
UEUdEQUdQE
�

�����   ;      ;          (15) 

Në këtë barazim U është ndryshimi i potencia-
lit ndërmjet pikave 1 dhe 2, por Δd është madhësia e 
zhvendosjes d

�
� ,, e cila sipas kahes dhe drejtimit për-

puthen me E
→. Pasi moduli i vektorit E

→
 është pozitiv, 

vijon φ1 > φ2. Fuqia e fushës gjithmonë është kahëzuar 
kah zvogëlimi i potencialit.

Prej relacionit (15) është, po ashtu, qartë, pse në 
Sistemin ndërkombëtar të njësive për matjen e fuqisë 
së fushës merret një volt në metër.

Sipërfaqet ekuipotenciale
Kur mbushja Q zhvendoset normalisht te vijat e 

forcave, atëherë nuk kryhet punë. (Shiko fi gurën 1). 
Kjo do të thotë, nëse në hapësirë tërhiqet sipërfaqe 
e cila është normale në vijat e forcave elektrike, gjatë 
lëvizjes së mbushjes pas saj nuk do të kryhet punë. 
Të gjitha pikat e sipërfaqes së atillë kanë potencial të 
barabartë.

Vendi gjeometrik i pikave me potencial të njëjtë 
quhen sipërfaqe ekuipotenciale.

Për fushën homogjene sipërfaqet ekuipotenciale 
janë rrafshe, por në rastin të mbushjes pikash ato janë 
sfera koncentrike te qendra e të cilës është mbushja.

1 2 
�d � 

� E 
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Pas krijimit të përçuesve sferik, për pikat që gjenden 
jashtë tij, është njëjtë sikurse edhe fusha e krijuar prej 
mbushjes pikash

                                              

�
E

a) b)

а) b) Fig.5. Vijat ekuipotenciale (prerje të sipërfaqeve 
ekuipotenciale me rrafshin e vizatimit), të shënuar me të 

kaltër; а) për fushën homogjene b) fusha e mbushjes pikash, 
përkatësisht topit të elektrizuar një lloj

të vendosur në qendrën e asaj sfere (fi g.5)
Ngjashëm sikurse edhe vijat e forcave elektrike dhe 

sipërfaqet ekuipotenciale në mënyrë kualitative e e për-
shkruajnë fushën në hapësirë.

Sikurse mund të vërehet prej fi gurës 5, forcat elektri-
ke gjithmonë janë normale në sipërfaqet ekuipotenciale.

Kjo është ashtu edhe në rastin e fushës prej çfarëdo 
qoft ë burimi, fusha e trupit të elektrizuar ose trupat.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Çfarë pune kryhet nëse mbushja prej +1 С lëviz 

sipas gjatësisë së drejtëzës АB? ( fi g. 6) 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

A _ 

B 

_ 
_ 
_ 
_ 

         

 

A 

B

CD 
+ 

 
Fig. 6                                               Fig. 7

2. Mbushja elektrike pozitive lëviz sipas konturës 
ABCD (fi g.7). Te cilat pjesë të konturës puna e mbushjes 
ka qenë pozitive? Te të cilat ajo ka qenë negative? Ku ka 
qenë e barabartë me zero? Si ndryshon energjia poten-
ciale e mbushjes?

Shembull detyrë
3. Dy mbushje pikash të ndryshme me Q=10–6 C 

janë vendosur në largësi а njëri prej tjetrit. Të gjendet 
potenciali elektrik në pikën e larguar prej mbushjes po-
tenciale në largësi r=40 cm. Sa është potenciali në atë 
pikë, si edhe te pika që gjendet te mesi ndërmjet dy 
mbushjeve?
Zgjidhje

a= 20 cm 

r= 25 cm +Q M -Q A 

Fig. 10

Potenciali në pikën М është e barabartë me shumën 
e potencialeve të fi tuar prej burimeve +Q dhe –Q 
(fi g.10): φ=φ1 + φ2

Pasi është potenciali i mbushjes pikash:

r
Q

04
1

�
� �  do të jetë: 

1
1 r

Qk��  dhe 
2

2 r
Qk �

��  kështu
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Potenciali në pikën α është i barabartë me zero.
4. Me programin të shfrytëzuar në mësimin para-

prak, vizatoni vijat ekuipotenciale për të gjitha rastet e 
shqyrtuara të fushës elektrike.

Çfarë këndi formojnë vijat të cilat paraqesin projek-
sione të sipërfaqeve ekuipotenciale dhe vijat e fuqive?

Jepni domethënien e këtyre koncepteve. 
Atje ku është e nevojshme sugjeroni 

shembuj
–Puna te fusha elektrostatike
– puna pozitive
– puna negative
– fusha potenciale
– tensioni elektrik
–volt
– sipërfaqja ekuipotenciale
– volt në metër
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4.3. PËRÇUES NË FUSHËN 
ELEKTROSTATIKE

Kushti për baraspeshë të mbushjeve 
te përçuesit

Vetvetiu kuptohet se fusha elektrostatike mund 
të ekziston jo vetëm në vakuum por edhe në mjediset 
materiale.

Te përçuesit ekzistojnë grimca të cilat mundet lirisht 
të lëvizin. Te metalet ato janë elektronet e lira. Edhe ne 
tani më treguam se elektronet nën ndikimin e fushës 
së jashtme shkaktojnë ndarje të mbushjeve, dukuria e 
infl uencës elektrostatike. Tani na intereson çka ndodh 
me fushën te përçuesi?

Te të gjitha elektrizimet, pas lëvizjes së shkurtër 
mbushjet do të ndalen të lëvizin, themi do të gjenden 
në kushte të baraspeshës.

 

_
_
_
_
_
_
_

+
+
+
+
+
+
+

E0+Ev=0��

E=0

Fig. 1

Baraspesha do të arrihet atëherë kur fusha e kriju-
ar te brendësia E

→
V do ta kompenson fushën e jashtme 

E
→

0 dhe fushën e përgjithshme brenda do të bëhet e ba-
rabartë me zero, d.m.th., kur modulet e këtyre dy vek-
torëve me kahe të kundërt do të barazohen:

E0-Ev=0       ; E0=Ev      E=0.                  (1) 

Gjatë kushteve të baraspeshës së mbushjeve, në 
brendësinë e përçuesit fusha është e barabartë me 
zero

Ky përcaktim vlen edhe në rastin kur ndonjë trup 
i elektrizimit (fi g. 2). Që të bindeni në këtë, bëni këtë 
eksperiment:

– elektrizoni topin e zbrazur të izoluar. Kontrolloni 
me provuese, duke e prekur topin nga jashtë vallë α 
është i elektrizuar, me ndihmën e elektroskopit. Pastaj, 

ç’elektrizoni elektroskopin dhe provuesen dhe topin e 
zbrazur prekni me provuese prej anës së brendshme. 
Provoni vallë provuesja tani shkakton mënjanim e 
fl etëve të elektroskopit.

+ +

+

+ +

 

Fig.2 Gjatë prekjes së topit nga brenda nuk ka mënjanim

Përfundojmë, në brendësi të topit të zbrazur nuk 
ekzistojnë mbushje, të asnjë fushe elektrike. Mbushjet 
e njëjta maksimalisht shmangen njëra prej tjetrës, 
prandaj janë vetëm në anën e jashtme të sipërfaqes së 
përçuesit.

Mos ekzistimi i fushës elektrike në brendësi të 
përçuesit sjellë deri te përfundimi i rëndësishëm. Të 
përkujtohemi në lidhjen ndërmjet fuqisë së fushës E, 
zhvendosja ndërmjet dy pikave Δd dhe tensioni ndër-
mjet tyre U. Treguam se:

d
UE
�

�                              (2) 

Pra nëse, sipas (1), fusha është e barabartë me zero, 
në kushte kur mbushjet janë në baraspeshë, atëherë 
edhe tensioni, i cili paraqet ndryshim të potencialeve 
ndërmjet çfarëdo dy pika, është po ashtu e barabartë me 
zero. Kjo do të thotë sipërfaqja e përçuesit paraqet si-
përfaqe ekuipotenciale.

Por pasi vijat e forcave elektrike janë normale në si-
përfaqet ekuipotenciale, atëherë: Vijat e forcave elektri-
ke gjithmonë janë normale në sipërfaqen e përçuesit.

Analizoni simulimet tuaja kompjuterike dhe bin-
duni në atë!

Mbrojtja elektrostatike
Mbrojtja elektrostatike bazon principin e të 

ashtuquajturin kafazi i Faradeit (fi g.3)
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+ +

+- +

 

Makina e 
Faradeit

Fig. 3

Te fi gura janë treguar dy elektroskop të barabartë, 
prej të cilëve është vendosur në kafaz ashtu që koka e 
tij e prek anën e brendshme të kafazit. Kafazi është lid-
hur me njërin pol e makinës së infl uencës edhe me elek-
troskopin e majtë. Kur makina infl uence operon, më-
njanimi tregon vetëm elektroskopi i jashtëm. I brend-
shmi nuk do të tregon, madje edhe në rastin e tensionit 
shumë t lartë, ashtu që ndërmjet poleve të makinës të 
kërcen xixë.

Vargu i aparateve dhe pajisjet të cilët duhet të jenë 
të mbrojtur prej fushave të jashtme elektrostatike ven-
dosen në përçuesit ,,kafazi” të cilët, zakonisht, janë edhe 
tokëzuar.

Në kohën më të re dhe mbrojtja prej zbrazjes sfe-
rike të shtëpive dhe objekteve tjera bëhet në mënyrë të 
ngjashme.

Se në brendësinë e përçuesit nuk ekziston fushë u 
tregua edhe te fi gura 8 prej pjesës 4.1.

Matja e tensionit. Potencial i 
sipërfaqes së përçuesit

Për matjen e tensionit ndërmjet dy trupave shërbe-
hemi me elektrometër. Po ashtu, trupin e parë e lidhim 
me kokën, por i dyti me trupin e elektrometri. Nëse du-
het që të matet potencial te ndonjë trup në lidhje me 
Tokën, trupi i elektromotorit tokëzohet (fi g. 4)

Shmangja e fl etëve të elektrometrit varet prej forcës 
që vepron ndërmjet tyre, d.m.th., prej fuqisë së fushës 
ndërmjet tyre. Sa është më e madhe ndryshimi i poten-
cialit, aq është më e madhe forca e fushës së vendeve ku 

janë vendosur fl etët, pra edhe 
mënjanimit të tyre është më e 
madhe.

Përfundojmë se: mënjani-
mi i fl etëve në pajisjen e këti-
llë varet prej ndryshimit të 
potencialeve ndërmjet fl etëve 
dhe trupi i elektrometrit. 
Shkalla e elektrometrit mu-
ndëson ndryshimi të matet. 
Sipërfaqja e përçuesit gjith-
monë është në potencialin e 
njëjtë. Atë do ta tregojmë me këtë provë:

– trupi i izoluar me formë të kon cilindër të zbrazët 
është elektrizuar. Pjesa metalike me një provues me tel 
lidhet me kokën e elektrometrit si te fi g. 5, dhe çon si-
pas sipërfaqes së përçuesit. Kudo që të jetë vendosur 
provuesja, në majën e pjesës konike prej koncilindër, te 
pjesa e tij të rrafshët ose prej anës së brendshme, mënja-
nimi i elektromotorit gjithmonë do të jetë e njëjtë. Çka 
përfundoni prej këtij eksperimenti?

+ +

+

+ +

 
Fig.5.

Në eksperiment treguam se tensioni në lidhje me 
Tokën te trupi është konstant. α do të thotë se edhe po-
tenciali është konstant?

Dendësia sipërfaqësore të mbushjeve
Treguam se sipërfaqja te çfarëdo përçues paraqet si-

përfaqe ekuipotenciale. Por, ajo nuk do të thotë se edhe 
mbushjet e asaj sipërfaqe kudo janë një lloj të renditur. 
Tani më treguam se në brendësinë e sferës të zbrazur 
nuk ka mbushje. Me eksperiment mund të tregohet se 
dendësia sipërfaqësore më e madhe e mbushjeve ka në 

 
 

Fig. 4
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afërsi të pjesës së mprehët nuk ka mbushje. Me ekspe-
riment mund të tregohet se dendësia sipërfaqësore më 
e madhe e mbushjeve ka në afërsi të pjesës së mprehtë 
prej sipërfaqes koncilindër. Për atë qëllim shfrytëzojmë 
edhe elektroskop te koka e të cilit do të vendojmë top të 
zbrazët edhe provuese (fi g. 6).
( )

 

A

+

B
C

A

 
Fig. 6

Pse është më e përshtatshme të shfrytëzohet elek-
troskopi me top të zbrazur te topi? Topi i atillë i zbrazur 
thjesht quhet,,cilindri i Faradeit”. Përgjigja është e thje-
sht, nëse përkujtoheni çka ndodh me mbushjet e topit të 
zbrazur. Ato do të renditen vetëm sipas sipërfaqes së tij 
të jashtme. Domethënë, nëse me provuesen e cila bart 
ndonjë mbushje e prekim brendësinë e elektroskopit.

Nëse me provuese i prekim pikat А, B, dhe С dhe 
po ashtu i bartim mbushjet e elektroskopit në mënyrën 
tani më të përshkruar, do të vërejmë se mënjanimi më 
i madh i elektroskopit ka pas prekjes në pikat С, pra B 
por më të vogël te pika А. Mund të përfundojmë den-
dësia sipërfaqësore është më e madhe atje ku shtrem-
bërimi i sipërfaqes te përçuesi është më e madhe.

Sa do të jetë mënjanimi i elektroskopit kur pro-
vuesen do ta prekim anën e brendshme? Çka pritni? 
Kontrolloni!

Si pasojë e dendësisë më të madhe të mbushjeve 
të pjesëve të mprehta prej sendeve dhe fusha në afër-
si të tyre është më e fuqishme. Qysh në vitin 1771 
Benxhamin Franklin kanë vërejtur se nëse në afërsi të 
trupit të elektrizuar sillet maja e mprehur, te pjesa e 
mprehtë do të kërcej xixa. Ajo e ka shtyrë në idenë ta 
konstrukton rrufepritësin e parë me të cilin pa rrezik 
bartet mbushja e vetëtimës. Ajo është e lartë të vendo-
sur metal i mprehtë i cili është me tel përçues me pllakë 
metalike e groposur thellë në koren e Tokës. Mbushja e 

vetëtimës nëpërmjet rrufepritësit bartet direkt te korrja 
e Tokës.

Jepni domethënien e koncepteve themelore. 
Atje ku është e nevojshme sugjeroni edhe 

shembuj
–Kusht për baraspeshë të mbushjeve në përçues
–mbrojtja elektrostatike
–kafazi i Faradeit
–rrufepritësi

4.4. DIELEKTRIKËT NË 
FUSHËN ELEKTROSTATIKE

Te fusha elektrostatike elektrizohen edhe dielek-
trikut. Dukuria quhet polarizim i dielektrikëve. Ajo 
te dielektrikut ndodh për shkak të asaj që tolekulat e 
substancave të atilla ndodh dipolet të cilët orientoheni 
sipas gjatësisë së vijave të forcave të fushës së jashtme. 
Ky polarizim i induktuar ndodh te tolekulat e dielek-
trikëve të cilët janë neutral prej fushës.

 

1050

O

HH
+ +

__ _

+

а)                                         b)
Fig.1. Molekula e ujit ka ndërtim jo simetrik (а), 

pra për atë shkak zbatohet si depot (b).

Mekanizmi i polarizimit të dielektrikëve, tolekulat e 
të cilëve tani më janë dipol, është ndryshe. Molekula e 
ujit (shiko fi g. 1) është dipol. Te këto dielektrik ndodh 
orientimi i molekulave të dipolit, ashtu që pjesa e tyre 
pozitive orientohet në kahen e fushës, por pjesa negati-
ve në kahen e kundërt.

Substancat tolekulat e të cilit janë dypole, jashtme 
prej fushës elektrike janë dezorientuar (fi g.2), por kur 
do të gjenden në fushën vjen deri te orientimi i tyre i 
pjesërrishëm, për këtë shkak që edhe ndodh polarizimi 
i dielektrikut.

Ai polarizim i orientuar, po ashtu shkakton kri-
jimin e fushë të brendshme, me kahe të kundërt me 
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fushën e jashtme, për shkak të cilës zvogëlohet. Kur 
dielektriku do të gjendet në fushën e jashtme vjen deri 
në shprehje edhe e induktuar edhe polarizimi i orientu-
ar (nëse bëhet fj alë për molekula dypole) dhe fusha në 
brendësinë e dielektrikut zvogëlohet. Kështu, madhësia 
e fushës te dielektriku E

→
, vlera e të cilit gjithmonë është 

më e vogël prej fushës në vakuum E
→

0, është dhënë me:

00 5�� vEEE    .                    (1) 

Në brendësinë e dielektrikut ekziston fushë 
madhësia e të cilës gjithmonë është më e vogël prej 
fushës në vakuum.

E0

Ev

                      a)                             b)
Fig.2

Konstanta dielektrike relative
Raporti ndërmjet madhësisë së fushës në vakuum 

dhe madhësia e fushës te mjedisi dielektrik të dhënë qu-
het konstante dielektrike relative (r) për atë mjedis:

E
E

r
0�                               (2) 

Ai është numër më i madh se njësia dhe nuk ka di-
mensione. Për ajrin gjatë kushteve normale r=1,0006, 
që paraqet numër shumë afër deri te njëshi. Prej këtyre 
shkaqeve forca e Kulonit ndërmjet çfarëdo dy mbushje-
ve në vakuum nuk ndryshon shumë prej forcës së ajrit.

Por, kur bëhet fj alë për dielektrikut tjerë, atëherë 
forca për bashkëveprimin ndërmjet dy mbushjeve te 
mjedisi i dhënë zvogëlohet r–herë.

Në këtë kuptim ligji i Kulonit për forcën dy mbushje 
pikash në mjedisin dielektrik thotë:

2
21

0
4

1
r
QQF

r�
�                        (4) 

prej ku është e qartë se forca elektrostatike te ndonjë 
mjedis mund të fi tohet nëse njihet forca elektrike në 
ajër (vakuum) dhe konstanta e saj dielektrike relative:

r

F
F


�                         (5) mjedisi

ajri

Duke e pasur parasysh këtë, edhe te relacionet tjera 
për fushën elektrike edhe për potencialin elektrike, ku 
që te formula paraqitet konstanta dielektrike në vaku-
um 0, te mjedisi dielektrik formulat ndryshohen ashtu 
që në vend 0 duhet të zëvendësohen me konstanten:

r 0�                              (6) 

e cila shprehet në njësitë e njëjta sikurse 0 dhe C/(N/m2) 
dhe ndonjëherë quhet konstanta dielektrike absolute.

Tabela me vlera të konstantes dielektrike 
relative të disa substancave

substanca r

ajri 1,00059
uji, 200 С 80
Yndyra e 

transformatorit, 200 С
2,24

sulfur 4,0
porcelan 6,0–8,0

Jepni domethënien e këtyre koncepteve themelore. 
Atje ku është e nevojshme sugjeroni edhe shembuj

– polarizimi i dielektrikëve
– polarizimi i orientuar dhe e induktuar
– konstanta dielektrike relative

Pyetje, detyra, aktivitete

1. Te fotografi a e fi gurës 3 është dhënë automobil 
mbi të cilin bie xixë e madhe. Si do ta interpretoni fak-
tin se personi në automobil krejtësisht është i mbrojtur.
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Fig.3

2. Si është renditur mbushur e trupave pozitivisht të 
elektrizuar prej fi gurës 4?

( Vizatoni më shumë gjak ku mendoni se ka mbushje 
me dendësi sipërfaqësore më madhe).

 

Fig.4

 
Fig. 5

3. Dy elektroskop të barabartë (dallohen vetëm ko-
kat, shiko fi g. 5) janë elektrizuar me mbushje të njëjtë. 
Cili prej tyre do të ç’elektrizohet dhe pse?

4. Efekti i majës së mprehtë demonstrohet me de-
monstrim efektiv të njohur sikurse,,era elektrostatike”. 
Demonstrimi realizohet ashtu që maja e mprehtë e ven-
dosur mbi mbajtësen izolator rregullisht elektrizohet 
pasi është lidhur me polin pozitiv të makinës infl uence 
(fi g. 6). Nëse në afërsi te majës së mprehtë sillet qiri, ai 
mënjanohet sikurse te fi g. 6.

 
 

+ + + + 
+ + + 

 

 
 

Fig. 6.

A mundeni ta sqaroni provën? Përkujtohuni, majën 
e mprehtë ka shumë mbushje të grumbulluara. Çfarë 
fushe atë do të krijojnë? Por, nëse është fusha shumë e 
fuqishme, përkujtohuni se prej asaj që e dini prej vitit të 
dytë, çka ndodh me ajrin? Pasi do të përgjigjeni në këto 
pyetje, lehtë do të sqaroni çka ndodh këtu.

5. Sa është[ forca ndërmjet dy topave me mbushje 
prej nga 6 μS të cilët gjenden në dielektrik me konstante 
dielektrike relative r në largësi prej 1 m. 

(Përgj. 0,054 N)
6. Në fushën homogjene është krijuar prej dy rraf-

sheve, fuqia e fushës prej 5 V/m. Sa dhe sikurse do të 
ndryshon fusha, nëse rrafshet shkrihen në ujë të pastër 
të distiluar?

(Përgj. Fusha do të zvogëlohet 80 herë)

Pak histori
Në vitin 1752 Benxhamin Franklin (Benjamin 

Franklin, 1706–1790), shkencëtar amerikan, shkrim-
tar dhe shtetar, e ka demonstruar eksperimentin e tij të 
njohur me dragoin me të cilin tregoi se vetëtime paraqet 
zbrazje elektrike. Franklin ka llogaritur se elektriciteti 
është,,fl uid” i cili kalon prej një trupi në tjetër. Ka men-
duar se,,fl uidi” është pozitiv, edhe nëse trupi ka tepricë 
të fl uidëve, ajo është pozitivisht e elektrizuar, por mun-
gesa, atëherë është negativisht i elektrizuar. Th oshte: “me 
fërkim mbushja nuk krijohet, por ndahen “. Ai i pari i 
futi emrat mbushje pozitive dhe negative, por po ashtu 
ka vërtetuar se me emra të ndryshëm refuzohen, por me 
mera të njëjtë tërhiqen. Shumë ka eksperimentuar me 
elektricitetin statistikë. Kështu ka shfrytëzuar ka shishe të 
lajdenit (shiko fi g. 4) për të akumuluar shumë mbushje. 
Vërejti se nëse në afërsi të trupit të elektrizuar janë sillet 
trup me majë të mprehtë, prej majës së mprehtë kërcen 
xixa. Ai i ka dhënë ide ta mendon rrufepritësin në vitin 
1771, që i ka sjellë lavdi botërore.

Makinë 
infl uentive isolator
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5.1. RRYMA ELEKTRIKE

Është e njohur se te përçuesit ekzistojnë mbushje 
elektrike të cilët lëvizin në mënyrë kaotike nëpër bren-
dësinë e tyre. Te metalet këto mbushje janë elektronet e 
lira. Gjatë lëvizjes së elektroneve të lirë nëpër metalet, 
numër i madh prej tyre përplasen me atomet dhe jo-
net e metaleve të cilët janë në nyejt te grisë kristalore. 
Në këtë mënyrë vjen deri te ndryshime të shpeshta të 
kahes dhe madhësisë së shpejtësive të tyre. Nëse ndër-
mjet skajeve α dhe B (fi g. 1) të ndonjë përçuesi metalik 
me gjatësi l ekziston ndryshim potencial U=V2–V1 në 
të do të shkakton fushë elektrike E=U/l. Nën veprimin 
e kësaj fushe elektronet e lira do të lëvizin prej – nga +, 
sikurse është treguar në fi g. 1. Pikërisht, fusha elektrike 
e orienton lëvizjen kaotike të elektroneve të lira.

 

-q 

A 
I 

 
�
E

 

 

-q 

l 

V 

 

fusha elektrike

Fig. 1.

Lëvizja e orientuar e mbushjeve elektrike nën ndi-
kimin e fushës elektrike, përkatësisht ndryshimit po-
tencial që atë e krijon burimi, quhet rryma elektrike. 
Që nëpërmjet një trupi të rrjedhe rrymë elektrike, du-
het te ai të gjenden grimca të lira të elektrizuara. Këto 
grimca quhen bartës të rrymës ose bartës të sasisë së 
elektricitetit. Ato mund të jenë elektrone, jone pozitive 
dhe negative. Po ashtu, grimcat me mbushje pozitive 
lëvizin në kahe të fushës, prej + nga –, kurse negativët 
anasjelltas. Kur në një përçues nën ndikimin e fushës 
elektrike E lëvizin elektronet e lira, ai është përçues i 
rendit të parë (për shembull, të atilla janë metalet). Kur 

bartës të sasisë së elektricitetit janë jonet pozitive dhe 
negative, atëherë ai është përçues i rendit të dytë (të 
atillë janë, për shembull, elektrolitet). Karakteristika 
kuantitative e rrymës elektrike janë: forca e rrymës 
elektrike I dhe dendësia rrymës J

→.
Forca e rrymës elektrike përkufi zohet si sasi e elek-

tricitetit Δq që kalon në njësinë kohe normale nëpër 
prerje tërthore të përçuesit.

  
t
qi

�
�

�   . (1)  

Njësia për forcën e rrymës elektrike në SI është 1 
α (amper). Ajo është themelore SI njësi. Nëpërmjet 
saj, por në bazë të barazimit (1), mund të përkufi zohet 
njësia për sasisë e elektricitetit 1 C (kulon).

1C=1A�1s. 

Forca e rrymës elektrike matet me amper ose me 
galvanometër (ampermetër i ndjeshëm). Ampermetri 
te qarku i rrymës lidhet serik, ndërsa voltmetri me të 
cilin matet tensioni (për shembull, ndryshimi poten-
cial në skajet e një rezistori) lidhet paralelisht (fi g. 1).

Forca është madhësi skalare dhe tërësisht nuk e 
përkufi zon lëvizjen e orientuar të mbushjeve në lidhje 
me prerjen tërthore të përçuesit. Prandaj shfrytëzohet 
madhësia vektoriale dendësia e rrymës.

Për rrymën stacionare, ku dendësia e rrymës elek-
trike J është e barabartë me tërë sipërfaqen S, mund të 
shkruhet:

 

  J
I
S

�  . ( 2) 
 

Njësia për dendësinë e rrymës elektrike në SI është 
1 A/m2.

Barazimi i fundit ka zbatim të madh në teknikë dhe 
mjekësi (për shembull, te metodat elektro kirurgjike 
fulguracioni dhe desikacioni).

Nëse dendësia dhe forca nuk ndryshon me kohën 
bëhet fj alë për rrymën e përhershme (stacionare). 
Kahja e rrymës, me marrëveshje është marrë të jetë 
prej potencialit më të lartë nga potenciali më i ulët, 
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përkatësisht kahja e rrymës te përçuesit metalit është e 
kundërt prej lëvizjes së elektroneve të lira. Shpesh rry-
ma e këtillë quhet edhe,,e drejtë“ pasi paraqitja e saj 
grafi ke e varshmërisë së forcës së rrymës prej kohës 
është drejtë paralele me boshtin e abshisës ku është tre-

guar koha t (fi g. 2). Për të vlen 
t
qI � . 

 

 

t (s)

I(A) 

 
Fig. 2.

Që të mundësohet nëpër një shoqërues vazhdimisht 
rrjedhë e energjisë elektrikë, është e domosdoshme mi-
dis pjesëve të tij të mbahet dallimi i vazhdueshëm po-
tencial. Mbajtja e dallimit potencial është i lidhur me 
shpenzim të energjisë elektrike. Sipas kësaj, për mbaj-
tje të dallimit potencial të skajeve të shoqëruesit është 
e nevojshme të kryhet puna, që do ta plotësoj energjinë 
e fushës elektrike që shpenzohet gjatë lëvizjes të elek-
troneve të lira që shpenzohet gjatë lëvizjes të elektrone-
ve të lira nëpër shoqëruar. Kjo punë kryhet në pajisje 
speciale (burime të energjisë elektrike) dhe atë në llogari 
të llojeve të ndryshme të energjisë së jashtme: mekanikë 
(te gjeneratorët), kimike (elemente galvanike dhe aku-
mulatorë), ndriçuese (fotoelemente).

 Madhësia fi zike, e përcaktuar me punën që e 
kryen nën veprim të forcave të jashtme për transmetim 
të mbushjes pozitive (+1C) brenda në burim, në drejtim 
të kundërt nga drejtimi i fushës elektrike, quhet forcë 
elektromotorike dhe shënohet me EMC ose .

Pyetje dhe detyra
1. Çfarë janë shoqërues nga radha e parë, dhe çfarë 

nga radha e dytë?
2. Si defi nohet dendësia e energjisë dhe cila është 

njësia SI e saj?

5.2. LIGJI I OMIT

Në praktikë më i njohur është ligji i Omit për 
përçuesit vijor (të gjatë dhe të hollë cilindrik) prej ma-
teries homogjene.

 l 

V2 V1 

E
�

 

 
Fig. 1.

Rezultatet eksperimentale tregojnë se për përçuesit 
homogjen vektori i dendësisë të rrymës është proporci-
onal me forcën e fushës elektrike E dhe ato janë të lid-
hura me barazimin:

  EJ 4�  , (1) 

Koefi cienti i proporcionalitetit σ, karakteristik për 
mjedisin, quhet përçueshmëria specifi ke elektrike. 
Vlera reciproke e përçueshmërisë specifi ke elektrike 
ρ = 1/σ është konstante për materialin e dhënë prej të 
cilit është bërë përçues dhe njihet si rezistenca specifi -
ke elektrike p. Për përçuesit e mirë rezistenca specifi ke 
elektrike p vlera të vogla.

/Ag�= 1,53�10-8 >�m. 

Kur përçueshmëria specifi ke σ nuk varet prej forcës 
së fushës, në fuqi është ligji i Omit.

Që të fi tohet ligji i Omit për përçues vijor (i gjatë 
dhe i hollë cilindrik) nga materia homogjene, do të 
shqyrtojmë përçues me gjatësi l prerja tërthore e të cilit 
është S, por nëpër të cilin rrjedh rrymë stacionare me 
forcë I (fi g. 1).

Ndryshimi i potencialit U=V1–V2 që ekziston te ska-
jet e përçuesit, sikurse që është e njohur është U=El. Kur 
prej barazimit të fundit do të shprehet forca e fushës 
elektrike E dhe së bashku me barazimin J=I/S do të 
futen te barazimi (1), fi tohet:
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l

U
S
IJ 4�� , (2) 

përkatësisht

  I
S
l

I
S

l
U

/
�

4
�  . (3) 

ose  . (4) U IR�

Barazimi i fundit tregon se tensioni në pjesë të qar-
kut elektrik është e barabartë me prodhimin e forcës 
së rrymës që rrjedh nëpër atë dhe rezistencës së tij. 
Konstanta e proporcionalitetit te (4).

  
S
l

S
lR /�

4
�

1
, (5) 

që i karakterizon vetitë e përçuesit është rezistori 
elektrik.

Prej barazimit (4) fi tohet edhe forca e rrymës që 
rrjedh në pjesë të qarkut të rrymës.

  
R
UI �  (6) 

Forca e rrymës që rrjedh pjesë e qarkut të rrymës 
është proporcionale me tensionin e skajeve të përçuesit, 
por anasjelltas proporcionale me rezistencën e përçue-
sit. Ajo është Ligji i Omit për pjesë prej qarkut të rrymës.

 
 C                              D 

A 

V 

R 

 

Rp 

Fig. 2

Duke shfrytëzuar qarkun e rrymës si te fi g. 2 mun-
det eksperimentalisht të provohet ligji i Omit: I = U/R.

Që të shqyrtohet varësia e I prej U, rezisten-
ca R merret për të përhershëm, për shembull, R=4Ω. 
Tensioni te skajet e përçuesit (pikat C dhe D) ndryshon 
me ndihmën e burimit dhe rezistorit me rrëshqitës Rp. 
Kur arrihet U=UCD=2V; 4V, 6V, atëherë forca e rrymës 
te përçuesi është I=0,5A; 1A; 1,5A. Forca e rrymës është 
më e madhe aq herë saqë është më i madh edhe tensioni 
në skajet e përçuesit.

Grafi ku i varësisë së forcës së rrymës prej rezisten-
cës quhet karakteristika e voltamperit të përçuesit. Gjatë 
temperaturës së përhershme të metaleve ajo është li-
neare (fi g. 3). Kjo do të thotë se përçueshmëria mbetet 
konstante.

Barazimi (6) jep mundësi të caktohet njësia e rezi-
stencës. Njësia SI për rezistencën elektrike ka 1Ω (om).
  

A
V11 �> . 

Rezistencë elektrike prej 1Ω ka përçues te i cili 
rrjedh rrymë prej një amperi kur tensioni në skajet e tij 
është një volt.

   

 

U (V) 

I (A) 

Fig. 3.

5.2.1. Varësia e rezistencës prej 
temperaturës

Sikurse vërejtëm me barazimin (5) rezistenca e 
përçuesit të dhënë varet prej materialit të ndërtimit të tij 
(p) dhe prej dimenzioneve të përçuesit: gjatësiae prerjes 
tërthore. Megjithatë, rezistenca e përçuesit varet edhe 
prej disa faktorëve të jashtëm: temperatura, fushës ma-
gnetike etj.

Zmadhimi i rezistencës dhe rezistenca specifi ke 
elektrike me zmadhim të temperaturës në bazë të teo-
risë elektronike për përçueshmërinë e metaleve përsh-
kak të intenzivimit të numrit të përplasjeve gjatë lëvi-
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zjeve haotike, si të joneve të grillës së kristalit ashtu 
edhe të elektroneve të lira. Me zmadhimin e tempera-
turës zmadhohet edhe shpejtësia e amplitudës së lëvi-
zjes lëkundëse të atomeve dhe joneve te grilla krista-
lore, që sjell deri te zmadhimi i numrit të përplasjeve.

 

A 
 

Fig. 1

Matjet eksperimentale tregojnë se rezistenca speci-
fi ke elektrike p, kurse me të edhe rezistenca e përçuesit 
R rritet linearisht me rritjen e temperaturës sipas ligjit:

  / t = /o (1 + +t) , (1) 
 

  R t = Ro (1 + +t) , (2) 

Te barazimet (1) dhe (2) p0 dhe R0 përkatësisht janë 
rezistencat specifi ke elektrike dhe rezistenca e përçue-
sit të matur në 00C, pt dhe Rt janë vlerat e madhësive 
të njëjta te ndonjë temperaturë të nxemjes pre t0C, α 
është koefi cienti i temperaturës së rezistencës për in-
terval të dhënë të temperaturës.

Njësia për koefi cientin e rezistencës së tempera-
turës ësht K–1.

Prej (1) dhe (2) për α fi tohet:

  
t

t

o

o
/

/�/
�+ , odnosno 

tR
RRt

o

o�
�+  (3) përkatësisht

që për përçuesie dhënë mundet eksperimentalisht të 
caktohet.

Koefi cienti i rezistencës së temperaturës për metalet 
është pozitiv, që do të thotë, me zmydhimin e tempera-
turës rezistenca e tyre rritet. Ajo mundet të shihet prej 
provës te fi g. 1. Me nxemjen e telit të hollë prej çeliku e 

mbështjellur në formë të spirales, ampermetri α tregon 
se forca e rrymës zvogëlohet.

Ekzistojnë edhe përçues të atillë, sikurse është, për 
shembull, konstantan edhe disa legura tjera te të cilët 
rezistenca specifi ke elektrike nuk ndryshon me ndërri-
min e temperaturës. Te elektrolitët me zmadhimin e 
temperaturës, rezistenca në mënyrë jolineare zvogëlo-
het, për ato a<0. Te gjysmëpërçuesët a<0, vetëm që te 
ato me zmadhimin e temperaturës, zvogëlimi i rezi-
stencës është shumë i shpejtë.

Te fi g. 2 grafi kisht është paraqitur varësia e rezi-
stencës prej temperaturës së nxemjes te hekuri, kon-
stantan dhe grafi ti.

 

 

   200     400       600             t (oC)

R(>)

 

 

 

 

hekuri

grafi ti

konstanta

Fig. 2. Varësia e rezistencës elektrike prej temperaturës

5.2.2. Super përçueshmëria
Ekziston numër i vogël i metaleve, legurave dhe 

bashkëdyzimeve kimike rezistenca specifi ke e të ci-
lëve me zvogëlimin e temperaturës zvogëlohet linea-
risht vetëm deri te ndonjë temperaturë të quajtur tem-
peratura kritike, ku rezistenca menjëherë zvogëlohet 
(fi g. 3). Kjo dukuri është zbuluar në vitin 1911 nga 
Kemerlin Odes. Dukuria, e njohur si zhiva e pastër 
kimike.

Te numër i vogël i metaleve gjatë temperaturës afër 
deri te zero absolute (–2730 C). Rezistenca menjëherë 
bie, përafërsisht merr vlera të vogla jo të rëndësishme. 
Temperatura te e cila substancat kalojnë në gjendje su-
per përçues quhet temperatura kritike e kalimit.
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Fig. 3.

Për shembull, legura prej niobium, aluminium dhe 
germanium ka temperaturë kritike 20 K. Çdo material 
sueper përçues ka temperaturë të tij kritike që mund të 
shihet edhe prej tabelës 1.

Tabela 1.

tritanium 0.4 K zhiva 4.1 K
uranium 0.8 K plumbi 7.2 K
zink 0.9 K tehnecium 11.2 K
aluminium 1.2 K niobium–nitrat 15.2 K
niobium 9.2 K galium–vanadid 18.5 K

Kushti i rëndësishëm për super përçuesit dhe 
numër i vegël i defekteve te grilla kristalore e ekzem-
plarit. Ekzistimi i primesave dhe defekteve te grilla sjell 
deri te zhdukja e vetive të super përçuesit. Te qyrku i 
rrymës prej materialit super përçues që gjendet në tem-
peraturë më të ulët se temperatura kritike, mbushjet 
kalojnë duke mos hasur në rezistencë pra rryma mund 
të rrjedh shumë gjatë. Për shembull, te unaza e super 
përçuesit, e shkaktuar nga induksioni elektromagnetik 
me kohëzgjatje të shkurtër do të rrjedh me vite pa fushë 
elektrike në t, përkatësisht pa burim të rrymës, vetëm 
me kusht unaza të mbahet në temperaturë më të ulët se 
temperatura e kritike.

Kur super përçuesi është në gjendje të super përçue-
shmërisë dhe vendoset fushë magnetike, me zmadhim 
në mënyrë graduale të fushës së përçuesit e ruan gjen-
djen e super përçueshmërisë deri sa vlera e caktuar kur 
rezistenca duke u hedhur zmadhohet dhe super përçue-
shmërisë shkatërrohet. Kjo fushë, kuptohet, mund të 
vjen edhe nga rryma që rrjedh prej unazës së super 

përçuesit, pra forca e saj në ndonjë mënyrë patjetër të 
kufi zohet. Forca e fushës magnetike ku paraqitet hedhja 
quhet forca kritike e fushës magnetike.

Sot rëndësi të veçantë kanë super përçuesit me tem-
peraturë të lartë kritike dhe të cilat janë stabile te fushat 
magnetike me forcë të madhe. Të atilla janë, për shem-
bull, disa materiale të qeramikës të cilat kanë tempe-
raturë kritike afër temperaturës së dhomës – tempera-
tura e super përçueshmërisë. Legurat super përçuese e 
fi tuar prej vendeve të rralla kanë temperatura kritike 
90 K. Materialet super përçuese kanë zbatim të gjerë në 
praktikë. Me ndihmën e mbështjellëve paraqiten fus-
ha magnetike me forcë të madhe të cilat shfrytëzohen 
gjatë sintezës termobërthamore (fuzioni), akcelatori 
i grimcave elementare, rezonanca nukleare magneti-
ke, te transporti hekurudhor te,,dyshek magnetik“ etj. 
Pasi gjatë rrjedhjes së rrymës nëpër materialet e super 
përçuesit nuk vjen deri në humbje të energjisë elektrike, 
ideja është tërheqëse për krijimin e transformatorëve 
super përçues dhe linjat e energjisë. Po ashtu, do të kur-
sehet energji e madhe e cila pa nevojë shpenzohet gjatë 
nxehjes së saj.

SHEMBULLI 1. Te përçuesi cilindrik me diametër 
1 mm2 rrjedh rrymë me forcë 2,5 A. Nëse rryma rrjedh 
vetëm 1 min: a) sa sasi elektricitet ka kaluar nëpër 
përçuesin? b) sa ka qenë dendësia e rrymës?

Re{enie. st 60601 ���� , S= m61014,3 ��
2

150605,2 ������ tIQ S 
66 108,01014,3/5,2/ ����� �SIJ A/ m2

Zgjidhje.

5.2.3. Ligji i Omit për tërë 

qarkun e rrymës
Brenda në çfarëdo burim të tensionit ekzistoj-

në humbje të energjisë, kur nëpër atë rrjedh rrymë. 
Prandaj, te çdo burim të forcës elektromotore  përsh-
kruhet ndonjë rezistencë e brendshme r. Nëpër buri-
min (fi g. 1), që paraqet pjesë e qarkut të rrymës, rrjedh 
rrymë sikurse rrjedh nëpër përçues. Prandaj FEM 
mund të llogaritet për përçues i cili ka rezistencë të vet. 
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Rezistenca e brendshme e burimit varet nga karak-
teristikat e mjedisit përçues të burimit. Rezistenca e 
shfrytëzuesit dhe përçuesit është rezistenca e jashtëme 
R.

 

�

 R  
 r 

 I   I  

A                                                               B

 V  

Fig. 1.

Rezistenca e brendshme e burimit ësht paraqitur me 
një rezistor të vogël r, që është kyçur me burimin ndër-
mjet pikave α dhe B. Pasi rezistenca e brendshme e bu-
rimit del prej tij, mund të llogaritet se është lidhur serik 
me atë. Ramja e tensionit te pjesa e jashtëme nga qarku 
i rrymës do të jetë:
  , (1) RIUe �

ndërsa ramja e tensionit te burimi i forcës elektrike 
(prej α deri te B nëpërmjet r) do të jetë:

  . (2) rIUi �

Ramja e potencialit te pjesa e jashtme e qarkut të 
rrymës edhe te burimi kryhet në llogari të forcës elek-
tromotore të burimit, përkatësisht:

  ie UU �� . (3) 

Me zëvendësimin e Ue = RI dhe Ui = rI te barazimi 
(3), fi tohet
  rIRI �� , (4) 

prej ku: 

  
rR

I
�


�  (5) 

Barazimi (5) e paraqet ligji e Omit për gjithë qarkun 
e rrymës dhe fi tohet në bazë të barazimit (4). Rezistenca 
e brendshme e burimit, si edhe forca e elektro–motorit 

të tij, zakonisht nuk varet prej forcës së rrymës, pra për 
burimin e dhënë, ato mund t‘i llogarisim për madhësi 
konstante.

Nëse lehet pas dore rezistenca e përçueseve, ndryshi-
mi i potencialit te skajet e rezistorit R(I R) njëkohësisht 
është edhe tensioni ndërmjet poleve të burimit. Prandaj 
mund të shkruhet:

  rIUe ��  (6) 

Tensioni te skajet e rezistorit aq më shumë do të 
dallohet prej forcës elektromotore sa është më e mad-
he rryma te qarku dhe sa është më i madh rezistenca e 
brendshme e burimit të rrymës.

Kur rezistenca e përçuesit R është shumë më i madh 
në krahasim me rezistencën e brendshme të burimit, 
del se Ir praktikisht është i barabartë me zero, pra Ue ≈ ε.

Te disa burime të rrymës përafërsisht është e bara-
bartë me U dhe , pothuajse gjithmonë është plotësuar 
jo si rezultat e rrymave të dobëta te qarku por prej rezi-
stencës së brendshme të vogël r ≈ 0. Shembull të atillë 
ka te akumulatorët e Omit.

SHEMBULLI 1. Të caktohet rezistenca e brendshme e 
burimit të rrymës te qarku i rrymës të paraqitur te fi g. 1.

Zgjidhje: në bazë të barazimit (4) FEM i burimit 
është  = RI + rI

Rënia e matur e tensionit te skajet e rezistorit R 
është:

RIU �  

Duke i pjesëtuar këto dy barazime fi tohet:

R
r

U
��

 1  

Prej ku fi tohet �
�
�

�
�
� �


� 1

U
Rr  

Pyetje dhe detyra
1. Cilat madhësi e lidhin ligjin e Omit për gjithë qyr-

kun e rrymës?
2. Kur ndodh super përçueshmëria?
3. Si varet rezistenca me temperaturën?
4. Ku zbatohen super përçuesit?
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5.3 LIGJET E KIRKOFIT

Te qarku i rrymës së mbyllur rrjedh rrymë. Përveç 
përçueseve dhe burimi i forcës elektromotore , te qar-
ku mund të përfshihen edhe elemente tjera që përçoj-
në rrymë. Për shembull, ato mund të jenë mjetet matë-
se, përçues tjerë, burime të rrymës etj.

Qarku i përbërë prej elementeve, ashtu që çdo dy 
elemente prej qarkut ndërmjet veti janë të lidhur në 
seri, qarku i atillë i rrymës është jo i degëzuar–i thje-
shtë. Nëpër të gjitha elementet e qarkut të rrymës jo të 
degëzuar rrjedh rrymë me forcë të barabartë.

Qarku i rrymës që përmban nyje quhet të degëzu-
ara (fi g. 1). Ato mund të shqyrtohen sikurse të përbë-
hen prej më shumë qarqeve të thjeshta. Pjesa e kontu-
rën e kufi zuar ndërmjet dy nyjeve quhet dega e qarkut 
të degëzuar. Pikat e qarkut të rrymës, te të cilat janë 
lidhur të paktën tre degë quhen pika të degëzimit ose 
nyje të qarkut të rrymës.

 

C                                                            D 

I3 


�

 R1      
 
 
 R 2 

 
 R 3 

��

I2 

I1 

 
Fig. 1. Qarku elektrik i degëzuar

Le të shqyrtojmë qark të degëzuar që përm-
ban tre kontura (CR11DR2C; CR2D2R3C;  dhe 
CR11D2 R3C),  dy nyje (C dhe D) dhe tre degë 
(CR11D; CR2D;  dhe CR32D) fi g. 1).

Te pika C rryma degëzohet në tre pjesë: rryma me 
forcë I1 e cila rrjedh nëpër përçuesit me rezistencë R1, 
rryma me forcë I2 që rrjedh nëpër përçuesin R2 dhe 
rryma me forcë I3 që rrjedh nëpër përçuesin R2.

Është bërë marrëveshje rrymat që hyjnë te nyjat 
të bartin shenjë (+), kurse rrymat që dalin – të bartin 
shenjë negative (–). Për pikën e nyjes C vlen barazimi

      I1 + I2 = I3  ili  I1 + I2 - I3 = 0  , (1) 
odnosno 

0
1

��
�

�

ni

i
iI                              (1a) 

përkatësisht

ose

Rregulla e parë e Kirkut thotë: shuma algjebrike e 
forcës së rrymës elektrike te çfarëdo nyje prej një qarku 
të degëzuar është e barabartë me zero. Ky ligj është në 
pajtim me ligjin e ruajtjes së sasisë së elektricitetit.

Për qarkun e rrymës së degëzuar degët e të cilës 
mund të fusin çfarëdo numër të burimeve të rrymës 
me forcë elektromotore saktë të caktuar është e do-
mosdoshme të pranohet rregulla e dytë e Kirkut. Ajo 
thotë: te qarku i rrymës së mbyllur, shuma algjebrike 
e rënies së rezistencave në degët e veçanta të kontu-
rën së mbyllur është e barabartë me shumën algjebrike 
prej forcës së elektromotorit të burimeve të përfshira në 
konturën.

  (2) ��
�

�

�

�

�
ni

i
i

ni

i
i UR

11
)(

Që ta sqarojmë thelbin e këtij ligji do të shërbehe-
mi me njërën prej konturave, për shembull, kontura

prej qarkut të paraqitur në fi g. 2. Te kontura e për-
mendur janë lidhur një burim i forcës elektromotore 
2 dhe dy rezistor R2 dhe R3 nëpër të cilët rrjedh rrymë 
me forcë I2 dhe I3. Rënia e rezistencës të degës me re-
zistencë R2 është R2I3, kurse rënia e tensionit te dega e 
rezistencës R3 është R3I2.

Nëse për kahen pozitive sipas konturës janë marrë 
kahja e shigjetave të orës, atëherë rrymat I2 dhe I3 do të 
kenë kahe pozitive. Burimi 3, gjithashtu, ka kahe pozi-
tive. Duke e përdor ligjin e Omit për degët CR32D dhe 
CR2D prej konturëve CR2D2R3C fi tohet:

R2I3 = VC - VD
 

R3 I2= 2 + VD - VC
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ku VC dhe VD janë potencialet te nyejt e pikave C dhe D. 
Me mbledhjen e dy barazimeve të fundit fi tohet:

  R3 I2  + R2I3 = 2  . (3) 

Barazimi i fundit e tregon rregullën e dytë të Kirkut 
të konturës CR2D2R3C. Po ashtu të përmendim se sak-
tësisht duhet pasur llogari për kahen e rrymave.

Nëse kahja e zgjedhur e rrethimit puthitet me ka-
hen e rrymës, atëherë rëniet e tensioneve te degët (IR) 
merren me shenjë pozitive, por nëse nuk puthiten me 
shenjë negative.

Para  vendohet shenja pozitive, por nëse gjatë rret-
himit të qarkut të rrymës shkohet prej polit pozitiv nga 
poli negativ i burimit. Në të kundërtën, forcës elektro-
motore të burimit dhe përshkruhet shenja negative.

5.4. LIDHJE NË SERI DHE PARALELE 
E REZISTORËVE

Rregullat e Kirkut kanë zbatim të madh gjatë lidhjes 
në seri ose paralele të rezistorëve. Të shqyrtojmë qark 
të thjeshtë të rrymës prej rezistorëve të lidhur në seri. 
Rezistencat R1, R2 dhe R3 janë të lidhur me burimin e 
rrymës elektrike U dhe nëpër çdonjërin prej tyre rrjedh 
rrymë elektrike me forcë të barabartë I (fi g. 1).

  I                   I                     I                   I 

�

    U1                             U2                              U3           

      R1                           R2                               R3  

Fig. 1. Lidhje në seri e rezistorëve

Ndryshimi potencial i përgjithshëm U te qarku i 
atillë do të jetë e barabartë me ndryshimet potenciale 
të rezistorëve të paraqitur:

 U = U1 + U2 + U3, (1) 

ku    U1 = IR1 ,   U2 = IR2 ,   U3 = IR3  , 

përkatësisht

U = IR1 + IR2 + IR3 = I (R1 + R2 + R3).     (2) 

Prandaj, rezistenca ekuivalente e lidhjeve të rezi-
storëve në seri është i barabartë me shumën e rezisten-
cave të veçantë, d.m.th.,

 

R = 
U
I

 = R1 + R2 + R3 .             (3) 

Në rastin e përgjithshëm, rezistenca e rezistorit 
ekuivalent, me të cilin zëvendësohen të gjitha n rezi-
storët e lidhur në seri, do të jetë:

R Ri
i

n
�

�
�

1
 .                   (4) 

Për lidhjen paralele të rezistorëve, tensioni i paraqi-
tur është i barabartë me të gjithë rezistorët, kurse forca 
e rrymës te rezistorët e veçantë është e ndryshme (fi g. 
2).

 

I 

�

I1 
 

I2 

 
I3
 

 R1      
 
 R 2 

 

 R 3 
 

Fig. 2. Lidhja paralele e rezistorëve

Me zbatimin e rregullës së parë të Kirkovit forca e 
rrymës elektrike I që rrjedh nëpër pjesën e padegëzu-
ar është e barabartë me shumën e rrymave te degët e 
veçanta: 

I = I1 + I2 + I3. 

Përkatësisht, forca e rrymës elektrike te degët e 
veçanta është: I1 = U/R1, I2 = U/R2, I3 = U/R3 Prandaj:
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321 R

U
R
U

R
U

R
UI ����  .    (5) 

Rezistenca e përgjithshme, I = U/R2, e lidhjes para-
lele e rezistorëve është:

  
321

1111
RRRR

��� ;  (6) 

ose në formën e përgjithshme

1 1

1R Rii

n
�

�
� .                         (7) 

Prej barazimit (7) vijon se rezistenca e lidhjes para-
lele të rezistorëve është më i vogël dhe prej më të voglit 
prej tyre.

SHEMBULLI 1. Të caktohet rezistenca ndërmjet 
pikave α dhe B të skemës të paraqitur te vizatimi.

         R4=1>       R1=1>�

   R5=2>        R3=2>       R2=1>�

A 
 
 
 
 
B 

Zgjidhje:
Së pari e vizatojmë skemën ekuivalente të qarkut të 

rrymës: 

A 
 
 
 
 
 
B 

        R4=1>      �

 R5=2>            R3=2>      R12=2>�

 

 >��� 22112 RRR  

312123

111
RRR

�� ; >��� 1
2
1

2
11

123R
;  

>�1123R . 
 >��� 241231234 RRR . 

Rezistenca e përgjithshme në qark është:

   
51234AB

111
RRR

�� ; 

 

>��� 1
2
1

2
11

ABR
>�1ABR  

Pyetje dhe detyra
1. Gjenerator i rrymës elektrike me tension 220V e 

furnizon rrjetin për dritë të një ndërtese që ka lidhje 
paralele të llambave: 10 llamba me rezistencë R1=200Ω, 
5 llamba me rezistencë R2=400Ω dhe 10 llamba me rezi-
stencë R3=500Ω. Rezistenca e kabllo që e sjellë rrymën 
prej gjeneratorit të ndërtesës me llambat është 0,5Ω.Të 
caktohet: a) Forca e rrymës që rrjedh nëpër kabllon që 
e lidh gjeneratorin me ndërtesën. b) Tensionin e hyrjes 
prej ndërtesës.

(Përgjigje: rezistenca ekuivalente të gjitha 25 llam-
bat është:

'''
1

''
1

'
11

RRRRe
��� ;    >-12eR

Rezistenca e përgjithshme te qarku është:

R = Re + Rk = 12,5Ω

a) Forca e rrymës nëpër kabllo është:

A6,17��
R
UI .  Kjo rrymë rrjedh edhe nëpër rezi-

stencën ekuivalente Re

b) Rezistenca te hyrja e ndërtesës Und.:

Und. = U – Uk = U – IRk = 211,2 V.

2. Për cilat qarqe vlen rregulla e dytë e Kirkovit? Si 
thotë rregulla e Kirkovit për konturën e dhënë prej qar-
kut të rrymës së degëzuar?

3. Janë dhënë dy rezistor me rezistencë të barabartë 
R1 + R2 = 2Ω. Gjatë çfarë lidhje do të fi toni rezistencë më 
të vogël prej 2Ω?
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5.5. ZBATIMI I RREGULLAVE TË 
KIRKOFIT GJATË SHUNTIMIT

Lidhja paralele e rezistorëve veçanërisht është 
shfrytëzuar kur prej qarkut të rrymës kryesore duhet 
të ndahet rryma ashtu që forca e saj te dega paralele e 
lidhur të jetë vetëm saktë pjesë e caktuar prej forcës së 
rrymës prej qarkut kryesore të rrymës. Kjo degë quhet 
shunt. Rezistenca e shuntit dihet prej më para dhe ai 

është 
9
1

,  
99
1

, 
999
1

, pjesë e rezistencës së brendshme 

të ampermetrit.
Kështu, për shembull, nëse me ampermetrin duhet 

të matet rryma me forcë që do ta dëmtonte, atëherë pi-
kat AB (fi g. 1) lidhen me degën tjetër, d.m.th., shunt që 
ka rezistencë plotësuese R1 që është n herë më i vogël se 
rezistenca R2 i ampermetrit, d.m.th., prej rezistencës te 
dega tjetër paralele që ndahet prej pikës B.

Pikërisht, nëse rezistenca e degës te e cila amperme-
tri është R2=nR1, atëherë, në bazë të rregullës së dytë të 
Kirkovit, d.m.th., prej proporcionit I1 : I2 = R1 : R2, fi to-
het se

  
n
I

I 1
2 �  (1) 

Kjo do të thotë se forca e rrymës I2 te dega te e cila 
ampermetri është n herë më e vogël se te shunti. Pra si-
pas rregullës së parë të Kirkovit forca e rrymës te pjesa e 
padegëzuar të qarkut është I = I1 + I2, prej barazimit (1) 
fi tohet I1 = nI2. Prandaj I = nI2 + I2 ose

  I = I2 (n +1)  (2) 

Për shembull, nëse raporti i rezistencave ndërmjet 
ampermetrave dhe shuntit është

9
1
9

1

2 ���
R
R

n , 

përkatësisht I = I2 (9 + 1) ose I = 10 I2

Megjithatë, forca e rrymës te pjesa e padegëzuar e qar-
kut të rrymës është dhjetë herë më e madhe se vlera që 
tregon ampermatri. Për shembull, nëse forca e rrymës 

te qarku i rrymës është 10 A, atëherë rryma që do të 
rrjedh nëpër shuntin, do t ketë forcë 9 A, por nëpër am-
permetrin do të rrjedh rrymë me forcë vetëm prel 1 A. 
Në këtë mënyrë, zona e matur e ampermetrit është zgje-
ruar 10 herë. Gjatë matjes të forcës së rrymës, çdo ndar-
jeprej shkallës prej zonës së matjes të ampermetrit du-
het të shumëzohet me 10.

   R2 

�

   B                                C 

I2 

I1 

R1

A

I 

Fig. 2

Nëse, tani, me voltmetrin duhet të matet tension më 
i ulët prej atyre që lëvizin në kufi jtë e zonës së tij të ma-
tjes, është e nevojshmete seria me voltmetrin të kyçet 
rezistor plotësues, të quajtur pararezistor. Rezistenca e 
pararezistorit është prej më parë i zgjedhur dhe ai ësht 
më i madh 9 herë, 99 herë, ose 999 herë prej rezistencës 
së brendshme të voltmetrit.

Pyetje dhe detyra
1. Çka ësht shunt dhe për çka shfrytëzohet?
2. Sa duhet të jetë rezistenca e shuntit te amperme-

tri me shkallë 1 α dhe rezistencë të brendshme të am-
permetrit 0,1,nëse do të duhej të zgjerohet zona matëse 
deri 10 A.

(Përgjigje: 0,01Ω)
3.Galvanometri me rezistencë 3900Ω e ka shuntin 

rezistenca e të cilit është 1/99 prej rezistorit të galvano-
metrit, në mënyrë analoge te fi g. 2. Të caktohet rezisten-
ca e shuntit të lidhur paralel dhe galvanometrit.  

(Përgjigje: 39Ω)
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5.6. PUNA DHE FUQIA E RRYMËS 
ELEKTRIKE. LIGJI XHUL–LENC

Gjatë lëvizjes së orientuar të mbushjeve elektrike 
nëpër përçuesin, ato përplasen nëpër përçuesin me 
grimcat e tyre dhe po ashtu u japin pjesë nga ener-
gjia e tyre kinetike që transformohet në lloj tjetër të 
energjisë. Kështu, për shembull, energjia elektrike sh-
ndërrohet në të brendshme edhe e dritës te reshoja, he-
kuri, llambat, te elektromotorët në mekanikë etj.

 

-q 

A 
I 

1V
 

-q 2V

l 

 
Fig.1.

Përçuesi (rezistori) me gjatësi l kyçet te qarku i 
rrymës (fi g. 1). Ndërmjet skajeve të përçuesitekziston 
ndryshim potencial (V1  – V2 = U tension), por nëpër 
atë rrjedh rrymë që kryen punë I:

Për kohën t nëpër prçuesin do të bartet sasi elek-
trike q dhe forca e fushës elektrike do të kryen punë:

�
 A = Fl = qEl = qU .               (1) 

e cila quhet puna e rrymës elektrike.
Gjatë rrymës stacionare me forcë I, sasia e elektri-

citetit q që rrjedh për kohën t mund të shprhet me for-
cën e rrymës q=It. Prandaj, puna e rrymës elektrike 
(e liruar prej sasisë së nxehtësisë ΔQ=A) te përçuesi 
është:

  �Q = 2 = U I �t . ( 2) 

Barazimi (2) nëse për përçuesit vlen ligji i  Omit 
(U=IR), bëhet:

 �Q = I2 R �t .  (3) 

Kjo formulë tregon se nxehtësia e liruar është 
proprocionale me rezistencën R edhe për rezistenca të 
ndryshme te rrethi i forcës së rrymës mbahet konstan-
te. Kr, tani, tensioni te skajet e përçuesit është konstan-
te shfrytëzohet:

  �Q = 
U
R

2

 �t ,   ( 4) 

Kjo do të thotë, gjatë tensioneve të barabarta të, 
përçuesëve me rezistencë të ndryshme nxehtësia e li-
ruar është më e madhe te përçuesi rezistenca e të cilit 
është më i vogël. Barazimet (2), (3) dhe 94) njihen si 
ligji i Xhul–lenc.

Shndërrimi i energjisë së rrymës elektrike te 
nxehtësia pavarësisht njëri prej tjetrit e ka studiuar fi -
zikani anglez Xhul dhe fi zikani rus Lenc.

Prej barazimit (3) shihet se përçuesit merezistencë 
më të madhe zhvillohet nxehtësi më e madhe dhe se 
ajo është proporcionale me katrori e forcës së rrymës.
Prandaj, gjatë bartjes të energjisë elektrike duhet të 
shfrytëzohen rryma të dobëtadhe rezistor të vegjël. 
Bartja e energjisë elektrike realizohet me largëpërçues 
me tension shumë të lartë. Që të kenë rezistencë më 
të vogël telat e largëpërçuesit janë prej materialit me-
reistencë specifi ke të vogël. Në këtë rast, energjia e 
humbur për shkak të nxemjes së tyre do të jetë më e 
vogël. Veprii i nxehtësisë së rrymës elektrike ka zbatim 
të madhe. Në këtë ligj bazohet edhe puna e siguresa-
ve të nxehtë, të cilët në seri janë yçur me shfrytëzue-
sin. Nëse forca e tejkalon vlerën e lejuar, përçuesi te 
siguresa nxehetdhe shkrihet, dhe po ashtu rrethi elek-
trik ndërpritet. Te ngrohëset shfrytëzohen rryma të 
forta të cilat lëshohen nëpër përçuesin me rezistencë 
të madhe.

Fuqia (efekti) e rrymës elektrike është puna që e 
kryen rryma elektrike në njësi kohë:

 UI
t

UIt
t
AP ��� . (5) 
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Njësia për fuqinë e rrymëse elektrike në SI është 1W 
(vat).

  
t
AP � ;     . (1)A1V1W1 ��

Shfrytëzuesi elektrik e ka fuqinë prej 1 W nëse te 
skajet e tij ekzistontension prej 1 V, por nëpër atë rrjedh 
rrymë e përhershme me forcë prej 1 A.
SHEMBULLI 1. 

 

        R�

        A�

        R1�
        K�

 
Enë kalorimetrike K për nxemjes e ujit ka rezistor re-

zistenca e të cilit është R1=60 Ω. Ai është kyçur te qarku 
elektrik sikurse që është paraqitur te fi gura. Ampermetri 
α tregonrrymë me forcë prej 6 A. Rezistenca elektrike e 
rezistorit R është 30 Ω. Të caktohet sasia e nxehtësisë e 
ndarë për kohën prej 5 minuta.

Zgjidhje: Është dhënë R1=60 Ω, R=30 Ω, 6 A, t=5 60s.
Së pari duhet të caktohet forca e rrymës elektrike (I1) 

që kalo nëpër tel. Pasi teli me rezistencë R1 dhe rezisten-
ca elektrike janë të lidhura paralele vijojnë barazimet:

 ;  III a �� 1 IRRI �11

ku me Ia është shënuarrryma nëpër ampermetër, kurse I 
rryma nëpër rezistorin R. Me zgjidhjen e sistemit të ba-
razimeve (të panjohura I1 dhe I) fi tohet:

 A2
3
1

1 �� aII  

Sasia e nxehtësisë që ndahet te teli me rezistencë 
elektrike R1, është

 . tRIQ 1
2
11 �

SHEMBULLI 2. Përçues bakri, i lidhur ndërmjet 
burimit të rrymës elektrike, duhet të zëvëndësohet me 
përçues me gjatë si të njëjtë prej aluminiumi. Sa duhet 
të jetë prerja tërthore e përçuesit prej aluminiumi në 
lidhje me prerjen tërthore të përçuesit të bakrit, që ener-
gjia elektrike e humbur e nadrë në formë të nxehtësisë 
mbetet e pandryshueshme.

Rezistenca specifi ke elektrike të bakrit është 
1,72.10–8Ωm, kurse e aluminiumit 2,8.10–8Ωm.
Zgjidhje: 

/� = 2,8�10-8 >�m 
/
 = 1,72�10-8 >�m 
 

1
1 q

lR /�     
2

2 q
lR /�  

 

t
R

UQ
1

2

1 �     t
R
UQ

2

2

2 �  

 Prej kushtit të detyrës duhet:

21 QQ �  
 

odnosno      t
R
Ut

R
U

2

2

1

2

� ; 
21

11
RR

�  

 

ili            
l

q
l

q

2

2

1

1

//
� , 

1

2

2

1

/
/

�
q
q

 

 

64,1
m107,.1
m108,.2

8

8

2

1 �
�
�

� �

�

>
>

q
q

 

përkatësisht

ose

Pyetje dhe detyra

1. Çka tregon ligji Xhul–Lenc dhe nën çfarë kushte 
vlen?

2. Me futjen e rezistorit elektrik që e shpreh Ligji i 
Xhul–lenc shkohet deri në përfundime kundërthënëse: 
nxehtësia e liruar është proporcionale me rezistencën e 
përçuesit. Çka është në pyetje?
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6. 1. MATERIALET GJYSMËPËRÇUES

 

 

 

Gjysmëpërçuesit kanë veti të cilët varet prej shumë 
faktor[ve të jashtëm (tensioni i jashtëm, drita, tempe-
ratura, shtypja). Prej këtu edhe zbatimi i madh i tyre. 
Shkenca për gjysmëpërçuesit e ka mundësuar këtë për-
parim të shpejtë në njerëzimit. Produkti prej fotografi ve 
të sipërme nuk kanë ekzistuar në kohën e rinisë tonë të 
gjysheve dhe gjyshërve tanë. Zbatimi i gjysmëpërçuesve 
kanë mundësuar zëvendësim të shpejtë të gypave të va-
kuumit me pajisje përçues përkatës.

 
Fig. 1. Grila kristalore tredimensionale e siliciumit 
të pastër. Atomet të siliciumit janë topat e gjelbër. 

Th uprat e verdha janë lidhjet valent.

Qysh te elektrostatika përmendëm se ekzistojnë 
materiale të cilat e përçojnë rrymën elektrike më mirë 
se sa izolatorët, kurse më dobët se përçuesit, dhe quhen 
gjysmërçues.

Tani më treguam se trupat e ngurtë kanë strukturë 
kristalore e cila nënkupton renditjen e atomeve në ha-
pësirë (fi g. 2)

Si Si Si 

Si 

Si 

Si 

Fig. 2. Grilla dydimensionale e siliciumit të pastër. 
Prej çdo atomi dalin katër lidhje të këtilla.

Ndërsa te metalet numri i elektroneve të lira është 
përafërsisht të barabartë me numrin e atomeve që janë 
të lidhura me metalin, të shumëzuar me valencën e tyre, 
te gjysmëpërçuesit ai numër është shumë i rëndësishëm 
më i vogël dhe ndryshon varësisht prej kushteve. 
Kështu, gjysmëpërçuesit në kushte të caktuara në mund 
të sillen si përçues të mirë, kurse të tjerët, si izolator.

Gjysmëpërçues që më së shumti zbatohet në elek-
tronikë dhe elementi kimik siliciumi, dhe atë në formë 
me shtesa nga elementet tjera, të quajtur dopizë. Do të 
fl asim vetëm për siliciumin pasi ai është për tani është 
teknologjia e gjysmëpërçuesve më i përfaqësuar.

Përndryshe, siliciumi është element katër valent që 
formon kristal me lidhjen e 4 atomeve fqinje të silici-
umit. Gjysmëpërçuesi i pastër jo i dopinguar, silicium 
quhet gjysmëpërçues me përçueshmëri personale ose 
lloj i siliciumit personal.

Përçueshmëria personale

 Ta provojmë ta kuptojmë renditjen zonale të elek-
troneve te gjysmëpërçuesit me ndihmën e fi gurës 3). 
Elektronet e gjysmëpërçuesit e pastër tërësisht e plo-
tësojnë zonën valent dhe pjesërisht e plotësojnë zonën e 
përçueshmërisë.
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Këto dy zona janë ndarë me zona të ndaluara Eg. 
Nëse u shtohet energji prej jashtë, elektronet prej 
zonës valent mund të kërcejnë zonën e ndaluar të 
banohen në përçueshmëri. Atje ato bëhen përçues të 
elektroneve.

Vendi i zbrazur te zona valent (topa të bardh te 
diagrami 3b) zbatohet si mbushje pozitive dhe quhet 
zgavër (zbrazëtirë). Domethënë, te gjysmëpërçue-
sit e pastër përçueshmëria i përket krijimit të çift eve 
të elektron–zgavër. Gjysmëpërçuesit e pastër kanë 
përçueshmërisë prej lëvizjeve të elektroneve.

Që ta kuptojmë mekanizmin e përçueshmërisë do 
të mendojmë atome të radhitura prej grilës së kristalit 
në fushën elektrike. Fusha është e rëndësishme për ta 
orientuar shtegun e elektronit (ai do të lëviz kah ano-
da (+)). Nëse gjatë kushteve të caktuara një elektron 

me radhë. Pastaj i dyti do të plotësohet prej të tretit, 
pra te ai do të vjen zbrazëtira. Në këtë mënyrë elektro-
ni të lëviz në një kahe kurse zgavra (vendi i zbrazët) 
sikurse të lëviz në kahe të kundërt.

Domethënë, si bartës të rrymës te gjysmëpërçue-
sët paraqiten edhe elektronet edhe zgavrat.

 

- + 

- + + + 
- - - 

 

lëvizja e elektroneve

 lëvizja e zgavrave

  
Fig. 4. Rryma elektrone dhe zgavrove te 

gjysmëpërçuesit nën tension

 
 

Еg 
 

 
 

Еg 
 

Fig. 3. (а) Paraqitja për zonat energjetike (diagrame zonale) për gjysmëpërçuesit. 
(b) Elektronet (topat e zi) për kushtet e dhëna mund të kërcejnë prej valencës

është liruar prej njërit prej atomeve, ai pas veti ka lënë 
vend të zgavrës që sillet si të jetë mbushje elektrike po-
zitive, i lidhur për grilën (fi g. 4). Ky vend ka tendencë 
të lidh elektron, prandaj quhet zgavër.

Zgavra mund të mbushet me elektron prej atomit 
fqinjë, ashtu që tani atje do të ndodh zgavër, e më tutje 

elektron (-e)

zbrazëtira (+e)

përçues përçues

a) b)

valencë valencë
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Gjysmëpërçuesit mund të jenë në formën elemen-
tare, por mund të jenë edhe dy edhe më shumë kom-
ponimet atomike. Prej gjysmëpërçuesve elementar më 
tipik janë ato prej grupit të katërt të sistemit periodik të 
elementeve (fi g. 5). Dhe atë Si (siliciumi), Ge (germani-
umi) dhe Sn (kallaj i kaltër).

Përçueshmëria primesë

Përçueshmëria e siliciumit të pastër është shumë 
e vogël, pra mund të zmadhohet duke shtuar atome-
ve–primesa të ndonjë elementi tjetër. Përçueshmëria e 
këtillë quhet përçueshmëria me primesë. Varësisht prej 
llojit dhe valencës së elementit kimik që shfrytëzohet 
si doping (shtesë), gjysmëpërçuesit mund të jenë P–lloj 
(lloj pozitiv) ose N–lloj (lloj negativ).

N–lloj (lloj negativ) silicium fi tohet gjatë dopin-
gimit me atome me valencë më të lartë prej siliciumit 
sikurse, për shembull, fosfori pesëvalent (fi g. 6).

Kështu gjatë formimit të kristalit prej siliciumi 
mund të ndodh në vend të një atomi të siliciumi të jetë 
zëvëndësuar me atom të fosforit. Vendi i atillë lehtë 
mund të lirohet elektroni i prej valencs së pestë të fos-
forit. Kështu te gjysmëpërçuesi ekziston koncen trim të 
elektroneve të lirë se sa te lloj i vet, prandaj quhet edhe 
negativ (N)–lloj i gjysmëpërçuesit.

 

Periodi~en 
sistem 

na elementite 

 
 Sistemi 

periodik i 
elementeve

Fig. 5. Gjysmëpërçues tipik 
në formën elementare në 

sistemin periodik prej 
grupit IV, SI, Ge dhe Sn 
(korniza e verdhë). Me 

dopingim të Si me atome 
tre valent (elemente të 

gripit të tretë), fi tohet lloj 
P Si (korniza e kaltër). Me 

doping me atome pesë 
valent të grupit të pestë, 

fi tohet tipi N Si (korniza e 
kuqe).

P 

Si Si Si Si 

Si Si Si Si 

Si Si Si 

Si Si Si Si 

- 

Elektroni i pestë i paçift ësuar nga fosfori 
mbizotrohet si mbushje negative elektrike

Fig. 6. Elektroni i lirë te N—lloj i siliciumit.
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P–lloj (lloj pozitiv) siliciumi fi tohet gjatë dopingut 
me atome me valencë më të ulët (për shembull, bori 
trevalent).

B 

Si Si Si Si 

Si Si Si Si 

Si Si Si 

Si Si Si Si 

+ 

 
vendi mbahet si mbushje elektrike pozitive

Fig. 7 Zgavra te P lloj i siliciumit

Kështu, gjatë formimit të kristalit prej siliciumit 
mund të ndodh një vend prej siliciumi të merret me 
jon trevalent (fi g. 7). Në atë vend ekziston një elektron 
prej atomi fqinjë të siliciumit që nuk ka marrë,,dorë“ 
nga fqiu pasi ai ka vetë 3 duar. Vendi i këtillë është se 
si mbushja pozitive që ka tendencë të robëron elek-
tron. Gjysmëpërçuesit e këtillë kanë më shumë zga-
vra se sa lloj i vet, prandaj quhet P–lloj gjysmëpërçues. 
Dopingu i siliciumit të pastër, që të fi tohen P dhe N 
silicium, arrihet në shumë mënyra të ndryshme. Për 
disa qëllime ajo bëhet qysh derisa siliciumi është sh-
krirë, pra atëherë shtohet substanca për doping. Kur 
do të nguroset siliciumi, atëherë atomet e dopingut in-
korporohen te grila dhe bëjnë P ose N lloj të siliciumit.

Mënyrë tjetër shumë e shpeshtë të inkorporimit 
të dopingut te substanca themelore (siliciumi) është 
më së shumti i përfaqësuar në industrinë mikro elek-
tronike me ndihmën e bombardimit të substancave 
themelore me atome të përshpejtuara prej dopingut. 
Kështu, nëse janë mjaft  të shpejta, doping–grimcat 
shpërthejnë nëpërmjet sipërfaqes hyjnë në brendësinë 

e materialit. Atje ato inkorporohen në të dhe krijojnë 
elektrone të lira të reja ose zgavra.

Gjysmëpërçuesit zbatohen në elektronikë dhe mi-
kro elektronikë (instrumente elektronike me dimensi-
one mikrometrike) për bërjen e diodave, transistorë, 
çipa etj. Në fi g. 8 është dhënë e ashtuquajtura vafl a 
(disk rrethor i hollë i prerë) prej siliciumit të pastër që 
më tutje shfrytëzohet për të bërë çipa.

 

Fig. 8. Gjysmëpërçues prej siliciumi. Prej tij 
bëhen çipa për kompjuter.

Jepni domethënie këtyre koncepteve fi zike. Nëse 
është e nevojshme, sugjeroni edhe shembuj.

– Gjysmëpërçues
– formimi i zgavrave
– tip personal të përçueshmërisë
– zbatimi i përçueshmërisë
– dopingimi ( lloj P dhe lloj N).

6.2. PN–KONTAKT

Përfi timi i PN–kontaktit
Vet emri tregon se ajo përbëhet prej kontaktit 

ndërmjet llojit P, dhe tjetrit lloj N. Gjatë vendosjes 
së kontaktit ndërmjet P gjysmëpërçues (që është si-
kur të ketë tepricë të mbushjeve të lira pozitive) dhe 
N–gjysmëpërçuesi (që është sikur të ketë tepricë të 
elektroneve), kontakti PN nuk mund të vendoset me 



87

6. Gjysmëpërçues

një bashkim fi zik ose me ngjitje të dy llojeve të gjysmë 
përçuesve. Deri te formimi i kontaktit PN mund të 
arrihet për vet fabrikimin e gjysmë përçuesve. Kështu, 
për shembull, nëse kemi silicium (Si) të llojit të vet, 
pra prej njërës anë e bombardojmë me jone prej bori 
–B,d.m.th. e dopingojmë me atome akceptor, por nga 
ana tjetër me atome të fosforit–Р, d.m.th. e dominoj-
më me atome donorë për ta shndërruar në llojin per-
sonal të Si në N–llojin e siliciumit, atëherë do të vjen 
deri te formimi i kontaktit PN. Ekzistojnë edhe shumë 
mënyra tjera të krijimit të kontaktit PN. Megjithatë, 
kontakt ideal PN më lehtë realizohet nëse gjysmë 
përçuesi bëhet në formë të fi lmit të hollë (shtresë). 
Atëherë, nëse për krijimin e shtresave, d.m.th., për 
rritjen e tyre graduale, gjysmë përçuesi më i shpeshtë 
deri te trashësi e caktuar dopingohet me atome donor, 
por pastaj atomet prej donorit me atome akceptor, atë-
herë vjen deri te formimi i kontaktit PN.

Ndryshimet e brendshme në PN–kontaktet

Te P–gjysmëpërçuesi gjithsesi se ka koncentrim 
më të madh të zgavrave, por te lloj N gjysmëpërçuesi 
ka koncentrim më të madh të elektroneve, prandaj сnë 

vendin e bashkimit vjen deri te lëvizja e bartësve the-
melor. Kështu, pjesë e zgavrave të llojit Р e kalojnë ku-
fi rin dhe sipas rrugës së difuzionit shkojnë prej vendit 
ku koncentrimi i tyre është më e ulët (në N), por pjesë 
e elektroneve prej llojit N e kalojnë kufi rin dhe banoj-
në te pjesa P. Në atë mënyrë kufi ri ndërmjet P dhe N 
do të krijon shtresë i cili është varfëruar me bartësin 
themelor (elektrone dhe zgavra). Te zona kufi tare, prej 
ku bartësit sipas rrugës së difuzionit migrojnë nëpër-
mjet kufi rit, ngel i pa kompensuar i lidhur mbushja 
hapësinore. Pasi sikurse të jetë pastruar prej bartësve, 
përçueshmëria e tij do të jetë e zvogëluar. Prandaj ai 
quhet shtresë e varfëruar, shtresa e barrierës ose shtre-
së e kapur (shtresë e varfëruar).

Kontakti PN i tensionit të jashtëm

Nëse P e lidhim për potencialin (+) por te N për 
(–), d.m.th., e polarizojmë drejtë, atëherë elektronet 
prej burimit do të vijnë te pjesa N dhe do t’i neutrali-
zojnë zgavrat e shtresës kufi tare (fi g. 3а). Njëkohësisht, 
elektronet prej shtresës kufi tare të pjesës Р do të ikin 
nga polariteti pozitiv i burimit, pra trashësia e shtresës 
së varfëruar do të jetë më e hollë dhe e dobët. Atëherë 
rryma do të mund të rrjedh nëpër kufi rin PN, pra 

ndriçuesja С do të ndriçon (fi g. 4а).
Nëse kontakti PN kyçet në ten-

sionin invers (fi g. 3b), ashtu që pje-
sa P do të jetë te potenciali negativ 
por pjesa N te pozitivi, elektronet 
prej burimit nuk do të mund të ka-
lojnë shtresën e barrierës, pasi do 
të jetë të refuzuar prej elektroneve 
të cilët gjenden te barriera. Në këtë 
rast nëpër kontaktin PN nuk do të 
mund të rrjedh rrymë, pra ndriçue-
sja С nuk do të ndriçon (fi g. 4b).

Dioda shfrytëzohen njëjtë si-
kurse diodat vakuum, për drejtimin 
e tensionit alternativ. Kahja e de-
përtueshme e diodës është shënuar 
me kahen e shigjetës prej simbolit 

 

 
 

P-тип 
 

 
N-тип 

шуплини 
електрони zgavër

P-lloj

elektron

shtresa e varfëruar

N-lloj

Fig. 2. Në kufi jtë e bashkimit formohet shtresë e varfëruar me bartës. 
Përçueshmëria e tij është zvogëluar, prandaj quhet edhe shtresë e barrierës. 

Vija e kuqe tregon se si ndryshon koncentrimi i zgavrave nëpër gjithë gjatësinë 
e gjysmëpërçuesit PN. Vija e kaltër tregon ndryshmin e koncentrimit të 

elektroneve.
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të tij (fi g. 3а), por e pa depërtueshmja është nga ana e 
kundërt e vizës vertikale (fi g. 4b).

Karakteristika volt–amper (VA) e diodës
Varësia e rrymës (I) nëpër një mediumi, prej ndrys-

himit të tensionit (V) te skajet e tij quhet karakteristika 
volt–amper. Karakteristika volt–amper e kontaktit PN 
është jo lineare (dallohet prej vijës së parë sikurse që jep 
ligji i Omit për rezistorin e zakonshëm). Për tensionet 
negative (fi g. 5) rryma është krejtësisht e vogël, ndërsa, 
përsëri, për pozitivët ajo fi ton vlera më të mëdha të cilët 
rriten me zmadhimin e tensionit.

 
 

Fig. 5. Karakteristika jolineare VA e 
diodës gjysmëpërçues.

Nga aspekti teorik është gjetur se karakteristika 
volt–amper për kontaktin PN mund të paraqitet me 
këtë varësi

  
I = I0 (e eV/kT - 1) 

Ku I0 quhet rryma inverse e përforcimit (fi g. 5). 
Paraqitet gjatë tensioneve të mëdha inverse, por me 
zmadhimin e mëtutjeshëm të tensionit invers, ajo 
nuk ndryshon). Te formula e është mbushja e elektro-
nit, k–konstanta e bolcmanit, por Т është temperatura 
absolute.

 
 

 

USHTRIM LABORATORIK:

Incizimi i karakteristikës voltamper të diodës 
gjysmëpërçues PN

E nevojshme:
1) bateria prej 4,5 V.
2) rezistor me rrëshqitës ose potenciometër
3) dioda PN
4) ndërprerës
5) voltmetër
6) ampermetër
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Lidhja

Bateria lidhet me rezistor te bashkimi potencial. 
Pastaj, tensioni prej rrëshqitësit dhe prej njërit skaj të 
potenciometrit lidhet në rreth me ndërprerës, amper-
metri edhe me diodën PN. Në fund lidhet voltamperi 
paralel me diodën.

Matje

Zhvendoset rrëshqitësi i potenciometrit për të fi tu-
ar tensione 0 V,0,5 V; 1 V; 1,5 V; 2 V; 2,5 V; 3 V.......4,5 
V, por po ashtu, për çdo vlerë të tensionit lexohet vlera 
e rrymës. Vlerat futen në tabelë. Pastaj ndryshon po-
lariteti i baterisë (ndryshojnë + dhe –), dhe mënyra e 
ndryshimeve të tensionit për gjysmë volt përsëritet për 
tensionet inverse të PN, dhe po ashtu shkruhen rrymat 
për çdo tension.

Paraqitja e rezultateve në tabelë
 

 V[V]   
I [A] 

1 -4,5  
2 -4,0  
3 -3,5  
   
   
9 0  
10 +0,5  
11 +1  
   
   
18 +4,5  

Numri i 
matjeve

Tensioni Rryma

 
Skica e lidhjes PN

 

V 
A 

E 

PN 

P 

 
Skema e lidhjes.

Paraqitja grafi ke e rezultateve

Çift et e vlerave (V, I) futen te grafi ku me boshte si-
kurse te fi gura:

 

V 

I 
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rryma e zgavrës drejt e 
polarizuar

Fig. 3а. Ndryshimet e kufi rit të kontaktit PN kur 
është kyçur në tension të drejtë. 
(Shtresa e varfëruar e holluar)

Fig. 3b. Ndryshime te kufi ri i kontaktit PN kur 
është kyçur te tensioni invers. 
(Shtresa e varfëruar trashet)

polarizimi 
invers

zgavrra e rrymës

Fig. 4а. Nëse kontakti PN–është drejt i polarizuar, 
atëherë llamba do të ndizet.

Fig. 4b. Nëse kontakti PN invers i polarizuar, llamba 
nuk do të ndriçon.
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6.3. DIODAT, FOTODIODAT, 
LED–DIODA

Light Emmiting Diode (LED) përbëhet, gjithashtu, 
prej kontaktit (fi g. 1). Disa dioda mund të emetojnë 
dritë por të tjerat, përsëri mund ta detektojnë, pra qu-
het fotodioda. Punon në principin e lirimit të dritës e 
cila krijohet gjatë relaksimit të atomeve gjatë kthimit të 
elektroneve të shqetësuara në nivelin themelor. Janë si 
drita të vogla të gjelbra dhe të kuqe që shërbejnë si in-
dikator në punën e kompjuterit, tastaturës, televizorit, 
sistemit muzikor etj. Janë te dispjejët me dimenzione të 
mëdha (reklamat ndriçuese) etj.

PN 

 

 
kontakti

drita e 
emetuar

Fig.1. Ndërtimi i diodës LED

Ardhmëria e diodës LED është e fl aktë. Shkencëtarët 
fi tojnë dioda të cilat sipas aft ësisë të prodhojnë dritë aq 
më shumë t’u afrohen llambave të zakonshme dhe ha-
logjenë, pra pritet së shpejti krejtësisht të mundet t’i 
zëvendësojnë (fi g. 2). Përndryshe llambat LED shpen-
zojnë 50 herë më pak energji elektrike për ndriçimin e 
njëjtë por zgjasin disproporcionale më gjatë.

 
Fig. 2. Llambat LED do t’i zëvendësojnë të zakonshmet.

Përveç kësaj, prej kontakt PN janë bërë edhe sen-
zor të ndryshëm të cilët janë të ndjeshëm të ndryshimit 

të ndriçimit, detektorët infrakuqe për të shikuar natën, 
detektorë për rrezatim radioaktiv, edhe shumë të tjera.

Fotodiodat dhe qelizat fotovoltaike (PV)

Në kontakti PN ndriçon, atëherë kuantet e dritës u 
japin energji plotësues elektroneve prej zonës valent të 
kërcejnë te përçuesi. Kështu, me ndihmën e dritës me 
energji (hv), mjaft  të madhe për t’u dhënë elektroneve 
prej zonës valent mundësi ta kalojnë zonën e ndaluar, 
gjenerohet tension. I lidhur në qark me shpenzues, paj-
isja e këtillë gjeneron edhe rrymë, prandaj sipas kësaj, 
energji elektrike. Ekzistojnë dy zbatime të kësaj vetie: 
fotodiodat dhe qelizat voltaike.

Fotodiodat mund të shërbejnë si senzor të dritës 
dhe infrakuqe dhe rrezatim UV. Televizori juaj kontro-
llohet me komandues nëpërmjet fotodioda së këtillë. 
Rrezet infrakuqe të pa vërejtura bartin në largësi infor-
mata të cilat shndërrohen në rryma analoge.

 
Fig. 3. Qelizat voltaike (solare) prej elektranës solare të 

Maqedonisë,,SIETO” në afërsi të Shkupit (Kadino).

Kontakti PN deri dikur shfrytëzohej për bërjen e 
qelizave fotovoltaike. Qelizat e sotshme prej tekno-
logjisë siliciumit bëhen prej kontakteve PIN (lloj P, lloj 
personal 1 (i pa dopinguar) dhe lloj N).
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Te fi gura 3 janë dhënë qeliza fotovoltaike (solare) 
prej siliciumit gjysmë kristal, të cilët e shndërrojnë ener-
gjinë diellore në elektrike. Në botën e zhvilluar mbijnë 
numër shumë i madh i centraleve elektrike diellore. Në 
Maqedoni për tani ka vetëm një eliktë solare në fshatin 
Kadino, në afërsi të Shkupit.

Për t’u mbrojtur prej ngrohjes globale emetimi i 
tepruar i karbon dyoksidit, botës i ngel të bën zëven-
dësim të energjisë që fi tohet prej qymyrit dhe naft ës 
me energji prej Diellit

Detektor gjysmëpërçues të rrezatimit jonizues

Detektorët gjysmëpërçues përbëhen prej diodës së 
siliciumit PN, dhe shfrytëzohen për detektim të rrezati-
mit rëntgen ose rrezatimit gama.

Në vend të kontaktit PN, tani më vërejtëm, se for-
mohet shtresë barrierë e cila i pengon elektronet dhe 
zgavrat të kalojnë dhe të japin rrymë. Gjithmonë kur 
te shtresa PN futet rrezja gama, për shkak të aft ësisë jo-
nizuese do të prodhohen elektrone dhe zgavra (fi g. 4). 
Prania e tyre do ta zmadhon përçueshmërinë e kontak-
tit PN dhe do të mund të rrjedh rrymë. Rryma regjistro-
het, por me elektronikë plotësuese tregohet madhësia e 
rrezatimit.

Në vend të kontakti PN, tani më vërejtëm, se formo-
het shtresë barrierë e cila pengon elektronet dhe zgavrat 
të kalojnë dhe të japin rrymë. Gjithmonë kur te shtre-
sa PN futet rrezja gama, për shkak të aft ësisë jonizuese 
do të prodhohen elektrone dhe zgavra (fi g. 4). Prania 
e tyre do ta zmadhon përçueshmërinë e kontaktit PN 
dhe do të mund të rrjedh rrymë. Rryma do të regjistro-
het, por me elektronikë plotësuese tregohet madhësia e 
rrezatimit.

P 
N 

 

A 
+ + + 

- - - 

  
rrezatim gama

Fig. 4. Një skemë e thjeshtësuar e detektorit gjysmëpërçues 
për rrezatimin gama.

 
 

 
 

Fig. 5. Detektor gjysmëpërçues i fi rmës Bioscan SA, për in-
cizim rëntgen digjital (në vend të fotografi së së fi lmit fi tohet 

fotografi  digjitale).

DREJTUES GJYSËMPËRÇUES

Dioda shfrytëzohet për tension alternativ (tension 
ku polet rregullisht e ndryshojnë shenjën). Kahja e de-
përtueshme e diodës me kahe të shigjetës prej simbolit 
të saj (fi g. 3 nga mësimi i kaluar). E depërtueshmja është 
prej anës së vizës vertikale.

Drejtuesi mund të realizohet me një diodë 
gjysmëpërçues, një kondensator elektrolitik (me kapa-
citet rreth 10 μF), një rezistor dhe tel përçues. Për të shi-
kuar veprimin drejtues, është i nevojshëm një transfor-
mator prej 6V dhe një osciloskop.
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(а) Për të vërejtur ndryshimet e rrymës alterna-
tive, lidhet skema e parë. Skajet e rezistorit lidhen te 
osciloskopi.

(b) Për të fi tuar rrymë të drejtë, është e nevojshme 
diodë gjysmëpërçues. Atëherë tensioni i drejtuar, i shi-
kuar duket sikurse te fi gura

220 V ~ 1 k��6 V ~ 
50 Hz  

transfor-
matori

kah 
osciloskopi

Fig. 1(a) Rryma alternative prej transformatorit që duhet të 
drejtohet.

220 V ~ 1 k��6 V ~ 
50 Hz 

 

transfor-
matori

kah 
osciloskopi

Fig. 1(b) Drejtues i rrymës alternative me një diodë.

220 V ~ 
1 k��6 V ~ 

50 Hz 10 �F �

+ 

 

transfor-
matori

kah 
osciloskopi

Fig.1(c) drejtues dhe fi ltër për rrymën alternative me një 
diodë dhe një kondensator.

(c) Nëse dëshironi t’i ëmbëlson ndryshimet e rrymës, 
atëherë është e nevojshme edhe një kondensator në ro-
lin e fi ltrit, i cili të mbushet për kohën e gjysmëpërçuesit 
te i cili dioda është e depërtueshme dhe do të zbrazet 
kur ajo është e pa depërtueshme. Ashtu që gjithë kohës 
nëpër rezistorin do të rrjedh rryma.

 

Rryma alternative e pa drejtuar

 

Rryma alternative e drejtuar

Rryma alternative e drejtuar dhe e fi ltruar
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6.4. TRANSISTORI

Transistori i parë

 
Fig. 1. Transistori i parë

Zbulimi i tij në vitin 1948 bëri revolucion në elek-
tronikë mundësoi zëvendësim të shpejtë të llambave 
kabike elektronike me pajisje gjysmëpërçues minia-
ture. Prej atëherë, pra deri më sot, janë krijuar të gji-
thë teknik elektronik duke falënderuar çdo ditë na 
e lehtëson jetën, na japin mundësi për komunikim të 
shpejt (telefonik dhe lidhje satelitore), qasje deri te in 
format (kompjuter dhe internet) dhe shumë punë të 

tjera. Transistori i parë ka 
qenë МОSFEТ (fi g. 1), por 
bazat teorike për veprimin 
e tij përforcues kanë qenë 
të bëra diçka më vonë prej 
konstruksionit të tij nga ana 
e Shokli. Shpenzimi i vogël 
i rrymës elektrike, dimen-
sionet miniature dhe eli-

minimi i faktorit thyerje, ka sjellë deri te zëvendësimi 
i shpejtë i gypave elektronik. Në periudhën e ardhsh-

me pas Luft ës së dytë botërore vijonte konstruksioni i 
makinave njehsuese me elementet gjysmëpërçues. Në 
vend të dhomave të mëdha, kompjuterët u bën makina 
me dimensione relativisht të vogla. Emri i transistorit 
vjen si baule prej fj alës angleze, rezistor transfer, që do 
të thotë rezistor kalues.

Transistor shtresor bipolar

Në kohën më të re ekzistojnë transistor me pika dhe 
me kontakte shtresore. Ne, për shkak të thjeshtësisë, 
do t’i shqyrtojmë ato me kontakte shtresore. Emri 
BIPOLAR vjen prej atje që përbëhet prej dy llojeve të 
gjysmëpërçuesve: P dhe N. Transistori shtresor bipolar 
paraqet sistem prej dy diodave të lidhura në seri, ë sak-
të, të sjellur në kontakt seri të drejtpërdrejt njëra pranë 
tjetrës. Domethënë, transistori paraqet dy shtresa dio-
dash me elektrodë të përbashkët (baza e përbashkët). 
Dy elektrodat tjera quhen emiter dhe kolektor. Pasi 
ekzistojnë dy lloje të gjysmëpërçuesve, ekzistojnë edhe 
dy kombinime të transistorit shtresor bipolar, dhe atë, 
NPN (fi g. 2.а) dhe PNP (fi g. 2.b).

 
 
 
 

 
    
 
 

P N N
Е K 

B 
Fig. 2а. NPN transitor.

 

P P N 
Е K 

B 
Fig. 2b. PNP transistor.

NPN PNP 

B B 
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K K 

 
Shenjat skematike për PNP dhe NPN.
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Bashkime të transistorit bipolar

Sikurse treguam më përpara, transistori bipolar për-
bëhet prej tre shtresave (baza –B, emiteri–E dhe korrek-
tori–K). Sipas gjatësisë së rrugës nëpër transistor, te 
kufi jtë e të dy kontakteve bipolare (PN, pra pastaj NP, 
formohen dy shtresa barriere (aprion) –fi g. 3. Kështu, 
për elektronet, për shembull, një kalim do të jetë i de-
përtueshëm, por tjetri i pa depërtueshëm (barriera). Me 
ndihmën e polarizimit të drejtë të transistorit, mund të 
krijohen kushtet e përçueshmërisë.
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Fig. 3. Transistori PNP.

Dioda PN e transitorit të parë le të paraqet pjesë prej 
qarkut hyrës (emiter dhe bazë). Dioda e dytë le të për-
bëhet prej bazës (B) dhe kolektorit (K), është pjesë prej 
qarkut dalës. Këto dy qarqe është e nevojshme të lid-
hen me burim të rrymës të tensionit të drejtë, dhe atë, te 
hyrja e kahes së depërtueshme, por te dalja e pa depër-
tueshme. Me atë hyrja arrihet shtresa barrierë (aprion) 
të hollohet. Por te dalja të zmadhohet. Në kushte të këti-
lla të polarizimit te transistori mund të paraqitet efekti 
përforcues (efekti i transistorit).

Gjithë ajo që është dhënë për transistorin NPN do 
të vlen edhe për PNP, vetëm që skemat duhet të ndërro-
hen shenjat e burimeve për polarizim.

Rëndësia e transistorit është që ai është element 
përforcues. Ajo do të thotë se nëse sillet rrymë e vogël 
e ndryshueshme te qarku hyrës i transistorit ai do të 
paraqitet si rrymë shumëfi sh e përforcuar që ndryshon 
në të njëjtën mënyrë sikurse që ndryshon tensioni te 
qarku hyrës. Transistori përdoret në përforcimet edhe 
shumë pajisje tjera elektronike, te radio pranuesit, te-
levizorët etj.

Te fi gura 4 është treguar mënyra e polarizimit të një 
transistori NPN. Polarizimi i drejtë i transistorit për të 
paraqitur veprim përforcues. Po ashtu, hyrja polari-
zohet te kahja e depërtueshme, por dalja te kahja e pa 
depërtueshme.
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qarku

dalës 
hyrës

(а) Transistori NPN me bazë tokëzimi 
(e përbashkët edhe për qarkun hyrës dhe dalës).

rrethi 
dalës

rrethi 
hyrës

(b) Transistori NPN me emiter tokëzimi 
(e përbashkët edhe për qarkun hyrës dhe dalës).

rrethi 
dalës

rrethi 
hyrës

(c) Transistori NPN me kolektor tokëzimi 
(e përbashkët edhe për qarkun hyrës dhe dalës)
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FET transistori

 

  

Emri vjen prej principit të punës së transistorit i cili, 
në realitet e kontrollon rrymës me efektin e induktuar 
të fushës elektrike. Përbëhet prej tre elektrodave, dhe atë 
porta (G =gate), burimi (S=source) dhe uvor (D=drain). 
Deri sa transistorët bipolar janë ç’kyçur, që do të thotë, 
nëse nëpër bazën do të rrjedh rrymë, atëherë nuk mund 
të rrjedh kurrfarë rryme nëpër qarkun e kolektorit. Për 
dallim prej tyre, transistorët me efekt të punës (FET) 
janë kyçur aparate të cilët lëshojnë vlerë maksimale të 
rrymës dalëse, nëse te gejti nuk ka tension. Tensioni i 
sjellur te gejti (G) mundet vetëm të zvogëlohet rrjedhja 
i asaj rryme. FET–i përbëhet prej kalimit PN. Qëllimi i 
tij është ta siguron shtresën aprion me të cilin mundet 
të kufi zohet rrjedhja nëpër kanal. Nëse kontaktet ndër-
mjet dy llojeve të gjysmëpërçuesve janë shtresor, atë-
herë ai quhet shtresor ose JFET (J=Junction).

 

                                                

           N 

P

P

G 

D S                                                 

           N 

         P 

         P  
Fig. 1. Ndërtimi principi i JFET–it

FET (JFET) shtresor është bërë prej copës prej 
gjysmëpërçuesit të llojit N (fi g. 1) e cila quhet kanal. Te i 
cili është mbjellë ngushtim prej gjysmëpërçuesit të llojit 

P, që e krijon gejtin (portën). Sipas gjatësisë së rrugës 
ndërmjet burimit (S=source) dhe uvorit ose e kullimit 
(D= drain), gjysmëpërçuesi i llojit N zbatohet sikurse 
rezistor.

Te drejtimi FET i rrymës ndërmjet sorsit (S) dhe 
drejnit (D) realizohet nëpërmjet sjelljes së tensionit 
invers (G të lidhur me tension negativ, por S të ten-
sionit pozitiv). Në atë rast trashësia e shtresës kapëse 
zmadhohet (zonë e errët e kaltër), por me atë zvogëlo-
het trashësia e kanalit përçues, pra rezistenca e tij rri-
tet. Rryma nëpër kanal do të zvogëlohet. Domethënë 
se JFET–i është pajisje te i cili me ndihmën e tensionit 
ndërmjet sorsit dhe gejtit drejtohet rryma ndërmjet sor-
sit dhe drejnit.

G 
-VGS  

ID                                              
           N 
  N D S P

P

         P 

         P 

Fig. 3. JFET i kanalit N– invers i polarizuar. Zona e errët 
paraqet trashje e shtresës kapëse për shkak të polarizimit 

invers së kalimit PN.

MOSFEST (MOSFET = Metal–Oxide 
Semiconductor Field Eff ect Transistor)

Menjëherë ta deshifrojmë shkurtesën. Ky transistor 
është bërë prej bashkimit ndërmjet metalit, (M= me-
tal), oksidi (O= oxide) gjysmëpërçuesit (S= semicondu-
ctor), transistorit me efekt të fushës (FET). Prej fi gurës 
4 mund të vërehet se ai përbëhet prej kontaktit NPN. 
Njëjtë sikurse te FET–i, edhe te morfet–i ekzistojnë 
tre elektroda: burimi (source), uvor (drain) dhe porta 
(gate).

Gejti te MOSFET–i paraqet elektrodë metalike 
shtresore (fi g. 4), e cila është e ndarë prej
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Fig. 4. Prerja e principit të skicës së 
një transistori MOSFET.

Р–përçuesi me shtresë izoluese (e bardhë). Nëse 
nuk ekziston tension të gejtit, atëherë ndërmjet sorsit 
(S) dhe drejnit (D) ekzistojnë barrierë dhe të dy kontak-
tet PN prej strukturës NPN. Nëse tani te porta G sillet 
izolator pozitiv VG, atëherë nën ndikim të induksionit 
(infl uenca) te shtresa P, te vet kufi ri i tij (intersrejsi) 
me izolator do të krijohet anasjelltas sipas polaritetit 
(negativ) sasia e elektricitetit nën veprimin e infl uen-
cës. Në atë mënyrë te shtresa e izolatorit krijohet fushë 
elektrike (prej atje edhe emri transistor fi eld eff ect) e 
cila drejtohet prej jashtë me tensionin VG. Me tension 
pozitiv mjaft  të madh VG (mjaft  fushë e fortë) mund të 
ndodh numri i elektroneve të induktuara ta tejkalon 
numrin e zgavrave prej atomeve akceptues prej shtresës 
Р. Në atë mënyrë krijohet një shtresë e hollë në afërsi 
të izolatorit (mbi vijën e verdhë të ndërprerë), te e cila 
gjysmëpërçuesi i llojit Р do të kalon në N. Kështu, si-
pas gjatësisë së kanalit shtresat e kapjes prej kontaktit 
PN do të zhduken, pra ndërmjet sorsit (S) dhe drejnit 
(D) do të formohet një kanal përçues i hollë i (mbi vijën 
e ndërprerë) nëpër të cilin kalon rrymë. Nëse tensio-
ni i portës VG është negativ, atëherë depërtueshmëria e 
kontakteve PW bëhet më e vogël (kanali i hollë i vijës 
së verdhë të ndërprerë hollohet, pra rryma nuk do të 
rrjedh. Ngjashëm sikurse te transistori i zakonshëm, 
morfet–i përdoret si përforcues.

6.5. TRANSISTORI BIPOLAR SI 
PËRFORCUES

Roli revolucionar i transistorit është veprimi i tij 
përforcues. Pikërisht, me konstruktimin e qarkut të 
zakonshëm, me një transistor dhe disa elemente tje-
ra është e mundshme përforcim i ndonjë tensioni të 
ndryshueshëm ose rrymë. Kështu, ekzistojnë përfor-
cues të tensionit dhe rrymës. Përforcuesit e vërtetë të 
sinjaleve të cilat shfrytëzohen në jetën e përditshme 
prej shumë transistorëve (më shumë shkallë).

Marr në përgjithësi, një përforcues i tensionit 
mund të paraqitet si një kuti e zezë te e cila një sinjal 
(tension) hyn me amplitudë të vogël, por del me am-
plitudë të madhe. Po ashtu, amplituda e sinjalit hyrës 
shënohet me Vin por sinjali i përforcuar shënohet me 
Vout (fi g.1).

 
 
 

 
 

 

 

Аv 
Vin 

Fig. 1. Përforcuesi mund të paraqitet me kuti të zezë te i cili 
sinjali (tensioni i ndryshueshëm) përforcohet për Av herë.

Raporti ndërmjet amplitudave të sinjalit hyrës dhe 
dalës (i përforcuar) quhet koefi cienti i përforcimit të 
tensionit të përforcuesit, d.m.th.,

АV = Vout / Vin.  

Përforcues i tensionit me emiter të tokëzuar

Nëse përforcuesi është realizuar vetëm me një tran-
sistor me emiter të tokëzuar, ai quhet përforcues i za-
konshëm. Ai nuk është ideal dhe ka shumë mangësi, 

N 
P 
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G 

D 
N 

+ + + +
- - - -

VG + 

+ VSD 

metali

burimi
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por megjithatë paraqet aparat përforcues të thjeshtë e 
cila furnizohet me një burim të tensionit. Tensioni që 
duhet të përforcohet (sinjali) kyçet te hyrja e përforcu-
esit i shënuar sikurse “signal input”. Është e nevojshme 
të dihet lloj i transistorit PNP ose NPN. Prej këtu për-
caktohet edhe o i furnizimit. Lloj i transistorit mund të 
kërkohet te katalogët e prodhuesve, dhe prej atje mund 
të gjenden të dhënat e nevojshme (e dhënë për tension 
e furnizimit Vcc. Nëse nuk është i njohur koefi cienti i 
përforcimit të rrymës (HFE ose р), atëherë eksperimen-
talisht incizohen karakteristikat e tij, pra përcaktohen 
parametrat e tij. Tensioni i përft uar fi tohet te fundi i 
rezistorit punues RL që është shënuar sikurse “signal 
output”. Te përforcuesit ideal ndryshimet e tensionit të 
përforcues dalës fj alë për fj ale i reprodukon ndryshi-
met e tensionit hyrës. Përforcuesi ideal i këtillë, thuhet, 
punon pa shtrembërim.

Në realitet përforcuesit e këtillë nuk ekzistojnë, pra 
tentohet me qarqe elektronike plotësuese të zvogëlohet 
shtrembërimi, pra tensioni dalës të përshtatet te hyrja 
dhe ndryshohet njëkohësisht me atë.

 

R1 

R2 

IB 

RE 

RL 

+VCC 

t 

IC 
C1 

CE 

IC 

Sinjali 
dalës

Sinjali 
hyrës

Fig. 2. Përforcuesi i transistorit me emiter të tokëzuar

Te fi gura 2 është dhënë skema e përforcuesit tran-
sistor të thjeshtë me emiter të tokëzuar(emiteri është 
i përbashkët edhe për qarkun hyrës dhe për dalës). 
Prej skemës mund të vërehet se transistori furnizohet 
vetëm me një burim të tensionit +Vcc i cili e polarizon 
te kahja e pa depërtueshme qarkun dalës të transistorit 
(kolektor–emiter).

Polarizimi i qarkut hyrës te kahja e depërtueshme 
është bërë te ndarje potenciometrike të tensionit të 
rënies së tensionit Vcc, ndërmjet rezistorëve R1 dhe R2 
dhe me marrjen vetëm të pjesës së tensionit që bie te 
skajet e R1. Roli i kondensatorit C1 e ka rolin te pen-
gon tensionin e drejtë për polarizim të rrethit hyrës ta 
ngarkon burimin e sinjalit. Roli i rezistorit emetues RE 
është të kryen stabilizimin e temperaturës të përfor-
cuesit për të mos nxehen kolektori i transistorit për 
shkak të rrjedhjes së rrymës së fortë. Për të mundur 
sinjali të mos zvogëlohet për shkak të rrjedhjes nëpër 
rezistorin Re, kryhet tejkalimi me kondensatorin me 
kapacitet të madh CE. Kështu, sinjali, pothuajse, pa re-
zistor plotësues kalon nëpër qarkun hyrës. Sinjali dalës 
është përforcuar për shkak të veprimit përforcues të 
transitorit, pra rryma e fortë e kolektorit rrjedh nëpër 
konsumatorin RL. Konsumatori RL mund të jetë alto-
parlant, instrument matës ose diçka tjetër.

Parametri më i rëndësishëm i transistorit quhet 
koefi cienti i përforcimit të rrymës. Ai e paraqet ra-
portin ndërmjet ndryshimit të rrymës së daljes (Δ/С) 
dhe ndryshimi i rrymës s hyrje (Δ/b) gjatë tensionit të 
dhënë t kolektorit, por shënohet me HFE.

HFE = �IC /�IB 

Jepni domethënie këtyre koncepteve fi zike

– Koefi cienti i përforcimit të tensionit,
– faktori HFE ose koefi cienti i përforcimit të rrymës,
– përforcues me emiter të tokëzuar,
– përforcim pa shtrembërim.
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6.6. KOMPONENTE TJERA 
GJYSMËPËRÇUES ELEKTRONIK

Tiristor (diak dhe triak)

 

V(V) 

I(A) 

1 

2 

Fig. 1. Karakteristika e formula voltamperike S.

Tiristori paraqet pajisje gjysmëpërçues e cila ka 
karakteristikë në formën e shkronjë latine “S”. Te paj-
isjet që kanë që kanë karakteristikat e formës S, është 
karakteristike ajo që ekziston zonë te e cila rryma 
zvogëlohet me rritjen e tensionit, e cila quhet tension 
zona negative e rezistencës diferenciale. Te çdo formë 
karakteristike S volt–amper ekzistojnë dy karakteri-
stikë pikash: njëra i përgjigjet tensionit maksimal te e 
cila rrjedh shumë rrymë e dobët, por tjetra i përgjigjet 
tensionit minimal gjatë rrymës shumë të fortë (fi g. 1). 
Dy karakteristikat e pikave u përgjigjen ndërprerësit 
(sviç), ku i pari i përgjigjet ndërprerësit të hapur, por 
i dyti të mbyllurit. Për shkak të karakteristikës së, ti-
ristori shfrytëzohet teknika impulsive si ndërprerës 
elektron. Ekzistojnë dy lloje tiristor, dhe atë, disa janë 
dypole (dinostor ose diak) por të tjerët janë tritol pra 
quhen trinistor ose triak. Diaku dhe triaku në mënyrë 
konstruktive realizohen në të njëjtën mënyrë, d.m.th., 
prej katër shtresave gjysmëpërçues, dhe atë janë ren-
ditur në mënyrë alternative PNPN. Te dinistorët, njëra 
elektrodë (katoda) është rasti i parë, por tjetra (ano-
da) është shtresa e fundit (fi g. 2a). Te tensioni dinistor 
të kyçjes (pozita 1) dhe tensioni i ç’kyçur (pozita 2) 

nuk mund të kontrollohen prej jashtë por të renditur 
me prodhimin e komponentëve. Te trinistori, pra ek-
ziston edhe elektroda e tretë G (porta ose gejti). Kjo 
është, në realitet, shtresa e dytë mbi katodën. Edhe 
triaku, sikurse edhe diaku, ka S forma karakteristi-
ka, forma e të cilit varet prej tensionit të portës–gej-
tit. Domethënë, ndërmjet G dhe K sillet tensioni prej 
të cilit varet forma karakteristike S ndërmjet anodës 
dhe katodës, prandaj edhe pozita (ndezja) dhe ç’kyçja 
(shuarja) mund të ndryshon. Prej këtu vijon se trini-
stori mund të përdoret si ndërprerës elektronik te i cili 
tensionet e ndezjes dhe shuarjes mund të kontrollo-
hen prej jashtë.
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Fig. 2а. Dinistor ose diak.
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Fig. 2b.Trinistori ose triaku dhe simboli skematik.
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Termopar përçues

 

 

 
 

 

tensioni i gjeneruar

nxehtësia

sipërfaqja e ngrohur

shtresa e ngrohët

rryma rryma 

shtresa e ft ohur

sipërfaqja e ft ohur

voltmetrit

Fig. 3. Termopar përçues (termoelement).

Termopari gjysmëpërçues është pajisje e cila për-
bëhet prej dy llojeve të gjysmëpërçuesve (p dhe n), për 
shfrytëzohet për matjen e temperaturës. Bazohet në gje-
nerimin e energjisë elektrike si pasojë e ndryshimit të 
temperaturës të dy kontakteve

Principi i punës së termoparit të gjysmëpërçuesit 
përbëhet prej kësaj: kur do të sillet nxehtësia në njërën 
anë (prej lartë të fi gurës 3) të termoparit gjysmëpërçue-
sit të këtillë, energjia e nxehtësisë i nxit elektronet prej 
nivelit donor prej llojit n gjysmëpërçues dhe i sjellë në 
zonë përçuese, por zgavrat prej niveleve akceptore prej 
gjysmëpërçuesit të llojit р, te zona valent.

Përqendrimi i bartësve dhe te gjysmëpërçuesit n 
dhe te p është zmadhuar te ana e ngrohët, pra për sh-
kak të refuzimit elektrostatik dhe difuzionit vjen deri 
te lëvizja e tyre në drejtim të pjesës më të ft ohët prej 
gjysmëpërçuesit (poshtë te fi gura 3). Lëvizja e bar-
tësve, domethënë, rrjedhja e rrymës, pra sipas rregu-
llave, te gjysmëpërçuesi n rryma rrjedh lartë, por te 
gjysmëpërçuesi р, rryma rrjedh poshtë. Te skajet e po-
shtme të çdonjërit prej gjysmëpërçuesve grumbullohen 
sasitë e kundërta të elektrikëve, pra për atë shkak krijo-
het ndryshimi potencial (tensioni) i cili mundet të ma-
tet. Tensioni i matur është proporcional me ndryshimin 
e temperaturës

�Т= Т2 - Т1 

ndërmjet pjesës së ngrohët (Т2) dhe më të ft ohtë (Т1), 
prandaj, voltmetri mund të gradohet për matjen e 
temperaturës.

 
P 

N 

Ana e ft ohët
izolatori

bakri

ana e ngrohët

Fig. 4. Komponentet për matjen e temperaturës.

Jepni domethënie këtyre koncepteve:

– forma karakteristike S voltamperike,
– dinistor (diak),
– trinistor (triak),
– termopar gjysmëpërçues.
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6.7. QARQE INTEGRALE

 
Qark integral prej prodhimit rus.

Qarqet integrale (IC=Integrated Circuits) në elek-
tronik janë të njohura edhe si mikro qarqe, mikroçipe, 
çipe ose çipe të siliciumit. Ato paraqesin qarqe elek-
tronike miniaturë të cilët përbëhen, prej komponen-
tëve gjysmëpërçues, por edhe prej komponentëve pa-
siv (rezistor dhe kondensator) të cilët janë përpunuar 
te sipërfaqja e një substrati të vetëm (pllaka themelore 
gjysmëpërçues). Qarqe integrale përdoren në realitet, 
në çdo aparat elektronik të kohës së re dhe kanë bërë 
revolucion në elektronikën bashkëkohore.

Në vend të lidhjes të numrit të madh të transi-
storëve të veçantë dhe komponentëve tjera në qarqe 
elektronike, IC teknologjia mundëson mbjellje të 
tyre (integrim) në një pllakë gjysmëpërçues të vetëm. 
Përparësia tjetër është edhe çmimi i përpunimit, inte-
grimi është shumë më e lirë prej përpunimit të qarkut 
prej komponentëve diskrete. Më e madhja prej të gjit-
ha përparësive është miniaturizimi i pajisjeve elektro-
nike. Komponentët në IC janë të vogla dhe afër njëra 
tjetrës. Çipet mund të kenë dimension prej disa mili-
metra katror deri më shumë prej një milion transistor 
në 1 mm2. Numri i komponentëve në njësi sipërfaqe të 
çipit quhet dendësia e integrimit.

Zbulimi i qarkut integral

 
Fig. 1. Qarku i parë integral i përpunuar në trup 

të germaniumit prej Xhek Kilbi në vitin 1958.

Meritat më të mëdha për konstruktimin e qarkut e 
parë integral i kanë Xhek Kilbi prej Teksasi Instrument 
dhe Robert Nojbs prej Fearçajld Semikondaktors të ci-
lët kanë punuar ndaras njëri prej tjetrit. Kilbi i ka sh-
kruar idetë e tija të parë dhe skicat për përpunimin e 
një qarku integrues në qershor të vitit 1958, por me 
sukses e demonstroi aparatin e tij integrues prej germa-
niumi në shtator të vitit 1958. Tani më në fi llim të vitit 
1959 ai pati sukses ta demonstron aparatin me shumë 
komponente, të integruar në një trup gjysmëpërçues–
një pllakë. Në vitin 2000 Kilbi e fi toi s çmimin Nobël 
për fi zikë për meritat në zbulimin e qarkut integral. 
Përndryshe, çipi i Robert Nojs, i cili ka qenë prej sili-
ciumi dhe daton prej disa muajve më vonë, megjithatë 
ka qenë më përpara, pasi ka zgjidhur probleme prakti-
ke që çipi i Kilbit i ka pasur të pa zgjidhur.

Niveli i integrimit

Qarqet e parë integrues në vitet gjashtëdhjeta ki-
shte vetëm disa transistorë. Koncentrimi i këtillë i 
integrimit quhej rang i ulët (Small Scale Integration 
– SSI). Sot janë të njohur qarqet me rangut ultra të 
lartë të përqendrimit në arkitekturën tredimensiona-
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le të integrimit ku arrihet edhe deri miliarda kompo-
nenta në cm2. Në tabelën më poshtë është dhënë pa-
sqyra historike e rritjes së përqendrimit të integrimit 
të numrit të komponentëve te qarku integral.

1985 Niveli i ulët i 
integrimit
Small–Scale 
Integration" (SSI),

disa 
transistor

Vitet e 
vonshme 
të 1960

Niveli i mesëm i 
integrimit
Medium–Scale 
Integration" 
(MSI).

qindra 
transistor

Mesi i 
vitit
1970

Niveli i lartë i 
integrimit
Large–Scale 
Integration" (LSI)

disa mijëra 
transistor

1980 Niveli shumë i 
lartë i integrimit
"Very Large–
Scale Integration" 
(VLSI)

deri 1 
milionë

486
procesorë

Viti i 
vonshëm i

1980

Niveli ultra i lartë i 
integrimit
"Ultra–Large–
Scale Integration" 
(ULS)

mbi 1 
milionë

Pentium

2008 Tredimensionale 
dhe arkitekturat 
integrale (3D–IC)

mbi miliard Quad–
core

Shembulli për integrim 
të transistorit MOSFET

Te kapitulli 5.1. u bë fj alë për siliciumin mo-
nokristal i cili prodhohet me metodën e Çohralskit. 
Siliciumi pastaj pritet te disqet me trashësi të vogël 
(rreth 1 mm). Te fi gura 3 është treguar një disk prej 
siliciumit monokristal te e cila me metodat për bërjen 

e qarqeve integrale menjëherë janë prodhuar shumë 
çipe prej nga 1 cm2. Pastaj çipet priten, pra krijohen 
interkonencat metalike për kontaktet e jashtme (gër-
shërë) dhe mbyllen në shtëpiza plastike.

 
Fig. 3. Qarqe të integruara (katror me syprinë prej 1 cm2, 

të realizuara te një vaser monokristal (disk).

 

 

 

 

 

S 
G 

D 

N P P 

metal oksid interko-
neksioni 
metalike

Fig. 4. Një MOSFET i realizuar te pllaka themelore 
prej siliciumit të llojit N.

Prodhimi i MOSFET–it të integruar prej fi gurës 4 
mundet në pika të shkurtra të përshkruhet me këto 
procedura:

Pllaka e llojit N prej siliciumi shndërrohet në llojin 
p te vendet e dëshiruara me bombardimi me plazmë 
prej atomeve akceptor. Maska mundëson jonet e borit 
ta dopingojnë vetëm pjesën e zbuluar (jo të maskuar).
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м

N-Si

maska

bombardimi me B jone

Në atë mënyrë, zgavrat që krijohen prej implantimit 
të atomeve akceptorëve i tejkalojnë elektronet e lira dhe 
shndërrojnë N–Si në P–Si.

N-Si P-Si P-Si 

maska

Mbi gjithë pllakën bëhet depozitimi i shtresës meta-
like (më së shpeshti aluminium).

 

 

 

 N-SiP-Si P-Si

maska

depozitimi i shtresës–izolator

Maskohen sipërfaqen e pllakës nën të cilën shtresa 
Al duhet të ngel. Pastaj kryhet etkemi me kimikate e cila 
e gërryen vetëm pjesët metalike të zbuluara.

 

 

 
 N-Si P-Si P-Si 

depozitimi metali Al

 

 

 

 N-Si P-Si P-Si 

maska 
për 

etkemi 
kimikal 

i Al

Lidhen interkonekcionet metalike.

S 
G 

D 

N-Si P-Si P-Si 

interko-
nekcionet 
metalike

Te qarku integrues i një centimetër katror ka më 
shumë milionë komponente të këtilla.

Çipe të prodhimit amerikan

Jepni domethënien e këtyre koncepteve:

–qarku integral (çip)
–niveli i integrimit 
–nintegrimit e MOSFET–it.
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7. RRYMA ELEKTRIKE NËPËR 
PËRÇUESËT E LËGËT

7.1. ELEKTROLITËT. DISOCIMI 
ELEKTROLIT

Elektrolitet (tretje ujore ose kripna të tretura, bazat 
dhe thartirat) për dallim prej tretësve të pastër përçojnë 
rrymën. Përçueshmëria realizohet me ndihmën e jone-
ve e joneve dhe po ashtu vjen deri te protenet hetike te 
përçuesi. Në procesin e tretjes molekulat e substancës 
së tretur disocojnë në jone të cilat krijojnë sipas rrugës 
disociacioni elektrolit. Për dallim prej përçuesit meta-
lik (d.m.th., përçues të rendit I) ku përçueshmëria elek-
trike realizohet me elektrone, përçueshmëria elektrike 
nëpër tretjet elektrolite realizohet me jonet pozitive (ka-
tione) dhe jonet negative (anione). Prandaj elektrolitet 
janë të njohura edhe sikurse përçues të rendit të II.

 
Fig. 1.

Procesi i disociacionit elektrolit sqarohet sikurse 
dukuri e zbërthimit spontan të molekulave të substan-
cës së tretur të joneve. Molekulat e substancës së tretura 
edhe e H2O, në lidhje me mjedisin e jashtëm zbatohen 
si dypole, ndërsa molekulat si tërësi janë polare. Kur një 

molekulë polar gjendet i rrethuar me molekula polare 
të H2O, do të vjen deri te grupimi i molekulave (fi g. 1). 
Për shkak të gjendjes së këtillë dhe lëkundjet termike të 
molekulave, vjen deri te disociacioni elektrolit i mole-
kulave të kationeve dhe anioneve.

Paralelisht me disociacionin realizohet edhe proce-
si i anasjelltë i rekombinimit të quajtur asociacioni ose 
molizacimi i joneve.

Momenti në një sinë e kohës numri i molekulave të 
fi tuar sipas rrugës së molizacionit do të barazohet me 
numrin e disociacionit të molekulave është moment i 
baraspeshës dinamike ndërmjet të molizacionit dhe di-
sociacionit. Këto dy njëri në tjetrin proces të kundërt 
simbolik janë treguar në mënyrë, të treguar në këto 
shembuj:

 HCl  H+ + Cl �

 H2 SO4  2H+ + SO4
���

 KOH  K+ + OH ��� �

Zakonisht shigjetat me kahe në të djathtë, e paraqet 
procesin e disociacionit, por shigjeta me kahe majtas, e 
paraqet procesin e molizacionit.

Te tretja elektrolite njëkohësisht ekzistojnë edhe 
molekula neutrale dhe jone, pra disociacioni elektrolit 
nuk është qind përqind, por pjesërisht. Për këtë Arenius 
e ka futur madhësinë α, të quajtur shkalla e disociacio-
nit elektrolit. Ajo përkufi zohet me herësin prej numrit 
n i molekulave të disocioacuara në jone dhe numrin no 
që e parqet numrin përgjithshëm të molekulave të tre-
tura. Prandaj:

Numër i molekulave të ndara
Numër i molekulave të tretura+ � �

n
no

Gjatë koncentrimit të pandryshueshme të joneve, 
fuqia e rrymës që rrjedh nëpër tretjen elektrolite për 
kohën Δt është të përcaktuar me sasisë e elektricitetit të 
joneve pozitive dhe negative:
 

I
q q

t
�

�� �� �

�
  .                    (1) 
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Tretja elektrolite karakterizohet me përçueshmëri 
specifi ke të caktuar (Ω-1 m-1), e cila varet prej numrit 
të joneve në njësi vëllim të tretjes (shkalla e disocia-
cionit elektrolit), koncentrimi i tretjes, temperatura 
dhe madhësia e joneve. Përçueshmëria specifi ke, për 
shkak të lëvizshmërisë të joneve, rritet me rritjen e 
temperaturës.

Për krahasim, do të përmendim se përçueshmëria 
specifi ke e ujit të distiluar 1.10. 10–8Ω–1m–1 që është për 
faktor 103 më e vogël se përçueshmëria specifi ke e disa 
lëngjeve biologjike dhe gjak (për shembull, përçue-
shmëria specifi ke e gjakut: për gjakun – 5,5. 10–5 Ω–1m–1;
plazma e gjakut – 14.10–5Ω–1m–1 lëngu cebrispinale – 
18.10–5 Ω–1m–1).

Kur në tretjen e elektrolite vendoset fushë elektrike, 
lëvizshmëria e joneve (u) përkufi zohet me herësin prej 
shpejtësisë së joneve v dhe fuqisë së fushës elektrike E:

u
v
E

�   .                        ( 2) 

Lëvizshmëria e jonit është e barabartë me shpej-
tësinë e tij bë fushën elektrike me madhësi njësi.

Lëvizshmëria e joneve pozitive dhe negative, za-
konisht, është e ndryshueshme (u+ 5 u�).  Në pajtim 
me barazimin (2) njësia për lëvizshmëri të joneve te SI 
është m2V–1s–1.

Elektrolite janë edhe të gjithë lëngjet biologjike te 
organizmat e gjalla dhe bimët, po ashtu ato zbatohen 
si përçues, por rryma bioelektrike, për shkak të proce-
seve kimike dhe shpërndarja e mbushjeve, organizmat 
e gjalla e ndjejnë di ngacmim, ngërçe, çrregullime fi zi-
ologjike etj.

Pyetje dhe detyra
1. Çfarë është shkalla e disociacionit elektrolit?
2. Çfarë është asociacioni ose molizacioni?
3. Përkufi zo lëvizshmërinë e joneve.
4. Përkufi zo përçueshmërinë specifi ke dhe njësinë e saj 
SI.

7.2. LIDHET E FARADEIT PËR 
ELEKTROLIZËN

Në mungesë të fushës elektrike, por për shkak të 
lëvizjeve termike, jonet në tretjen e tretjes elektrolite 
gjenden në lëvizje kaotike të përhershme.

Kur nëpër tretje të ndonjë kripe, baza ose acidi janë 
lëshues të rrymës një kafshe nga burimi i jashtëm, jonet 
që janë të pranishme në tretjen do të fi llojnë të orientu-
ara të lëvizin kah elektroda e kundërt e elektrizuar, ka-
tionet kah elektroda negative (katoda), ndërsa anionet 
kah elektroda pozitive të elektrizuara (anoda) (fi g. 1). 
Po ashtu duhet pasur parasysh se tretja e futur, përveç 
joneve prej substancës së tretur, do të ekzistojnë edhe 
jone të hidrogjenit (hidronim) dhe hidrokside të ujit. 
Pikërisht, edhe uji disociacon:

 H2O  H+ + OH �  

 

 

K A 

A 

AgNO3+H2O 

Ag 

3AgNO          �� � 3NOAg  

Fig. 1.

Elektroliza paraqet proces ku nën ndikimin e 
rrymës njëkatëshe në elektrolit (tretje ose shkrirje) 
ndodh reaksion oksiduese–reduksione: te katoda disa 
prej kationeve të pranishme pranojnë elektrone dhe re-
duktohen, ndërsa te anoda kryhet dorëzimi e elektrone-
ve (oksidimi).



106

7. Rryma elektrike nëpër elektrikët

Nëse gjatë kohës Δt te elektrodat janë neutralizuar 
N jone, me mbushje të një joni q=ze,atëherë sasia e 
përgjithshme e elektricitetit që kalon nëpër elektroli-
tin është:

Q Nq N ze� � ,              (1) 

z është valenca e joneve; e është mbushja elementare e 
mbushjes elektrike.

Masa e substancës m që ndahet te elektroda është 
prodhim prej numrit të joneve të cilat neutralizohen i 
elektrodës dhe masa e tyre (μ):

m N
A

N
Q
ze

� �0
A

.                    (2) 

Për elementet kimike të një joni (μ=A/NA) është 
e barabartë me raportin ndërmjet masës së një moli 
(masa atomike A) dhe numri i Avogardit Na.

Barazimi (2) në vete i përmban të dy ligjet të for-
muluar prej Faradeit, por të realizuar në bazë të vargut 
të eksperimenteve.

Ligji i parë i Faradeit tregon se masa m e substan-
cës së veçuar të njërës prej elektrodave është pro-
porcionale me sasinë elektrike Q, që kalon nëpër 
elektrolitin:

m = ke  Q= ke I �t ,                    (3) 

ku I është fuqia e rrymës; Δt është koha e rrjedhjes së 
rrymës; ke është koefi cienti i proporcionalitetit të qu-
ajtur ekuivalenti elektrokimie (ke = m/Q). Vlera e ke 
numerikisht është e barabartë me masën e substancës, 
që ndan gjatë kalimit të sasisë së rrymës prej një kulo-
ni nëpër elektrolitin (Q= 1C). Ajo është madhësi ka-
rakteristike për çdo element kimik. Për shembull, për 
argjendtin edhe për bakrin përkatësisht është:

ke (Ag)=1,118�10-6 kg/C;    ke (Cu)=0,329�10-6 kg/C 
 

Ligji i dytë i Faradeit thotë: ekuivalenti elektroki-
mi ke të çdo substance është proporcionale me ekui-
valentin e tij kimik k. Ose ekuivalenti elektrokimi të 

substancave të ndryshme qëndrojnë, sikurse që qën-
drojnë edhe ekuivalentet e tyre:

k
m
Q eN

A
z F

A
z

k
Fe � � � �

1 1

A
.        (4) 

 
ili                    321321 :::: kkkkkk eee �ose

Ekuivalenti kimik (k) i jonit prej llojit të caktuar 
prej masës atomike të elementit α dhe valenca e tij z. 
Ai është dhënë me barazimin:

  k
A
z

�  . (5) 

Konstanta F = e NA është numri i Faradeit, ku e 
është mbushja elektrike elementare, NA = 6,021023 
mol–1 është numri i Avogardit. Numri i Faradeit është 
numerikisht i barabartë me sasisë elektrike Q që duhet 
të bartet nëpër elektrolitin për të ndahet 1 mol prej ci-
lës do substance njëvalente. Nëse te barazimi (2) ven-
dohet m=A, z=1 fi tohet se është Q është e barabartë 
me F. Numri i Faradeit F është e barabartë me 96 000 
C/mol.

Nëse eksperimentalisht përcaktohet vlera nume-
rike e konstantes së Faradeit, me ndihmën e vlerës 
së numrit të Avogardit mund të fi tohet vlera për 
mbushjen e jonit njëvalent i cili është i barabartë me 
mbushjen elektrike elementare:

C
mol

C/mol
1

19
23 106.1

1002.6
500.96 �

� ��
�

��
AN

Fe  

që ne rëndësi të veçantë për vërtetimin e karakterit 
diskret të mbushjes elektrike.

Elektroliza gjen zbatim praktik të madh në lëmi të 
ndryshme në shkencë, teknikë edhe më praktikë në 
elektro–metalurgji gjatë përfi timit të aluminiumit, hi-
drogjenit etj. Elektroliza ndërmjet të tjerave shfrytëzo-
het në galvanostegji dhe galvanoplastikë.
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Galvanostegjia është proces ku kryhet mbulimi i 
sipërfaqeve prej disa metaleve me shtresë të hollë të 
disa metaleve fi snikëruara, ose me metale të cilat nuk 
oksidojnë. Shtresimi kryhet me qëllim të mbrohen 
prej korrozionit, dëmtimet mekanike. Të atillë janë, 
për shembull, kromimi, prarim, larje me argjend, larje 
me nikel, e lar me zink etj.

Galvanoplastika është proces ku fi tohen prej ko-
pjeve të sipërfaqeve të reliefi t sipas rrugës elektrolizës 
me anodën aktive.

Elektroliza shfrytëzohet gjatë mbushjes së akumu-
latorëve. Elektroliza zbatohet për fi timin e shtresave 
të holla të cilat shërbejnë si dielektrik shumë e hollë 
ndërmjet shtresave te kondensatorët elektrolitik.

Pyetje dhe detyra
1. Sqaroi ligjet e Faradeit për elektrolizën.
2. Çfarë është ekuivalenti elektrokimi dhe prej çka 

varet?
3. Si në bazë të ligjeve të Faradeit mund të caktohet 

mbushja e elementare elektrike e elektronit?
4. Çfarë është numri i Faradeit?
5. Cilat grimca janë bartës të rrymës në elektrolit?
6. Gjatë larjes me argjendtë për kohën 2,5 orë është 

ndarë prej tretjes së nitratit të argjendtit 50,4 g ar-
gjend. Rezistenca e tretjes është 0,8 Ω, por ekuivalen-
ti elektrokimik e argjendtit ke (Ag)=1,118.10–6 kg/C. Të 
caktohet fuqia e rrymës dhe tensioni ndërmjet elek-
trodave. (Përgjigje:?)

REZYME
– Mbushjet e joneve (u) përcaktohet me sasinë prej 
shpejtësisë së joneve v dhe fuqisë së fushës elektrike 

E: u
v
E

�

–Ekuivalenti kimik k është dhënë me: k
A
z

� . 

– Relacioni për ligjin e parë të Faradeit është: 
 m = ke  Q= ke I �t,  ku ke ekuivalenti elektro-
pkimik
– numri i Faradeit F =eNA; NA  – numri i Avogardit.

7.3. POTENCIALI ELEKTROKIMIKE. 
ELEMENTET GALVANIKE

Potenciali elektrokimik

 Zn
_ 

- 
+ 
+ 

+ Zn++ 

-  SO4
-- 

 ZnSO4 

 H2O 

+ 

Fig.1.

Në rastin e përgjithshëm, kur ndonjë elektrodë 
metalike do të zhytet në elektrolit, ndërmjet elek-
trodës dhe tretjes krijohet ndryshimi potencial i cili 
varet prej natyrës të metalit dhe elektrolitit, si edhe 
prej koncentrimit të joneve te elektroliti, por po ashtu 
edhe prej temperaturës së tij. Potenciali i dukurisë së 
elektrodës që këtu paraqitet në lidhje me elektrolitin 
quhet potencial elektrokimi.

Dukuria e potencialit elektrokimik është sqaruar 
në vitin 1889 prej Nernst (Walther Hermann Nernst, 
1864–1941) fi zikan–kimist gjerman.

Supozojmë të kemi zink dhe sulfat zinku (fi g.1). 
Molekulat e ujit me momentin dypol të tij të madh 
vepron mbi jonet e rrjetës kristalore të metalit dhe e 
ndan prej atij. Kështu jonet e zinkut pandërpre kaloj-
në në tretjen dhe me asgjë nuk dallohen prej joneve 
të tretjes që ndodhin me disociacionin elektrolitik të 
ZnSO4 në tretje. 

Paralelisht me këtë proces të tretjes së zinkut te 
tretja, ndodh edhe procesin e kundërt. Jonet e zin-
kut duk marrë pjesë në lëvizjen e nxehtësisë hasen 
me elektrodën e zinkut dhe shtresohen, duke u ngu-
litur në rrjetën e saj kristalore. Në momentin e parë 
të zhytjes së elektrodës në tretje, rrjedhave të joneve 
të cilat shkojnë prej, dhe vijnë kah elektroda, marrun 
në përgjithësi, nuk janë të barabarta. Por pas një pe-
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riudhe ndodh baraspesha dinamike. Pikërisht, proce-
si i lëshimit të joneve prej metalit në elektrolit ndodh 
nën ndikimin e të ashtuquajturës shtypja e tretjes 
elektrolite (pr) edhe ai shkakton elektrodën e zinkut 
të larë të elektrizohet negativisht në lidhje me tretjen. 
Ndryshimi potencial ndërmjet elektrodës dhe tretjes 
domethënë dukuria dy shtresore me trashësi të rendit 
më të madhësisë 10–4 μm, te i cili krijohet fushë elek-
trike, e cila i kundërshton kalimit të mëtutjeshëm të 
joneve të zinkut prej elektrodës në tretje.

Procesi pra i kalimit të joneve prej tretjes bëhet nën 
ndikimin e të ashtuquajturës shtypja e osmozës (pos). 
Për ndonjë potencial të caktuar të dy rrjedhjet e jone-
ve barazohen njëri me tjetrin dhe ndodh baraspesha 
dinamike. Ai potencial baraspeshe paraqet potencial 
elektrokimik i metalit ( në rastin konkret zinku). Nëse 
është për metalin e caktuar pr > pos, ai elektrizohet ne-
gativisht, por ekzistojnë edhe metal të atillë te të cilët 
është pr < pos, pra mbizotëron shtresimi i joneve pozi-
tive mbi elektrodën dhe metalet e atilla në tretje të kri-
pës së tyre elektrizohen pozitivisht. Metalet e atillë: 
ari, platini, zhiva, bakri dhe disa të tjerë.

Potenciali elektrokimi i zinkut të zhytur njëherë 
në tretje të zinkut të sulfatit, por pastaj në tretje në 
zink klorurit, në koncentrimet e joneve të zinkut janë 
të barabarta, tregon potencial të njëjtë elektrokimik.

Për të mundur të krahasohen potencialet elektro-
kimike të metaleve të ndryshme, krahasimi bëhet në 
të ashtuquajturën koncentrim normal, d.m.th,. kur 
tretja përmban kilogram ekuivalent të joneve të me-
talit në një metër kub tretje. Potenciali për tretje nor-
male quhet potenciali absolut normal elektrokimik.

Gjeneratorët elektrokimi (elementet galvanike) 
kanë dy elektroda prej metaleve të ndryshme edhe 
fuqi elektromotore të gjeneratorit të barabartë me 
ndryshimin e potencialit ndërmjet dy elektrodave, 
pavarësisht prej asaj në lidhje ato janë matur.

Për shkak të asaj që u përmend paraprakisht gjatë 
matjes së potencialeve elektrokimike si elektrodë re-
ferente të ashtuquajturën elektroda normale e hi-
drogjeni e cila ka veti të përhershme. Kjo elektrodë 

fi tohet kur elektroda e planit do të tërhiqet me pluhur 
të platinës, e cila lehtë absorbon hidrogjen, nëse gjen-
det në atmosferë të pasur me hidrogjen.

Potenciali elektrokimik të ndonjë elektrodë meta-
like në tretje të kripës së tij për koncentrim normal, e 
matur në lidhje me elektrodën e hidrogjenit normale, 
quhet potenciali normal elektrokimik. Do ta shënoj-
më këtë potencial me φn. Metoda të veçanta fi zike–ki-
mike kanë treguar se potenciali i vet elektrodës së hi-
drogjenit në lidhje me elektrolitin është φ1=0,274 V. 
Kështu, duke matur  n mund të caktohet edhe poten-
ciali absolut normal φ, i cili qartë është:

2740n ,�� ��                                          (1) 

Te tabela më poshtë janë dhënë vlerat për φn dhe φ 
për disa elemente

Tabela
 

�n � �n � 
Na -2,72 -2,45   Pb - 0,12 +0,15 
K -2,92 -2,65 Cu +0,34 

 
+0,61 

Mg -1,55 -1,28 
 

Ag +0,80 +1,07 

Zn -0,77 -0,50 O2 +1,23 +1,50 
Cd -0,40 -0,13 Cl2 +1,36 +1,63 
Hg +0,86 +1,13 H2 0 +0,274

Elementi Elementi

Vlerat në tabelë janë dhënë në voltë.

ELEMENTET GALVANIKE

Dukuria e potencialit elektrokimike qëndron në 
bazën e konstruksionit të gjeneratorët elektrokimi – 
elementet galvanike.

Elementi i parë galvanike është konstruktuar prej 
Aleksandro Volata në vitin 1800. Ai është gjenerato-
ri i cili përbëhet prej enës me tretje të acidit të sul-
furit te i cili është vendosur një elektrodë bakri dhe 
një e zinkut. Elektroda e bakrit është pol pozitiv i 
burimit por e zinkut negative, Fuqia elektromotore 
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që e japin elementin e këtillë për koncentrim nor-
mal është: E= �Cu -�zn = +0,61- (-0,50)=1,11 V.  

Varianti e elementit të Voltës është elementi i 
Danielit. Është ndërtuar po ashtu prej elektrodave 
të bakrit dhe zinkut, por elektroda e bakrit gjendet te 
tretja e sulfatit të bakrit, por e zinkut, në tretje e sulfa-
tit të zinkut (fi g. 2). Të dy tretjet janë ndarë me pen-
gesë poroze prej glinës së pjekur e cila pamundëson 
përzierjen e tretjeve, por duke lejuar difuzion e joneve 
të metaleve Zn++ dhe Cu++.

+ 

ZnSO4 

Cu Zn 

CuSO4 

- 

I 

Cu++ Zn++ 

SO4
- - SO4

- - 

 
Fig.2

Kur elementi galvanike i Danielit shfrytëzohet si 
burim i FEM, kemi qark të rrymës së mbyllur, elek-
tronet prej elektrodës së zinkut nëpërmjet përçuesve 
të qarkut të rrymës, kalojnë prej elektrodës së bakrit, 
duke shkaktuar rrymë me atë të fi gurës kahja e shënu-
ar. Për këtë, bllokohet baraspesha dinamike ndërmjet 
asaj elektrode dhe tretjes, elektroda e zinkut bëhet më 
pak negative dhe nxit tretjen e saj. Nga ana tjetër me 
ardhjen e elektroneve të elektrodës së bakrit, ajo pra 
bëhet më pak pozitive, dhe atje ndërmjet asaj dhe tre-
tjes prishet baraspesha dinamike pra nxitet shtresimi 
i joneve të bakrit.

Gjatë shfrytëzimit, elektroda e zinkut shpenzohet, 
pasi kemi tretje të përhershme të joneve të veta në tre-
tje, por jonet e bakrit te elektroda e bakrit shtresohen 

si bakës elementar. Domethënë FEM e elementit të 
Danielit mbahet në vlerë të përhershme kalimi i jo-
neve të zinkut në tretje, dhe shtresimi i joneve të ba-
krit prej tretjes te elektroda. Procesi do të rrjedh deri 
sa zinku krejtësisht nuk shpenzohet, përkatësisht nuk 
shpenzohen të gjitha jonet e bakrit.

Gjatë procesit tretja te pjesa e zinkut (gjysmë ele-
menti i zinkut) do të bëhet më i pasur me jonet pozi-
tive, por te gjysmë elementi i bakrit më të varfër me 
jonet pozitive. Domethënë tretja e njërës pjesë do të 
jetë pozitive, por te tjetra negative. Në realitet ajo nuk 
bëhet ashtu, pasi paralelisht me lëvizjen e elektroneve 
prej zinkut kah bakri nëpër 
pjesën e jashtme të qarkut 
të rrymës, te tretja prej pje-
sës së bakrit kah zinku lëvi-
zin nëpër pengesën gjysmë 
lëshuese të joneve negative. 
Përfundimisht në elementin 
lartë të përshkruar vjen deri 
te lidhja e joneve të zinkut 
me S04

—në sulfatin e e zin-
kut, por te bakri lirohet prej 
tretjes së sulfatit të bakrit:

Zn + CuS04=Cu+ZnS04.

Në parim dy metale të ndryshme të vendosur në 
tretje të elektrolitit paraqesin burim të FEM.

Dy metale të ndryshme të futur te ndonjë pemë ose 
perime paraqesin burim të rrymës elektrike (fi g.2).

Nëse merret limoni (mund të përdoret edhe por-
tokalli, lakra, patatja, karota ose fryt tjetër që është i 
lëngshëm) dhe në atë futen dy elektroda prej metale-
ve të ndryshme, për shembull zink dhe karboni dhe 
lidhen me instrument të ndjeshëm do të fi ton rrymë.

Elementi i Voltit dhe Danielit janë të ashtuquajtu-
rit elementi primar galvanike. Te ato lëvizja e jone-
ve nëpër elektrolite kanë kahe të kundërt në procesin e 
elektrolizës.

 

Zn C 

G 

Fig.2.
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Elementet galvanike te të cilët elektrodave metalike  
te tretjet e kripërave të tyre, dhe mbetja e acidit është 
i njëjtë e posedojnë vetinë e reverzibilitetit. Kjo do të 
thotë se pas shfrytëzimit të tij, me kyçjen në qarkun e 
rrymës së jashtme i njëjti përsëri aft ësohet për shfrytë-
zim të FEM. Për dallim prej elementit të Voltës i cili 
është ireverzibil, është reverzibil elementi i Danielit. Te 
elementet reverzibil nuk vjen deri te krijimi i substan-
cave të reja, por vetëm me ndryshimin e koncentrimeve 
të tretjes.

Te elementet galvanike ireverzibile, gjatë rrjedhjes 
së rrymës nëpër ato, ndodhin ndryshime kimike ose 
te tretja ose te elektrodat. Dukuria e cila sjell deri te 
zvogëlimi i FEM të elementit galvanik quhet polarizim 
të elektrodave.

Jepni domethënien e këtyre koncepteve theme-
lore. Atje ku është e nevojshme sugjeroni edhe 

shembuj

–potenciali 
elektrokimik
–shtypja e tretjes
–shtypja osmike
–potenciali normal 
elektrokimi

–elementi galvanik
–elementi i voltës
–elementi i Danielit
–elementet primare 
galvanike
–elementi reverzibil 
galvanik
–elementi ireverzibil 
galvanik

7.4. POLARIZIMI I ELEKTRODAVE. 
DEPOLARIZIMI. AKUMULATORI

Polarizimi dhe depolarizimi i elektrodave
Te tretja e acidit sulfurik në ujë vendosen elektrodë 

prej bakri dhe elektrodë prej zinku. Konstruktohet ele-
menti i Voltës. Elektrodat lidhen me galvanometër. Në 
fi llim galvanometri tregon mënjanim, që tregon se rry-
ma rrjedh. Megjithatë, nëse efektin e vërejmë kohë më 

të gjatë, vërehet se mënjanimi te galvanometri zvogëlo-
het. Deri te zvogëlimi i rrymës vjen për shkak, që jonet 
e hidrogjenit gjatë neutralizimit, ndahen te katoda, si 
molekula të hidrogjenit. Edhe tani, në vend elektrodat 
elektrodat prej zinkut dhe bakrit, fi tohen elektroda të 
cilat nuk janë me përbërje të njëjtë, pasi te elektroda 
mënjanohet hidrogjeni. Kjo krijon forcë elektromotore 
plotësuese, kahja e të cilës është e kundërt.

Po ashtu, hidrogjeni i ndarë paraqet rezistencë më 
të madhe për rrymën. Nëse fl luskat prej gazit i pastroni 
dhe përsëri i vendosni elektrodat, përsëri do të vendoset 
forca elektromotore e përparshme, përkatësisht mënja-
nimi i njëjtë i galvanometrit.

Dukuria e polarizimit të elektrodave demonstrohet 
me elektrolizën e ujit.

Aparati i Hofmanit lidhet me qarkun e rrymës si te 
fi gura 1. Një mbulesë Pr mund të lidhet në pozitën 1 kur 
te qarku është lidhur burimi i rrymës, ose te pozita 2 – 
kur burimi është eliminuar.

Së pari lidhet burimi, me atë që mbulesa është lid-
hur te pozita 1. Te elektrodat ndahen hidrogjeni dhe 
oksigjeni, njëjtë sikurse te eksperimenti i elektrolizës së 
ujit.

 

2 

1 

A 
A K 

R

E 

Pr 

Fig. 1

Pas 5–10 minuta hidhet mbulesa te pozita 2, te am-
permetri do të regjistrohet rrjedhja e rrymës në kahen e 
kundërt. (Ke kujdes: polarizimi i rrymës është dukshëm 
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më e dobët. Për t’u regjistruar duhet të ndryshon zona e 
matjes e ampermetrit.)

Prej asaj që u tha deri tani është e qartë se, largimi 
i dukurisë së polarizimit të elektrodave (depolarizimi i 
tyre) mund të ndodh nëse ndonjë mënyrë lirohemi prej 
hidrogjenit që rregullisht ndahet te elektroda. Ajo bëhet 
në këtë mënyrë. Te elektroda vendohet (elektroda shtre-
sohet) me substanca të cilat aktivisht oksidohen. Ato 
shpejt reagojnë me hidrogjenin duke shndërruar në ujë.

Polarizimi mund të realizohet edhe në tjetër mënyrë. 
Për shembull te elementi i Danielit (fi g.8.7) shfrytëzo-
hen dy tretje të ndara me pengesë gjysmë të depërtue-
shme, kështu të zgjedhur, që mund të vjen deri te ndrys-
himi i elektrodave.

Elementi i Leklansheut
Shembull i elementit galvanik me depolarizim kimik 

është shumë i shfrytëzueshëm elementi i Leklansheut 
(fi g. 2). Elektroda negative e tij është prej zinku, por 
polarizimi është thupra e karbonit e shtresuar me plu-
hur të oksidit të manganit me grafi t për të zmadhuar 
përçueshmërinë.

 

NH4Cl

Zn 

MnO2 

Zn 

_ _  

 

karbon

Fig. 2

Si elektrolit shërben tretja e klorurit të amoniumit. 
Potenciali normal elektrokimi i MnO2 është 0,71 V, por 
ai i zinkut është –0,77 V. Kështu, FEM e elementit është:
 

E=(0,71)-(0,77)- 1,5 V 

Për punën aktive të elementit, jonet negative të 
klorurit Cl– prej elektrolitit shkojnë kah elektroda ne-
gative e zinkut, ndërsa jonet pozitive NH4

+ shkojnë kah 
elektroda pozitive dhe atje zbërthehen në:

NH4�NH3+H 

Pasi mangan dioksidi është oksidator i fortë, ai star-
ton te reaksioni me hidrogjenin sipas barazimit:

2H+MnO2=H2O+MnO, 

kështu fi tohet uji dhe mangan dioksidi por hidrogjeni 
në gjendje të lirë ndahet.

Elementet e thata, thënë thjesht “bateritë” janë 
vetëm disa variante të elementit të Leklansheut dhe në 
batë përbëhen prej substancave të njëjta kimike. Dallimi 
i vetëm është në atë që elektrolit i lëngët është zëven-
dësuar me masë të lëngët pivtiest të klorurit të amoni-
umit të përzier me ujë dhe miell, për elektrolitin të dal 
prej enës. Çfarë enë shërben vazo cilindrike prej zinku, 
e cila është njëkohësisht edhe elektrodë negative. Ena 
cilindrike është mbyllur për më gjatë të mbahet e lëngët.

Te bateritë bashkëkohore edhe elementet galvanike 
prej elektrolitit të ngurtë: ose e kripë e ngurtë kristalo-
re me përçueshmëri jonesh ose membrana selektuese e 
depërtueshme për jonet. FEM e tyre është 3V,punojnë 
në temperaturë prej (–550 C) deri (+750 C).

Prej gjithë kësaj që u përmend lartë FEM gjatë du-
kurisë së polarizimit varet prej natyrës së elektroda-
ve, po ashtu edhe të dy faktorët ndikojnë te reaksionet 
sekondare të cilat krijohen.

Në disa raste FEM të polarizimit mund të jetë e ba-
rabartë me zero. Rasti i atillë është te elektroliza CuSO4 
nëse të dy elektrodat janë të bakrit. Atje elektrodat nuk 
e ndryshojnë natyrën e vet. Polarizimi i elektrodave 
ndodh. Në realitet deri te polarizimi i vogël vjen për sh-
kak të ndryshimit të koncentrimit të elektrolitit te tretja, 
por ajo është shumë e vogël.

FEM e polarizimit kryesisht ndikon në mënyrë të 
dëmshëm gjatë proceseve të elektrolizës. Por, ekzistojnë 
edhe pajisje ku është ajo dukuri e dobishme e përdor. 
Ato janë akumulatorët.
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Akumulatorët
Polarizimi elektrolitik ka gjetur zbatim teknik te 

akumulatorët, ose, sikurse edhe quhet elementet galva-
nike sekondare. Gjatë mbushjes së akumulatorëve në 
realitet kryhet procesi i elektrolizës, ku një pjesë prej 
punës së rrymës elektrike shndërrohet në energji kimi-
ke, pastaj, gjatë zbrazjes shfrytëzohet. Lloj më i njohur 
i akumulatorëve janë akumulatorët e plumbit. (fi g. 3).

Akumulatori i plumbit përbëhet prej dy elektrodave 
të plumbit të vendosura në tretje e acidit sulfurik me 
dendësi 1,25 g/cm3. Gjatë vendosjes së acidit sulfurik 
elektrodat shtresohen me sulfat të plumbit PbSO4, por 
edhe tretja ngopet me atë kripë. Përndryshe te tretja 
kemi jone të hidrogjenit 2H+ dhe SO4

–– të fi tuar me di-
sociacionin elektrolitik të acidit sulfurik:

 

H2SO4 2H++SO4
- - 

Për procesin e mbushjes së akumulatorit, ai lidhet 
për burim e rrymës dhe ndodhin këto procese. Jonet 
negative SO4

—shkojnë te anoda, e cila është lidhur me 
polin pozitiv të burimit të FEM, por pozitivet 2H+ sh-
kojnë te katoda. Atëherë elektrodat ndodhin këto reak-
sione kimike:

Te anoda: 
��� ����� e24222

 
44 SO2HPbOO2HSOPbSO  

Te katoda: 

 �� ���� e2SOHPb2HPbSO 424

Sikurse vërejmë, gjatë procesit të mbushjes vjen deri 
te polarizimi i elektrodave, te anoda formohet dioksid i 
plumbit (PbO2) por te katoda plumb elementar Pb. Këto 
procese janë përcjellë edhe me krijimin e molekulave të 
acidit sulfurik H2SO4 të cilët ngelin te tretja dhe e zmad-
hon koncentrimin e tyre.

Kur akumulatori është formuar, ose, sikurse vërehet 
“plotë”, te elektroda pozitive kemi dioksid të plumbit, 
por te katoda plumb. Për të zmadhuar masën e substan-
cës aktive te anoda dhe lehtësohet formimi i akumu-
latorit, anoda bëhet në formë të skeletit të plumbit i 

cili mbushet me dioksid të plumbit. Domethënë, pas 
mbushjes fi tohet elementi:

 

Pb
PbSO 

SOH 
PbO

4

42
2  zasiten

 
tretje 

e ngopur

Gjatë zbrazjes së akumula-
torit, d.m.th., kur akumulatori 
kryhet funksioni i burimit të 
FEM, në qarkun e rrymës së 
jashtme rrjedh rrymë me kahe 
të elektrodës pozitive kah ne-
gative, por te brendësia e bu-
rimit të elektrodës negative 
kah pozitivja. Rryma mbahet 
fi snikërimi i e forcës elektro-
motore e akumulatorit, e cila 
është e barabartë me ndryshimin e potencialeve elek-
trokimike të dy elektrodave. Për zbrazjen e akumulato-
rit ndodhin reaksione kimike të cilat janë inverse me 
ato gjatë mbushjes. Po ashtu, në fund të dy elektrodat 
do të ndodh të barabarta dhe të mbuluar me PbSO4. 
Pikërisht, gjatë procesit zbrazje ndodhin këtë reaksione:

Te anoda:
�� ���� e2-OH2PbSOSOH2HPbO 24422  

Te katoda: 
���� e2PbSOSOPb 4

--
4  

Vërejmë se të dy elektrodat përsëri bëhen të bara-
barta. Për këtë edhe ndryshimi i potencialeve elektro-
kimike zvogëlohet për llogari të acidit sulfurik fi tohet 
ujë, pra domethënë edhe koncentrimi i acidit sulfurik 
zvogëlohet. Për reaksionin kimik të përshkruar të ano-
dës lirohet elektrone, por te katoda pranohen që edhe 
përgjigjen kahen së rrymës kur akumulatori shfrytëzo-
het si burim i rrymës. Te fi gura 4 është varësia grafi ke 
e tensionit të një akumulatori në funksion prej kohës 
së shfrytëzimit (lakorja 1) dhe mbushja (lakorja 2). 
Tensioni është i barabartë me FEM të zvogëluar për 
rënien e tensionit të rezistencës së brendshme të buri-

 
Fig. 3



113

7. Rryma elektrike nëpër elektrikët

mit. Në fi llim menjëherë pas formimit, tensioni i aku-
mulatorit është 2 V, pastaj shumë ngadalë të zvogëlohet, 
duke mbajtur në tensionin prej 1,95 V. Kur tensioni do 
të bie në 1,83 V, zbrazja duhet të ndërpritet për të pen-
guar sulfatizimin e tepruar të elektrodave që e rëndon 
procesin e regjenerimit. Për tension 2,7 V për mbushje 
ajo ndërpritet.

 
 napon 

1 V 

2 V 
1 

2 

1,83  V

2,7  Vtensioni

koha
Fig. 4

Akumulatorët karakterizohen me më shumë, për 
praktikë madhësi të rëndësishme. Kështu, përveç FEM, 
ato karakterizohen me madhësi të mbushjes të dhëna 
gjatë shfrytëzimit. Ajo madhësi quhet kapaciteti i aku-
mulatorit. Zakonisht shprehet në amper orë (Ah). 
(Keni kujdes edhe pse quhet kapacitet, kjo madhësi nuk 
ka natyrë njëjtë me kapacitetin elektrik). Kapaciteti i 
akumulatorit është aq më i madh se sipërfaqja e elektro-
dave më e madhe. (Zakonisht për çdo kilogramë masë 
të akumulatorit i takon rreth 35–40 amper orë).

Kontrolli e gjendjes së akumulatorit mund të bë-
het ose me matjen e tensionit të tij me voltmetrin (e 
detyrueshme gjatë akumulatorit të ngarkuar), ose me 
kontroll të koncentrimit të acidit sulfurik te elektroliti 
i tij. Për atë qëllim shfrytëzohen aerometra speciale të 
shkallëzuar (bometra) te të cilët janë dhënë vlerta kufi -
tare të koncentrimit të acidit (bomei) për akumulator të 
zbrazur dhe të plotë.

Herësi ndërmjet sasisë së elektricitetit Q2 që ka-
lon nëpër akumulatorin gjatë zbrazjes së tij (shfrytë-
zimi) dhe sasia e elektricitetit që nëpër atë kalon gjatë 
mbushjes Q1 quhet mirësia e akumulatorit .

1

2

Q
Q

�B                                                 (1) 

Koefi cienti i veprimit të dobishëm energjetik për-
kufi zohet si raport ndërmjet punës së shfrytëzuar gjatë 
shfrytëzimit të akumulatorit W2 dhe puna e harxhuar e 
rrymës gjatë mbushjes W1:

1

2

W
W

�C                             (3) 

Akumulatorët e plumbit kanë mirësi të madhe deri 
95%, por koefi cienti i veprimit të dobishëm është ndër-
mjet 75–85%. Rezistenca e brendshme është e vogël e 
rendit të madhësisë të qindra pjesëve, ose madje mijëra 
pjesë të omit.

Përveç akumulatorëve të plumbit sot shfrytëzohen 
edhe hekur–nikel, të cilët kanë FEM afërsisht 1,3 V.

Shembull detyrë
Te bateria akumulator me 20 Ah, është kyçur llambë 

nëpër të cilën kalon rrymë prej 0,25 А. Sa kohë mund 
të ndriçon kjo llambë pa nevojë në mbushjen e re të 
baterisë?
Zgjidhje

Duke pasur parasysh që kapaciteti i baterisë është 
20 Ah, do të jetë:

h. 80
250

20      ;         ����
,I

QtItQ  

Jepni domethënien e këtyre koncepteve theme-
lore. Atje ku është e nevojshme sugjeroni edhe 

shembuj

–Polarizimi
–depolarizimi
–elementi i Leklanshiut
–akumulatori i plumbit

–kapaciteti i akumulatorit
–mirësia e akumulatorit
–KPD i akumulatorit
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8.1. RRYMA ELEKTRIKE 
NËPËR GAZËRA

Jonizimi dhe rekombinimi

Gazrat gjatë kushteve normale janë shumë përçues 
të këqij të rrymës elektrike. Nëse në ajrin e thatë sillet 
elektroskop i elektrizuar ai gjatë kohë do të ngel i elek-
trizuar. Ajo është pasi që ndërmjet kokës dhe trupit të tij 
është ajri është izolator i mirë.

Gjendja do të 
ndryshon nëse në afër-
si të elektroskopit sillet 
fl akë e një qiri (fi g. 1). 
Elektroskopi menjë-
herë zbrazet. Nëse qi-
rin e largojmë dhe prej 
më larg fryjmë te qiri, 
përsëri mund të vjen 
deri te zbrazja e tij. 
Çfarë shkakton zbrazja 
e elektroskopit? Me si-
guri diçka që e ka fl aka 
e qiririt. Në fl aka e qi-
ririt gjenden jone edhe 
elektrone. Ato krijojnë 

me djegëse të fi tilit dhe temperatura e lartë që zhvillo-
het te gazi.

Të përkujtohemi çka është jon? Nëse prej atomit 
ndahet një ose më shumë prej elektroneve të lidhura, 
atomi bëhet jon pozitiv. Th emi se ka ardhur deri te joni-
zimi i tij. Por, për të ndodhur ajo, duhet atomit t’i sillet 
ndonjë energji. Pasi atomi ta pranon energjinë, elektro-
ni më dobët i lidhur do të mundet t’i përvetëson forcat 
elektrostatike dhe ta lëshon atomin. Në rastin e fl akës, 
deri te jonizimi ka ardhur për shkak të temperaturës së 
lartë të gazit. Përfundojmë se deri te zbrazjes së elek-
troskopit vjen për shkak të lëvizjes së joneve dhe elek-
tronet ndërmjet kokës së elektroskopit dhe trupit të tij. 
Kjo lëvizje mund të llogarisim për rrymën.

Domethënë, bartës të rrymës te gazrat janë elek-
trone edhe jonet.

C 
G 

110 V 

 
Fig. 9.2

Jonizimi i gazrave mund të shkaktojnë edhe faktor 
tjerë, për shembull, rrezatimi rëntgen, rrezet ultravjoll-
cë ose rrezet radioaktive. Shkaktuesit e procesit të joni-
zimit quhen jonizator.

Gjatë kushteve normale, numri i joneve dhe elek-
troneve të shkaktuar të radioaktivitetit natyror ose rre-
zatimit kozmik është shumë, shumë i vogël. Prandaj 
gazi për kushte normale është izolator.

Rrjedhja e rrymës te gazrat shpesh quhet zbrazje e 
gazit.

Eksperimenti i ngjashëm me paraprakun është ski-
cuat te fi gura 2.

Formohet qark elektrik si te fi gura 9.2. Si instru-
ment përdoret galvanometri shumë i ndjeshëm G 
(ndjeshmëria deri edhe 10–8 A).

Nëse ndërmjet pllakave të kondensatorit është sh-
kaktuar jonizimi, galvanometri do të tregon mënjanim.

Si jonizator, përveç fl akës, mund të jenë të përdorur 
edhe lloje tjera të jonizatorëve: tufë e kahëzuar e rrezeve 
rëntgen, burim radioaktiv etj.

Dukuria e jonizimit karakterizohet me disa madhë-
si fi zike. Kështu, energjia minimale që duhet të jep një 
atom për atë të jonizohet quhet energji e jonizimit 
(Wj). Ajo varet prej ndërtimit të atomeve prandaj është i 
ndryshëm te atomet prej substancave të ndryshme.

Energjia e jonizimit mund të caktohet në mënyra të 
ndryshme. Te tabela 1 janë dhënë energjitë e jonizimit 
për disa gazra. Vlerat janë dhënë në elektron volt.

 

 

Sl.1 
Fig. 1
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Tabela 9.1

element He  Ne Ar Hg Na K  Rb 
energija 
na 
jonizacija 
vo eV 

24,5 21,5 13,9 10,4 5,12 4,32 4,68 
elementi

Energjia e 
jonizimit 
në eV

Pas thjeshtimit të veprimit të jonizatorit, jonet e ga-
zit nuk zhduken menjëherë. Jonet jetojnë një kohë. Në 
atë mund të bind eksperimenti i skicuar te fi gura 3.

  

Fig.3

Nëse fl akën e qiririt e largojmë prej elektroskopit të 
elektrizuar, por te ai fryjmë me fenin të dobët, elektro-
skopi do të ç’elektrizohet. Domethënë jonet të krijuar 
te fl aka ndalen te rryma e ajrit edhe një kohë. Por ajo 
do të bëhet deri të ndonjë largësi. Gjatë ndonjë largësie 
(mbi 1 metër) i fryhet qiririt, deri te ç’elektrizim i elek-
troskopit nuk vjen. Kjo tregon se tani jonet duke marrë 
pjesë në lëvizjen e nxehtësisë do të gjenden në afërsi të 
elektroneve të goditura dhe do të neutralizohen. Gjatë 
goditjes së jonit dhe elektronit krijohet atom neutral. 
Ky proces i neutralizimit reciprok të joneve dhe elek-
troneve quhet procesi i rekombinimi i joneve.

Sqaruam se për të ardhur deri te jonizimi i atomit 
neutral duhet të shpenzosh ndonjë energji. Gjatë re-
kombinimit të jonit pozitiv dhe elektronit, anasjelltas, 
energjia lirohet. Më së shpeshti ajo lirohet në formë të 
dritës. Prandaj në procesin e rekombinimit të joni të 
donuar deri te ndriçimi i gazit.

Jonizimi është dukuri e cila karakterizohet me 
madhësinë fi zike e shkallës së jonizimit a.

Me n0 le ta shënojmë me koncentrimin e moleku-
lave të gazit:

g
0 V

nn 	                                          (1) 

ku n është numri i përgjithshëm i molekulave të ga-
zit por Vg vëllimi i tij (Ke kujdes: te shenja e vëllimi e 
vendojmë indeksin g për të mos përzihet me shenjën 
e tensionit). Një pjesë prej atyre molekulave është jo-
nizuar N, ashtu që koncentrimi i molekulave të jonizu-
ar N0 është:

g
0 V

NN 	                                       (2) 

raporti ndërmjet numrit të molekulave të jonizuar dhe 
numrit të përgjithshëm të molekulave është shkallë e 
jonizimit a:

0

0

n
N

n
N

		�                                (3) 

Zakonisht te gazrat, për kushte normale ky raport 
është shumë i vogël përafërsisht 10 -12 deri 10–10.

Paralel me procesin e jonizimit të gazit rrjedh re-
kombinimi. Për shqyrtimin e procesit të rrjedhjes së 
rrymës nën ndikimin e jonizatorit të jashtëm do të 
shqyrtojmë që bëhet te e ashtuquajtura dhoma e joni-
zimit skema e të cilës është dhënë te fi gura 95. Trupi i 
enës e cila është mbushur me gaz zakonisht shërben 
si katodë, por anoda e ka formën e thuprës. Ajo është 
izoluar prej trupit me pjesë të mira izolator prej qeliba-
ri, porcelan, ose plasma izolator speciale. Intensivisht 
rrezatimi (rëntgen, gama ose kozmike) kalon nëpër 
murin e dhomës. Për β ose α rrezatimet shfrytëzohet 
dritare speciale.
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A 
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Fig. 4

Elektrodat janë lidhur potenciometri me burimin 
e FEM prej disa qindra ose mijëra voltë.

Me ndryshimin e tensionit ndërmjet elektrodave 
dhe matja e fuqisë së rrymës te qarku mund të fi tohet 
karakteristika volt–amper e zbrazjes së gazit te dhoma.

Karakteristika volt–amper e paraqitur me lakoren 
e dhënë te fi gura 5.

 

V 

I 

V1 V2 V3 V4 

4 

3 

1 

Izas 

Fig.5

Së pari, që mundet menjëherë të përfundohet se 
kjo varësi nuk është e omit. Pikërisht, vetëm te pje-

sa më e vogël prej lakores kur tensioni ndryshon prej 
zeros deri V1 varësia është lineare, te intervali i tensi-
onit prej V1 deri te V2 linearizimi prishet dhe rritja e 
rrymës është e ngadalshme prej rritjes së ndryshimit 
potencial. Më në fund, gjatë tensioneve më të mëdha 
prej V3 ndodh ngopje. Rryma është konstante dhe e 
barabartë me rrymën e ngopjes Ingop

Për ta sqaruar këtë zbatim do ta njehsojmë fuqinë 
e rrymës në dhomë. Për shkak të thjeshtësimit të njeh-
simeve do të supozojmë se të dy elektrodat janë rraf-
she paralele, të vendosura në largësi të vogël d, ashtu 
që mund të llogaritet se fusha ndërmjet tyre është ho-
mogjene, por dendësia e rrymës te të gjitha pikat pa-
ralele me rrafshet e barabartë.

Dendësia e rrymës, ngjashëm sikurse te elektroli-
tet mundet edhe këtu të shprehet me relacionin:


 � 
 �EbNbNevNvNQj ���� 		
                (9.11) 

Në këtë formulë b+ është lëvizshmëria e joneve 
pozitive, por b– lëvizshmëria e elektroneve, N+ kon-
centrimi i joneve pozitive, N– koncentrimi i bartësve 
negativ.

Duhet të përmendet se lëvizja e joneve te gazrat 
është shumë e ndërlikuar prej lëvizjeve të joneve te 
tretjet e elektroliteve, ose lëvizja e elektronit në me-
talet. Te metalet madje edhe gjatë shumë rrymave të 
fuqishme. Koncentrimi i elektroneve është konstante 
në gjithë vëllimin e metalit. Te zbrazja e gazit shpesh 
haste shpërndarja jo uniforme e joneve ndërmjet elek-
trodave, ajo do të thotë ekziston gradient i koncen-
trimit të joneve për shkak se paraqet edhe dukuria e 
difuzionit të joneve, përkatësisht elektroneve.

Fakti i dytë që shkakton ndërlikueshmëri të pro-
blemit te gazrat është me ndryshimin të koncentri-
mit të joneve gjatë rrjedhjes së rrymës nëpër gaz. Me 
rritjen e rrymës zvogëlohet koncentrimi i joneve dhe 
varësia e rrymës prej potencialit është njëra prej funk-
sioneve mjaft  të ndërlikuara.
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8.2. ZBRAZJA E PAVARUR

Jonizimi i përplasur. Orteku elektronik
Sikurse vërehet prej grafi kut te fi gura 5, nga mësi-

mi paraprak, për tension më të madh se V3 rryma te 
dhoma rritet menjëherë. Atëherë vjen deri te kërcim 
e menjëhershëm të koncentrimit të joneve dhe elek-
troneve. Shkaku për atë është dukuria e jonizimit të 
përplasur.

Sqaruan se për të jonizuar një atom ose moleku-
la, ai duhet të fi ton energji më ë lartë ose të barabartë 
me energjinë e jonizimit Wj e cila varet prej natyrës së 
gazit. Kështu, nëse energjia kinetike e një grimce që 
përplasen me ndonjë atom, e tejkalon energjinë e jo-
nizimit, atëherë për përplasjen jo elastike, është e mu-
ndshme jonizimi i tij. Për vlera të larta të fushë elek-
trike, elektronet dhe jonet që gjenden në hapësirën ku 
është ajo fushë, përshpejtohen prej fushës dhe fi tojnë 
energji kinetike të barabartë me punën W e forcave 
elektrostatike të fushës E. Për elektronit ajo do të jetë 
e barabartë me:

�� eEFWE 			k                   (1) 

Këtu λ është rruga e lirë mesatare e elektroneve.
Në procesin e përplasjes jonike, përshpejtohen 

elektronet dhe jonet. Megjithatë, elektronet kanë 
rrugë të lirë mesatare më të madhe, pra për së gjati 
atij më shumë përshpejtohen prej joneve. Ajo është 
shkaku i parë për këtë që elektronet luajnë rol më të 
rëndësishëm gjatë përplasjes së jonizimit. Shkaku i 
dytë shtrihet te kjo që vijon. Gjatë përplasjes me ato-
min neutral ose molekule, për të ardhur deri te prishja 
e ndërtimit atomik përplasja të jetë jo elastike. Sipas 
ligjit për ruajtjen e impulsit gjatë përplasjes jo elasti-
ke vetëm pjesë prej energjisë kinetike mund të shn-
dërrohet në energji të brendshme të atomit. Teoria e 
përplasjes jo elastike tregon se, sa është masa e grim-
cës jonizuese më e vogël në krahasim me masën e 
atomit ose molekulës me të cilin përplaset, aq është 

më e madhe të energjisë kinetike e cila mund të shn-
dërrohet në energji të brendshme dhe të shpenzohet 
si energji e jonizimit. Për këtë shkak elektroni si joni-
zator është dy herë më efektive prej jonit pozitiv. Gjatë 
përplasjes së jonizimit, te fusha e elektrike e jashtme 
me fuqi mjaft  të madhe te gazi krijohet ortek i elek-
troneve (jone)(fi g. 1).

Njëri prej shkencëtarëve i cili është marrë me teo-
rinë e zbrazjes së pavarur është Taunsend (John Sealy 
Edward Townsend, 1868–1957). Ai i pari sqaroj kriji-
min e ortekut të elektroneve që krijohet gjatë përpla-
sjes së elektroneve me atome neutrale ose molekula.

 

 

Fig. 1

Le të supozojmë se nën ndikimin e ndonjë joni-
zatori të jashtëm, për shembull rrezatimi kozmik, te 
dhoma është gjetur elektroni. Ai te gjatësia e rrugës 
së lirë te fusha elektrike lëviz shpejt dhe para përpla-
sjes do të ketë ndonjë energji kinetike. Nëse kjo ener-
gji është më e madhe ose e barabartë me atomin do të 
vjen deri te jonizimit të tij, dhe tani përveç jonit, dhe 
elektroni–projektil, do të paraqitet edhe një elektron. 
Elektronet lëvizin kah anoda, por joni kah katoda. 
Kështu, pas këtij akti të jonizimit numri i elektroneve 
është. Tani këto dy elektrone te fusha elektrik e fuqish-
me përshpejtohen dhe e zmadhojnë energjinë e tyre 
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kinetike, ashtu që për përplasjet e ardhshme paraqiten 
4 elektrone. Pas aktit të tretë të jonizimit, numri i elek-
troneve zmadhohet në 8, pas të katërtit në 16 etj. Në 
këtë mënyrë numri i elektroneve dhe joneve sikurse 
afrohemi deri te anoda forma e ortekut rritet.

Megjithatë, dukuria orteku elektronik te gazi, ako-
ma paraqet zbrazje e pavarur. Gjatë ç’kyçur të jonizi-
mit të jashtëm nuk ka zbrazje.

Për zbrazjen të jetë e pavarur, duhet në ndonjë 
mënyrë të krijohen elektrone, për të mundur orteku 
vetvetiu të mbahet, themi të mundet të ekziston zbra-
zja e pavarur.

Procese të atilla ka disa. Ndonjëherë ato ndodhin 
njëkohësisht, njëri prej tyre ka rol dominant, e gjit-
hë kjo varet prej shtypjes së gazit, prej temperaturës 
së tij si edhe prej fuqisë së fushës elektrike. Do të 
numëromë disa më rëndësishëm prej tyre:

Emisioni termo elektronik ndodh atëherë kur ka-
toda gjendet në temperaturë të lartë. Ky proces është 
përgjegjës për zbrazje të pavarur të njohur si hark 
elektrik.

Emisioni sekondar elektronike prej katodës paraqi-
tet në atë rast, kur energjia kinetike e joneve poziti-
ve të cilat bien te katoda kanë mjaft  energji të madhe 
të shpërthejnë prej elektroneve të katodës. Ai proces 
është përgjegjës për zbrazje të pavarur të njohur sikur-
se zbrazje fl akëruese.

Termojonizimi i gazit bëhet atëherë kur është ener-
gjia kinetike e molekulave të gazit më e madhe prej 
energjisë së jonizimit:
 

j

2

2
Wmv

�                                          (2) 

Ky lloj i krijimit të joneve domethënë temperaturë 
shumë e lartë e gazit. E dimë se energjia kinetike me-

satare e gazit është në proporcion të drejtë me prod-
himin kT, ku k është konstanta e Bolcmanit, pra nëse 
kemi parasysh se energjia e jonizimit është i rendit të 
madhësisë s 10 eV, atëherë
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Fotojonizimi i gazit ndodh nën ndikimin e shkurtër 
valor ultra vjollcë ose rrezatimit rëntgen. Molekula e 
gazit e i cili pranon kuant të caktuar të rrezatimit i cili 
sipas madhësisë së energjisë është më e madhe se joni-
zimi, ai mund të shkakton jonizim të molekulës.

Zbrazje fl akëruese

Njëri prej proceseve më të rëndësishme i cili mu-
ndëson përhershmëri të zbrazjes së pavarur është 
emision sekondar i elektroneve nën ndikimin e bom-
bardimit të katodës me jone pozitive. Ndodh atëherë 
kur jonet pozitive kanë mjaft  energji të madhe për të 
mund të dalin shpërthejnë prej katodës jone poziti-
ve. Ndodh atëherë kur jonet pozitive kanë mjaft  ener-
gji të madhe për të mundur të shpërthejnë elektronet 
prej katodës, pra kështu fi tohen burime të joneve, të 
domosdoshme procesi të rrjedh rregullisht. Ky lloj i 
plotësimit të numrit të joneve haset te zbrazja e cila 
quhet fl akërues.

Fig. 2.
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Zbrazja fl akëruese mund të vërehet në një gyp të 
qelqit me gjatësi 30–50 cm i cili është lidhur me bu-
rim të tensioni të lartë të përhershëm prej disa qindra 
voltë (fi g. 2) Gjatë shtypjes atmosferike edhe pse ndër-
mjet elektrodave ka tension të lartë, zbrazje nuk ka, 
gypi është i errët. Gypi pastaj gradualisht evakuohet. 
Gjatë zvogëlimit të shtypjes, në këtë moment te gypi 
do të vjen deri te zbrazje, së pari në lloj të kabllos së 
shtrembëruar që shkon prej katodës kah anoda, por 
për zvogëlimi e mëtutjeshëm të shtypjes së kabllos 
zgjerohet edhe gradualisht e plotëson tërë prerjen e 
gypit, por ndriçimi në afërsi të katodës dobësohet.

Mekanizmi i zbrazjes mund të thjeshtësohet 
kështu të tregohet. Jonet pozitive, të cilat krijohen me 
përplasje me atomet neutrale të gazit me elektronet 
e përshpejtuara lëvizin kah katoda dhe duke kaluar 
pjesën në afërsi të katodës, ku ekziston rënia e poten-
cialit të katode fi tojnë energji kinetike të dukshme. 
Kështu jonet e përshpejtuar e bombardojnë katodën 
dhe prej katodës shpërthejnë elektrone. (Shpërthimi 
i elektroneve prej katodës ndodh edhe për shkak të 
fotoefektit). Elektronet e shpërthyer në zonën e rënies 
potencialit të katodës te shumë përshpejtojnë, ashtu 
që kanë mjaft  energji kinetike për të mundur të krijoj-
në jonizim mbi molekulat neutrale ose atome të gazit. 
Si rezultat i jonizimit përsëri paraqiten jonet pozitive, 
të cilët lëvizin kah katoda, në zonën e rënies së poten-
cialit të katodës fi tojnë energji të dukshme që kur të 
bien te katoda të shkaktojnë shpërthim të elektroneve 
dhe ashtu procesi zgjat përherë. Në atë mënyrë proce-
set themelore të cilët e mbështesin zbrazjen fl akërue-
se janë përplasjet e jonizimit dhe emisioni sekondar i 
elektroneve.

Ekzistimi i rënies së potencialit të katodës sqarohet 
në këtë mënyrë. Prej katodës elektronet e shpërthyer 
nuk përplasen me atomet neutrale menjëherë, por në 
çdo largësi prej katodës. Gjerësi e zonës së rënies së 

potencialit të katodës i përgjigjet përafërsisht të rënies 
të lirë mesatare të elektroneve. Kjo gjerësi zmadhohet 
me zvogëlimin e shtypjes së gazit.

Shikojmë se rënia e potencialit të katodës është 
e domosdoshme për të rrjedhur procesi i zbrazjes 
fl akëruese

Zbrazja fl akëruese sot gjen zbatim të gjerë për 
konstruktimin e gypave të ndryshëm me zbrazje të ga-
zit. Ashtu ekzistojnë llamba të zhivës, të cilët zbrazjen 
e bëjnë nëpër avullin e zhivës, por po ashtu me bartjen 
e substancave të ndryshme fl uoreshente të mureve të 
gypit mund të fi tohen llamba me lloje të ndryshme të 
gypave të atilla shfrytëzohen llamba reklamash, lloje 
të ndryshme të llambave zbukuruese etj (edhe deri te 
20%)në lidhje me llambat e zakonshme ku ajo pjesë 
është shumë e vogël (deri 5%).

Duke shfrytëzuar faktin se rënia e potencialit të 
katodës varet prej materialit të katodës mund të kon-
struktohen edhe gypa me tension të ndezjes. I atillë 
është për shembull llamba e neone fl akëruese. Ajo 
përbëhet prej dy elektroda të hekurit të mbuluara me 
shtresë prej bariumit. Për shkak të punës së vogël të 
daljes së bariumit, rënia e potencialit te katoda në këtë 
rast është vetëm 70 V, prandaj llamba e këtillë ndi-
zet dhe gjatë tensionit prej rrjetës së qytetit. Po ashtu 
llambat e këtilla shfrytëzohen edhe si pajisje sinjalesh 
në aparate të ndryshme.

Zbrazja fl akëruese shfrytëzohet edhe si metodë ka-
tode–shpërndarëse për fi timin e fi lmave të hollë prej 
substancës prej të cilës bëhet katoda. Kur katoda bom-
bardohet me shumë jone pozitive të përshpejtuara ato 
mund të hedhin atome të plota prej substancës së ka-
todës. Atomet e shpërthyese shtresohen te substrati i 
dhënë dhe ashtu fi tohen fi lma të hollë.
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8.3. DISA LLOJE TË ZBRAZJES 
SË PAVARUR

Edhe gjatë kushteve normale mund të vjen deri te 
zbrazja e gazit. Ajo ndodh te fusha elektrike e fuqish-
me. Ngjashëm fusha elektrike në afërsi të majave të 
mprehta të trupave të elektrizuar.

Zbrazja e këtillë është edhe xixa.

 

Sl. 1 Fig. 1

Xixa paraqet kanal drite shumë e hollë e cila është 
në shumë vende e degëzuar (fi g. 1). Zgjat shumë kohë 
të shkurtër. Po ashtu lirohet energji e madhe për kohë 
shumë të shkurtër. Ajo e nxeh gazi deri në temperatu-
ra të larta, për atë shkak ajo ndriçon, menjëherë për-
hapet dhe shkakton britmë–zë.

 
Fig.2

Korona (Fig.2) krijohet në fusha jo homogjene 
shumë të fuqishme. Kështu gjatë shtypjes atmosfe-
rike në afërsi të majave të mprehta ose telave, krijo-
het fushë elektrike e fuqishme, dhe rreth tyre vjen 
deri te zbrazja e gazit, të cilët përbëhen prej ortekëve 
të joneve dhe elektroneve. Gazi në afërsi të majës së 
mprehtë fi llon të ndriçon. Ndriçimi përkujton ko-
ronën. Largpërçuesit me tension të lartë, për shkak të 

rrezatimit në formë të koronës humbin pjesë të duk-
shme prej energjisë së tyre.

Rrufepritësi, tel i mprehur për shkak të zbrazjes 
koronare lehtë krijohet zbrazje atmosferike. Zbrazja 
koronare është shfrytëzuar edhe te fi ltrat elektrostatik 
për pastrimin e ajrit prej llojeve të ndryshme të plu-
hurave dhe tymit.

Zbrazja atmosferike

 
Fig. 3.

Shembulli i xixës grandioze në kushte natyrore 
është zbrazja gjatë vetëtimës (fi g. 3).

Hulumtime të shumta kanë treguar se Toka ka 
tepricë të elektroneve. Për këtë, rreth veti ajo krijon 
fushë elektrike. Përveç kësaj, edhe molekulat e ajrit të 
cilat gjenden lartë mbi Tokën, jonizohen nën ndiki-
min e rrezatimit të cilët vijnë prej kozmosit dhe for-
mojnë shtresë pozitive të elektrizuar të atmosferës e 
cila quhet jonosfera. Ndërmjet Tokës dhe jonosfera 
ekziston fushë elektrike e fuqishme.

Temperatura e shtresave të ajrit që janë afër deri 
te sipërfaqja e Tokë është më e lartë se temperatura e 
shtresave të larta. Ai ndryshim në temperaturën është 
shkaku për konventën e ajrit. Ajri i ngrohët ngrihet më 
lartë, por më i ft ohti bie poshtë. Ajri i ngrohët është i 
pasur me avull uji e cila në lartësi të më të mëdha, ku 
është më ft ohtë, kondensohet në pika të imta të ujit. 
Pikat e imta të cilat paraqesin re, për shkak të fërkimit 
me ajrin elektrizohen. Th emi reja elektrizohet (fi g. 4).
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Ai me infl uencë i elektrizon retë e afërta ose sendet 
e sipërfaqe së Tokës. Tensioni ndërmjet reve dhe Tokës 
mund të arrin edhe deri e 100 milion volt. Kështu, për 
kushte të caktuara mund të vjen deri te zbrazje elek-
trike nëpër ajër.

Drita që emetohet gjatë zbrazjes është vetëtimës 
(fi g. 4), por zëri që paraqitet pas ndriçimit të vetëtimës 
është bubullima. Zbrazja mbi objekte te sipërfaqja e 
Tokës quhet rrufe.

Fuqia e rrymës sipas gjatësisë së kanalit të 
vetëtimës arrin deri 500000 A, por zbrazja zgjat pje-
së prej mikrosekondës. Veprimi i zbrazjes atmosferike 
shpesh është shkatërrues. Ashtu, nëse rrufeja bie në 
dru, te ai për kohë të shkurtër lirohet sasi e madhe e 
nxehtësisë dhe atë mund të ndizet.

 Fig. 4

Ngjashmëria ndërmjet xixës dhe vetëtimës ekspe-
rimentalisht e ka vërtetuar në shekullin XVIII fi zikani 
amerikan Franklin. Ai i pari e konstruktoi edhe rrufe-
pritësin i cili i mbron objektet e njerëzit prej goditjes 
së rrufesë. Rrufepritës bëhet prej thuprës metalike, e 
mprehur te maja dhe vendoset te vendi më i lartë i 
objektit që mbrohet. Me telin metalike më të trashë 
kjo thupër lidhet me pllakën e bakrit të groposur në 
tokë. Zona e sigurisë që e mbron rrufepritësi i atillë e 
ka formën e konit, diametri i bazës i të cilit është me 
gjatësi përafërsisht e barabartë me lartësinë e rrufe-
pritësit. Mbrojtje më e mirë bëhet me ndihmën e të 
ashtuquajturës rrufepritës rrjetor – shirita metalike 

të vendosur te tehet e çative të objekteve të cilat, po 
ashtu, duhet mirë të lidhen me tokën.

Gjendja e plazmës
Plazma është gjendja kur atomet prej të cilave për-

bëhet gazi janë në gjendje jonizuese. Plazma mund të 
përbëhet prej elektroneve dhe joneve (tërësisht gaz i 
jonizuar) por mund të përmban edhe atome neutrale 
(pjesërisht gaz zë jonizuar). PLAZMA është gjendja 
agregate e katërtë te materia (përveç të gaztë, të lëngë 
dhe të ngurtë): Rreth 99% prej materies në Kozmos 
përbëhet prej plazmës. Dielli dhe yjet përbëhen prej 
plazmës jonizuese të plotë në temperaturë të lartë

Jepni domethënien e këtyre koncepteve 
themelore. Atje ku është e nevojshme 

sugjeroni edhe shembuj

–  përplasje jonizuese
–  zbrazje
–  zbrazje e pavarur
–  zbrazje jo e pavarur
–  vetëtima
–  rrufeja
–  rrufepritësi
–  llamba neone

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Si e sqaroni faktin që jonet pozitive lëvizin në një 
kahe, por elektronet në të kundërt, ndërsa rryma 
nëpër gaz rrjedh prej anodës kah katoda?
2. Nëse kohëzgjatja e vetëtimës është 0,0000001 s, por 
rryma është me fuqi prej 300000 A, atëherë sa është 
mbushja që bart te Toka.  (Përgjigje: 0,03 С).
3. Llogaritet se te gjithë Toka njëkohësisht ndodh 
pas afërsisht 1800 stuhi. Ato shkaktojnë përafërsisht 
300 vetëtima në çdo sekondë. Me faktin që ato bartin 
mbushje negativ, sa është mbushja që në ditë grum-
bullohen në Tokë? (Shfrytëzoni të dhënat prej detyrës 
paraprake)

(Përgjigje:777600 С)
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9.1. BASHKËVEPRIMI NDËRMJET 
PËRÇUESIT NËPËR TË CILIN RRJEDH 
RRYMË DHE FUSHA MAGNETIKE

Rreth çdo përçuesi krijohet fushë magnetike. Do të 
bëjmë një eksperiment të vogël për ta vërtetuar atë. Të 
vendosim përçues në fushën e një magneti patkoi (fi g. 
1). Në momentin kur do ta kyçim përçuesin te burimi i 
rrymës elektrike, për shembull te ndonjë bateri, ai do të 
lëviz. Eksperimenti tregon se te përçuesi nëpër të cilin 
rrjedh rryma vepron forca te e cila është njëkohësisht 
normale te kahja e fushës magnetike dhe normale në 
kahen e rrjedhjes së rrymës. Kjo forcë me të cilën fus-
ha magnetike vepron te përçuesi nëpër të cilin rrjedh 
rrymë quhet forca e Amperit. Për ta zbuluar kahen te 
cila do të vepron forca e Amperit, mund të shërbehe-
mi me rregullën Flemingut të dorës së majtë (fi g. 2). 
Vendosni, gishtin e madh, treguesi dhe gishti i mesëm 
të jenë të gjithë normal njëri në tjetrin. Nëse treguesi e 
tregon kahen e fushës magnetike, por gishti i mesëm 
kahen e rrjedhjes së rrymës, atëherë gishti i madh e tre-
gon kahen e forcës së Amperit.

Nëse dy herë e zmadhojmë fuqinë e rrymës te 
përçuesi, do të zmadhohet edhe mënjanimi te përçuesi, 
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Fig. 1

që do të thotë se edhe forca zmadhohet dy herë. 
Domethënë forca është në proporcion të drejtë me 
fuqinë e rrymës. Nëse e zmadhojmë e gjatësinë e 
përçuesit që gjendet te fusha magnetike, forca përsëri 
do të zmadhohet. Edhe kjo varësi është në proporcion 
të drejtë. Domethënë:

 �IFm ~  (1) 

Për të pasur barazim na duhet vetëm edhe një koefi -
cient të proporcionalitetit, B:

 �IBFm �  (2) 

Ky koefi cient i proporcionalitetit në fi zikë ka do-
methënien e tij fi zik dhe quhet induksioni magnetik. 
Vlera e tij është karakteristike e fushës magnetike e cila 
vepron te përçuesi, te i cili janë kyçur fuqia e fushës 
magnetike që vepron në të cilën gjendet ajo fushë. Në 
realitet barazimi për forcën e Amperit në rastin e për-
gjithshëm është:

 +sin�� �IBFm  (3) 

ku α është këndi që e formon kahja e vijave të forca 
magnetike dhe kahja e rrjedhjes së rrymës. Në ekspe-
rimentin tonë ai kënd është 90о. Për atë vlerë të kën-
dit forca është më e madhe. Nëse zvogëlohet këndi, 

 
Fig. 2
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domethënë kahja e fushës magnetike, përkatësisht in-
duksioni magnetik dhe kahja e rrjedhjes së rrymës 
formojnë ndonjë kënd të ngushtë, atëherë edhe for-
ca do të zvogëlohet. Për vlerën 0о të këndit, domet-
hënë kur kahja e induksionit magnetik dhe kahja e 
rrjedhjes së rrymës janë paralele, forca është zero.

Induksioni magnetik është madhësi vektoriale. 
Vektori i induksionit magnetik është vendosur sipas 
tangjentes së vijave të forcave magnetike dhe është 
orientuar sikurse dhe fusha magnetike. Prej barazimit 
3 fi tohet:

�I
F

B m�  (4) 

Prej barazimit (4) vijon se induksioni magnetik 
paraqet forcë me të cilën fusha magnetike vepron te 
përçuesi me gjatësi 1 m dhe nëpër të cili rrjedh rrymë 
prej 1 A, kur përçuesi është vendosur normalisht në 
vijat e forcave magnetike. Njësia për induksionin ma-
gnetik është tesla (T). Nëse te barazimi 4 i zëvendësoj-
më njësitë, kemi:

m 1 A  1
N 1T
�

�  (5) 

përkatësisht fusha magnetike është me induksion 
prej 1 T nëse ajo fushë vepron me forcë prej 1 N të 
përçuesit nëpër të cilin rrymë me fuqi prej 1 А, ku 
përçuesi është vendosur normalisht te kahja e fushës 
magnetike.

Kur fl asim për magnet të përhershëm dhe vijat e 
forcave të fushës magnetike të tij, theksuam se atje ku 
janë më të dendura vijat dhe fusha është më e fortë. Te 
fi gurat te të cilat janë paraqitur fushat magnetike të ma-
gneteve, por më vonë do të vërejmë edhe te përçuesit, 
te disa vende nuk janë vizatuar vija të forcave, ose pra 
grimcat që i shfrytëzojmë për vizuelizimi të fushës ma-
gnetike dhe vijave të forcave të disa vendeve nuk do ta 
plotësojnë hapësirën. Ajo nuk do të thotë se te ato të 
sakta nuk ka fushë magnetike dhe nuk ka induksion 
magnetik. Te çdo pikë prej fushës magnetike ekziston 
induksion magnetik, por ne nuk mundemi t’i vizatojmë 
të gjitha vijat e forcave. Prandaj ekziston marrëveshje të 
vizatohen aq numër të vijave të forcave, sa është modu-

li (madhësia) e induksionit magnetik në njësi syprinë 
prej sipërfaqes normale. Ajo do të thotë se dendësia e 
vijave të forcës mund të jenë ndonjë masë për fuqinë e 
sipërfaqes normale. Kjo do të thotë se dendësia e vijave 
të forcave mund të jetë ndonjë masë për fuqinë e fushës 
magnetike, përkatësisht për induksionin magnetike. 
Nëse me Ф (fi ) e shënojmë numrin e vijave të forcave 
që kalojnë nëpër sipërfaqen e dhënë të vendosur nor-
mal në vijat e forcave, por me S e shënojmë syprinën e e 
sipërfaqes, atëherë prodhimi prej induksionit magnetik 
dhje syprinës do ta jep numrin e vijave të forcave Ф:

SB ��D  (6) 

Ф quhet fl uksi magnetik. Prej këtu për induksionin 
magnetik fi tohet:

S
B D

�  (7) 

Njësia për fl uksin magnetik është veber (Wb), por 
domethënia e asaj njësia mund ta fi tojmë nëse i zëven-
dësojmë për induksionin edhe për syprinën te barazimi 
(7):

2m 1T 1  Wb1 ��  

Fluksi magnetike është 1 Wb, nëse induksioni ma-
gnetik i sipërfaqes nëpër të cilin vijat e forcave kaloj-
në normalisht është 1 Т, por syprina është 1 m2. Nëse 
vijat e forcave magnetike nuk kalojnë nëpër rrafshin te i 
cili e masim fl uksin nën këndin e drejtë, por nën ndonjë 
çfarëdo kënd (fi g. 4), atëherë te barazimi (6) te vendi 
për induksionin magnetik, B, duhet ta zëvendësojmë 
komponentin e induksionit magnetik i cili është në ka-
hen normale të rrafshit, Bn:

+cos�� BBn  (8) 

me barazimi (10) e fi ton formën e përgjithshme:

+D cos��� SB  (9) 

ku këndi α është këndi ndërmjet vijave të forcave dhe 
normalja te rrafshi te cila e njehsojmë fl uksin (fi g. 3).
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Jepni domethënien e këtyre koncepteve 
themelore. Atje ku është e nevojshme sugjeroni 

edhe shembuj
– forca e Amperit
– induksioni magnetik
– rregulla e Flemingut për dorën e majtë
– teslla
– fl uksi magnetik
– veber

Fig. 3

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

               
 

 

 

Bashkëveprimi ndërmjet fushës magnetike dhe përçuesve nëpër të cilët rrjedh rryma në mënyrë masove shfrytëzohet në teknikë.
Të gjithë altoparlantët (në radio, kasatefon, CD–pleerët) e shfrytëzon pikërisht këtë dukuri. Membrana e altoparlantit është va-

rur te një tel i mbështjellur. Kjo bobinë gjendet te fusha magnetike e një magneti të përhershëm, i vendosur në afërsi të bobinës. Kur 
nëpër bobinë rrjedh rrymë një kahe, fusha magnetike ndikon me forcën mbi bobinën, por me atë edhe mbi membranën në një kahe. 

Kur rrjedh rryma nëpër bobinën në kahen tjetër dhe forca e ndryshon kahen e vet, 
pra bobina, përkatësisht membrana lëviz në kahen tjetër. Në atë mënyrë ndryshimi i 
rrymës shndërrohet në verbimin e membranës, përkatësisht në zë.

Instrumentet matëse, sikurse që janë: am-
permetrat, voltmetrat, ometrat, galvanometrat, 
e shfrytëzojnë dukurinë e veprimit reciprok 
ndërmjet përçuesit nëpër të cilin rrjedh rrymë 
dhe fusha magnetike. Te fi gura poshtë majtas 
është dhënë një instrument i thjeshtë matës. 
Përpiquni ta sqaroni mënyrën e punës të këtyre 
instrumenteve.

Te fi gura e dytë djathtas është dhënë pamja 
skematike e motorit. Shfrytëzoni njohurinë prej këtij mësimi, për ta sqaruar principin e punës të motorit?

Ndihma: Keni kujdes të kontakteve që e mbajnë sinjalin elektrik te instrumenti matës. Përkatësisht te motori. Sistemi prej gjysmë 
cilindrit që janë shfrytëzuar te motori si kontakte quhet komutator. Me rrotullimin, te komutator i kontakteve korniza e motorit 
ndryshon, përkatësisht e ndryshon polaritetin. Pse ajo është bërë ashtu?
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Pyetje, detyra dhe aktivitetet
1. Magneti nëpërmjet fushës së tij magnetike ve-

pron me forcë të përçuesit. Vallë edhe përçuesi vepron 
me ndonjë forcë mbi magnetin? Sa është ajo forcë? Cili 
është ligji që e përshkruan këtë?

2. Nëpër sipërfaqen e dhënë normalisht kalojnë 100 
vija të forcave. Vallë fl uksi nëpër atë sipërfaqe është i 
njëjtë nëse 100 vija të forcave kalojnë nëpër atë sipër-
faqe nën këndin prej 30о në lidhje me normalen të 
sipërfaqes?

3. Nëpër sipërfaqen e dhënë normale në atë kalojnë 
100 vija të forcave. Vallë fl uksi nëpër atë sipërfaqe do të 
ndryshon nëse pjerrësohet në lidhje me vijat e forcave?

4. Cili është ndryshimi thelbësor ndërmjet galvano-
metrave dhe motorëve? Vallë njëri prej galvanometrit 
mund të shndërrohet në motor dhe anasjelltas?

5. Përçuesi i gjatë 0,5 m nëpër të cilin rrjedh rrymë 
me fuqi prej 8 α është vendosur nën këndin e drejtë në 
lidhje me vijat e forcave te fusha magnetike homogjene. 
Forca me të cilën fusha vepron te përçuesi është 0,4 N. 
Sa është induksioni magnetik?

(Përgjigje: 0,1 T)
6. Induksioni magnetik i fushës në një altopar-

lant është 0,15 T. Elektromagneti është bërë prej teli të 
mbështjellur te bërthama cilindrike me diametër prej 
2,5 cm. Në atë mënyrë janë bërë 250 spirale. Nëse rezi-
stenca e telit është 8 Q, por tensioni i cili është kyçur te 
altoparlanti është 15 V, njehso forcën e cila është përdor 
për të zhvendosur membranën e altoparlantit.

(Përgjigje: 5,5 N)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gjëra interesante

Sa është induksioni magnetik te disa fushave 
magnetike karakteristike?

Burimi i fushës magnetike B (T)
Sipërfaqja e yllit të neutronit 108

Shumë forca elektromagnetike të cilat 
në kushte laboratorike punojnë shkurtë, 
rreth 10–4s

deri 500

Magnetike të fuqishme laboratorike deri 20
Magnet i vogël thupër i përhershëm ~ 0,01
Fusha magnetike e sipërfaqes së Tokës 310–5

Te hapësira ndërmjet yjeve 10–10

truri i njeriut 10–12
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9.2. BSHKËVEPRIMI NDËRMJET 
MBUSHJES ELEKTRIKE E LËVIZJA 
DHE FUSHA MAGNETIKE

Vërejtëm se fusha magnetike dhe përçuesi nëpër të 
cilin rrjedh rrymë reciprokisht veprojnë me forcë. Por, 
kur nëpër përçuesin rrjedh rrymë, në realitet nëpër atë 
lëvizin mbushje elektrike, përkatësisht elektrone. Forca 
e cila e zhvendos përçuesin është forcë me të cilën fusha 
magnetike vepron në elektronet në lëvizje. Se është ajo 
ashtu mund të kontrollojmë në shumë mënyrë të thje-
shtë. Mund të marrim osciloskop, ta kyçim, por te hyrja 
të mos sjellim kurrfarë sinjali. Në atë rast në ekran të 
osciloskopit do të kemi vijë të drejtë horizontale. Ajo 
vijë është shënuar prej elektroneve të cilat janë dërguar 
prej pushkës elektronike të gypit të katodës dhe bien në 
ekran. Nëse në afërsi të ekranit sjellim magnet, vija e 
parë do të shtrembërohet (fi g. 1). Nëse e zhvendosim 
magnetin dhe pjesën e shtrembëruar do të zhvendoset 
dhe do ta ndryshon shtrembërimin e vet. Efekti është 
më i madh me magnetin në formë patkoi.

 

 
Fig. 1.

Një mbushje elektrike me elektricitet Q le të lëviz 
me shpejtësi v nëpër hapësirën te cila mbizotëron fushë 
magnetike me induksion magnetik B. Po ashtu, vektorët 
e shpejtësisë dhe fusha magnetike le të formon kënd a. 
Atëherë forca me të cilën vepron fusha magnetike mbi 
mbushjen është dhënë me këtë shprehje:

+sinBvqFL �       (1) 

Kjo forcë quhet forca e Lorencit. Nëse α = 90°, për-
katësisht nëse vektorët e shpejtësisë dhe induksioni ma-
gnetik janë normale njëri në tjetrin, atëherë sinα = 1 
dhe barazimi (6) e fi ton këtë formë të thjeshtë:

 BvqFL �  (2) 

Në të njëjtën mënyrë sikurse e caktuam kahen e for-
cës së Amperit për veprim reciprok ndërmjet përçue-
sit nëpër të cilin rryma dhe fusha magnetike, mund 
ta caktojmë kahen e forcës së Lorencit me ndihmën e 
rregullës së Flemingut. Këtu dallojmë rregull te dora e 
majtë, kur punohet për mbushje elektrike negative dhe 
të dorës së djathtë, kur punohet për mbushjen elektrike 
pozitive. Edhe në të dy rastet gishti i mesëm e tregon 
kahen në të cilën lëviz mbushja, treguesi e tregon in-
duksionin magnetik, por gishti i madh kahen e forcës së 
Lorencit (fi g.2 prej mësimit 3.2 Veprimi reciprok ndër-
mjet përçuesit nëpër të cilin rrjedh rrymë dhe fusha ma-
gnetike, me atë dallim që në vendin e fuqisë së rrymës, 
duhet të qëndron vektor i shpejtësisë së mbushjes 
elektrike).

Kur vektorët e shpejtësisë dhe induksionit magnetik 
janë paralele ndërmjet vetiu, përkatësisht kur mbushja 
lëviz me vijat e forcave të fushës magnetike (nuk i 
prenë), atëherë sin00 = 0 dhe FL = 0, përkatësisht fusha 
magnetike nuk vepron me forcën e mbushjes.

Sipas ligjit të dytë të Njutnit, të forcës së Lorencit i 
përgjigjet përkatësisht nxitimi:

 
m
F

a L
�

�
�  (3) 

ku m është masa e grimcës. Nxitimi a→ ka kahe të njëj-
të sikurse edhe forca e Lorencit. Forca e Lorencit gjit-
hmonë është normale te vektori i shpejtësisë së grim-
cës, pra ajo domethënë se ajo nuk ka të ndikon në 
madhësinë e shpejtësisë, por do të vepron në drejtimin 
e shpejtësisë. Kjo nuk çon deri te përfundimi se grim-
ca e këtillë në fushën magnetike do të lëviz sipas vijës 
rrethore në rrafsh normal në vijat e forcave të fushës 
magnetike.
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v F

B 

Fig.2

Në realitet, nën ndikimin e forcës së Lorencit, 
grimca fi ton nxitim centripetale, përkatësisht forca e 
Lorencit është forcë centripetale. Nëse është ashtu, atë-
herë barazimi (3) mund të zëvendësohet shprehja për 
forcën e Lorencit prej barazimit (2) dhe të fi tohet:

 
m

Bvqa �  (4) 

Nga ana tjetër, e dimë se nxitimi centripetal mun-
demi ta shprehim nëpërmjet shpejtësisë së grimcës, v, 
dhe rrezes së vijës rrethore sipas të cilës lëviz grimca, R:

 
R
va

2
�  (5) 

Prej barazimit (4) dhe (5) vijon:

 
R
v

m
Bvq 2

�  (6) 

Pas reduktimit të shkurtër të kësaj shprehje, e fi toj-
më barazimin për rreze vektor të shtegut sipas të cilit 
lëviz mbushja:

 Bq
vmR � . (7) 

1. Çfarë fushë ekziston rreth mbushjes elektrike në 
qetësi, por çfarë rreth mbushjes në lëvizje?

2. Kur vektorët e induksionit magnetik dhe shpej-
tësia e mbushjes elektrike janë nën këndin e drejtë, 
mbushja lëviz sipas vijës rrethore. Nëse ndryshon kën-
di, si do të jetë shtegu i mbushjes?

Ndihmë: Vektorin e shpejtësisë zbërtheni në dy 
komponente, njëra komponente normale në fushën, vn, 
dhe një paralele me kahen e fushës, vp. Shqyrtoni së pari 
lëvizjen e mbushjes sikurse ta ketë vet komponenta vn, 
por pastaj sikurse ta ketë vet komponenta vp. Sa është 
forca në rastin e dytë? Si do të ndikon komponenta vp te 
shtegu që do të fi tohet prej komponentes vn. Mblidhni 
këto dy lëvizje së bashku. Çka fi tuar?

3. Një elektron, e cila është në qetësi, është vendosur 
te fusha magnetike me induksion prej 0,5 T. Sa është 
forca me të cilën fusha vepron mbi elektronin?

4. Elektroni lëviz me shpejtësi prej 2107 m/s në 
rrafshin normal në vijat e forcave magnetike në fushën 

me induksion magnetik B=0,1 T. Përcaktoni rrezen të 
trajektores.

(Përgjigje: 1,1 m)
5. Kyçni televizorin tuaj ose monitorin e kompju-

terit. Për një magnet dhe afrohuni deri te ekrani. Çka 
ndodh? Pse? Keni kujdes!!! Nëse është magneti i sfor-
cuar, mos e afroni shumë dhe mos e mbani shumë gjatë 
në një vend të ekranit. Efekti mund të jetë shumë in-
tensiv dhe përkohësisht t’i ndryshoni karakteristikat e 
ekranit. Filloni të afroheni kah ekrani prej largësisë së 
madhe (rreth 0,5 m). Pasi të vëreni ndryshime të mëd-
ha të ekranit, menjëherë largoni magnetin prej ekranit.

Jepni domethënien tuaj të këtyre koncepteve 
themelore. Atje ku është e nevojshme sugjeroni 

shembuj
– forca e Lorencit
– nxitimi centripetal te forca e Lorencit
– rrezja e vijës rrethore te forca e Lorencit

Pyetje, detyra, aktivitete
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9.3. FUSHA MAGNETIKE TË PËRÇUESIT 
NËPËR TË CILIN RRJEDH RRYMA

Vërejtëm se dy magnet reciprokisht veprojnë nëpër-
mjet fushave të tyre me forca të refuzimit ose tërheqjes. 
Po ashtu, vërejtëm se përçuesit nëpër të cilët rrjedh 
rrymë reciprokisht veprojnë me magnet, përkatësisht 
me dukurinë e forcës së Amperit.

Përçuesi nëpër të cilin rrjedh rrymë reciprokisht 
veprojnë me magnet, shumë ngjashëm sikurse ma-
gneti me magnet. Vallë kjo do të thotë se rryma rreth 
vetit krijohet fushë magnetike? Të bëjmë një eksperi-
ment. Nëpër një kartuç normal në atë të depërtojmë një 
përçues. Kartuçin ta vendosim horizontalisht dhe në atë 
ta “hedhim” grimca të hekurit. Kur lëshojmë të rrjedh 
rrymë nëpër përçuesin, grimcat do të renditen rreth 
përçuesit në formë të rrathëve koncentrik (fi g. 1).

Kjo na çon në përfundimin de kur rrjedh rrymë, 
rreth përçuesit paraqitet fusha magnetike. Mund të 
përfundojmë se vijat e forcave të kësaj fushe magneti-
ke janë në formë të vijave rrethore të cilat shtrihen në 
rrafshet normale te përçuesi. Po sa të largohemi prej 
përçuesit, dendësia e vijave të forcave zvogëlohet, për-
katësisht fusha magnetike bëhet më e dobët.

Dorën e djathtë ta përdorim për të caktuar kahen e 
forcës së Amperit dhe Lorencit, por tani e përdorim rre-
gullën e gishtave të përkulura të dorës së djathtë për 
të caktuar vijat e forcave magnetike. Ta kapim përçue-
sin me dorën e djathtë, ashtu që gishti i madh i drej-

tuar ta tregon kahen e rrjedhjes së rrymës. Gishtat e 
përkulur rreth përçuesit e tregojnë kahen e vijave të 
forcave magnetike (fi g. 1).

Pavarësisht prej formës së përçuesit, kur nëpër atë 
rrjedh rrymë, në rrethinën e tij gjithmonë formohet 
fusha magnetike (fi g. 2 dhe 3).

Të vërejmë se çfarë është induksioni magnetik i 
fushës magnetike rreth përçuesit të drejtë.

Të menduarit logjik na çon deri te përfundimi se sa 
është rrymë e fortë rryma që rrjedh nëpër përçuesin, 
aq do të jetë më e madhe edhe induksioni magnetik. 
Eksperimente pak më të ndërlikuara edhe analiza teori-
ke do të na tregon se induksioni magnetik është pikëri-
sht në proporcion të drejtë me fuqinë e rrymës, për-
katësisht, nëse dy herë e zmadhojmë fuqinë e rrymës, 
dhe induksionin magnetik do të zmadhohet dy herë 
(B ~ I). Nga ana tjetër eksperimenti me grimca të he-
kurit na tregon se nëse largohemi prej përçuesit fusha 
dobësohet. Edhe një eksperiment pak më i ndërlikuar 
dhe një analizë teorike do të na tregon se induksioni 
magnetik është pikërisht në proporcion të zhdrejtë me 
largësinë (B ~1/r). Domethënë:

 
r
IB ~  (1) 

Për të pasur barazim na duhet vetëm edhe një koe-
fi cient të proporcionalitetit k = μ/2π. Prej këtu e fi tojmë 
formulën për njehsimin e induksionit magnetik rreth 
përçuesit të drejtë nëpër të cilin rrjedh rrymë me fuqi I:

 

I 

          
Figura 1                                             Figura 2                                                     Figura 3
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r
IB

�
0
2

0�  (2)

Konstanta  0 ka domethënie fi zike dhe quhet kon-
stante magnetike ose permeabiliteti magnetike në 
vakuum. Për vakuumin ajo është:

  
A
m T104 7

0
��� �0  

Më shpesh konstante magnetike shprehet në H/m 
(herri nën metër). Pse është ajo ashtu do të shikojmë 
pak më vonë.

Rast shumë interesant nga pikëpamja praktike është 
fusha magnetike i solenoidit (fi g. 3), pasi prej solenoidit 
bëhen elektromagnet. Solenoidi paraqetа spirale, e cila 
nuk ka trup dhe nuk ka bërthamë në brendësi. Te fi gura 
mund të vërehet se te brendësia e tij krijohet fushë ma-
gnetike homogjene, përkatësisht, te të gjitha pikat prej 
asaj hapësire induksioni magnetik është e njëjtë sipas 
drejtimit, kahja dhe madhësia. Se fusha është homogje-
ne, na tregojnë edhe vijat e forcave të cilat janë paralele 
dhe me dendësi të barabartë. Madhësia e induksionit 
magnetik në brendësinë e solenoidit përcaktohet me:

 
�

INB �
� 00  (3) 

ku N është numër i spiraleve te solenoidi, I 
është fuqia e rrymës që rrjedh nëpër sole-
noid, por l është gjatësia e solenoidit. 

Veprim reciprok midis dy 
përçuesve paralel nëpër të cilën 

rrjedh rryma
Pamë se rreth përçuesit nëpër të cilën 
rrjedh rryma formohet fushë magnetike. 
Kjo do të thotë se dy përçuesa mund reci-
prokisht të veprojnë siç e bëjnë dy magne-
te, të tërhiqen dhe dëbohen. Të bëjmë ek-
speriment. Të vendosim dy tela paralele 
pezull njëra – tjetrës (fi g. 4a). Nëse nëpër 
tela lëshojmë të rrjedhin rryma me drejtim 
të njëjtë, telat do të tërhiqen (fi g.4b). Nëse 

nëpër tel lëshojmë të rrjedh rrymë me kahe të kundërta, 
të dy telat do të refuzohen (fi g. 4c).

Kujdes! Që të keni sukses për këtë eksperiment 
është e nevojshme të rrjedhin rryma me fuqi të mëd-
ha. Mos u përpiqni të bëni eksperiment pa ndihmën e 
profesorit ose ndonjë moshe tjetër.

Ta caktojmë kahen dhe madhësinë e forcës me të 
cilën reciprokisht veprojnë përçuesit. Te njëri përçues 
le të rrjedh rrymë me fuqinë I1, por te tjetri me fuqi 
I2 (fi g.5а). Përçuesi i parë formon fushë magnetike në 
hapësirë rreth vetes. Me B1 ta shënojmë induksionin 
magnetik të fushës prej përçuesit të parë te vendi ku 
gjendet përçuesi i dytë. Zbatoni rregullën e Flemingut 
të dorës së majtë për të përcaktuar kahen e fuqisë e cila 
vepron mbi përçuesin e dytë (gishti i mesëm e tregon 
kahen e rrjedhjes së rrymës, gishti i madh e tregon ka-
hen e fushës magnetike, përkatësisht induksioni ma-
gnetik dhe gishti i madh tregon kahen në të cilën ve-
pron forca). Do të vini deri te përfundimi se forca është 
në kahen kah përçuesi i parë. Bëni analizën e njëjtë dhe 
për forcën e fushës magnetike të përçuesit të dytë mbi 
përçuesin e parë. Do të përfundoni se kjo forcë është në 
kahe kah përçuesi i dytë. Të dy përçuesit veprojnë njëri 
kah tjetri, përkatësisht tërhiqen.

a) b) c)

Figura 4
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Dy përçues paralel nëpër të cilët rrjedh rrymë me 
kahe të njëjtë tërhiqen.

Ta përsërisim analizën e njëjtë për përçues nëpër 
të cilin rrjedh rryma me kahe të kundërta. Rregulla e 
dorës së djathtë për caktimin e kahes së forcës do të tre-
gon se forcat veprojnë prej përçuesve jashtë (fi g. 5b), 
përkatësisht në kahen e dëbimit të përçuesve.

Dy përçues paralel nëpër të cilët rrjedh rrymë me 
kundërt të njëjtë dëbohen.

Ta njehsojmë forcën me të cilën reciprokisht veproj-
në këto përçues. Fillimi koordinativ i sistemit koordi-
nativ ta vendosim te pika О të përçuesit të parë nëpër 
të cilin rrjedh rrymë me fuqi I1 (fi g.5а). Pika M gjendet 
te përçuesi i dytë nëpër të cilin rrjedh rrymë me fuqi I2. 
Induksioni magnetik i fushës të krijuar prej përçuesit të 
parë te pika M është:

R
IB 10

1 2�
0

�          (4) 

Përçuesi i dytë gjendet në fushën magnetik të kriju-
ar prej përçuesit të parë. Nëse gjatësia e përçuesit të dytë 
është l, atëherë forca me të cilën përçuesi i parë vepron 
te i dyti është:

12 BIF ��� �  (5) 

Nëse te barazimi (5) e zëvendësojmë shprehjen për 
induksionin magnetik prej barazimit (4), e fi tojmë for-

cën me veprim reciprok ndërmjet 
dy përçuesve paralele kur ato janë 
venduar në vakuum:

���
R
IIF 210

2�
0

 (6) 

ku R është largësia ndërmjet dy 
përçuesve, por l është gjatësia e 
tyre.

Relacioni (6) është përdor për 
të përkufi zuar njësia për fuqinë e 
rrymës, amperi.

Nëpër dy përçues shumë të 
gjatë dhe shumë të hollë para 
rrjedh rrymë e barabartë me 

fuqi prej 1 А, nëse ato janë vendosur në vakuum në 
largësi prej 1 m dhe në çdo 1 m prej gjatësisë së tij re-
ciprokisht veprojnë me forcë prej 2.107 N.

Pyetje, detyra, aktivitetet
1. Cilat prej këtyre gjykimeve janë të sakta, por cilat 

gabim:
а) vijat e forcave magnetike rreth përçuesit të drejtë 

nëpër të cilin rrjedh rrymë janë në formë të vijave rret-
hore koncentrike;

b) vijat e forcave magnetike rreth përçuesit të drejtë 
nëpër të cilin rrjedh rrymë janë në formë të drejtëzave 
paralele;

c) vijat e forcave magnetike rreth solenoidit janë të 
ngjashëm me ato rreth magnetit të përhershëm.

2. Si do të ndryshon induksioni magnetik në bren-
dësinë e solenoidit, nëse solenoidin e tërheqim ashtu që, 
gjatësia do të bëhet dy herë më e madhe?

3. Dy përçues të drejtë janë vendosur paralele njëri 
me tjetrin dhe në largësi r. Nëpër të parin rrjedh rrymë 
me fuqi I1, por nëpër të dytin me fuqi 2I1. Me çfarë forcë 
vepron përçuesi i parë në të dytin, por me sa i dyti në 
të parin?

4. Dy përçues të drejtë janë vendosur në ajër 
njëri mbi tjetrin. Të dy kanë gjatësi të barabarta me 
nga 1 m dhe të barabartë me masë nga 1 g. Nëpër 
ato rrjedhin rryma të barabarta sipas fuqisë por me 
kahe të kundërta. Sa duhet të jetë fuqia e rrymës për 

Figura 5
a) b)
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të lëkundur përçuesin e sipërm mbi të poshtmin në 
largësi prej 2 cm.

(Përgjigje: ~31 A)
5. Konstruktoni elektromagnet. Mbështjell rreth 

lapsit tel bakri të izoluar ashtu, që do të bëni 30 spira-
le. Bashkoni skajet e telit me bateri prej 4,5 V. Deri te 
elektromagneti i atillë afroni send të hekurit (gozhdë, 
gjilpërë etj.). Shqyrtoni fuqinë e magnetit në mënyrë 
në të cilën e bëtë te magneti i përhershëm te mësimi i 
parë i këtij kapitulli, Fusha magnetike i magnetit të për-
hershëm. Në vendin e kësaj baterie vendoni tjetër prej 
1,5V. Shqyrtoni fuqinë edhe të këtij magneti. Vallë ato 
kanë fuqi të njëjtë? Cila madhësi fi zike është ndryshu-
ar? Pse ? Ndryshoni numrin e spiraleve dhe përsëritni 
shqyrtimin.

6. Me ndihmën e pakos soft uerike EM Field (Fusha 
magnetike) vizuelizoni fushën magnetike të përçuesit të 
drejtë nëpër të cilin rrjedh rrymë. Vizatoni vijat e forca-
ve. Vizatoni vektorët e induksioneve magnetike në pika 
të ndryshme. Si është kahja e këtyre vektorëve në lidhje 
me vijat e forcave? Simuloni më shumë përçues nëpër 
të cilët rrjedh rrymë me fuqi të ndryshme. Vizatoni vi-
jat e forcave dhe te këto përçues. Si ndryshojnë vijat e 
forcave varësisht prej fuqisë së rrymës që rrjedh nëpër 
përçues?

Startoni Challenge Game (Loja e nxitjes). Filloni 
lojën në nivel më të lehtë, me një përçues të fshehur. 
Duke klikuar te fusha e zbrazur fi toni informatë për ka-
hen dhe madhësinë e vektorit të induksionit magnetik 
në pika të ndryshme. Shfrytëzoni këto informata për të 
zbuluar ku gjendet përçuesi. Përpiquni ta bëni atë me 
të cilën është e mundshme më pak vektor referent të 
induksionit magnetik. Pasi do të zbuloni ku gjendet 
përçuesi, vazhdoni me lojën në nivelet më të larta. Fat!

Jepni domethënien e këtyre koncepteve 
themelore. Atje ku është e nevojshme sugjeroni 

edhe shembuj

– Induksioni magnetik i përçuesit të drejtë
– fuqia e Amperit ndërmjet dy përçuesve paralele
– rregulla e gishtave të përkulur të dorës së djathtë

9.4. VETITË MAGNETIKE 
TË SUBSTANCAVE

Përfundimisht, kemi mjaft  njohuri të hyjmë më 
thellë në natyrën e magnetizmit, të sqarojmë çka është 
magnet, pse i ka ato veti, pse disa material mund të tër-
hiqen me magnet, por të tjerët jo.

Vërejtëm se magnetizmi është në lidhje të drejt-
përdrejt me elektricitetin. Rreth përçuesit nëpër të ci-
lin rrjedh rrymë formohet fushë magnetike. Por çka, 
në realitet, është rryma? Ajo është lëvizje e grimcave të 
elektrizuara. Sikurse rreth mbushjes elektrike në qetësi 
ekziston fushë elektrike, ashtu që rreth mbushjes elek-
trike që lëviz ka fushë magnetike. Pse është ajo ashtu i 
pari e ka sqaruar fi zikani skocez Xhejms Klark Maksvel 
(James Clarck Maxwell, 1831–1879), por më vonë e 
ka sqaruar fi zikani gjerman Albert Ajnshtajni (Albert 
Einstein, 1879–1955), në vitin 1905 me teorinë e tij 
speciale të relativitetit. Por ne nuk do të hyjmë në ato 
sqarime.

Vallë ndoshta edhe fusha magnetike e magneteve të 
përhershëm është rezultat i lëvizjes së mbushjeve elek-
trike? Ndoshta do të habiteni, por përgjigja është PO.

Por, ku është lëvizja e mbushjeve elektrike te magne-
ti i thjeshtë thupër?

r

S

N 

Fig.1

Magneti përbëhet prej atomeve. Rreth bërthama-
ve të atomeve në lëvizjen e përhershme janë elektronet 
(fi g. 1). Ato lëvizin nëpër shtigje rrethore. Kjo lëvizje e 
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elektroneve, si edhe lëvizje tjetër e grimcave të elektri-
zuar, shkaktojnë krijimin e fushës magnetike orbita-
le. Përveç që elektroni orbiton rreth bërthamës, ai, po 
ashtu, rrotullohet edhe rreth boshtit të tij si rrotullue-
se. Ky rrotullim quhen spinë i elektronit. Rrotullimi i 
këtij elektroni, po ashtu, i përgjigjet lëvizjes së mbushjes 
elektrike, që është përsëri rrjedhje e rrymës. Kjo lëvizje, 
nga ana e vet, krijon përsëri fushë spinë magnetike. Në 
këtë mënyrë çdo elektron bëhet një magnet i vogël ele-
mentar. Elektronet janë të zakonshëm,,të paketuar” në 
çift e, të cilët kanë spine të kundërt. Këto spie të kundërt 
kanë fusha magnetike të kundërta, pra kështu ato zh-
duken. Ai është shkaku pse shumica e materialeve nuk 
janë magnete.

Por te disa materiale këto fusha nuk zhduken 
tërësisht. Për shembull, te hekuri, çdo element ka nga 
katër elektrone spinet e të cilave janë në të njëjtën kahe 
dhe fushat e tyre magnetike nuk zhduken.

Feromagnetikët, paramagnetikët 
dhe diamagnentikët

Por këtu nuk mbaron tregimi për prejardhjen e 
fushës magnetike. Materialet janë ndarë në ato te të ci-
lët është dominant fusha magnetike dhe te ato te të ci-
lët është dominante fusha magnetike orbitale. Ekziston 
edhe grupi i tretë i materialeve, por ato janë te të cilat 
nuk ekziston fushë magnetike në përgjithësi. T’i shqyr-
tojmë veçmas çdonjërin prej këtyre llojeve të materiale-
ve magnetike.

 

Fig. 2

 

N S
Fig. 3

Ato materiale, te të cilat është dominant fusha ma-
gnetike e spinit quhen feromagnetikët. Të atillë janë 
hekuri, kobalti dhe nikeli. Fusha magnetike e çdo ma-
gneti elementar te feromagnetikët është i fuqishëm, që 
reciprokisht veprojnë njëri në tjetrin renditen dhe në 
atë mënyrë formojnë zona të mëdha te të cilat magne-
tet elementar janë renditur në një kahe (fi g. 2). Këto 
zona quhen domene magnetike. Çdonjëri prej këtyre 
domeneve përbëhet prej miliarda atomeve të renditura, 
por megjithatë ato domene janë mikroskopike. Dallimi 
ndërmjet copës të hekurit të zakonshëm dhe hekurit 
magnet është në renditjen e domeneve. Te copa e heku-
rit të zakonshëm, gozhda për shembull, domenet janë 
shpërndarë në mënyrë kaotike (fi g. 2). Kur gozhdën do 
ta sjellim në fushë magnetike të dobët, atëherë të gjitha 
domenet do të renditen, por jo të gjitha dhe jo tërësisht. 
Nëse gozhda vendohet në fushë magnetike të fuqishme, 
atëherë domenet renditen. Gozhda është magnetizuar 
fuqishëm dhe themi se kemi krye magnetizim (fi g.3). 
Gjatë kësaj krijohen dy efekte. I pari renditen ato do-
mene të cilët nuk janë renditur, e dyta të gjithë dome-
net renditen në kahen e fushës së magnetit të jashtëm. 
Kështu, ato dy fusha, jashtë dhe ajo e krijuar prej ma-
gneteve elementare në brendësinë e materialit të kriju-
ar fushë magnetike shumë të fuqishme. Kur fusha ma-
gnetike e jashtme do të largohet, për shkak të veprimit 
të lëvizjes së nxehtësisë së barunit, domenet te gozhda 
përsëri renditen në mënyrë kaotike.

Feromagnetikët mund të jenë,,të ngurtë” dhe,,të 
butë”. Feromagnetikët e ngurtë vështir magnetizohen, 
por, prandaj vështir ç’magnetizohen. I atillë është çe-
liku. Prej këtyre materialeve bëhen magnet të përher-
shëm. Feromagnetikët e butë lehtë magnetizohen dhe 
po ashtu, lehtë ç’magnetizohen. I atillë është hekuri i 
butë. Prej materialeve të këtilla bëhen elektromagnet.

Për të bërë magnet të përhershëm, janë të mundsh-
me dy mënyrë. E para është, të vendohet copë e çelikut 
në fushë magnetike të fuqishme. E dyta është, çeliku të 
fërkohet shumë herë me magnet të përhershëm. Është 
interesante që magnetizimi i feromagnetikëve varet 
prej,,historisë” së tyre, përkatësisht, prej asaj, vallë para-
prakisht ai material ka qenë e magnetizuar ose jo.
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Tani është e qartë pse polet e magneteve nuk mund 
të ndahen dhe pse kur do të ndahet magneti në dy pjesë 
ose më shumë pjesë, çdo pjesë sillet përsëri si magnet 
me dy pole (fi g.4)

 

N S
Fig. 4

Te feromagnetikët është interesante ajo që permea-
biliteti magnetik i tyre nuk është konstante dhe ajo va-
ret prej madhësisë së fushë magnetike. Po ashtu është 
e mundshme edhe proces i anasjelltë, çmagnetizimi. 
Nëse goditet fuqishëm ose nëse nxehet në temperaturë 
të caktuar, renditja humbet edhe renditja humbet edhe 
magneti i përhershëm bëhet copë hekur e thjeshtë.

Materialet te të cilët është dominant fusha magneti-
ke orbitale quhen paramagnetik.

 

Fig. 5
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Fig. 6
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Fig. 7

Te ato veprimi reciprok ndërmjet magneteve ele-
mentar nuk është aq e madhe, prandaj ato nuk rendi-
ten në mënyrë lokale dhe nuk formohen domene ma-
gnetike (fi g.5). Magnetet elementare janë orientuar në 
mënyrë kaotike. Kur do të sillen në fushën magnetike 
të jashtme, magnetet elementare renditen në kahen e 
fushës dhe atëherë ky material tregon veti magnetike 
(fi g. 6). Në atë mënyrë, fusha magnetike e jashtme dhe 
ajo e krijuar prej magneteve elementar krijojnë fushë 
magnetike, e cila është më e fuqishme prej të jashtmes, 
por më shumë e dobët prej asaj te feromagnetikët. Pas 
largimit të fushës magnetike të jashtme të magne-
teve elementar hasen në renditje paraprake kaotike. 
Materialet e këtilla janë alumini, platini, oksigjeni etj.

Përfundimisht, grupi i tretë i materialeve, te të cilët 
nuk ekziston fusha magnetike as e spinit as orbitale, qu-
hen diamantikët. Kur nuk janë venduar në fushën ma-
gnetike, këto materiale nuk tregojnë kurrfarë veti ma-
gnetike. Por, kur do të vendohen te fusha magnetike e 
jashtme, induktohet lëvizje plotësuese e elektroneve, për 
shkak të atomeve bëhet magnet elementar. Dallimi në 
lidhje me dy materialet paraprake është ajo, që, magne-
tet elementare te diamagnetikët janë orientuar prej 
fushës magnetike të jashtme (fi g. 7). Në këtë mënyrë 
fusha magnetike e përgjithshme në brendësinë e mate-
rialit, të krijuar prej të jashtmes dhe ajo që i përket ma-
gneteve elementare është më e vogël prej të jashtmeve. 
Pas largimit të fushës së jashtme, atomet i humbin vetitë 
magnetike. Përfaqësues të këtij grupi largimi i fushës së 
jashtme, atomet i humbin vetitë magnetike. Përfaqësues 
në këtë grup janë bismuti dhe gadoliniumi.

Induksioni magnetik në 
mjedisin material

Vërejtëm se fusha magnetike mund t’i ndryshon ka-
rakteristikat me ndryshimin e zakonshëm të mjedisit 
në të cilën ajo do të formohet. Është e mjaft ueshme në 
hapësirën te të cilët ekziston fusha magnetike, të ven-
doni feromagnetik dhe fusha te feroimagnetikët do të 
jenë shumë herë më të fuqishme prej asaj të vendit të 
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njëjtë, para se të sillet feromagnetiku, kur ai në atë vend 
mbretëron vakuumi. Ose anasjelltas, në hapësirën ku 
mbretëron fusha magnetike të sillet diamagnetiku dhe 
në atë do të krijohet fusha magnetike që është më e do-
bët prej asaj kur në atë hapësira mbretëron vakuumi. 
Në atë mënyrë ndryshon edhe induksioni magnetik i 
fushës magnetike. Nëse B është induksioni magnetik te 
ndonjë mjedis magnetik, por B0 është in diksioni ma-
gnetik i fushës së njëjtë, por në vakuum, atëherë mund 
të përkufi zohet  

0B
B

r �0                                         (1) 

permeabiliteti magnetik relativ, sikurse raport prej 
këtyre dy madhësive.

Prej asaj që e mësuam paraprakisht, mund të vijmë 
deri në përfundim se permeabiliteti magnetik relativ 
te feromagnetikët është shumë herë më e madhe prej 
njësisë (μr>>1), te paramagnetikët ai është më i madh 
se njëshi (μr>1) edhe te diamagnetikët ajo është më e 
vogël se njëshi (μr<1).

Kështu, permeabiliteti magnetik absolut i ndonjë 
mjedisi material, μështë në lidhje me relativen dhe me 
atë të vakuumit nëpërmjet shprehjes:
 0r 000 ��  (2) 

ku μr është permeabiliteti magnetik relativ i mjedisit, 
por μo është permeabiliteti magnetik në vakuum.

Te këto tabela janë dhënë të dhëna për permaebilite-
tin e magnetik relativ të disa mjediseve.

Mesi μ r 
Feromagnetikë

hekuri 99,9% 200 – 5 000
Legura 600 – 10 000

96,7%Fe; 3,3%Si
Permaloj 8 000 – 100 000

78%Ni; 22%Fe
Permaloj, 79%Ni; 100 000 – 800 000

5%Mo; 16%Fe
 Paramagnetikë

Oksigjeni, O2 1,0000018
Alumini, Al 1,000021

Platini, Pt 1,0003
Kloruri i hekurit (III) 1,0025

 Diamagnetikët
Azoti, N2 0,9999999938

Karboni dioksid,
CO2

0,9999947

Bakri, Cu 0,9999926
Uji, H2O 0,999991

Argjendi, Ag 0,999974
Bizmuti, Bi 0,99983

Jepni domethënien e këtyre koncepteve 
themelore. Atje ku është e nevojshme 

sugjeroni edhe shembuj

– paramagnetikët
– diamagnetikët
– feromagnetikët
– permeabiliteti relativ i magnetit
– permeabiliteti absolut i magnetit

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Ku është prejardhja e fushës magnetike?
2. Si mund magneti të tërheq copën e hekurit që vet 

nuk është magnet?
3. Grimcat e hekurit nuk janë magnetizuar, por 

megjithatë janë renditur në kahen e fushës. Pse?
4. Çdo elektron posedon spinë paraqet magnet ele-

mentar. Materia e bërë prej atomeve. Pse çdo materie 
nuk mund të jetë magnet?

5. Magneti është bërë prej hekuri. Por edhe gozhdët 
janë bërë prej hekuri. Cili është dallimi ndërmjet heku-
rit te magneti dhe asaj gozhdët?

6. Sa do të ndryshon induksioni magnetike te sole-
noidi, kur te brendësia e tij do të vendoset bërthama e 
hekurit me μt=10000?

7. Bëni përsëri elektromagnet, sikurse te aktivite-
ti numër 6 prej mësimit paraprak. Fusha magnetike e 
përçuesit nëpër të cilin rrjedh rryma. Nxirrni lapsin 
dhe në vendin e tij vendoni gozhdë. Shqyrto fuqinë e 
e këtij elektromagneti. α vëreni se dallimi kur në bren-
dësinë ka laps ose gozhdë? Kur magneti do të jetë më i 
fuqishëm? Pse?
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9.5. VEKTORI I FUQISË SË FUSHËS 
MAGNETIKE DHE LIDHJA ME 
INDUKSIONIN MAGNETIK

Të shqyrtojmë solenoid, bobinë te e cila në bren-
dësinë e saj vendosim bërthamë prej ndonjë substan-
ce, nuk është e thënë të jenë feromagnetike. Induksioni 
magnetik i përgjithshëm është dhënë me relacionin

m0 BBB
���

��                                          (1) 

është e barabartë me shumën prej induksionit magne-
tik të krijuar me rrjedhjen e rrymës nëpër solenoid–
domethënë fusha magnetike e jashtme 0B

�
 dhe induk-

sioni magnetik të krijuar te materiali mB
�

. Madhësia e 

mB
�

 është e vogël në krahasim me madhësinë e 0B
�

 për 
palë dhe materiale diamagnetik, ndërsa fero magne-
tikët ajo është shumë më e madhe penj malësisë së 0B

�
.

Është e njohur se madhësia e induksionit magne-
tik te solenoidi, të krijuar prej rrjedhjes së rrymës me 
fuqi I nëpër atë, është dhënë me:

I
l
NnIB 000 00 ��                          (2) 

ku N është numri i përgjithshëm i spiraleve, por l 
gjatësia e tij.

Mundet të supozohet se induksioni magnetik mB
�

 
të krijuar te substanca është rezultat i rrymave ele-
mentare të cilët krijohen ose ekzistojnë në atë. Sot di-
het se ato janë rezultat i lëvizjeve në brendësinë e ato-
mit, por akoma shumë herët ato në mënyrë hipotetike 
i ka futur Amperi.

Do të supozojmë se bërthama e futur te solenoidi 
është cilindër( shiko fi gurën 1). Prej fi gurë është qartë 
se të gjitha pjesët e brendshme prej rrymave elementa-
re anulohen dhe se vendosin rryma shtesë, të cilat janë 
rezultat i rrymave elementare, paraqitet rrymë plo-
tësuese Im. Do ta quajmë rryma e Amperit. Ajo tre-
gon efekt të njëjtë sikurse edhe çdo rrymë te solenoidi.

Fig. 1.

Do të veçojmë disk të vogël prej bërthamës cilin-
drike, me gjatësi Δl, te çdonjëra paraqitet rryma ΔIm. 
Mund të thuhet se kjo rrymë ΔIm është e barabar-
të me prodhimin e numrit të spiraleve të rrymave të 
Amperit te disku i dhënë Nm dhe fuqia e rrymës së 
rrymave të Amperit Im. Ose,

mmm INI ��  

Momenti magnetik i atij disku është prodhim prej 
syprinë së prerjes α dhe fuqia e rrymës ΔIm:

mm IAp ���                (3) 

Nga ana tjetër madhësia vektori i magnetizimit, 
sipas përkufi zimit është moment magnetik në njësi 
vëllim. Pasi vëllimi të atij disk të paramenduar është 
AΔl, atëherë madhësia e vektorit të magnetizimit М te 
ai disk është i barabartë me:

m,.l
mm j
l

I
lA

IA
M �

�
�

�
�

�
�                      (4) 

Nëse supozojmë se bërthama është homogjene, 
atëherë në këtë shprehje për magnetizimin vlen për 
gjithë bërthamën. Sikurse vërehet vektori i magnetizi-
mit është i barabartë me dendësinë vijore të rrymave 
sipërfaqësore të Amperit (j1,m) të cilat janë të krijuara 
te bërthama. Njësia për matjen e magnetizimit është 
amper mbi metër (A /m).
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Nga ana tjetër edhe rrymat α e Amperit krijojnë in 
diksion magnetik Bm e cila është (sipas relacionit për 
induksion magnetik të krijuar në brendësinë e diskut, 
përkatësisht solenoid) e barabartë me:

m,000 l
mmm

m j
l

I
l
IN

B 000 �
�

�
�

�
�         (5)

ose vektorët:

MB
��

0m 0�                                (6) 

Megjithatë, induksioni i përgjithshëm magnetik te 
bërthama është e barabartë me:

MBB
���

00 0��                                  (7) 

Ndonjë herë vektori MB
��

0m 0�  shënohet me 
shenjën  J

�
 dhe quhet polarizimi magnetik.

Nëse përveç kësaj kemi parasysh, se fusha e 
jashtme, përveç paraqitja me ndihmën e induksionit 
magnetik 0B

�
 mund të paraqitet edhe me vektorin e 

fuqisë së fushës magnetike H
�

 të lidhur me vektori e 
fushës së jashtme me relacionin:

HB
��

00 0�                        (8) 

atëherë relacioni (7) mund të shkruhet, sikurse:

JHB
���

�� 00                     (9) 

Sipas domethënë nëse së saj fi zike, vektorët E
�

dhe 
B
�

 janë analoge,  dhe të dy paraqesin karakteristikë 
e forcës, të elektricitetit, përkatësisht fusha magneti-
ke. Nga ana tjetër, vektori i fuqisë së fushës magnetike 
është vektor i cili e përcakton fushën e jashtme, edhe 
pse në kohën e fundit nuk shfrytëzohen, për shembull 
për solenoid madhësia e tij është dhënë me:

nI
l

NIH ��                           (10) 

dhe sikurse vërejmë është lidhur vetëm me madhësi-
të të cilat e përcaktojnë fushën magnetike të jashtme, 
varet vetëm prej rrymës që prej jashtë lëshohet që të 
kryhet magnetizimi.

Eksperimentet tregojnë se madhësia e vektorit të 
magnetizimit është në proporcion të drejtë me induk-
sionin magnetik të fushës së jashtme, përkatësisht me 
fuqinë e fushës:

0

0

0
EE

B
HM mm

�
��

��                              (11) 

Konstanta χ m që këtu paraqitet është numër pa 
dimensione dhe quhet susceptibile magnetike. Ajo 
është konstante për dia–dhe substancat paramagne-
tike, por për feromagnetikët ajo varet prej fushës së 
jashtme.

Nëse relacioni (11) futet te (7) fi tohet:

� m0
0

0m
0000 1 E

0
E

00 ������ B
B

BMBB
�

�
�

����
 

(12) 

Me relacionin (1) te mësimi paraprak ne treguam 
se raporti ndërmjet induksionit magnetik te mjedisi 
i dhënë B

�
, dhe induksioni magnetik në vakuum, 0B

�
 

përkatësisht induksioni magnetik i fi tuar prej fushës 
magnetike të jashtme të permeabilitetit magnetik re-
lativ të mjedisit të dhënë:

      r  
0

0�
B
B

a od (12)  

 1          1 mrm
0

E0E ��F��
B
B

               (13) 

ndërsa prej (12)

ndërsa prej (12)

Jepni domethënien e këtyre koncepteve 
themelore. Atje ku është e nevojshme 

sugjeroni edhe shembuj

– Vektori i magnetizimit
– vektori i polarizimit magnetik
– momenti magnetik
– vektori i fuqisë së fushës magnetike
– susceptibiliteti magnetik
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9.6. INDUKSIONI 
ELEKTROMAGNETIK

Eksperimentet themelore
Ne deri tani mësuam fusha magnetike të përçuesve 

nëpër të cilët rrjedh rrymë e përhershme. Përçuesit e 
këtillë krijojnë edhe fusha konstante kohore. Te rry-
mat e ndryshueshme kohore, përkatësisht fushat ma-
gnetike të ndryshueshme kohore, kemi varg të duku-
rive të reja. Njëra nga më të rëndësishmet, me siguri, 
është dukuria induksioni elektromagnetike, e zbulu-
ar në vitin 1831 prej Majkël Faradej.

Zbulimi në këtë dukuri ka mundësuar 50–100 e 
ardhshme të konstruktohet numër i madh i pajisjeve: 
gjenerator për rrymë, transformator, telegraf, telefon, 
radio, televizion dhe shumë, shumë të tjera, pa të cilat 
sot nuk do të mundeshim ta mendojmë botën në të 
cilën jetojmë.

N

S
�I

A

B 00

v

N

S
�I

A

B 00

v

 

a)

b)

Fig. 1 a) Kur përçuesin e fusim, mënjanuesi te galvanome-
tri është në njërën anë, b) kur përçuesin e tërheqim, mënja-

nimi i galvanometrit është në anën tjetër të kundërt.

Për ta kuptuar dukurinë, do ta bëjmë eksperimen-
tin më të zakonshëm të mundshëm. Përçuesi, i lidhur 
me një galvanometër, do të lëvizim ndërmjet poleve të 
magnetit të përhershëm patkoi (fi g. 1). Deri sa ekziston 
lëvizje relative ndërmjet magnetit dhe përçuesit, ekzi-
ston mënjanim i galvanometrit, domethënë nëpër qar-
kun nëpër të cilin rrjedh rrymë. Th emi, te qarku është 
krijuar forcë elektromotore e induktuar për shkakun 
e të cilës rrjedh rrymë e induktuar.

Kahja e rrymës varet prej kahes së lëvizjes (te for-
ca formula) dhe kahja e fushës magnetike (induksioni 
magnetike formula). Mënjanimi i galvanometrit do të 
zmadhohet, nëse zmadhohet shpejtësia e lëvizjes rela-
tive e përçuesit.

Nëse magnetin dhe përçuesin i lëvizim së bashku 
ashtu ndërmjet tyre nuk ekziston lëvizje relative, më-
njanim nuk do të ketë.

Mënjanim nuk do të ketë, po ashtu, nëse lëvizja bë-
het paralelisht, e vijat e forcave magnetike. Th emi, për 
t’u induktuar rryma përçuesi duhet t’i pret vijat me vi-
jat e forcave magnetike.

Kahja e rrymës së induktuar zakonisht përshkruhet 
me rregullën e Flemingut të dorës së djathtë (fi g. 2):
kur gishti i madh, treguesi dhe gishti i mesëm vendosen 
në këndin e drejtë, dhe nëse gishti i madh vendoset në 
kahen e induksionit magnetik, por lëvizjen e bëjmë në 
kahen e gishti të madh, kahja e gishtit të mesëm do të na 
jap kahen e rrymës së induktuar.

Prova paraprake është më efi kase nëse në vend të 
lëvizjes së përçuesit në lidhje me magnet, të lëviz ma-
gneti në lidhje me spi-
ralen me N mbështjellje 
(fi g. 3). Ju propozoj-
më ta bëni atë eksperi-
ment. Kontrolloni, se si 
do të ndryshon kahja e 
galvanometrit kur do 
ta ndryshojmë kahen e 
lëvizjes, ose kur në vend 
të polit të veriut futni 
polin e jugut.

 

Fig. 2

lëvizja

rryma fusha 
magnetike 

dora e djathtë
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N S 

G 

N S 

G 

Fig. 3
Përsëritni provën me lëvizje të ngadalshme dhe të 

shpejtë. Çka përfundoni?

00

�

R

Fe
K

L1 L2

Fig. 4. Te qarku primar janë lidhur rezistori R 
dhe ndërprerësi K.

Seria e dytë e eksperimenteve do të bëjmë me dy 
qarqe: i pari, i cili është i lidhur me burimin e forcës 
elektromotore, ta quajmë qark primar dhe e i dyti, te i 
cili do të ketë vetëm galvanometër, dhe të cilin do ta qu-
ajmë qark sekondar (fi gura 4). Këto dy qarqe kanë spi-
rale edhe bërthamë hekuri të përbashkët. Spiralja kur 
nëpër atë rrjedh rrymë, krijon fushë magnetike vijat e 
forcave magnetike të të cilit e shënojnë edhe spiralen L2.

Kur fusha magnetike te spiralja primare do të ndrys-
hohet, do të vjen deri te induktimi i forcave elektromo-
tore te sekondari dhe galvanometri do të tregon mënja-
nim. Ndryshimi i induksioni magnetik B

�
 do ta bëjmë 

ose me kyçjen dhe ç’kyçjen e rrymës ose me ndryshimin 
e rezistencës. Edhe në të dy rastet vjen deri te ndryshimi 
i fuqisë së rrymës, por pasi induksioni magnetike te spi-
ralja Li është dhënë me:

l
NIB r 0��	 ,                           (1) 

është e qartë se me ndryshimin edhe të induksio-
nit magnetik. Në relacionin (1) μr është permeabili-
teti magnetik relative i bërthamës së hekurit, N është 
numri i spiraleve, por l –gjatësia e solenoidit (spi-
ralja). Për kyçjen e rrymës edhe për zmadhimin e 
fuqisë së rrymës, mënjanimi i galvanometrit është në 
njërën anë. Nëse rrymën e zvogëlojmë ose e ndërprej-
më, rryma e induktuar do të rrjedh në anën e kun-
dërt. Edhe këtu vjen në shprehje shpejtësia e ndryshi-
mit të rrymës. Pikërisht, nëse rrëshqitësin e rezistorit 
e lëvizim ngadalë, rryma e induktuar është e dobët, 
dhe anasjelltas, nëse rezistenca shpejt e ndryshojmë, 
rryma është më e fuqishme. Në çka na bindin të gjit-
ha këto prova?

Vërejmë se këtu nuk ka kurrfarë lëvizje të përçue-
sit në fushën magnetike, por megjithatë ndodh in-
duktimi i rrymës. Induktimi i rrymës ndodh ose gjatë 
prerjes së vijave të forcave magnetike gjatë ndryshimit 
të madhësisë së vektorit të induksionit magnetike.

Ligji themelor për induksion elektromagnetik

Cila madhësi fi zike ndryshon te të gjitha ekspe-
rimenteve lartë të përshkruar? Mendoni, në eksperi-
mentet e skicuara te fi gura 2 ose 3 ndryshon syprina e 
sipërfaqes me të cilën fusha e përshkon, por në ekspe-
rimentet prej fi gurës 4 ndryshon induksioni magne-
tik. Cila madhësi fi zike i lidh këto dy madhësi?

Fluksi magnetik është madhësia që i lidh këto dy 
madhësi. Është e qartë, prej eksperimenteve mund të 
përfundojmë, se gjatë induktimi i rrymës vjen deri te 
ndryshimi kohor i fl uksit magnetik.

Fluksi magnetik që e përshkon ndonjë sipërfaqe 
të rrafshët me syprinë S, sikurse që tani e dimë, është 
përcaktuar me relacionin:

�cosBSΦ	                                (2) 

ku α është këndi që normalja e sipërfaqes së rrafshët e 
ndërton me vektorin e induksionit magnetik ( B

�
). Në 

rastet kur ky kënd është zero, do të thotë rrafshi i qar-
kut është normalja e vijave të forcave magnetike dhe 
qarku atëherë përfshin fl uks më të madh.
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Ligji themelor për induksionin elektromagnet sh-
kruhet me relacionin:

             �i t
Φ
�
�

�	                                  (3) 

Forca elektromotore e induktuar �i  është e ba-
rabartë me shpejtësinë e ndryshimit të fl uksit ma-
gnetik e marrun me shenjë të kundërt.

Nëse induktimi i rrymës bëhet me solenoid me N 
spirale, pasi vijat e forcave magnetike e përshkojnë çdo-
njërën prej spiraleve, forcën e induktuar elektromotore 
do të jetë N herë më e madhe:

�i=
t
ΦN
�
�

�   ili    �i =

 �

t
BSN
�

�
�

�cos
        (4) ose

Që do të thotë shenja negative në këtë relacion do të 
sqarojmë në këtë mësim. Tani, duam vet të mendojmë, 
në cilin prej eksperimenteve ndryshonte syprina e për-
fshirë me konturën, por në cilët induksioni magnetik?

Po ashtu duam tua tërheqim vërejtjen të asaj se është 
shumë e rëndësishme shpejtësia e ndryshimit të fl uksit 
magnetik.

Aktivitetet me kompjuter
Me ndihmën e interfejsit COACH 5, aktivitet “Fuqia 

elektromotore e induktuar” magnet thupër dhe spira-
lja, duke bërë eksperiment analog me atë të dhënë te 
fi gura 3, provoni varësinë e forcës elektromotore prej 
shpejtësisë së lëvizjes së magnetit.

Bëni provën me shumë shpejtësi të ndryshme. 
Njehso syprinën e përfshirë me lakoren �i  do të fi toni 
gjithmonë vlerë të barabartë të përafërt. Syprina që çdo 
lakore e atillë e formon me boshtin e abshisës (shiko fi g. 
5) mund të tregohet se si gjithë drejtkëndëshat, njëra 
brinjë e të cilit është forca elektromotore �i , por tjetra 
intervali kohor Δt, atëherë syprina e çdo drejtkëndëshi 
të atillë është e barabartë me ndryshimin e fl uksit për 
intervalin kohor Δt, por gjithë syprina kahja e kundërt 
– gjatë nxjerrjes së magnetit.

 

�ti

�i

�i

B

A=B=��A

�t

t

 

Shembull detyrë
1. Te qarku i mbyllur i rrymës fl uksi magnetik bie 

prej 100 Wb në 0, për kohën prej 0,2 s. Sa është f.e.m 
e induktuar në atë qark:

Zgjidhje
Është dhënë: l=0,10 m ,   B =0,2 T          Kërkohet εi=?

�i= V 500
2,0

1000 2 		
�
�

�	
�
�

�
t
Φ

t
Φ  

2. Përçuesi me gjatësi prej 10 сm lëviz në fushën 
magnetike prej 0,2 T, me shpejtësi prej 20 cm/s nor-
mal e vijave të forcave magnetike. Sa është f.e.m. do 
të induktohet në skajet ev et, por nëse qarku mbyllet 
dhe ka rezistencë prej 2 Q, sa është rryma që rrjedh 
nëpër qark?

Zgjidhje
Është dhënë l=0,10 m ,   B =0,2 T  Kërkohet εi=?
                v=0,2 m/2    R=2 � 
�i=lvB=0,1� 0,2�0,20 =4�10-3 V  ; I=�i/R= 2�10-3 A 

Pyetje, detyra, aktivitetet
1. Si është kahja e rrymës së induktuar (shënoni 

me shigjetë) nëse lëvizja e përçuesit bëhet në kahen e 
shënuar te fi g. 6.

NS

 
Fig. 6
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2. Si është kahja e rrymës së in-
duktuar nëse lëvizja e përçuesit bëhet 
paralelisht me magnetin thupër, rreth 
mjedisit të tij si te fi gura 7. Shënoni ka-
hen me shigjetë.

3. Bëni seri të eksperimenteve me 
këtë konturë: kyçni qarkun primar 
me burimit të tensionit një spirale (1) 
me prerje të vogël (fi g.8), rezistor me 
rrëshqitës R dhe ndërprerës. Si burim 
mund të përdorni më shumë bateri të 

lidhur në seri për të siguruar tension prej 9 deri 12 V. 
Lidhni tjetër qark te i cili do të kyçet spiralja (2) me 
prerje të madhe të dukshme dhe galvanometri (G).

12

R

G

 

Fe–bërthama

Ndërpres

Fig. 8. Me tela të kuqe është lidhur qarku primar, por 
me të kaltër qarku sekondar

Bëni këto eksperimente:
а) së pari kyçni rrymë te qarku primar, dhe spirale 

1 futni te spiralja 2. Çka ndodh? Çka do të ndodh kur 
spiralja 1 do ta nxirrni?

b) Pastaj vendosni spiralen 1 në brendësin e spira-
les së dytë dhe në atë futni bërthamë të hekurit. Çka 
do të vëreni? Nxirrni bërthamën e hekurit. Provoni 
çka do të ndryshon nëse e ndryshoni shpejtësinë e 
futjes ose nxjerrjes së bërthamës.

c) Sistemi me dy spirale pastaj mbani përpara–
prapa, por ashtu të mos ketë lëvizje relative ndërmjet 
spiraleve. α ka mënjanim?

ç) Vendosni spiralen 1 në spiralen 2. Ç’kyçni 
rrymën prej qarkut primar. Vëreni kahen e galva-
nometrit. Pastaj, kyçni rrymën. Përsëritni k[t pjesë 
prej eksperimentit kur spiralja 1 gjendet bërthama e 
hekurit.

d) Ndryshoni rezistencën R te qarku primar, së 
pari le të rritet, por pastaj le të bie. Dhe tani kontrollo-
ni çka do të bëhet nëse atë e bëni shpejtë ose ngadalë.

Rezyme e shkurtër
Forca elektromotore e induktuar �i  është e ba-

rabartë me shpejtësinë e ndryshimit të fl uksit ma-
gnetik e marrun me shenjë të kundërt. Ajo mund të 
ndodh me lëvizje relative të magnetik dhe përçue-
sit, kur vjen deri te prerja e vijave të forcave magne-
tike, ose me ndryshimin e induksionit magnetik.

9.7. RREGULLA E LAJBNICIT PËR 
RRYMËN E INDUKTUAR

Rregulla e e Flemingut të dorës së djathtë për ndo-
një kahe të rrymës mund të zbatohet vetëm në rastin 
kur bëhet fj alë për lëvizjen e përçuesit normalisht në 
vijat e forcave magnetike. Sikurse treguam më herët, 
rryma e induktuar ndodh edhe në shumë raste tjera.

Ekziston rregulla universale për kahen e rrymës 
elektrike të induktuar e cila quhet rregulla e Lorencit. 
E ka formuluar B. H. Lenc në vitin 1834. Para se ta 
japim këtë rregull, të përkujtojmë në këtë. Sikurse 
treguam, forca elektromotore e induktuar krijohet te 
qarku te e cila vjen deri te ndryshim te fl uksi magneti-
ke. Në qark atëherë rrjedh rryma e induktuar. Rryma 
e induktuar krijon fushë magnetike e cila quhet fusha 
magnetike e induktuar.

Kahja e rrymës së induktuar është e atillë që ajo 
me fushën magnetike të vet i kundërvihet ndryshi-
mit të fl uksit magnetik që është shkaku për krijimin 
e saj.

Nëse shkaku për induktimin e rrymës është lëvizje 
relative të përçuesit në lidhje të fushës magnetike, rry-
ma e induktuar i kundërvihet asaj lëvizje.

N

S  
Fig. 7
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Nëse shkaku për induktimin e rrymës është ndrys-
himi i madhësisë së induksionit magnetik, fusha ma-
gnetike e rrymës së induktuar i kundërvihet asaj 
ndryshimi.

 
Fig.1

Te fi gura 1 është dhënë fotografi a e,,terezisë” së 
vogël te krahët e të cilës gjenden dy unaza të aluminit, 
ashtu që ato mundet lehtë të lëvizin në rrafsh hori-
zontal. Njëra prej unazave është e plotë, por tjetri (më 
i largëti) ka plasaritje tërthore. Kur te unaza e alumi-
nit do të afrohet magneti thupër, unaza dëbohet prej 
magnetit. Por, por pas qetësimit të sistemit të magne-
tit thupër e nxjerrim prej unazës, unaza do të afrohet 
deri te magneti. Në rastin e parë, rryma e induktuar 
e krijuar te unaza kundërvihet në rritjen e fl uksit, e 
cila është kushtëzuar me afrimin e magnetit, ndër-
sa gjatë nxjerrjes së magnetit vjen deri te zvogëlimi i 
fl uksit magnetik, pasi induktohet rryma e atillë fusha 
magnetike e të cilës kundërvihet zvogëlimit të fl uksit. 
Nëse prova përsëritet ashtu që thupra magnetike futet 
ose nxirret prej unazës tjetër (e prerë), dukuria do të 
zhduket. Qartë, atje rrymat e induktuara nuk mund të 
mbyllen në unazë te unaza, ato krijojnë shumë fushë 
të dobët cila nuk mund të kundërvihet në ndryshimin 
e fl uksit magnetik. Rregulla e Lencit e sqaron edhe 
shenjën minus në ligjin themelor për forcën elektro-
motore të induktuar:

�i =
t
Φ
�
�

� (1)

Nëse ��=�2 -�1  është po domethënë �2>�1,  
fl uksi rritet, atëherë forca elektromotore e induktuar 
kundërvihet në rritjen e fl uksit. Anasjelltas, nëse është
�2<�1, fl uksi bie. Forca elektromotore e induktuar 
kundërvihet në atë zvogëlim. Rregulla e Lencit për ka-
hen e rrymës së induktuar vlen në të gjitha dukuritë 
e induktimit të rrymës. Në veçanti rrymat e forta e 
induktuara mund të krijohen në përçuesit të cilët janë 
masiv, nëse gjenden në hapësirën te e cila ndryshon 
fl uksi magnetik. Rrymat e atilla quhen të stuhishme.

Pyetje, detyra, 
aktivitete

1. Te spiralja (solenoidi) 
hyn poli magnetik i veriut. 
(Fig. 2) Nëse spiralja është 
lidhur me qarkun e rrymës, 
atëherë çfarë do të jetë kahja 
e rrymës te qarku (vizato-
ni me shigjetë)? Cili pol kri-
johet te pjesa e sipërme prej 
solenoidit?

2. Magneti nga pyetja pa-
raprake bie poshtë. Vallë α janë të barabarta nxitimet 
e magnetit kur qarku te spiralja (e ndërprerës) edhe 
kur është e mbyllur?

4. Nëse ndërmjet poleve e elektromagnetit të 
fuqishëm lëshohet lirisht të bie ndonjë monedhë me-
talike, nxitimi i saj do të zvogëlohet. Sqaroni efektin.

5. Bëni këtë provë. Prova është 
e mundshme ta realizoni edhe në 
kushte shtëpiake. Prej folisë së alumi-
nit preni disk rrethor. Vendosni ver-
tikalisht gjilpërë, por nën atë vendoni 
diskun ashtu që të jetë i mbështetur 
te qendra e rrethit (shiko fi gurën 3). 
Merrni çfarëdo magnet (më i mirë 
është patkoi) dhe varni ashtu që polet 
të shtrihen mbi disk. Pastaj, rrotulloni 
magnetin. Në kahen e njëjtë do të rro-
tullohet edhe disku rretho i aluminit. 
Sqaroje eksperimentin!

G

S

N

 
Fig.2

 
Fig.3



142

9. Elektromagnetizmi

7. Varni te peri pllakë alumini 
drejtkëndore (bëni prej folisë më të 
trashë. Vendosni pllakën ndërmjet 
poleve të magnetit më të fuqishëm 
(fi g. 4). Nëse magnetin e lëvizim dhe 
pllaka do të lëviz në kahen e njëjtë. 
Pse?

Rezyme e shkurtër
Për rrymën elektrike të induktuar vlen rregulla 

universale e Lencit e cila thotë: Kahja e rrymës së in-
duktuar është e atillë që ajo me fushën magnetike të 
vet i kundërvihet ndryshimit të fl uksit magnetike i 
cili është shkaku për krijimin e saj. Rryma e induk-
tuar krijohet edhe te përçuesit masiv, të njohur si 
rryma të stuhishme.

9.8. VETINDUKSIONI. 
INDUKTIVITETI

Vetinduksioni
E dimë se kur nëpër ndonjë përçues rrjedh rrymë 

rreth atij krijohet fushë magnetike. Nëse rryma që 
rrjedh nëpër përçuesin është e ndryshueshme, ndrys-
hon edhe madhësia e induksionit magnetik i fushës që 
ajo rrymë e krijon. Domethënë, kemi përçues që gjen-
det në hapësirën me fl uks magnetike të ndryshuesh-
me personale. Sipas Faradeit, edhe në përçuesin e ati-
llë in diktohet forca elektromotore e cila i kundërvihet 
ndryshimit të fl uksit magnetik.

Paraqitja e induktimit të f.e.m. te përçuesi nëpër 
të cilin rrjedh rrymë nën ndikimin e ndryshimeve të 
fl uksit t magnetit personal quhet vetinduksion. Forca 
elektromotore e induktuar që po ashtu paraqitet e qu-
ajmë forca elektromotore e vetinduktuar ose for-
ca elektromotore e vetinduktimit. Do ta analizojmë 
dukurinë më detalisht. Fluksi magnetik i krijuar prej 
rrymës që rrjedh nëpër qarku e rrymës është përcak-
tuar me relacionin e njohur:

BSΦ	                               (1) 

Te relacioni, B është madhësia e vektorit të induk-
sionit magnetik të fushës magnetike të krijuar prej 
rrymës, por S është syprina e sipërfaqes të kufi zuar me 
qarkun rrymës. Te (1) nuk mbahet llogari për këndin 
ndërmjet induksionit magnetik dhe sipërfaqes S, pasi 
vijat e forcave magnetike të krijuara prej përçuesit e 
prenë rrafshin e qarkut (kontura) nën këndin e drejtë, 
ra këndi α ndërmjet vijave të forcave magnetike dhe 
normalja e sipërfaqes është zero, cos a=1.

Nëse supozojmë se rryma te qarku ndryshon, atë-
herë ndryshon edhe induksioni magnetik, por për 
shkak të asaj ndryshon edhe fl uksi magnetik. Kështu 
mund të shkruhet se fl uksi magnetik i krijuar te ndo-
një konturë nëpër të cilin rrjedh rrymë, është në pro-
porcion të drejtë me fuqi të rrymës I:

LIΦ 	                             (2) 

ku L është koefi cienti i proporcionalitetit i cili quhet 
koefi cienti i vetinduktimit ose induktiviteti.

Induktiviteti është veti e rëndësishme e qarkut të 
rrymës e cila varet sikurse prej gjeometrisë dhe ele-
menteve të qarkut të rrymës ashtu që permeabilite-
ti magnetik i mjedisit te e cila, më saktë ndonjë pje-
së të saj gjenden. Për qarkun e dhënë të rrymës më së 
shpeshti induktiviteti është konstante. Sipas ligjit të 
Faradeit për forcën elektromotore të induktuar, forca 
elektromotore e vetinduktimit �s  mund të shkruhet:

�s  =
t
IL

t
Φ

�
�

�	
�
�

�                           (3) 

Prej relacionit (3) vërehet se forca elektromoto-
re e vetinduktuar është në proporcion të drejtë me 

shpejtësinë e ndryshimit të fuqisë së rrymës �
�
�

�
�
�
�
�

t
I  

Relacionin (3) ta shkruajmë në këtë formë

�s t
II

L
t
IL

�
�

�	
�
�

�	 12                      (4) 

N SAl

 
Fig. 4
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ku I2 është fuqia e rrymës në fund, por I1 në fi llim të in-
tervalit kohor Δt për të cilin ka ardhur deri te ndryshi-

mi i rrymës. Nëse rryma rritet I2> I1, 
t
I

�
�

>0,  f.e.m. e 

vetinduktuar dhe rryma vetinduktuar ka kahe të kun-
dërt prej kahes së rrymës në qark. Ajo kundërvihet në 

rritjen e rrymës. Nëse rryma bie, I2 < I1, 
t
I

�
�

 < 0, for-

ca elektromotore e vetinduktuar kundërvihet rënies së 
rrymës, pra rryma e vetinduktuar ka kahe sikurse edhe 
rryma që rrjedh nëpër qarkun.

Dy eksperimentet vijuese do të na ilustrojnë duku-
rinë e vetinduktimit e cila vjen në shprehje te të gjitha 
rastet kur nëpër qarkun e rrymës së dhënë ndryshon 
fuqia e rrymës, më e shprehur është gjatë kyçjes dhe 
ç’kyçjes së rrymës.

Eksperimenti 1. Me vetinduktim mund të arrihet 
tension dukshëm i lartë prej tensionit të burimit ekzi-
stues të rrymës. Lidhni qarku elektrik si te fi g. 1 Te bu-
rimi i rrymës prej 6 V paralelisht janë lidhur spirale L 
me numër të madh të spiraleve dhe llambë të skuqur 
T. L., e cila është normale ndriçon në 220 V. Për qar-
kun e kyçur, llamba nuk ndriçon, pasi është kyçur te 
burimi prej vetëm 6 V. Por, për ç’kyçje, llamba e skuqur 
ndriçon.

T. L.

6 V
L

K

�

 
Fig.1

Cili është sqarimi?
Për ç’kyçje të rrymës vjen deri te ndryshimi i me-

njëhershëm i fl uksit magnetik te bobina. Ai ndryshim 
është shkak të vetinduktohet forca elektromotore i ren-
dit të madhësisë së tensionit të ndezjes së llambës së 
skuqur.

Eksperimenti 2. Te burimi i tensionit të drejtë lidhet 
paralelisht dy llamba (fi g. 2). Te dega e llambës së parë 
S1 është lidhur rezistori me rrëshqitës R, por te dega me 
llambë S2 – spirale me numër të madh të spiraleve dhe 
bërthama e hekurit me induktivitet L.

S2

�
L

K �� �S1

R

 
Fig. 2

Me ndryshimin e rezistencës te dega e llambës së 
parë sillet të dy llambat të ndriçojnë një lloj. Kur me 
ndihmën e ndërprerësit K kyçet qarku, llamba S1 me-
njëherë ndriçon, ndërsa llamba S2 ndriçon me vonesë. 
Ajo është për shkak forcës elektromotore e vetinduk-
tuar e cila në këtë degë është e madhe. Sa është më i 
madh koefi cienti i vetinduksionit aq koha për të arritur 
ndriçimin normal të kësaj llambe do të jetë më e madhe.

Për çdo kyçje dhe ç’kyçje të rrymës paraqitet forca 
elektromotore e vetinduktuar. Prandaj, te qarku ka të 
kyçur spiralja, grafi ku i varësisë së rrymës te varësia e 
kohës ka formë të dhënë te fi gura 3.

I=�/R

t�t1 �t2

0�
�
�

t
I 0�

�
�

t
I

kyçke ç’kyçje

Fig. 3

Për kyçje të qarkut të rrymës, fuqia e rrymës nuk e 
arrin menjëherë vlerën që do ta ketë sipas ligjit të Omit 
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I= /R, por pas ndonjë kohe Δt1 e cila është aq më e 
madhe sa që është forca elektromotore e vetinduktuar 
më e madhe. Për ç’kyçje, për periudhën kohore Δt2, rry-
ma gradualisht zvogëlohet deri te vlera zero, pasi atë-
herë forca elektromotore e vetinduktuar është orientuar 
gjithashtu sikurse edhe rryma e përhershme.

Induktiviteti
Do ta shfrytëzojmë ligjin për forcën elektromotore 

të vetinduktimit (barazimi 3) për të sqaruar madhësinë 
fi zike induktivitetin:

�s  
t
IL

�
�

�	 . 

Prej formulës vërehet se:

Induktiviteti është madhësi fi zike e cila është 
e barabartë me forcën elektromotore të vetinduk-
timit që paraqitet te qarku i rrymës së dhënë te e 
cila rryma ndryshon me shpejtësi prej një amperi 
në sekondë.

Induktiviteti është madhësi e ngjashme me ka-
pacitetin elektrik, ai varet prej vetive gjeometrike të 
përçuesit, prej dimensioneve dhe forma e tij, por nuk 
varet prej asaj vallë nëpër përçuesin rrjedh rrymë ose 
jo. Induktiviteti, po ashtu varet edhe prej permabilite-
tit magnetik të mjedisit në të cilin gjendet përçuesi i 
dhënë. Induktiviteti është në proporcion të me permea-
biltetin magnetik relativ të mjedisit të dhënë μr

Njësia për induktivitetin në SI është henri, (shenja 
H). Ndonjë përçues ka induktivitet prej një henri, nëse 
kur do të jetë kyçur qarku i rrymës me rrymë të ndrys-
hueshme, për ndryshimin e e fuqisë së rrymës prej një 
amperi për sekondë, në skajet e përçuesit do të vetinduk-
tohet forca elektromotore prej një volt.

Induktiviteti i solenodit me spirale N, prerja tërt-
hore S dhe gjatësia l, është dhënë me relacionin

l
SNL r

2

0��	                        (5) 

μr është permeabiliteti magnetik relativ i mjedisit të ven-
dosur te solenoidi.

Prej relacionit (5) vërehet pse konstanta magnetike 
μo shprehet në njësi H/m.

Energjia e fushës magnetike
Do të kthehemi te eksperimenti të skicuar te fi gu-

ra 1. Gjatë realizimit të tij vërejtëm se pas ndërprerjes 
së qarkut, llamba e skuqur, paralelisht e lidhur me bo-
binën me induktivitet të madh, ndriçon. Pyetemi: vallë 
e ç’kyçëm burimin? Prej këtu energjia për ndriçim të 
llambës?

Mund të supozojmë se te bobina ka ekzistuar ener-
gjia magnetike e cila atje ka qenë e akumuluar dhe e 
cila, pas ç’kyçjes shpenzohet për ndriçimin e llam-
bës. Treguam, po ashtu, se për kyçjen e rrymës është e 
ndryshueshme, dhe atëherë forca elektromotore e ve-
tinduksionit kundërvihet në rritjen e rrymës. Ajo do 
të thotë se për vendosur rrymën te bobina, por me atë 
edhe fusha magnetike, duhet të përvetësohet forca elek-
tromotore e vetinduktimit. Nëse madhësia mesatare e 
forcës elektromotore të induktuar është �s  por nëpër 
qarkun ka kaluar mbushje Q, atëherë puna që duhet të 
kryhet për përvetësimin e f.e.m është e barabartë me 
Q�s.  Ajo punë është shndërruar në energji magnetike 
te bobina.

Pasi ndryshimet e rrymës gjatë kyçjes dhe ç’kyçjes 
janë paraqitur me varësi të përbërë (shiko fi gurën 3) re-
alizimi rigoroz i relacionit për energjinë magnetike nuk 
është e zakonshme, pra ne këtu do ta japim atë relacion 
si të gatshme:

2

2LIWm 	                             

Energjia e fushës magnetike Wm të qarkut të 
dhënë është proporcionale me induktivitetin e vet L 
edhe me katrorin e rrymës te qarku (I2).

Për ç’kyçje të qarkut, energjia magnetike shpenzohet 
për induktimin e f.e.m. të vetinduktimit e cila shkakton 
rrjedhjen e rrymës edhe një periudhë pas ç’kyçjes.

Pasi induktiviteti i bobinës me bërthamë feroma-
gnetik ështëv shumë i madh, te qarku me elektroma-
gnetikë të atillë, energjia e fushës magnetik është shumë 
e madhe. Me dendësi të energjisë të fushës magnetike 
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(ngjashëm si në elektrostatikë) nënkuptohet energjia e 
njësisë vëllimi prej fushës.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Si do ta sqaroni pse për ç’kyçje të shpejtë të ndo-

një konsumatori të rrymës, ndërmjet sheqerit dhe të 
kyçurit kërcen xixë?

2. Telat te rezistorët mbështjellin në mënyrë bifi la-
re (të dy skajet e telit bashkohen dhe pastaj së bashku 
mbështjellin). Vallë e dini pse largohet me mbështjelljes 
së atillë?

Shembull detyrë
3. Nëse paraqitja grafi ke e fuqisë së rrymës te varësia 

prej kohës është i atillë sikurse te fi g. 4а, por qarku nëpër 
të cilin rrjedh ajo rrymë është me induktivitet L = 1H të 
vizatohet grafi ku përkatës i forcës elektromotore të ve-
tinduksionit, si do që të caktohet madhësia e saj.

 

t 

10 A 

1 s t 

10 A 

1 s 

I 

Fig.4 a

�s 

1 s 

10  V 

10  V 

t 

Fig.4 b

Zgjidhje

�s  
t

I
L

t
II

L
t
IL

�
�	

�
�

�	
�
�

�	 212  

Pasi është I2 =10 edhe gjatë rritjes edhe gjatë rënies 
së rrymës është 1 s, për forcën elektromotore të induk-
tuar fi tohet sipas vlerës absolute të njëjtën madhësi 10 V 
(fi g. 4b), por për rritjen e asaj negative, por për rënien e 
rrymës–pozitive, një sikurse edhe rryma.

Gjatë kohës kur rryma nuk ndryshon, forca elektro-
motore e vetinduktimit është. 

4. Caktoni energjinë e fushës magnetike të solenoi-
dit me N=250 spirale, por gjatësia e tij është 12 cm, por 
prerja tërthore është në formë të katrorit me brinjë prej 
6 cm, nëse nëpër atë rrjedh rryma prej 5 А.

Sa do të ndryshon kjo energji nëse te bobina futet 
bërthamë me permeabilitet magnetik relativ μr = 1000 ?

Zgjidhje:
E dhënë:      Kërkohet: Wm =?
N=250  l=0,12 m 
a= 0,06 m  I= 5 A 

Së pari duhet të caktohet induktiviteti i solenoidit:

l
SNL

2

0�	  

Kur do të futen vlerat numerike fi tohet:

μH6,23
12,0

06,0250104
22

7 �	
�

�	 ��L  

Energjia do të jetë:

J10295
2

5106,23
2

6
262

�
�

�	
��

		
LIWm

 

Kur do të futet bërthama e hekurit, kjo energji zmad-
hohet 1000 herë, pasi aq herë zmadhohet induktivite-
ti i bobinës.

Rezyme e shkurtër

– FEM e induktuar është dhënë me relacionin 

�s  
t
IL

�
�

�	 ,  ku L është induktiviteti i konturës 

së dhënë. Ajo është madhësi fi zike e barabartë me 
forcën elektromotore të vetinduksionit që paraqitet 
te qarku e rrymës së dhënë ndryshon me shpejtësinë 
prej një amperi në sekondë.

– Njësia për induktivitetin është henri (1 H).
– Relacioni për induktivitet të solenoidit është 

l
SNL r

2

0��	 ,  ku N është numri i spiraleve, S 

prerja e solenoidit, l gjatësia e tij. Energjia e fushës 

magnetike është caktuar me relacionin 
2

2LIWm 	 . 
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9.9. MATJA ELEKTROMAGNETIKE 
E RRJEDHJES SË GJAKUT

 

 

SN 
G

� 

Fig. 1.

Kjo është bërë bë bazë të lëvizjes së grimcave të 
elektrizuara në fushën magnetike. Është e njohur se 
kur pjesë prej përçuesit të rrymës lëviz me shpejtësi 
v�  në fushën magnetike me induksion magnetik B

�
 te 

skajet e tij induktohet forca elektromotore (FEM) e cila 
mund të matet me instrument përkatës. Ndryshimi 
potencial i matur, te skajet e përçuesit me gjatësinë l, 
është dhënë me: U = vBd e cila tregon se me poten-
cial të njohur ndryshimi ndërmjet skajeve të përçuesit 
mund të caktohet shpejtësia me të cilën lëviz.

 

 �
mF
�

 

�
mF
�

 

B
�

 

  N                                      S 

Fig. 2.

Të supozojmë se nëpër enën e gjakut (për shembull, 
arteria),me diametër d është vendosur fushë magnetike 
B
�

 Na+ dhe Cl– jonet lëvizin me shpejtësi të caktuar v
�

.
Forca �

mF
�

 me të cilën vepron te jonet pozitive në ka-
hen B

�
 dhe v

�
, e paraqitur te fi g. 2 lartë, por forca �

mF
�

 
e cila vepron në jonet negative është orientuar poshtë. 
Me ndikim të atyre forcave lëvizin kah muret e kun-
dërt e arteries. Ky polarizim i joneve krijon fushë elek-
trike E

→
 ekuivalente me fushën e kondensatorit pllakë. 

Kjo fushë elektrike vepron te jonet me forcë �
elF
�

 dhe 
�

elF
�

. 

Koncentrimi i mbushjeve të joneve janë me she-
një të kundërt të mureve prej arteries zmadhohet deri 
atëherë deri sa fusha elektrike nuk arrin fuqi të atillë 

që �
elF
�

= �
elF
�

.  Për gjendjen e baraspeshës dinamike 
)

elF
�

= )
mF
�

 , pra mund të shkruhet: 

                qvB
d
UqqE �� , (1) 

Prej barazimit të fundit për shpejtësinë fi tohet: 

 BdUv /� .  (2) 

Barazimi (.2) tregon se për shpejtësinë e rrymës së 
gjakut mund të gjykohet sipas ndryshimit potencial 
U e cila mund të jetë e matur me instrument të lidhur 
me elektroda të vendosur te mueste e kundërta të ena 
e gjakut. Kështu, duke ditur ndryshimin potencial U, 
induksioni magnetik B dhe diametri i enës së gjakut d, 
është e mundur të caktohet shpejtësia v e gjakut.

Ndryshimi potenciali që duhet të matet me këtë 
metodë është shumë e vogël. Për shembull, të shqyr-
tojmë enë të gjakut me diametër d = 1 cm, por shpej-
tësia e gjakut është v = 0,3 m/s. Kur induksioni ma-
gnetik është B = 10-1, në atë rast ndryshimi potencial 
do të jetë:

U= vBd = 0,30 m/s 0.1 T 0,01 m = 0,3 mV 

Për shfrytëzimin e fushës magnetike konstante 
matja e shpejtësisë është lidhur me vargun e vështirë-
sive. Sikurse vërehet prej shembullit ndryshimi poten-
ciali është shumë i vogël prej potencialit të aksionit të 
muskujve, zemra ose qimet nervore që është disa mV. 
Përveç kësaj ndodh edhe polarizimi i elektrodave që 
është paraqitje si zhurma.

Mënyrë e zakonshme të zgjidhjet ai problem është 
në vend fusha magnetike konstante, të shfrytëzohet 
fusha magnetike e ndryshueshme me frekuencë të lar-
të. Zakonisht, kur fusha magnetike ndryshon sipas li-
gjit të sinusit do të ndryshon edhe forca elektromotore 
e induktuar që është pasojë e qarkullimit të gjakut. Në 
atë mënyrë do të shmangen ndikimet e polarizimit të 
elektrodave.
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10.1. RRYMA ALTERNATIVE

Principi i punës së gjeneratorit për 
rrymën alternative

Elementet galvanike dhe akumulatorët japin 
rrymë që rregullisht rrjedh në kahe të njëjtë dhe ka 
forcë të njëjtë (fi g. 1a). Në teknikë, sot, në përdorim të 
madh është rryma alternative. Ajo është rrymë kahja 
e të cilës dhe madhësia rregullisht ndryshon dhe atë 
shpesh sipas ligjit të sinusoidës (fi g. 1b).

I 

t 
Fig. 1a. Rryma një kahe e përhershme

I 

t 
T 

T 
I0 

-I0 

Fig. 1b. Rryma alternative

Induksioni elektromagnetik ka zbatim të madh në 
shkencë dhe teknikë. Njëra prej më të rëndësishmeve 
është fi timi i rrymës alternative.

Burimi i FEM i rrymës alternative (shpesh quhet 
vetëm e ndryshueshme) paraqet gjenerator. Do të ja-
pim skemën e principit të gjeneratorit për rrymën al-
ternative. Ai përbëhet prej:

1. Induktor (stator) që paraqet magnet dhe krijon 
fushë magnetike të përhershme (fi g. 2);

2. Kornizë–kalem lëvizës ABCD (rotor) pjesë që 
rrotullohet me shpejtësi këndore të përhershme në 
hapësirën ku gjendet fusha magnetike e përhershme; 
dhe

3. Pjesë kontakteve e furçave nëpërmjet të cilave 
sillet rryma e induktuar.

Në princip kemi kornizë që rrotullohet në fushën 
magnetike të përhershme.

Eksperimenti nga fi g. 2, tregon se kur me dorë e 
rrotullojmë kornizën, galvanometri i lidhur nëpër-
mjet furçave tregon oscilim të përhershëm të rrymës.

Kuptohet, te gjeneratori rrotullimi fi tohet nëpër-
mjet turbinave dhe shpejtësia këndore është m e mad-
he. Por në princip, prova e sqaron në mënyrë skema-
tike gjeneratorin.

AB

DCC

S
00

N

~etkici 

galvanometar

Fig. 2

Nëpër kornizën, e vendosur si te fotografi a, ekzi-
ston fl uks magnetik Φ të dhënë me:

+cosBS� �                   (1) 

ku B është induksioni i fushës magnetik, kurse S është 
syprina e sipërfaqes të kufi zuar me kornizën, kur-
se α është këndi ndërmjet vijave të forcave të fushës 
magnetike dhe normales të sipërfaqes ku shtrihet 
korniza.

Pasi vjen deri te rrotullimi i kornizës, ndryshon 
edhe fl uksi magnetik, ku ndryshon këndi ndërmjet 
normales së kornizës dhe drejtimit dhe kahes së in-
duksionit magnetik, dhe ajo ashtu që, nëse W është 
shpejtësia këndore e rrotullimit, a=ωt, pra

tBS� 	cos�                        (2) 

dhe është e qartë se ai është funksion prej kohës t.
Sipas asaj që e dimë për induksionin elektromotor, 

atje ku vjen deri te ndryshimi kohor i fl uksit magnetik 
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induktohet forca elektromotore. Induktohet FEM Ei  
të dhënë me:

Ei  =-
t�

��
                       (3) 

Kjo do të thotë se duhet ta caktojmë se si është ndrys-
himi kohor i fl uksit magnetik dhe ta zëvendësojmë me 
kohën për të cilën ajo ka ndodhur. Për këtë qëllim do të 
shërbehemi me fi g. 3. Te fi gura është dhënë prerja e kor-
nizës të vendosur ndërmjet poleve të magnetit.

+ 

N S 

2 
1 

 

Fig. 3 Prerja e kornizës ndërmjet poleve të magnetit

Gjatë rrotullimit lëvizja e përçuesve AB dhe CD bë-
het sipas vijës rrethore me diametër d=AD (prej fi g. 2) 

dhe me shpejtësi vijore 
2
dv 	� .  Në mënyrë teorike 

tregohet se forca elektromotore e induktuar është

Ei1= Blv sin +                                        (4), 

ku l është gjatësia e përçuesit AB=CD=l. Këto dy 
përçues janë aktiv, dhe gjatë rrotullimit të përçuesit vetë 
te ato induktohet FEM.Pra kështu FEM e përgjithshme 
e induktuar është dhënë me

Ei =2Ei1 = 2 ;sinsin
2

tBSlBd 		+	 �      (5) 

pasi edhe S=dl.
Madhësia: ωB S është konstante dhe e ka, vlerën e 

amplitudës maksimale të forcës elektromotore  E0. 
Faza e FEM është ωt. FEM është funksion lëkundës 

prej kohës perioda e oscilimi ωt të cilit është 
	
�2

�T . 

Nëse në vend të kornizës, rotori është kalem me N 
mbështjellëse, atëherë

E0= NBA	                                              (6) 

Nëse qarku është i mbyllur, e dimë se FEM e in-
duktuar në realitet është e barabartë me ndryshimin 
potencial maksimal (tensioni V). (Keni kujdes, te ky 
kapitull tensionin e shënojmë me V!) ndërmjet të dy 
skajeve të burimit, pra do të jetë:

		 NBAVtVV �� 00      ;          sin      ((7) 

Shihet se tensioni V=V(t) është funksion sinusoidë 
prej kohës.

Te gjeneratorët bashkëkohor të rrymës alterna-
tive rryma më fuqi shumë të madhe, induktori është 
elektromagnet i fuqishëm, dhe ai është rotor.,,Korni-
za“ përbëhet prej numrit të madh të mbështjellëve prej 
përçuesit të izoluar të vendosur rreth fl etëve të ashtu 
quajturit çelik. Kështu, kalemi te i cili induktohet rry-
ma është pjesë e palëvizshme e gjeneratorit.

Nëse qarku është i mbyllur dhe në të është lidhur 
vetëm përçuesi, sikurse në fi g. 4, atëherë nëpër qyrkun 
rrjedh rrymë me të njëjtën varësi sinusoide prej kohës.

R
VI

tIt
R

V
R
VI

0
0

0
0

  

  ;   sin sin 

�

��� 		
         (8) 

Varësia grafi ke e forcës së rrymës dhe FEM (ten-
sionit) prej kohës janë dhënë në fi gurën 4. Te fi gura 5 
është dhënë pamja reale e rrymës alternative e fi tuar 
prej rrjetit të qytetit.

Sikurse shihet, me rrotullimin e rotorit te fusha 
magnetike e përhershme fi tohet rryma. Domethënë 
me ndihmën e energjisë mekanike fi tohet energjia 
elektrike. Makinat të cilat e mundësojnë atë quhen gje-
neratorë ose alternatorë.

Gjatë rrotullimit të rotorit te fusha magnetike, te 
statori fi tohet rrymë alternative. Nëse për kohën prej 
1 sekonde rotori bën një rrotullim, atëherë forca e 
rrymës do ta ndryshon madhësinë dhe kahen, kështu 
që paraqitja grafi ke e forcës së saj varësisht prej kohës 
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do të jetë një sinusoidë. Gjeneratori i atillë do të punon 
me frekuencë prej 1 Hz. Gjeneratorët e rrymës alter-
native te rrjeti i jonë i qytetit punon me frekuencë prej 
50 Hz (50 rrotullime në sekondë). Në SHBA rryma e 
qytetit e ka frekuencën 60 Hz. elektrike

R 

       
 

T 

E , I 

t 

 

gjene-
rator

Fig. 4 Fig. 5. Fotografi a e rrymës sinusoide, e fi tuar 
me oscilografi t katodik

Gjeneratorët me makina me të cilët energjia me-
kanike shndërrohet në elektrike, kurse te elektromo-
torët me ndihmën e energjisë elektrike mund të fi to-
het energjia mekanike. Prej atje pamja e një motori ose 
gjeneratori është shumë i ngjashëm.

Në çdo rast, te të gjitha këto makina vjen deri te 
shndërrimi i një lloj energjie në tjetër. Te gjeneratorët 
(fi g. 6) duhet të futet energji që të rrotullohet rotori. 
Ajo bëhet me turbina shumë të mëdha të cilat rrotu-
llohen ose me ujë – te hidrocentralet, ose me ndihmën 
e ndemjes së avullit të ujit nën shtypjen e lartë, por e 
cila është fi tuar me djegëse e lëndëve djegëse (qymyr 
ose naft ë) – te termocentralet. Te centralet atomike, 
energjia nukleare e përfi tuar me procese të cilat krijo-
hen me shkatërrimin e bërthamave atomike shfrytëzo-
het gjithashtu në nxehjen e sasisë së madhe të avullit 
të ujit. Avulli i ujit është me shumë i shtypje të lartë, 
ashtu që energjia e tij shndërrohet në mekanike, kurse 
kjo në elektrike.

Vlerat efektive të rrymës alternativ
Rryma alternative karakterizohet me këto parame-

tra: vlera momentale, efektive dhe maksimale e rrymës 
e alternativ. Prej kësaj që e përmendëm deri më tani 
është e qartë se çka janë vlerat maksimale (amplituda), 
si edhe vlera momentale.

Vlera efektive e rrymës alternative nënkuptohet 
vlera e kësaj rryme të përhershme e cila për të njëjtën 
kohë nëpër qarkun e njëjtë liron po aq sasi nxehtësi si-
kurse edhe rryma alternative.

Në kushte kur te qarku i rrymës alternative është 
kyçur vetëm rezistor i omit, e gjithë energjia e tij e për-
gjithshme shndërrohet në nxehtësi. Domethënë, atëherë 
në përgjithësi nuk është e rëndësishme kahja e rrymës. 
Në këtë kuptim fuqia e nxehtësisë e rrymës alternative 
mundet të krahasohet me fuqinë e nxehtësisë të rrymës 
elektrike ekzistuese një kahe e cila për të njëjtin inter-
val të kohës, nëpër qarkun e njëjtë liron po aq sasi të 
nxehtësisë. Duke pasur llogari për këtë, është tregua se 
vlera efektive e forcës së rrymës dhe tensionit të rrymës 
alternative është caktuar me relacionet:

   
;

2
0I

I ef �             ;
2
0V

Vef �              (9)  

ku l0 dhe V0 janë vlerat e amplitudës së rrymës dhe 
tensionit.

Me instrumentet për matje të rrymës alternative za-
konisht maten vlerat efektive të rrymës dhe tensionit.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Cili prej rotorëve më shpejtë rrotullohet, ato në 

SHBA ose në Evropë?

 

~ 

S SN  N 

Fig. 5
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3. Si do ta sqaroni këtë eksperiment: Kyçim te qar-
ku i rrymës llambë ndriçues të thjeshtë. Për të më mirë, 
kyçni te llamba tension më të vogël nga ajo që është 
shënuar kështu që gjatë të shikuarit në të, drita të mos 
u pengoi syve. Me kujdes te llamba afrojmë një magnet 
patkoi të përhershëm, ose dy të thuprës (si kurse në fi -
gurën 7), ashtu që vijat e forcave magnetike të jenë nor-
mal në fi jen që ndriçon.

U , V 

1 s 

V 

 1V 
t

a)  
 V 

0,5 s t 

10 V 

a)

b)

Fig.6

Do të shohim se fi ja e llambës do të duket si e 
zgjeruar.

3. Te fi g. 8 janë dhënë diagramet për tensionin alter-
nativ të rrymave të fi tuara me gjenerator të ndryshëm. 
Caktoni prej grafi konit vlerat e periodave, frekuencave 
dhe amplitudave të tensioneve.

10.2 RRYMAT TREFAZORE

Rrymat polifazore në shkencë dhe teknikë janë futur 
prej Nikolla Tesla (1856–1943). Në teknikë me rëndësi 
të madhe janë rrymat trefazore. E dimë se me shfrytë-
zimin e rrotullimit të kornizës në fushën magnetike në 
atë induktohet rryma sinusoide. Ajo është parimi the-
melor i gjeneratorit të rrymës njëfazore alternative.

Gjenerimi i rrymës trefazore është treguar te fi gura 1
r

N

S

S -  

R -

0 -  

220 V 

220 V 
T -  

3

1

2 

220 V 

M1 

M2 

faza

faza

faza

zero

Fig. 1

Gjeneratori për rrymë trefazore përbëhet, po ashtu 
sikurse edhe gjeneratori i rrymës monofazore prej sta-
torit dhe rrotorit. Statori ka tre bobina boshtet e të cilit 
janë vendosur nën këndin prej 1200 njëra në lidhje me 
tjetrën. Pas një skaji, prej çdo bobine janë lidhur ndër-
mjet veti në një përçues, i cili zakonisht quhet përçues 
zero. Lidhja te përçuesi zero mundëson numri i përçue-
sve, të cilët gjatë bartjes deri te konsumatori prej çdo 
bobine do të jetë 32=6, të sillet në 4. Zvogëlimi i 
numrit të përçuesve prej 6 në 4, bëhet, sikurse është tre-
guar te fi gura 2, e cila në mënyrë skematike tregohet me 
të ashtuquajturën lidhje ,,yll” (fi g. 2)

Rezyme e shkurtër
–Dukuria induksioni elektromagnetik zbatim të 
gjerë ka gjetur gjatë gjenerimit të rrymës alternative 
sinusoide.
–Rryma sinusoide te e cila FEM, tensioni dhe forca e 
rrymës janë funksione sinusi prej kohës.
–Gjeneratorët për rrymën alternative janë instrumen-
te te të cilët krijohet shndërrimi i energjisë mekanike 
në elektrike.
–Vlera efektive e rrymës alternative është e barabartë 
me madhësinë e kësaj rryme një kahe
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Ndërmjet bobinës të startit gjendet rotori, i cili za-
konisht është, i cili zakonisht është elektromagnet, fur-
nizues si rrymës së përhershme, ashtu që luan rolin si-
kurse të jetë atje i vendosur magnet i përhershëm (Për 
të kuptuar më mirë, te fi gura është vizatuar magnet i 
përhershëm.

0 

R 

S 
T 

R1 

R2 R3 

Fig. 2

Gjatë rrotullimit të rotorit, çdo pol i elektromagnetit 
së pari kalon afër bobinës së parë (1), pra pas kalimit 
të kohës së nevojshme është e nevojshme të bëhet 1/3 
rrotullim, kalon afër të dytit (2), ndërsa pas kohës prej 
2/3 e kohës është e nevojshme për një rrotullim, kalon 
afër bobinës (3).

Nëse koha që është e nevojshme të bëhet një rrotu-
llim është perioda T, atëherë në çdo bobinë do të induk-
ton FEM me vonesë prej 1/3 T, në lidhje me bobinën 
paraprake (fi g.4). Fazat zakonisht janë shënuar me R, 
S dhe T.
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EEEE

(1) 

Gjatë rrotullimit të mëtutjeshëm të rotorit, kjo rre-
gullisht përsëritet. Kjo do të thotë se tensioni i induktu-
ar në bobinat mund të paraqitet me grafi kun që është 
dhënë te fi gura 2. Tensionet e fi tuara te të tre bobinat 
janë të barabarta, vetëm që njëkohësisht nuk arrihen 
rrymat maksimale, as vlerat zero (fi g.3), ato nuk janë në 
fazë, por janë zhvendosje fazore.

Vlerat efektive të atyre tensioneve në rrjetin tonë të 
qytetit është 220 V.

VR VS VT 
V 

3
T

3
2 T  T 

t 

0 

A 
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C 

 
Fig. 3

Tensioni ndërmjet fazave, domethënë, ndërmjet 
përçuesve R dhe S, ose R dhe T, ose S dhe Т quhet ten-
sioni ndërmjet fazor. Nëse vlera efektive e tensionit në 
rrjetin e qytetit ndërmjet zeros dhe çfarëdo qoft ë prej 
fazave është 380 V.

Ajo do të thotë gjatë bashkimi i gjeneratorit në 
lidhjen,,yll”, mund të fi tohen dy lloje të tensioneve me 
vlera amplitude E0  dhe tregohet 3 = 380 V. 

Nëse rrjeta është ngarkuar me konsumator R1; R2 
dhe R3 dhe atë ashtu që R1= R2 = R3 (ngarkesa sime-
trike, në atë rast nëpër të gjitha fazat R, S, dhe Т do të 
rrjedh rrymë e njëjtë edhe nëpër përçuesin zero nuk do 
të rrjedh rrymë.

Se është ashtu, mund të tregohet nëse i mbledhim 
tensionet te çfarëdo moment t prej grafi këve te fi gura 2.

Tensioni i induktuar (FEM) janë sinusoide dhe janë 
dhënë me relacionin (1) atyreve u përgjigjen rrymat 
përkatëse:

 
3

4sin          

   ;  
3

2sin    ;    sin

0T

0S0R

�
�
�

�
�
� ��

�
�
�

�
�
� ���

�	

�		

tI I

tIItII
(2)

Nëse i mbledhim këto rryma kur për të gjitha është 
madhësia e njëjtë e rrymës I0 do të fi tohet:
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pasi sipas ligjeve trigonometrike:



152

10. Lëkundje dhe valë elektrike, rryma alternative
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atëherë rryma e përgjithshme I=0.
Në kushte të ngarkesës simetrike, ose përafërsisht 

simetria, nëpër përçuesin zero nuk do të rrjedh rrymë, 
ose dhe nëse rrjedh është e padukshme. Megjithatë, 
nëse tre fazat nuk janë një lloj të ngarkuara, domet-
hënë I0 është e ndryshme, nëpër përçuesin zero mund 
të rrjedh rrymë e dukshme.
Eksperimenti

Demonstrimi i ngarkesës jo të barabartë të tre faza-
ve bëhet me tre rezistor me fuqi të madhe të lidhur në 
rrjetin e qytetit sikurse te fi g. 4.

0     R    S     T 

R1 

R2 

R3 

A 

S 

Fig. 4

Ndërmjet pikës së përbashkët А dhe zeros lidhet 
ndonjë regjistrator për rrymës, për shembull zile S (ose 
ampermetër). Nëse janë të gjithë furnizuesit, këtu rezi-
storët, me rezistencë të barabartë (ngarkesë e barabar-
të), nëpër qarkun e përçuesit zero nuk rrjedh rrymë. 
Megjithatë, nëse njëri rezistor është i ndryshëm prej 
dy të tjerëve, zilja do të cingëron, nëpër përçuesin zero 
rrjedh rrymë.

Përveç lidhjes ,,yll” në elek-
troteknikë shfrytëzohet lidhja 
trekëndësh (fi g. 5). Te lidhja 
e këtillë fi tohet vetëm tensi-
on ndërmjet fazor. Përparësia 
e kësaj lidhje është numri i 
zvogëluar përçuesve, si edhe 
fakti se gjatë ngarkesës jo simetrike nuk prishet sime-
tria e tensioneve ndërmjet fazave.

Rrymat trefazore mund të jenë të paraqitur edhe 
nëpërmjet diagramit vektorial. Te fi gura 6а është dhënë 
diagrami vektorial i rrymave për ngarkesat simetrike. 
Te fi gura 6 b është për rastin e cila vlerat e amplitudave 
të rrymave janë të ndryshme pra shuma e tyre vektoria-
le e jep rrymën nëpër përçuesin zero I0.
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a) b)
Fig. 6

Rrymat trefazore kanë përparësi të madhe. Kështu, 
me rrotullimin e një rotori fi tohen tre tensione të cilat 
mundet veçmas të shfrytëzohen. Gjatë bartjes së ener-
gjisë elektrike në largësi të mëdha, në vend 6 përçues 
që do të jenë të nevojshme te 3 gjeneratorët monofa-
zat, janë të mjaft ueshëm 4, prej të cilëve më së shpeshti 
zero është më i hollë. Ai te largpërçuesit shmanget, me 
ndihmën e lidhjes trekëndore.

Përparësi më të madhe të rrymave trefazore është 
mundësia të fi tohet fushë magnetike rrotulluese, por 
me ndihmën e saj fi timin e motorit.

N

S S -

R -

0 -

T -  

3
2

1

 

faza

faza

faza

zero

Fig. 7

Skema e eksperimentit me të cilin tregohet fusha 
magnetike rrotulluese është dhënë te fi gura 7. Këtu tre 
bobina janë vendosur nën këndin prej 1200 dhe të njëj-
tit janë të lidhur me tre fazat e rrjetës së qytetit. Në çdo 
lidhje është vendosur edhe pas një rezistori. Rezistorët 

Fig. 5
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janë të barabarta, dhe rezistori i kyçur, po ashtu, i bara-
bartë. Pasi te çdo bobinë rryma nuk arrin maksimumin 
në të njëjtën kohë, për shembull poli magnetik i veri-
ut te bobina me fazën S do të vendoset pas (1/3) T pas 
vendosjes së bobinës fazore R, por te bobina T edhe më 
vonë, pas (2/3) T. Krijohet fushë magnetike rrotulluese. 
Nëse si rotor përdorim gjilpërë magnetike, ajo do të fi -
llon të rrotullohet. Domethënë kemi fi tuar energji me-
kanike me ndihmën e rrymës elektrike trefazore. Është 
realizuar motori elektrik i rrymës alternative.

Fusha magnetike rrotulluese të shkakton edhe rro-
tullim të diskut metalik, i cili do të gjendet në hapësirën 
ndërmjet tre bobinave. Ky është demonstrim sqarimi i 
të cilës është njëjtë sikurse edhe te i ashtuquajturi veza 
e Teslës (Tesla e ka quajtur vezën Kolumbiane) (fi g. 8).

Fig. 8.

Në hapësirën ndërmjet tre bobinave janë vendosur 
nën këndin prej 1200, si te fi gura 8, të vendosur veza 
metalike. Kur do të lëshohet rryma nëpër bobinat, duke 
pasur parasysh atë që maksimumet e rrymës në çdo-
njërin prej bobinave arrihet me vonesat prej T/3, kri-
johet fushë magnetike e cila rrotullohet. Rrotullimi i 
fushës magnetike e cila është rrotulluese. Rrotullimi i 
fushës magnetike është shkak te veza metalike të induk-
tohen rrymat e stuhishme të Fukos të cilët, sipas rre-
gullës së Lencit kanë kahe të atillë që fusha magnetike 
e tyre i kundërvihet shkakut pasi vjen deri te krijimi i 
saj, pra për këtë veza do të fi llon të rrotullohet dhe gjatë 
atij rrotullimi do të drejtohet sikurse vërehet te fi gura. 
Kështu, me ndihmën e rrymës trefazore fi tohet ener-
gjia mekanike, që në realitet paraqet princip themelor i 
punës së motorit të induktuar (sinkronik) të cilin Tesla 
e ka menduar qysh në vitin 1882, por i cili sot më së 
shpeshti haset në industri, (llogaritet 90% prej të gjithë 

motorëve bazohen në motorin asinkron të Tesllës). Ky 
lloj i motorit mund të haset edhe në pajisjet në amvisëri, 
pra madje edhe te kompjuterët (rrotullimi në kompakt 
disqet).

Duhet të përmendet se deri te shpikjet e Tesllës 
rryma alternative e ndryshueshme llogaritej se është e 
padobishme.

10.3. REZISTENCA INDUKTIVE 
DHE KAPACITETI I OMIT

Rezistenca induktive
Vargu i elementeve prej qarqeve me rrymë alterna-

tive, sikurse janë transformatorët, elektromotorët etj., 
përveç rezistor aktiv të omit, kanë, gjithashtu, edhe rezi-
stencë aktiv. Domethënë, rryma e ndryshueshme është 
shkak te qarku të paraqitet FEM e vet induksionit e cila 
kundërshton ndryshimet e forcës së rrymës, për shkak 
të cilës paraqitet edhe kjo rezistencë plotësuese. Këtë e 
konstaton eksperimenti.
 

S 

L 

~ 

K 

 

burimi

Fig. 1
jë kalem është lidhur me qarkun e rrymës te i cili 

mundet të jenë të kyçur burimi i  tensionit të drejtë 
ose alternativ. Kalemi L është vendosur te bërthama 
prej transformatorit të zbërthyer, me ndihmën e të ci-
lit ndryshon induktiviteti i kalemit. Kur te qarku kyçet 
burimi i rezistencë së drejtë,llamba S një lloj ndriçon, 
pavarësisht prej asaj se kalemi është tërheq në bërt-
hamë ose jo, ndërsa kur tensioni është alternativ, llamba 
më pak ndriçon kur zmadhohet induktiviteti i kalemit 
(gjatë tërheqjes në bërthamë), por mundet edhe krej-
tësisht të ndalet që të mos ndriçojë kur bërthama do ta 
mbyllim me spirancën e hekurit K.
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Nëse si burim përdoret gjeneratori frekuenca e të ci-
lit mund të ndryshon (RC–gjenerator),tregohet se rezi-
stenca rritet me frekuencën e rrymës alternative.

Çka mund të përfundohet?
Te qarku si rrymë alternative përveç rezistorit të 

omit, që shpesh quhet edhe aktiv, paraqitet rezistor plo-
tësues RL, madhësia e të cilit është e barabartë me:

LRL 	�                                       (.1) 

dhe quhet rezistencë induktiv. Sikurse shihet rezistenca 
induktive nuk është karakteristikë e përçuesit, sikurse 
ishte rasti te rezistenca e omit, por ai varet edhe prej fre-
kuencës së rrymës.

Për shkak të paraqitje së rezistencë së omit te qar-
ku vjen deri te paraqitja e ndryshimit të fazës ndërmjet 
forcës së rrymës dhe rënies së tensionit te pjesa ku pa-
raqitet rezistencë induktive. Figura 2 e ilustron atë. Me 
ngjyrë të kuqe është vizatuar varësia e forcës së rrymës, 
kurse me të kaltër rënia e tensionit të rezistencës induk-
tive. Me të kaltër të ndërprerë është dhënë varësia e ten-
sionit aktiv–rezistenca e omit.
  

2� 

VL , Va, I 

	t

VL  , Va  
 I 

 
2
�  

VL 
, Va  
 I 

0 

Fig. 2. Dukuria e ndryshimit të fazës ndërmjet forcës së
rrymës dhe tensionit te rezistenca e indukuar.

Tensioni nxiton për π/2 para rrymës.

Vonesa e rrymës I pas tensionit për π/2 sqaro-
het me faktin se te kalemi paraqitet FEM e induktuar 
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�  madhësia e të cilës është proporcionale me 

shpejtësinë e ndryshimit të rrymës. Domethënë në mo-

ment kur rryma ka vlerë zero, ndryshimi i tyre �
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�

 

ka madhësi maksimale, prandaj edhe FE e vet induk-
sionit është maksimale, ndërsa në rastin kur rryma ka 

vlerë maksimale FEM e vet induksionit është e barabar-
të me 900 (π/2). Por pasi, sipas rregullës së Lencit FEM 
e vet induksionit ka shenjë të kundërt me VL, atëherë në 
lidhje me këtë tension, forca e rrymës vonohet në fazë 
për 900.

Paraqitja fazore

0 Va I 

VL V 

� 

M 

N 

Fig. 3

Te fi gura 3 është dhënë diagram vektorial për qarkun 
e këtillë. Me vektor janë paraqitur: forca e rrymës,vek-
tori themelor bartës, pasi ajo është i barabartë me gjithë 
qarkun dhe komponentin aktive të rënies së tensionit, 
Va dhe VL, Nëse komponenta aktive e tensionit Va=IR 
puthitet, sipas kahes dhe drejtimit të tij,me kahen e fa-
zorit të forcës së rrymës I. Komponenta induktive VL 
nxitonte faza për 900 para forcës së rrymës. Shuma vek-
toriale e atyre dy komponentëve e jep vektorin e ten-
sionit V, i cili me forcën e rrymës formon kënd φ që 
paraqet ndryshim fazor ndërmjet forcës së rrymës dhe 
tensionit. Gjatë radhitjes së këtyre dy vektorëve fi tohet 
trekëndëshi OMN i cili quhet trekëndëshi i tensionit. 
Prej tij vijon kjo lidhje:

a

L
L V

VVVVV ��� ���   tan,     sin      ,  cosa   

(2) 

Prej atij trekëndëshi vijon:
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� � z
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ILIRV
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      (3) 
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Relacioni i fundit e jep ligjin e Omit për këtë qark. 
Në atë z është shënuar rezistenca e përgjithshme për 
qarkun e dhënë të barabartë me 

� �22 LR 	� .  

0 Ra=R 

RL=	Lz 

� 

M 

N 

Fig. 4 Trekëndëshi i rezistorit

Nëse të gjithë tensionet pjesëtohen me forcën e 
rrymës,mund të fi tohet trekëndëshi i rezistencës (fi g. 
4). Prej tij shihet se:

R
L	� �tan                             (4) 

Ndryshimi fazor ndërmjet rrymës dhe tensionit 
qëndrojnë ndërmjet rezistencës së induktuar dhe rezi-
stencës aktive të omit.

Rezistenca që është shkaku për krijimin e ndryshi-
mit fazor ndërmjet forcës së rrymës dhe tensionit e qu-
ajmë rezistencës reaktiv. Është e qartë se rezistenca in-
duktive është reaktiv.

Rezistenca e kapacitetit
Nëse formojmë qark të rrymës prej kondensatorit 

de ampermetrit *fi g. 5) dhe atë e kyçim në burim të 
tensionit të drejtë, do të bindemi se rryma nuk do të 
rrjedh. Kondensatori për rrymën e drejtë të përhersh-
me paraqet rezistor të pafundshëm.

C 

~ 

A 

 

burimi

Fig. 5

Megjithatë, nëse kondensatori kyçet në burimin e 
tensionit alternativ, ampermetri do të mënjanohet.Me 
zmadhimin e kapacitetit të kondensatorit, rryma rri-
tet. Rryma nëpër kondensatorin, për dallim të rrymës 
nëpër përçues, që është rezultat i i përçueshmërisë, 
nuk është me natyrë të njëjtë. Madhësia e tij varet prej 
shpejtësisë së ndryshimit të fushës elektrike të krijuar 
ndërmjet mbështjellësve të kondensatorëve, por, kjo va-
ret prej shpejtësisë me të cilën vjen deri te ndryshimi i 
mbushjeve Q të vet mbështjellësve:

t
QI
�
�

�                             (5) 

Rryma e tillë do të jetë edhe në vakum. Këtë rrymë 
e quajmë rrymë lëvizëse.

C 
G 

RP 

E  
Fig. 6

Me eksperiment të skicuar në fi g. 6 mund të trego-
het se në cilindo rast kurse ndodh ndryshimi i tensionit 
te mbështjellësit e kondensatorëve, nëpër qark rrjedh 
rrymë. Nëse atë ndryshim të tensionit e bëjmë me atë 
që e lëvizim rrëshqitësin e potenciometrit Rp, deri sa 
vjen te ndryshimi i tensionit do të ketë edhe mënjanim 
te galvanometri. Sa është ndryshimi i tensionit i shpejtë, 
aq është më i madh mënjanimi i galvanometrit.

Do të kthehemi përsëri te relacioni (8.2.5). Nëse te 
mbështjellëset e kondensatorëve ndryshon mbushja,atë-
herë duke pasur parasysh që mbushja është Q=CV, kur-
se kapaciteti i kondensatorit C nuk ndryshon, ajo që 
ndryshon është tensioni, domethënë:

t
VCI

t
QI

�
�        ;           

�
�

��              (6)  

Nëse te mbështjellëset është sjellë tension që ndrys-
hon sipas sinusoidës:

tVVc 	sin0�                                     (7) 
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atëherë edhe forca e rrymës, të dhënë me (6), gjithashtu 
do të ndryshon sipas sinusoidës, por ndërmjet tensionit 
dhe rrymës do të ekziston ndryshim fazor.

Te rryma e ndryshueshme me kondensator të lidhur 
krijohet ndryshimi i fazës ndërmjet tensionit dhe forcës 
së rrymës. Ai ndryshim i fazës njëjtë është 900 (π/2) por, 
këtu forca e rrymës nxiton para tensionit. Tensioni i ka-
pacitetit vonohet pas rrymës për π/2.
  I, VC 

2� 
	t 2

�  

 I  

 I  

 Vc   Vc  

 I  

Fig. 7

Grafi konët e forcës së rrymës dhe tensioni për këtë 
rast janë dhënë te fi g. 7, kurse te fi g. 8 është dhënë dia-
grami përkatës vektorial.

VC 

900 
I 

 
Fig. 8

Ndryshimi i fazës ndërmjet tensionit dhe forcës 
së rrymës sqarohet në këtë mënyrë: kur tensioni te 
mbështjellësit e kondensatorëve e ndryshojnë kahen, 
d.m.th., kalon nëpër zeron, vjen deri te krijimi i rrymës 
lëvizëse më të madhe.

Tregohet se roli i rezistencës së kapacitetit Rc e luan 
madhësinë

C
RC 	

1
�                                            (8) 

Sikurse shihet edhe rezistenca e kapacitetit është lloj 
i rezistencës reaktive. Edhe ai shkakton krijimin e ndrys-
himit të fazës ndërmjet tensionit dhe forcës së rrymës.

Nëse te qarku, përveç rezistencës së kapacitetit, 
është kyçur edhe rezistor aktiv dhe i omit, për këtë sh-

kak që atëherë do të ekzistojnë dy komponente të tensi-
onit, të cilët janë në zhvendosje fazore, rezistenca e për-
gjithshme është e barabartë me

z = 22
CRR � . 

10.4. LIDHJA NË SERI E REZISTENCË 
SË OMIT. INDUKTIV DHE TË 
KAPACITETIT. LIGJI I OMIT PËR 
RRYMËN ALTERNATIVE

Lidhja në seri e të tre llojeve 
të rezistorëve. Ligji i Omit

Të shqyrtojmë qark të rrymës te e cila janë kyçur të 
tre llojet e rezistorëve (fi g. 1).

R 

Va VC VL 

L 
C 

~ 
E  

Fig. 1

Këtu forca e rrymës nëpër të tre llojet e rezistorëve 
është e barabartë dhe është dhënë mr:

tII 	sin 0�                                (1) 

Rëniet e tensioneve në pjesët e veçanta të qarkut 
janë:

       LIIRV LL 	��                                        (2) 

IRVa � ;      
C
IIRV CC 	

��      i dhe

Tensioni, i sjellë te skajet e të tre elementeve është i 
barabartë me shumën e rënieve të tensioneve në formën 
vektoriale, për shkak të ekzistimit të ndryshimit fazor 
ndërmjet VL dhe VC në lidhje me Va, ashtu që mund të 
shkruhet:
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LCa VVVV
����

���                       (3) 

(ke kujdes, tensionet janë skalar, këtu vjen parasysh 
mbledhja e fazorëve të tyre të cilët paraqesin madhësi 
vektoriale te diagrami vektorial).

I
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N 
V
�

 
CL VV
��

�

aV
�
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�

 
� 

Fig. 2

Te fi gura 8.3.2. është dhënë diagrami vektorial 
(trekëndëshi i rezistencës) për këtë qark. Te ai si vektor 
themelor është marrë fazori i forcës së rrymës, pasi ajo 
është e njëjtë për të gjithë pjesët e qarkut VL është sipas 
madhësisë më i madh se VC, që nuk është patjetër gjith-
monë rast i këtillë.

Prej trekëndëshit të tensionit OMN fi tohet

� �
2

222222 1
89
:

;<
= ������

C
LIIRVVVV CLa 	

	   

  ili 

z
V

C
LR

VI �

89
:

;<
= ��

�
2

2 1
	

	

          (.3) 

ose

Kjo shprehje paraqet ligjin e Omit për rrymën al-
ternative, ku emëruesi z quhet impedansa dhe është e 
barabartë me:
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	                (4) 

Te fi g. 3 është dhënë trekëndëshi i tensionit,prej ku 
edhe fi tohet relacioni për impedansën.

Në rastin kur rezistenca e kapacitetit është më i 
madh se rezistenca e tensionit, ndryshimi fazor ndër-
mjet rrymës dhe tensionit φ është negativ.

Prej fi gurë shihet se për ndryshimi e fazës vlejë 
relacionet:
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Fig. 3
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Rezonanca e tensionit

Nëse ekziston mundësi të ndryshon rezistenca in-
duktive dhe e kapacitetit, dhe nëse mundemi ta rregu-
llojmë, ato të jenë të barabarta, domethënë:

C
L

	
	 1

�                                  (6) 

domethënë, rezistenca reaktive të jetë e barabartë me 
zero, sipas relacionit (3) nëpër qark rrjedh rrymë mak-
simale. Dukurinë e quajmë rezonancës e tensionit.

Kjo dukuri mund të demonstrohet kështu, që te qar-
ku sikurse te fi g. 8.3.1 janë kyçur kondensatori kapa-
citeti i të cilit ndryshon, kurse induktiviteti i kalemit e 
ndryshojmë me futjen ose nxjerrjen e kalemit te bërt-
hama e kondensatorit të zbërthyeshëm. Nëse në vend të 
rezistorit në qark është kyçur llambë, në kushte kur re-
zistorët reaktivë do të barazohen, llamba do të ndriçon 
maksimalisht.

Rezonanca e rrymës

Të shqyrtojmë qark me lidhje paralele të kondensa-
torë me spirale,si te fi gura 4.

Për lidhje të këtillë ndërmjet pikave M dhe N ekzi-
ston ndryshim potencial, të barabartë për të dy degët. 
Në të dy degët rrymat janë të ndryshme dhe të bara-
barta me:

2
2 z

VI �                               ( 7) 
1

1 z
VI �  dhe
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ku impedansa përkatëse janë dhënë me:
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Fig. 4

Forca e rrymës te pjesa e pa kufi zuar nuk është e ba-
rabartë me shumën e zakonshme të rrymave te degët e 
veçanta 1 dhe 2, pasi ndërmjet rrymave ekziston ndrys-
him fazor, të shkaktuar me ekzistimin e rezistorëve re-
aktiv te të dy degët. Me shfrytëzimin e diagrameve vek-
toriale, këtu forca e rrymës te pjesa e pa degëzuar është 
shumë vektoriale e forcave të rrymave te degët e veçanta 
(shiko fi gurën 5). Që fi gura të jetë më e qartë vektorët e 
rrymës të cilat zbatohen te dega e parë janë të vizatuar 
me vija të ndërprera, por vektorët e degës së dytë njëjtë 
me vija të ndërprera të kombinuara, ndërsa rryma te 
pjesa e pa degëzuar janë vizatuar me vija të zeza.

Ndryshimi fazor te degët e veçanta mund të cakto-
het sipas neve tani më relacionet e njohura:

2

2
2

1

1
1 cos   ;    cos

z
R

z
R

�� ��  

ili  

2
2

1
1  tan;    tan

R
R

R
R CL �� ��               (8) 
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Gjatë të vizatuarit e diagramit vektorial (fi g. 5) në 
këtë rast, si vektor themelor zgjedhet vektori i tensionit, 
pasi ai është për të dy degët i barabartë. Vektori i forcës 
së rrymës e fi tojmë me mbledhjen vektoriale të forcave 
të rrymave te të dy degët:
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��                               (9) 

Edhe në këtë rast mund të arrihet kushti për rezo-
nancë. Pikërisht, nëse supozojmë se rezistenca e omit 
te dy degët janë të barabarta, dhe të vogla, domethënë 
R1=R2 dhe akoma nëse përshtaten rezistencat reaktive te 
të dy degët të jenë të barabarta:

C
L

	
	 1

�                                 (10) 

atëherë te dy degët rrjedh rrymë të cilat janë të zhven-
dosura në mënyrë fazore për faza të barabarta φ1 për-
katësisht φ2 te kahet e kundërta. Kur është plotësuar 
edhe kushti R1=R2 dhe janë të atilla të vogla mund të ne-
glizhohen, atëherë �1H(�/2)  dhe �2H -(�/2), , arrihet se 
ndërmjet rrymave te të dy degët I1 dhe I2 ekziston ndrys-
him fazor π, ato bëhen kundër fazor. Atëherë rryma te 
pjesa e padegëzuar do të bëhet e barabartë me zero:

021 ��� III
���

                              (11) 

Nëse ekzistojnë rezistor aktiv, por është i kënaqur 
kushti (10), atëherë rryma te pjesa e pa degëzuar është e 
barabartë prej komponentëve aktiv, dhe është minimale 
e mundshme për qarkun e rrymës së dhënë. Dukuria e 
rrymës minimale të mundshme prej njërës degë me ka-
pacitetin e tjetrës, quhet rryma e rezonancës.
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Nëse te qarku me rrymë alternative janë kyçur më 
shumë rezistor të omit, më shumë rezistor të kapacitetit, 
dhe më shumë rezistor induktiv, çdo lloj në veçanti du-
het të mblidhet pra pastaj të përdoret relacioni për ligjin 
e Omit për rrymën alternative, përkatësisht të vizatohet 
diagrami vektorial.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Skajet e një kalemi që ka induktivitet të madh, 

janë kyçur së pari të tensionit një kahe të përhershëm, 
kurse pastaj të tensionit alternativ.

Nëse vlera efektive e tensionit alternativ është i ba-
rabartë me tensionin alternativ, α do të jenë të barabartë 
edhe forcat e rrymave?

2. Si është ndryshimi ndërmjet rezistencës aktive 
dhe reaktive?

3. Prej çka varet ndryshimi fazor ndërmjet tensionit 
dhe forcës së rrymës?

4. Nën cilin kusht ndryshimi fazor ndërmjet tensi-
onit të skajeve të qarkut dhe rrymës është e barabartë 
me zero:

5. Nën cilin kusht te rasti i lidhjes në seri ndërmjet 
rezistorit të omit, rezistenca e kapacitetit dhe induktiv, 
rryma do të varet vetëm prej madhësisë së rezistencës 
së omit?

6. Çka është rezonanca e tensionit?
7. Çka është rezonanca e rrymës
8. Çka mendoni pse si vektor bartës në rastin e 

lidhjes në seri shfrytëzohet forca e rrymës, por te para-
lelja tensionit?

Rezyme e shkurtër

Te rryma alternative për veç rezistencës së omit 
(R), ekziston edhe rezistencë induktive (Rt=ωL) dhe 
rezistenca e kapacitetit (RC=1/ωL).

Ekzistimi i rezistencës induktive dhe t kapacite-
tit shkakton ndryshim fazor (φ) ndërmjet forcës së 
rrymës dhe tensionit te qarku prandaj ato rezistenca 
quhen rezistenca reaktive.

Nëse te qarku është kyçur vetëm rezistori induk-
tiv, ai shkakton shpejtim të tensionit të tensionit p/2 
para forcës së rrymës, por nëse është kyçur vetëm re-
zistori i kapacitetit ai shkakton vonesë të tensionit 
për p/2 në lidhje me forcën e rrymës.

Impendenca (z) është rezistenca e përgjithshme 
te lidhja në seri e tre llojeve të rezistorëve, të dhënë 
me relacionin
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Për lidhjet në seri të rezistorëve vlen ligji i Omit 
për rrymën alternative, sipas të cilit forca e rrymës 
(I) është dhënë me:
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Kur në seri janë lidhur të tre llojet e rezistorëve, 

dhe është rregulluar: 
C

L
	

	 1
�   nëpër qarkun 

rrjedh rrymë maksimale. Ka ndodhur rezonanca e 
tensiont.

Në rastin e lidhjes paralele kapacitetit dhe rezi-
stencës së induktuar, dhe kur ato janë të barabarta, 
ndodh rezonanca e rrymës.

Rryma re pjesa e pakufi zuar e qarkut është 
minimale.

10.5. PUNA DHE FUQIA E 
RRYMËS ALTERNATIVE

Kur nëpër ndonjë qark rrjedh rrymë alternative te 
përçuesit e qarkut lirohet nxehtësi. Kjo do të thotë se 
rryma alternative, njëjtë sikurse edhe një kahe e për-
hershme, kryen punë. Pasi tensioni dhe forca e rrymës 
alternative vazhdimisht ndryshon gjatë kohës dalloj-
më: fuqi momentale, maksimale dhe efektive të rrymës 
alternative.
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Qarku me rezidencë të omit
Nëse te qarku është kyçur vetëm rezistori aktiv (i 

omit), përkatësisht induktiviteti i vogël i papërfi llshëm, 
por nuk është kyçur kondensator, vlera momentale e 
fuqisë, sipas ligjit të Xhul–Lencit është:

� � tPVIVItP 		 2
0

2
00 sin tsin ����     (1) 

dhe është fi tuar ashtu që janë shumëzuar vlerat momen-
tale të forcës së rrymës dhe tensionit

( �tVV sin 0�  dhe ). �tII sin 0�

Fuqia momentale ndryshon prej vlerës 0 pra deri 
P0=I0V0–vlera maksimale dhe gjithmonë është pozitive, 
pasi:

t	2sin >0. 
 

 P0  

 I, V,P\ 

T 
t 

4
T  

 I  

 I  

 V  

tPP 	2
0 sin�  

 +  +  +

Fig. 1. Varësia e fuqisë momentale e rrymës alternative
prej kohës, kur nuk ekziston ndryshimi i fazës

Varësia grafi ke i fuqisë momentale prej kohës (fi g. 
1), në këtë rast kur nuk ekziston asnjë rezistencë reaktiv, 
pra as ndryshimi fazor ndërmjet rrymës dhe tensionit, e 
ilustrojmë atë fuqi pozitive.

Puna e rrymës elektrike numerikisht është e ba-
rabartë me syprinën e sipërfaqes së hijezuar. Nga ana 
tjetër, mund të tregohet se ajo syprinë për kohën prej 
një periode T është e barabartë edhe me syprinën e 
drejtkëndëshit, të shënuar me tehe të gjelbra, por brinjët 
e të cilit janë perioda T dhe P0/2, domethënë:

TVIT
VI

T
P

efef ����
222
000         (2) 

Nëse barazimi thjeshtohet me T, fi tohet se në këtë 
rast fuqia e rrymës alternative është e barabartë me 
prodhimin e vlerave të efekteve të tensionit dhe rrymës:

efef VIP ��   .                (.3). 

Qarku me rezistencë reaktiv
Shprehja (3) për fuqinë e rrymës alternative nuk 

vlen për rastin kur te qarku është kyçur rezistori in-
duktiv dhe i kapacitetit. Atëherë ndërmjet tensionit dhe 
rrymës ekziston ndryshim fazor j dhe janë dhënë me

� ���� �tII sin0       (.4) �tVV sin 0�  dhe

Fuqia momentale është atëherë e dhënë me:
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00

00
        (5) 

odnosno 
 

� � � ��	� ��� tVIVItP 2cos cos efefefef  (6) 

përkatësisht

Sikurse shihet vlera momentale fuqisë përbëhet prej 
dy komponentëve. E para është konstante dhe nuk varet 
prej kohës. Ajo komponentë quhet fuqia aktive.

Komponenta e dytë e fuqisë momentale ndryshon 
me frekuencë të dyfi shtë dhe mund të jetë pozitive ashtu 
që edhe negative.

Oscilimi i fuqisë te qarku duhet të kuptohet në këtë 
mënyrë: te qarku që përmban rezistencë induktiv, e 
katërta e parë e periodës T, kur rryma zmadhohet, fus-
ha magnetike rritet dhe pjesë e energjisë të burimit sh-
ndërrohet në energji të fushës magnetike në qark. Në 
momentin t=T/4 energjia e fushës magnetike Um e ka 
vlerën e tij maksimale. Kahja e

vlerës maksimale. Kahja e këtillë e bartjes së ener-
gjisë llogaritet për pozitive, kurse fuqia momentale që 
e karakterizon shpejtësinë e bartjes së energjisë, do të 
jetë pozitive.

Te gjysma e dytë e periodës së katërtë, kur rryma 
zvogëlohet, prej vlerës maksimale në zero, energjia e 
fushës magnetike prej qarkut kthehet te burimi, që llo-
garitet për kahe negative të bartjes së energjisë, pra prej 
atje edhe fuqia momentale negative. Kjo do të thotë se 
për një gjysmë prej periodës së rrymës, energjia kryen 
një cikël të plotë të shndërrimeve, d.m.th., gjithë os-
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cilimin,që i përgjigjet frekuencës së dyfi shtë të fuqisë 
momentale.

Proces krejtësisht analog nëse te qarku është kyçur 
rezistor i kapacitetit, vetëm që atëherë energjia e buri-
mit për kohën prej (1/4) T shpenzohet për krijimin e 
energjisë maksimale të fushës elektrike.

Prej kësaj që u tha mund të përfundohet se kom-
ponenta e dytë e fuqisë varet prej rezistencës reaktive 
te qarku, dhe prandaj quhet fuqia reaktive. Fuqinë re-
aktive e karakterizon shpejtësia e procesit reverzibil të 
shkëmbimit të energjisë ndërmjet burimit të FEM dhe 
ndryshimit të fushës magnetike ose elektrike. Fuqia 
aktive e përcakton shpejtësinë e krijimit të energjisë 
elektrike në lloje tjera të energjisë (e brendshme–të 
nxehtësisë,, mekanike ose kimike).

V, I , P 

	t 2� 

V  I 

 P  P 

 +  +  +

 -  -  - - - - 
� 

Fig. 2. Varësia e fuqisë e rrymës alternative prej ωt,
kur nuk në qark ekziston ndryshim i fazës ndërmjet

tensiont dhe rrymës

Varësia grafi ke e fuqisë momentale gjatë ekzistimit 
të rezistencës reaktive është dhënë në fi g. 2.

Prej barazimit (5) si prej fi gurës 2 është e qartë sa 
është më i vogël ndryshimi fazor ndërmjet tensionit dhe 
rrymës, d.m.th., sa më i vogël është tensioni reaktiv, aq 
më e vogël është fuqia reaktive.

Te rasti jo real i rastit ideal, kur te qarku ekziston 
vetëm rezistencë reaktiv për shembull, induktiv, φ=900, 
barazmi (5) kalon në:

 

� � � �0
efef 902cos �� tVItP 	                 (7)

pra varësia e fuqisë momentale është dhenë në fi g. 1.
Te grafi koni shihet se sa ka fuqi pozitive, aq ka edhe 

negative. Nuk ka fuqi e cila do të jetë e shfrytëzuar.

2� 

V, I, P
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�

  
Fig. 3. Fuqia e rrymës alternative gjatë φ=π/2

Fuqia e mesme, maksimale dhe 
reaktive e rrymës alternative

Nëpërmjet shprehjes për fuqinë momentale të 
rrymës alternative (relacioni 8.4.) mund të njehsohet 
fuqia mesatare, dhe atë për një periodë prej oscilimit të 
rrymës, pra njehsimet teorike tregojnë se:

�cosefefsr VIP �                       (7) 

Vërejmë se fuqia mesatare për një periodë është e 
barabartë, në realitet, të fuqisë aktive. Fuqia aktive ma-
tet me volt, si edhe njësi më të madha se vat, megavat, 
gigavat etj. Është e zakonshme se me fuqi të vlerës alter-
native ta nënkuptojmë këtë

uqi aktive. Sikurse që vërehet, kjo fuqi, përveç prej 
madhësive të tensionit dhe fuqisë së rrymës, varet edhe 
prej ndryshimit të fazës ndërmjet tensionit dhe forcës 
së rrymës, më saktë prej (cos φ). Ky faktor shpesh quhet 
koefi cienti i fuqisë.

Në elektroteknikë, sipas analogjisë së rrymës së 
drejtë, futet edhe kuptimi për fuqi të përgjithshme (mak-
simale) S të rrymës alternative, baras me prodhimin e 
efekteve të vlerave të tensionit dhe forcës së rrymës.

S efef IVS �                                          (8) 

Po ashtu indekset nuk shkruhen, pra është S = V.I. 
Për dallim prej fuqisë aktive, kjo fuqi matet në njësi 
volt–amper (VA).

Koefi cienti i fuqisë tregon cila pjesë e fuqisë së për-
gjithshme është aktive. Sa është në qark më i madh rezi-
stenca reaktive, aq është cosφ më i vogël, dhe më e vogël 
është fuqia aktive.
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Zmadhimi i rezistencës reaktive, domethënë zmad-
himi i fuqisë reaktive Q. Kjo do të thotë te diagrami vek-
torial i fuqisë (fi g. 4), komponenta e dytë është fuqia 
reaktive të dhënë me

�sinefef IVQ �                             (9) 

Prej diagramit është e qartë se S2=P2+Q2 .
Fuqia reaktive matet me njësi var.

S Q 

P 
� 

 
Fig. 4. Diagrami vektorial i fuqisë

 Për matjen e fuqisë aktive ekzistojnë instrumen-
te vatmerë. Fuqia maksimale matet si prodhim prej 
rrymës së matur dhe tensioni te rryma alternative. 
Koefi cienti i fuqisë (cos φ) është me rëndësi të madhe 
praktike, te të gjitha makinat elektrike dhe instrumente 
(veçanërisht te elektromotorët) tentohet ai të ketë vlerë 
më të madhe, me të cilën zmadhohet koefi cienti i vepri-
mit të dobishëm te makinat.

Shembull detyrë
Te qarku me tension 220 V dhe frekuencë 50 Hz 

është kyçur kalem me induktivitet L=0,127 H dhe rezi-
stor me rezistencë R=30 Ω, Caktoni rezistencën aktive, 
impedansën, komponentët aktive dhe reaktive të tensi-
onit, si edhe fuqinë aktive dhe reaktive.

Është dhënë: V=220 V; f= 50 Hz; L= 0,127 H; R = 30 > 
Zgjidhje: 
RL = 	L = 2 ��50�0,127 = 39,87 > 

�5061,168990022 -���� LRRz ; 

4,4��
z
VI 132�� RIaA; V V;VL=	LI= 175,42 V 

S=IV= 968 V A;  P= IV cos � =968 �0,6 bidej}i  
                                                 cos �=P/z= 30/50 =0,6; 

4,77422 ��� PSQ var 

pasi

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Nën cilin kusht mundet energjia elektrike, e cila te 

qarku me rrymë alternative shndërrohet në nxehtësi, të 
jetë e barabartë me zero?

2. Çka mendoni, fuqia aktive α është më e madhe në 
kushte të rezonancës së tensionit?

Rezyme e shkurtër
Te rryma alternative dallojmë fuqi momentale, 

maksimale dhe mesatare.
Fuqia momentale e rrymës alternative varet prej 

asaj se çfarë rezistence është kyçur në qark.
Nëse te qarku është kyçur vetëm rezistori i omit, 

fuqia momentale fi tohet si prodhim prej vlerave efek-
tive të tensionit dhe rrymës. Ajo gjithmonë është po-
zitive dhe ndryshon prej vlerës 0 deri te vlera maksi-
male, e fi tuar si prodhim prej vlera të amplitudës së 
tensionit të rrymës.

Nëse te qarku është kyçur edhe rezistori reaktiv, 
furia është aktive dhe reaktive.

Fuqia mesatare është e barabartë me aktive dhe 
është dhënë me: �cosefefsr VIP �

Te diagrami i  fuqisë, fuqia e përgjithshme është 
dhënë nëpërmjet aktives dhe reaktives, ashtu që 
S2=Q2+P2.

10. 6. TRANSFORMATORËT

Induksioni elektromagnetik ka gjetur zbatim edhe 
te instrumentet që shërbejnë për shndërrimin e tensio-
neve të larta në rrymë alternative në të ulët, ose anasjell-
tas, prej të ulëtave dh të larta.

Ato instrumente quhen transformatorë (fi g. 1). Pse 
është e nevojshme transformacion i këtillë dhe si janë 
ndërtuar këto instrumente?

Energjia elektrike duhet të bartet në largësi të mëd-
ha prej centraleve elektrike deri te shtëpitë ose fabrika-
ve. Kjo është përparësi e saj themelore në lidhje me llo-
jet e energjive tjera. Por, gjatë bartjes së rrymës një pjesë 
e saj,,humbet“ për shkak të nxehjes të përçueseve.

Humbja e energjisë për nxehjen e përçuesve, me 
kohën t, është dhënë me relacionin për nxehtësinë e 
Xhulit W:
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RtIW 2�  
 

Nxehja e përçuesve është aq më e madhe sa janë më 
të mëdha rezistenca e përçuesit R dhe forcës së rrymës I 
që rrjedh nëpër të. Domethënë. që të zvogëlohet nxehja, 
duhet të zvogëlohen rezistenca ose forca e rrymës. 
Rezistenca mund të zvogëlohet me zmadhimin e prer-
jes tërthore të përçuesit. Por,ajo është e shtrenjtë, por 
është e mundshme vetëm në largësi të vogla: përçuesit 
e atillë do të jenë me masë të madhe. Kështu kjo rrugë e 
zvogëlimit të humbjes së energjisë elektrike në largësi të 
mëdha shkohet nga zvogëlimi, i forcës së rrymës elek-
trike. Por, gjatë bartjes duhet të ruhet fuqia (kujtohuni 
P=VI). Kjo do të thotë se, që të zvogëlohet rryma, duhet 
të zmadhohet tensioni.

Shembull. Një fuqi e njëjtë prej 1000 W mund 
të fi tohet nëse merret tension prej 20 V dhe forcë e 
rrymës prej 50 A, ose tension prej 2000 V dhe forcë 
të rrymës prej 0,5 A. Por, duke pasur parasysh relaci-
onin për lirimin e nxehtësisë, për të njëjtin shembull, 
te rasti i dytë kur rryma është 100 herë më e dobët, 
humbjet e energjisë për të njëjtën kohë dhe përçues i 
njëjtë janë 10 000 herë më të vogla.

Në teknikë gjatë bartjes së rrymës shfrytëzohen 
shumë tensione të larta prej 3300 V pra edhe deri 400 
000 V. Sa më të gjata janë aq duhet të jenë tensionet 
më të larta.

Nga ana tjetër, tensionet e atilla të larta janë të rre-
zikshme për jetë. Gjithashtu, të gjitha instrumentet e 
rëndësishme teknike që i shfrytëzojmë punojnë me ten-
sione shumë të vogla. Domethënë, rrymat e e tensionit 
të lartë duhet të transformohen në tension më të ulët 
(fi g. 1).

Ndonjë herë te i njëjtë instrument është e nevojsh-
me të shfrytëzohen tensione të ndryshme. Televizori, 
për shembull, për dhënësen e gypit elektronik është i 
nevojshëm tension më i ulët prej tensionit të përforcue-
sit të tij. Prandaj është e nevojshme transformimi i ten-
sionit, kurse me të edhe transformimi i rrymës.

 
Fig. 1. Transformatorët gjenden në afërsi të shtëpive 
tona. Ato rrymën e dobët me tension të lartë e shn-

dërroj në rrymë të fortë me tension të ulët.

Transformatori punon në principin e induksio-
nit elektromagnetik. Ai përbëhet prej dy qarqeve–pri-
mar– (hyrës) që është e lidhur me konsumatorin. Qarku 
primar dhe sekondar janë mbështjellë në bërthamën e 
hekurit të përbashkët (shihe fi gurën 3). Bërthama për 
bëhet prej shumë pllakave të hekurit të hollë, të ngjitur 
ndemjet veti me izolator. Kështu i largohemi induktimit 
të rrymave shakullore te hekuri, që vetëm do ta nxeh 
bërthamën e transformatorit me të cilën do të humbet 
energjia.

Kur qarku primar do të kyçet te burimi i tensionit 
alternativ, nëpër qarkun rrjedh rrymë me ndryshim 
sinusoidë të madhësisë. Për shkak të karakterit ndrys-
hues te bërthama krijohet fusha magnetike e ndrys-
hueshme. Kjo fushë magnetike e ndryshueshme është 
shkaku për induktimin e tensionit alternativ te qarku 
sekondar (fi g. 2).

V1 V2 

Tr 

L2 L1 

ns np 
 

Fig. 2

Raporti ndërmjet tensionit te qarku primar Vp dhe 
tensionit te qarku sekondar Vs është i barabartë me rapor-
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tin ndërmjet numrit të mbështjellësve n1 të kalemit pri-
mar dhe numrit të mbështjellëve të kalemit sekondar n2:

s

p

s

p

n
n

V
V

�                              (1) 

Nga ana tjetër, pasi mund të llogaritet se fuqia e 
primarit është Pp=IpVp është e barabartë me fuqinë e 
sekondarit Ps=IsVs (nëse nuk përfi llen humbjet e ener-
gjisë), për transformatorët do të vlejnë këto barazime:

;
s

p

s

p

n
n

V
V

�          IpVp  =   IsVs    

vijon

              ;
p

s

s

p

I
I

V
V

�       
p

s

s

p

n
n

I
I

�                  (2) 

Kjo do të thotë, nëse numri i mbështjellësve te pri-
mari është më i vogël prej numrit të mbështjellësve te 
sekondari, tensioni te primari transformohet në tensi-
on më të lartë (np < ns dhe Vp< Vs) por atëherë forca 
e rrymës te primari do të jetë më e fortë se rryma te 
sekondari Ip> Is. E mundshme është edhe anasjelltas, 
tensioni me transformatorin të zvogëlohet, kurse forca 
e rrymës të zmadhohet. Kjo bëhet te transformatori te 
i cili np > ns.

Transformimi i rrymës është shfrytëzuar te disa in-
strumente, sikurse janë instrumentet për saldim. Na do 

ta demonstrojmë me provën të dhënë te fi g. 3. Primari 
te transformatori i zbërthyeshëm lidhet me burim të 
rrymës alternative (regler transformator). Si sekondar 
i transformatorit është vendosur vetëm në një metal i 
hollë që është vënë pak kallaj. Pasi te qarku sekondar 
induktohet rrymë shumë e fortë (ns=1, por np=500), ajo 
e nxeh përçuesin dhe metali shkrihet.

Tr~

metali 
i shkrirë

Fig. 3

Madhësi e rëndësishme fi zike te transformatori 
është koefi cienti i veprimit të dobishëm (KVP) që për-
kufi zohet si raport ndërmjet fuqisë te qarku sekondar 
dhe fuqia te qarku primar, zakonisht e shprehur me 
përqindje:r

%100��
pp

ss

VI
VI

                (3) KVP

Transformatorët kanë KVP dhe deri 98%.
Rryma që fi tohet prej centraleve elektrike mundet 

disa herë të transformohet (fi gura 5), pastaj të jetë e 
shfrytëzueshme. Te centralet e e sotshme gjenerohen 

 

16 000V 

400 000 V 

10 000 V 

220 V 

R 

S 

T 

Fig. 4. Paraqitja skematike e bartjes së rrymës prej centraleve deri te konsumatorët

fabrika

ndërmjet 
çdo faze 
dhe zeros

shtëpia

centrali 
elektrik

transformatori
largpërçuesi largpërçuesi nënstacioni i transformatorit, 

mund të ketë edhe më shumë



165

10. Lëkundje dhe valë elektrike, rryma alternative

rryma trefazëshe, ku të gjitha tre fazat transformohen 
në mënyrë e përshkruar më lart.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Sa rrymë rrjedh nëpër llambën re fi g. 7. Sa tensi-

on gjendet te skajet e saj? Nëse llamba ka fuqi prej 10 W, 
α do të ndriçon me shkëlqim të plotë?

 12 V 

 + 
 - 

100 mbështjellës               10 mbështjellës
Fig. 7

2. Te automobilat shfrytëzohen instrumentet të qu-
ajtura,,bobina“. Te ato te qarku primar është kyçur aku-
mulatori (12 V) por edhe ndërprerës special elektroma-
gnet që mundëson ndërprerje të përhershme të rrymës. 
Sa duhet të jetë numri i mbështjellësve te kalemi sekon-
dar që të mundësohet fi timi i tensionit prej 12000 V, që 
mundëson xixëllimë dhe ndezja e avullit të benzenit te 
motori.

3. Është e nevojshme të shfrytëzoni llambë prej 24 V, 
por keni përçues të rrymës prej 120 V dhe shndërrues 
laboratorik të tensionit që paraqet lloj të transformato-
rit. Si është raporti i numrit të mbështjellësve te primari 
dhe α te instrumenti i këtillë?

5. Transformator njëfazësh i cili te sekondari ka 110 
mbështjellës është kyçur në rrjetë me tension 220 V. Sa 
është numri i mbështjellëseve dhe FEM te sekondari, 
nëse koefi cienti i transformatorit është 10. (Me koefi -
cient të transformatorit nënkuptohet raporti ndërmjet 
numrit të mbështjellësve te sekondari dhe numrit të 
mbështjellësve te primari).

(përgj.: Np=1000, FEMs=Vc=22 V).

Rezyme e shkurtër
Transformatorët janë instrumente te të cilët është 

shfrytëzuar dukuria e induksionit elektromagnetik.

Transformatori përbëhet prej dy qarqeve: primar 
që është lidhur me burimin e tensionit alternativ dhe 
sekondar te i cili, zakonisht, gjendet konsumatori. 
Këto dy qarqe janë induktiv të lidhura nëpërmjet 
bërthamës së hekurit të përbashkët. Ndryshimet e 
rrymës te primari shkaktojnë krijimin e fushës ma-
gnetike të ndryshueshme, që bartet nëpërmjet bërt-
hamës së përbashkët dhe te sekondari te i cili induk-
tohet forcë elektromotore sipas ligjit të Faradeit për 
induksionin elektromagnetik.

Raporti i tensionit te primari përballë tensionit 
te sekondari është i barabartë me raportin ndërmjet 
numrit të mbështjellësve te primari dhe numrit të 
mbështjellësve te sekondari.

.
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p

s

p

n
n

V
V

�  

Te transformatorët transformohen edhe fuqia e 
rrymës, ku ajo është në proporcion të zhdrejtë me 
raportin e numrave të mbështjellësve te primari de 
sekondari

p

s

s

p

n
n

I
I

�  

KVD i transformatorit përkufi zohet si raport 
ndërmjet fuqisë te sekondari dhe fuqia te qarku pri-
mar, zakonisht e shprehitë në përqindjet

%100��
pp

ss

VI
VI

. KVD

10.7. QARKU ELEKTRIK LËKUNDËS. 
LËKUNDJET ELEKTROMAGNETIKE

Lëkundjet elektromagnetike personale
Ndërmjet dukurive të ndryshme elektrike veçanëri-

sht vend të veçantë kanë oscilimet elektromagnetike, ku 
madhësitë elektromagnetike (mbushja, forca e fushës 
elektromotore, induksioni magnetik etj.) ndryshojnë 
me kohën (sipas ligjit të sinusit).
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Për mbështetjen e oscilimeve të këtilla është i ne-
vojshëm sistem i caktuar të cilin e quajmë qark lëkun-
dës elektrik. Kjo është qark i zakonshëm te i cili në 
seri ja në lidhur rezistor induktiv, i kapacitetit dhe i 
omit (pjesët më të rëndësishme janë kalemi induktiv 
dhe kondensatori).

Përmendim se edhe gjeneratorët r rrymës alterna-
tive janë gjithashtu burime të oscilimeve harmonike 
të madhësive fi zike, megjithatë frekuencat e këtyre 
madhësive që janë krijuar janë shumë të ulëta prej os-
cilimeve që fi tohen te qarqet ideale lëkundëse, te të ci-
lët supozohet se nuk ekziston rezistencë e omit

Kuptohet, ky supozim nuk është real, por shpesh 
në rastin kur rezistenca e kapacitetit dhe induktues 
janë shumë më të mëdha se i omit, dhe qarku lëkun-
dës ideal i dhënë mund të llogaritet për ideal.

Pas kyçjes së ndërprerësit, nëpër qark fi llon të 
rrjedh rrymë. Paraqitet edhe fusha magnetike, por 
pasi rryma rritet paraqitet edhe FEM e vet induksi-
onit, që kundërshton rritjen e rrymës, përkatësisht 
të rritjes së fl uksit magnetik të fushës magnetike të 
paraqitur. Në momentin t=T/4, rryma e arrin vlerën 
e saj maksimale, dhe gjithë energjia shndërrohet në 
energji e krijimit të fushës magnetike. Kjo gjendje për-
gjigjet së spirales kur ajo gjendet në baraspeshë dhe ka 
energji kinetike maksimale.

Pas maksimumit të arritur rryma fi llon të bie, 
kurse FEM e vet induktimit ka tension të atillë që 
tenton ta zvogëlon rënien e rrymës, pra domethënë 
kahja është gjithashtu sikurse kahja e rrymës parapra-
ke. Kështu, pas kalimit të kohës prej gjysmë periode 
(t=T/2), kondensatori përsëri është elektrizuar, ndër-
mjet mbështjellësve të tij përsëri është vendosur fushë 
elektrike, por me shenjë të kundërt. Gjendja është 
analoge si e spirales kur ajo është maksimalisht e tër-
hequr dhe përsëri ka energji potenciale maksimale.

Procesi përsëri rrjedh, por tani në kahen e kun-
dërt. Përsëri fi llon të rrjedh rrymë, që krijon fushë 
magnetike rritëse të cilës i kundërshton FEM e vet in-
duksionit, pra te magneti t=3T/4, rryma e arrin mak-
simumin, gjithë energjia është shndërruar në ener-
gji të fushës magnetike. Pastaj, për shkak të rënies së 

rrymës, paraqitet FEM e vet induksionit e cila i kthen 
mbushjet te mbështjellësit e kondensatorëve, dhe pas 
mbarimit të gjithë periodës vendoset gjendja sikurse 
në fi llim. Edhe procesi përsëritet më tej në mënyrë 
analoge oscilimit të spirales, ku, nëse nuk kemi llo-
gari të humbjeve të fërkimit, vjen deri te shndërri-
mi i përhershëm i energjisë potenciale mekanike në 
kinetike dhe, anasjelltas, te qarku lëkundës elektrik 
ideal vjen deri te shndërrim i përhershëm i energjisë 
së fushë elektrike në energji të fushës magnetike dhe 
anasjelltas.

Relacioni i Tomsonit
Sikurse tregon teoria, perioda e oscilimit te qar-

ku lëkundës ideal (R0)përcaktohet me kushtin 
e barazisë së rezistorëve reaktiv të solenoidit dhe 
kondensatorit:

t = T 

4
Tt �

2
Tt �

4
3Tt �

t = 0 + 
_ 
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Fig. 1
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LCC
L 11 2 �F� 	

	
	         ;                 (1) 

Frekuencën ω zakonisht e shënojmë me ω0 dhe e 
quajmë frekuenca rrethore personale e qarkut lëkun-
dës, sipas lidhjes së njohur me periodën dhe frekuen-
cës së dhënë me:

       0
0

0 22 f
T

��	 ��                             (2) 

për periodën e vet T0 përkatësisht frekuenca e vet 

f0,nëpërmjet 
12

0 LC
�	  fi tohet:
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2      ;   
2

1
00 ��       (.3) 

Formula (3) njihet në fi zikë si relacioni i Tomsonit 
për frekuencën e vet (periodën) e qarkut lëkundës.

Prej këtij barazimi shihet qartë se, për vlera mjaft ë 
të vogla të induktivitetit dhe kapaciteti te qarku lëkun-
dës i dhënë, mund të fi tohen oscilime me frekuenca të 
larta prej miliona hercë dhe më të mëdha.

Eksperiment. Që të mund të eksperimentohet os-
cilimet elektrike të lira është e nevojshme të formo-
het qark lëkundës elektrik me frekuencë të vet të vogël 
dhe sipas mundësisë sa më pak ngulfatje.

Skema e dhënë te fi gura 2 mund t‘a mundëson 
këtë.

 

C  
G 

L2 L1 B A 

O 

 
Fig. 2 Fitimi i lëkundjeve elektrike

Te skema qarku lëkundës përbëhet prej konden-
sator, i cili është fi tuar kur 3 kondensator prej nga 58 

μF të cilët janë lidhur paralele, dhe kalem me madhësi 
të induktivitetit L (2400 mbështjellës). Kështu ky qark 
lëkundës mundëson fi timin e oscilimeve me madhësi 
të periodës T, d.m.th., me frekuencë të vogël.

Oscilimi fi tohet në atë mënyrë që kondensatori C 
lidhet me burimin e tensionit të drejtë prej 40 V deri 
50 V. Kalemi L1 është lidhur në mënyrë induktive me 
kalemin e dytë me numër të vogël të mbështjellësve 
L2, ashtu që oscilimet te qarku primar shndërrohen 
në oscilime të rrymës te qarku sekondar me periodë 
të njëjtë si edhe perioda e qarkut primar. Ajo periodë 
është relativisht e madhe, e krahasueshme me perio-
dën e oscilimeve të veta të shigjetës së galvanometrit 
G.

Në kushtet kur këto perioda do të jenë të barabarta 
do të ndodh rezonanca, ashtu që shigjeta e instrumen-
tit maksimalisht do merr lëkundje te e qarkut lëkun-
dës. Që të arrihet rezonancë e atillë, duhet të bëhen 
më shumë kombinime të rezistencës së kapacitetit dhe 
të induktivitetit te pranuesi. Kur do të rregullohen os-
cilimet elektrike të primarit të jenë me frekuencë afër 
deri te oscilimet mekanike të galvanometrit,tregohet 
se gjatë hedhjes së kaluesit në pozitën B, shigjeta e 
galvanometrit lëkundet. Oscilimi bëhet me amplituda 
aq të vogla, domethënë ai është eksperiment real dhe 
vjen deri te ngulfatja.

Lëkundjet e ngulfatura
Lëkundjet nga eksperimenti paraprak janë të ngu-

lfatur, nuk është e mundshme krejtësisht të eliminohet 
rezistenca e omit. Amplituda e lëkundjes të galvano-
metrit janë më të vogla.

 
V 

t 

 
Fig. 3
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Nëse dëshirojmë ta fi tojmë oscilogramin karakte-
ristik për oscilimet e ngulfatura (fi g. 3), atëherë bëhet 
skemë eksperimentale të dhënë në fi g. 4.

C 

L 
Y

Is 
sekondar 

i 
indikatorit

Y–pllaka 
e mënjani-
mit të os-
cilografi t 
katodik

Fig. 4

Me këtë skemë, mbushja e kondensator kryhet me 
ndihmën e sekondarin e indikatorit të dhënë. Te ske-
ma është lidhur edhe instrumenti Is, dhe mbështjellësi 
induktiv L.

Raja e tensionit të kondensator bartet te Y–pllakat 
e mënjanimit të oscilografi t katodik. Çdo xixë paraqet 
mbyllje të qarkut elektrik, ku fi tohen oscilime me fre-
kuencë të lartë.

Fotografi a që fi tohet në ekran paraqet varg prej 
shumë oscilogrameve të ngulfatura gjatë kohëzgjatjes si 
xixës (fi g. 5).

 

U 

t 

Kohëzgjatja 
e shkëndijës

Fig. 5

Është e qartë se si është më i madh rezistenca e omit 
te qarku lëkundës i dhënë, ngulfatja ndodhën më lehtë.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Prej cilëve elemente përbëhet qarku lëkundës 

elektrik më i thjeshtë?
2. Prej çka varet frekuenca personale e qarkut lëkun-

dës elektrik? Ajo si do të bëhet më e lartë?
3. Kondensatori me kapacitet 1200 pF është elektri-

zuar me bateri deri te tensioni prej 500 V. Në momentin 
t=0 ndërpritet kontakti me baterinë, kurse kondensa-

tori lidhet me kalem të induktivitetit 75 mH. Të cakto-
het: a) mbushja fi llestare e kondensator; b) frekuenca 
dhe perioda e oscilimit te qarku. Ndihmë: a) Mbushjen 
e caktoni nëpërmjet lidhjes ndërmjet kapacitetit, tensi-
onit dhe mbushjes – përgj. 6.10–7 C. b)Përdorni relacio-
nin e Tomsonit. Përgj. F=17 kHz.

Rezyme e shkurtër
Oscilimet elektromagnetike krijohen te qarku te 

i cili, përveç rezistorit të omit, janë kyçur edhe kon-
densator dhe kalem.

Qarku lëkundës elektrik ideal është qark me rezi-
stencë të omit të pa përfi llshëm.

Te qarku lëkundës ideal rregullisht vjen deri 
te shndërrimi i energjisë prej elektrikes ndërmjet 
mbështjellësve të kondensatorit te magnetik që krijo-
het te kalemi.

Qarqet lëkundëse elektrike reale krijojnë oscilime 
elektrike të ngulfatura.

Perioda personale T0 (përkatësisht frekuenca per-
sonale f0 e qarkut lëkundës elektrik) caktohet me in-
duktivitetin L dhe kapacitetit C te qarku dhe njehso-
het sipas relacionit të Tomsonit

LCT
LC

f �
�

2      , 
2

1
00 �� . 

Nëse te një qark me kondensator të mbushur 
te të cilët hidhet xixë krijohen oscilime elektrike të 
ngulfatura.

10.8. PËRFITIMI I OSCILIMEVE 
ELEKTRIKE TË PANGULFATURA. 
QARKU LËKUNDËS I HAPUR

Gjeneratori me llambë
Përfi timi i lëkundjeve elektrike të pa ngulfatura reali-

zohet me ndihmën e gjeneratorit me llambë. Gjeneratori 
që shfrytëzohet paraqet gjenerator me llambë dy tre dio-
dash. Principi i skemës është dhënë te fi g. 1.

Qarku lëkundës L – C është kyçur te qarku i ano-
dës së triodës, kurse te grila e qarkut është kyçur kalemi 
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i qarkut L–C. (Vërejtje: lidhja induktive do të thotë se 
kanë fushë magnetike të përbashkët, ose bërthamë të 
përbashkët, ose janë futur njëri në tjetrin).

Kështu ky kalem Lg, në realitet e paraqet të ashtuqu-
ajturën lidhja e anasjelltë për qarkun lëkundës.

Tensioni i ndryshueshëm i grillës shkakton rrymë të 
ndryshueshme të anodës me frekuencë të njëjtë, sikurse 
është frekuenca e qarkut L–C. Pasi faza e oscilimeve rre-
gullohet të jetë e sinkronizuar me fazën e qarkut lëkun-
dës, energjia e humbur plotësohet në llogari të energjisë 
së anodës së baterisë.

Gjeneratori i llambës së këtillë krijon oscilime elek-
trike me amplitudë të përhershme–oscilime të pa ngu-
lfatura, rryma e të cilës ndryshon sipas ligjit

  I I t� 0 sin	                         (1) 

Oscilimet e këtilla më tej, nëpërmjet rezonancës me 
qark lëkundës tjetër të hapur paraqet burim të valëve, të 
njohura si valë elektromagnetike.

Rezonanca te qarqet lëkundëse elektrike

Sikurse edhe llojet tjera të lëkundësve, edhe qarqet 
lëkundëse elektrike e bartin energjinë e tyre prej njërës 
në tjetrën nëpërmjet oscilimeve të detyrueshme, më 
saktë nëpërmjet dukurisë rezonancë.

Dukuria mundet eksperimentalisht të tregohet me 
provën e Loxhit. Prova bëhet shumë thjeshtë.

 

Ga 

induktor 
Is 

B 

A 

L2 

C2 C1

L1 

 

induktori

Fig. 1

Duhet të bëhen dy qarqe lëkundëse në ndonjë largë-
si. Qarku i parë lëkundës paraqet gotën e lajdenit C1 të 
lidhur me një tel me një lloj induktiviteti L1.

Te mbështjellëset e gotës së lajdenit është lidhur 
me burimin e rrymës (induktor). Këtë qark do ta quaj-
më lëkundës, kurse qarku te i cili nuk ekziston burim i 
rrymës–rezonator (shihe fi g. 2).

Te qarku rezonator, të përbërë prej gotës së lajdenit 
C2 dhe tel, nëpërmjet lëvizjes së përçuesit AB mund të 
ndryshon induktiviteti L2.

Pasi që lëkundësi të fi llon të lëkundës, me lidhjen e 
mbështjellësve të gotës së të lajdenit me sekondarin e 
induktorit, nëpërmjet xixës Is, vjen deri te zbrazja pe-
riodike natyrore dhe mbushja e kondensatorit. Nëse 
të dy qarqet lëkundëse janë vendosur paralelisht njëri 
përballë tjetrit, vjen deri te ngacmimi i rezonatorit në 
oscilim.

Duke e ndryshuar gjatësinë e telit te qarku i re-
zonancës, që bëhet me zhvendosjen e përçuesit AB, 
ndryshon induktiviteti i tij, dhe në kushte kur do të vjen 
deri te barazimi i frekuencave të veta të dy qarqeve, re-
zonatori do të fi llon të lëkundës me amplituda maksi-
male. Kjo do të manifestohet kështu, që gypi i Gajlerit, i 
vendosur ndërmjet mbështjellësve të kondensatorit C2, 
do të ndriçon me intensitet maksimal. Edhe shmangieje 
të vogla prej kushtit:

2211222

11121 2

CLCLCLT

CLTTT

�F

��

          2= 

 ;         ;        

�

�
         (2) 

do të kontribuojnë ndriçimi i llambës së Gajslerit të 
ndërpritet.

 

k 
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Fig. 1
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Qarku lëkundës i hapur. Antena

Është treguar se frekuenca e qarkut lëkundës mund 
të zmadhohet me zvogëlimin e kapacitetit të konden-
satorit dhe zvogëlimin e numrit të mbështjellësve te 
kalemi, si edhe te dendësia e tyre të mbështjelljes. Kjo 
arrihet te qarqet lëkundëse të hapura (fi g. 3).

Kështu qarku lëkundës i hapur paraqet antenë. Pas 
vendosjes së qarkut të këtillë të hapur, procesi i kriji-
mit të fushës elektrike dhe magnetike është identike 
edhe te qarku i mbyllur. Prandaj, fusha e këtillë e kri-
juar quhet fusha elektromagnetike. Ajo përhapet në 
hapësirë në formë të valës elektromagnetike.

Pasi rryma e ndryshueshme do të thotë lëvizje e 
ndryshueshme të mbushjeve, do të thotë kudo ku ek-
ziston lëvizje e ndryshueshme vjen deri te krijimi i 
fushës magnetike të ndryshueshme.

Kjo fushë, sipas Faradeit dhe Maksvelit, do të thotë 
induktimi i fushës elektrike të ndryshueshme, më sak-
të burim i valës elektromagnetike.

Kjo tregon atë se burimi i rrezatimit elektroma-
gnetik mund të jetë çfarëdo rrymë, më saktë lëvizje e 
ndryshueshme e mbushjeve.

Si burim të valëve elektromagnetike, përveç 
qarqeve lëkundëse elektrike, mund të jenë lëvizjet e 
mbushjeve të atomit, përkatësisht të bërthamës së ato-
mit. Në këtë kuptim rrezatimi elektromagnetik përfs-
hin spektër të gjerë të dukurive me të cilët ne çdo ditë 
ballafaqohemi.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Si fi tohen oscilimet elektrike të pa ngulfatura?
2. Cili është kushti themelor ndërmjet dy qarqeve 

lëkundëse elektrike të bëhet rezonanca?

Rezyme e shkurtër
Për realizimin e oscilimeve elektrike të pa ngu-

lfatura është e nevojshme qarkut lëkundës elektrik t‘i 
shtohet energji, ajo arrihet me lëkundësin e llambës.

Kushti themelor për rezonancë të qarkut është 
prodhim prej induktivitetit dhe kapacitetit të lëkun-
dësit të jetë i barabartë me prodhim të atillë të 
rezonatorit.

Burimi i valës elektromagnetike është antena.

10.9. VALËT ELEKTROMAGNETIKE

Lidhja ndërmjet fushave të ndryshueshme 
magnetike dhe fushave të ndryshueshme

Gjatë të studiuarit e dukurisë induksioni elektro-
magnetik, sektori ,,rrymat shakullore“ u tregua se çdo 
ndryshim i kohës në fushën magnetike sjell deri te in-
duktimi i fushës elektrike të shakullores. Domethënë 
gjatë ndryshimit të kohës të induksionit magnetik  
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Fusha 
elektrike

Fusha 
elektrike

Fig. 3. Paraqitja skematike si prej qarkut të mbyllur lëkundës fi tohet antena
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paraqitet fushë elektrike ku vijat e forcave i përfshij-
në vijat e induksionit magnetik (shihe fi g. 1). Sa më i 
shpejtë është ndryshimi i induksionit magnetik aq 
është më i fortë rryma shakullore, që është pasojë 
e ndryshimit të fushës shakullore elektrike. Në paj-
tim me rregullën e Lencit gjatë rritjes të induksionit 
magnetik rrymat shakullore kundërshtojnë rritjen, 
kjo do të thotë se fusha shakullore elektrike do të 
ketë kahen e kundërt të rregullës që fl enë për fl etën 
magnetike (rregulla e gishtave të lakuar të dorës së 
djathtë), dhe do të thirret në rregullën e gishtave të 
lakuar të dorës së majtë në lidhje me B

�
.

Kuptimet e Majkl Faradeit, në vitet 60–ta të she-
kullit XIX i zgjeron Xhems Klark Maksvel. Domethënë, 
Maksveli ka supozuar se edhe te të gjitha rastet kur fusha 
elektrike ndryshon gjatë kohës, atëherë rreth vetit krijon 
fushë magnetike. Vijat e forcave magnetike të asaj fushe 
i përfshijnë vijat e forcave e fushës elektrike (fi g. 1b). 
Kahja e vijave të induksionit magnetik, gjatë rritjes së 
fushës elektrike thirret në rregullën e vinçit të djathtë, 
në lidhje me vektorin E. Kjo ide, që del prej bindjes për 
unitetin në natyrë, dhe harmonia e ligjeve natyrore e 
bën bazën e teorisë ë Maksvelit.

Në pajtim me hipotezën e Maksvelit, nëse kemi 
fushë elektrike të ndryshueshme ndërmjet pllakave të 
kondensatorit të dhënë, atëherë ajo fushë elektrike është 
një lloj rryme të cilën ai e quan lëvizëse. Ajo krijon 
fushë magnetike një lloj ashtu sikur bëhet te përçuesi 
(fi g. 2).

E 
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B 

� 

� 
� 

� 

 
а)                                                  b)

Fig. 1. а) Induksioni magnetik 
|

B rritet 

b) Forca e fushës magnetike 
|

E  rritet

~

B
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E� 
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C �

 

Fig. 2. Fusha elektrike e ndryshueshme sillet njëjtë si-
kurse ndërmjet mbështjellësve të kondensatorit të rrjedh 
rryma me të njëjtën forcë sikurse edhe nëpër përçuesin

Teoria e Maksvelit ka qenë e vërtetuar me përfi ti-
min eksperimental të valëve elektromagnetike. Valët 
elektromagnetike krijohen për shkak të fushës magne-
tike të ndryshueshme, që më tutje krijon fushë magne-
tike të ndryshueshme. Kjo do të thotë ndërmjet fushës 
së ndryshueshme elektrike dhe magnetike ekziston 
lidhje të pandërprerë dhe se ato nuk mund të ekzistoj-
në njëra pa tjetrën. Atë fushë të vetme e quajmë fushë 
elektromagnetike.

Si krijohet dhe shpërndahet vala
elektromagnetike?

Nëse në afërsi të sistemit auto lëkundës (sistem te 
lëkundësi i llambës), i mësuar te mësimi paraprak, është 
sjellë sistem lëkundës të hapur (antenë) me frekuencë 
të vet të njëjtë ose të hapur, sikurse që dimë, krijohet 
dukuria rezonanca dhe te antena ngacmohen rrymat 
harmonike sinusoide. Ngacmimi i oscilimeve sipas 
gjatësisë së antenës, në realitet, paraqet krijimin e valës 
qëndruese te përçuesi. Edhe pse prej të dy anëve antena 
është e hapur, atëherë gjatësia e valës të valës qëndruese 
varet prej gjatësisë së saj L dhe ngjashëm me të vala me-
kanike te teli, për gjatësitë e valëve të mundshme të cilat 
ngacmohen te antena duhet të jetë i kënaqur kushti:
 

2
.mL �      kade {to           (1) ...3,2,1�mprej ku

Frekuenca e valëve qëndruese f te antena është për-
caktuar me relacionin:
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(2) 
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ku v është shpejtësia e zgjerimit të impulsit të antenës.
Vala e qëndresës 

që i përgjigjet m=1 
është oscilimi the-
melor i vibratorit.

Shpërndarja e 
amplitudave te os-
cilimi i forcës së 
rrymës dhe tensio-
nit te oscilimi the-
melor është dhënë 
me fi g. 3a.

Te fi gura 3b 
është treguar antena 

e tokëzuar. Te vendi i tokëzimit atëherë do të paraqitet 
nyja e tensionit, kurse barku në rrymë. Prej fotografi së 
është e qartë se gjatë tokëzimit të antenës gjatësia valore 
e oscilimit themelor është dy herë më e madhe, kurse 
kjo do të thotë frekuenca zvogëlohet dy herë.

Do të vijojmë se si arrihet deri te zgjerimi i valës në 
hapësirë (fi g. 4). Në vendin e shënuar me 0 le të supo-
zojmë antenë të vendosur, te e cila, për shkak të ndrys-

himit të tensionit krijohet fusha elektrike 
|

E  e cila në 
momentin e dhënë rritet.

Ajo fushë krijon rreth vetit fushë magnetike 
|

B, e cila 
rritet,

x 

0 1 2 3 …… 

E3 E2 E1 

E 

B B1 B2 B3 

Fig. 4

Por, sipas Lencit në hapësirë ku fusha rritet krijo-
het fushë shakullore e induktuar E

→
1 që i kundërshton 

rritjes së fushës magnetike, prandaj vijat e forcave në 

vendin 0 do të kenë shenjë të nuk do të jetë por do të 
paraqitet fushë elektrike e cila rritet në vendin 1. Tani 
kjo fushë krijon rreth vetit fushë magnetike E

→
1që rritet. 

Kjo fushë indukton fushë shakullore elektrike E
→

2 e cila i 
kundërshton rritjes, dhe e cila e zhduk oscilimin te po-
zita 1, por paraqitet te vendi 2. Kështu pastaj në kahe të 
0 nga x vjen deri te zgjerimi i valës që është bashkësia e 
oscilimeve të fushës elektrike dhe magnetike. Kuptohet 
se vala mund të zgjerohet edhe në kahen e kundërt, më 
saktë në të gjitha kahet e mundshme. Vend pozita e pi-
kave 0, 1, 2, 3,... janë shumë, shumë afër, ashtu që nëpër 
hapësirë prej burimit të oscilimit, antena, bartet vala 
elektromagnetike, ku,,pamja momentale“ është dhënë 
në fi g. 5. Te çdo pikë prej hapësirës, fusha elektrike dhe 
magnetike ndryshojnë në mënyrë periodike harmonike 
varësish prej kohës. Sa më larg është pika prej burimit 
aq më vonë fi llon oscilimi i fushës elektrike dhe magne-
tike. Kjo tregon se te pikat e ndryshme prej hapësirës 
oscilimet janë me fazë të ndryshme.

Ne këtu mësuam se burimi i valës elektromagnetike 
ishte antena te e cila rryma ndryshon periodikisht. Pasi 
rrjedhja e rrymës do të thotë lëvizja e mbushjeve, kjo 
tregon se te antena vala elektromagnetike krijohet për 
shkak të ndryshimit të shpejtësisë së mbushjeve.
 

.  E
�

 

B
�

 

kahja e 
përhapjes 
së valës

Fig 5.

Kushti kryesor për krijimin e valës elektromagneti-
ke është ekzistimi i nxitimit të mbushjeve.

Sikurse shihet prej fi gurës 5, vektorët E
→

 dhe lëkun-
djet ndërmjet veti në rrafshe normale dhe normale në 
kahen e zgjerimit të valës. Domethënë, valët elektro-
magnetike janë transversale. Nëse shfrytëzohet rregu-
lla e vintit të djathtë, dhe rrotullimi me drejtëza prej B

�
 

nga E
→

, shkuarja e vinit puthitet me kahen e zgjerimit të 
valës–vektorin e shpejtësisë v� .

Shumica e pasojave të teorisë së Maksvelit për valët 
elektromagnetike janë shumë të rëndësishme dhe për 

V 
V 

I 
I 

a)                                  b)
Fig. 3
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ato do të fl asim më gjerësisht. Por, të rëndësisë së veçan-
të të kësaj teorie është kjo:

– valët elektromagnetike shpërndahen edhe në va-
kum edhe në mjediset materiale. Shpejtësia me të cilën 
atë shpërndahen është përfundimisht edhe në vakum e 
barabartë me shpejtësinë e dritës c:

00

1
0

�c                          (3) 

ku 0 është konstante elektrike, kurse μ0 konstan-
te magnetike po ashtu të njohura edhe si konstante 
dielektrike dhe permeabiliteti magnetik në vakuum.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Si në hapësirë mund të paraqitet fusha magnetike?
2. Elektroni që lëviz sipas vijës rrethore α paraqet 

burim për valën elektromagnetike?
3. Nëse thuprën e elektrizuar e lëvizim majtas djath-

tas, α është ai burim i valës elektromagnetike?
4. α është i elektrizuar topi i vendosur mbi izolator 

burim i valës elektromagnetike?

Kërkoni në internet ueb faqen:
Propogation of Electromagnetic Wave
www.phy.ntnu.edu.tw/~hwang/emWave/emWave.

html–4k e tjera linke të ngjashme, me simulime dhe 
animacione.

5. Kërkoni videofi lm në Youtube.com me shënimin 
PHYS 101/102#1: Electromagnetic Waves te i cili janë 
fi lmuar shumë demostrime të lidhura me qarkun lëkun-
dës elektrik, rezonanca dhe valët elektromagnetike.

10.10. VETITË E VALËVE 
ELEKTROMAGNETIKE. 
EKSPERIMENTET E HERCIT

Provat e Hercit
Maksveli e ka zhvilluar teorinë e tij dhe ka qenë 

thellë i bindur në ekzistimin e valëve magnetike. Por ai 
nuk e ka vërtetuar teorinë e tij eksperimentalisht. Pas 10 
vjet të vdekje së tij në vitin 1886, Hajnrih Herc eksperi-
mentalisht e ka vërtetuar ekzistimin e valëve elektroma-
gnetike dhe i ka studiuar vetitë e tyre themelore.

Për fi timin e valëve elektromagnetike Herci ka 
shfrytëzuar kontura të hapur lëkundës–antenë.

Ai antenën e ka prerë përgjysmë, ashtu që ndërmjet 
të dy gjysmave ka qenë ndërmjet hapësirë e vogël ajror 
(fi g. 1). Kur të dy pjesët të përçuesit do të lidhen me 
burim të tensionit të lartë, gjatë madhësisë së caktuar të 
tensionit ndërmjet të dy gjysmave do të kërcen xixë. Atë 
herë në realitet qarku lëkundës mbyllet edhe në hapësi-
rë rreth vibratorit shpërndahen valët elektromagnetike. 
Kështu valët elektromagnetike të fi tuara kanë që të ngu-
lfatura dhe atë prej dy shkaqeve:
 – së pari për shkak të ekzistimit të rezistencës së 
omit te lëkundësi dhe
 – së dyti, për shkak të asaj që lëkundësi rrezaton valë 
elektromagnetike dhe me atë energjia e tij zvogëlohet. 
Pasi krejtësisht do të zvogëlohet energjia, xixa ndërpri-
tet, por të dy përçueset përsëri elektrizohen deri në ten-
sion të lartë të shpërthimit të xixës, dhe përsëri prej fi -
llimi. Vala elektromagnetike që krijohet ashtu që fus-

Po ashtu ato lëkundje në dy rrafshe bashkë normale, 
normal në drejtimin e zgjerimit të valës. Valët elek-
tromagnetike janë valë transversale, atë zgjerohen në 
vakuum edhe në dielektrik.

Shpejtësia e përhapjes së valëve elektromagnetike 
në vakum është i njëjtë me shpejtësinë e përhapjes së 

dritës dhe e përcaktuar me relacionin: 
00

1
0

�c   

ku 0 është konstanta elektrike, kurse μ0 konstanta 
magnetike.

Rezyme e shkurtër
Burimi i valës elektromagnetike është antena.
Te antena krijohet valë qëndruese. Barqet e tensi-

onit te vala qëndruese themelore janë në skajet e një 
antene të lirë, kurse barqet e rrymës janë në meset e 
antenës.

Vala elektromagnetike përhapet në hapësirë ashtu 
që vjen deri te bashkë ekzistimi edhe i oscilimeve të for-
cës së fushës elektrike, edhe të induksionit magnetik.
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ha elektromagnetike lëkundet në rrafshin normal në të. 
Më intensive është rrezatimi në kahe normale në antenë, 
ndërsa në kahe të antenës nuk vjen deri në krijimin e 
valës.

Sot, sikurse treguam, antenat 
rrezatojnë valë elektromagneti-
ke, ashtu që nëpërmjet rezonan-
cës fi tojnë energji prej qarqeve të 
mbyllura dhe auto lëkundëse.

Si regjistrues i ekzistimit të 
valëve elektromagnetike, Herci 
ka konstruktuar vibrator që ka 
konstruksion të njëjtë si edhe 
emetues. Kur deri në vibrator të 
këtillë do të vjen vala elektroma-
gnetike, nën ndikimin e fushës 
elektrike, te përçuesi do të pa-
raqitet rrymë. Nëse rregullohet frekuenca e vet të an-
tenës pranuese të jetë e barabartë me frekuencën e eme-
tueses, oscilimet e ngacmuara do të jenë me amplituda 
të mëdha. Herci atë fakt e ka vërejtur duke fi tuar xixa në 
ndërmjet hapësirës të antenës pranuese.

Përveç asaj që i ka pranuar valët elektromagnetike, 
Herci ka treguar se ato i kanë të njëjtat veti sikurse valët 
e llojeve tjera, mjedisi i metaleve, vjen deri te paraqitja e 
valëve elektromagnetike të stoenit, por me mate të ndër-
mjet largësive ndërmjet dy nyjeve ai pati sukses ta mat 
gjatësinë valore të valës. Nëpër valët dielektrike të valëve 
elektromagnetike shpërndahen, por pas ndërhyrjes nën 
këndin në lidhje me mjedisin dielektrik kufi tar përthy-
hen sipas ligjeve të optikës gjeometrike.

Gjatësia e valës të valëve të Hercit është disa centime-
tra. Me njohjen e frekuencës së vet të lëkundësit Herc ka 
vërtetuar se shpejtësia e shpërndarjes së valëve elektro-
magnetike është c=300000 km/s, njëjtë sikurse shpejtësia 
e shpërndarjes së dritës. Shpejtësia e shpërndarjes te çdo 
mjedis tjetër dielektrik varet prej vetive të tij (konstanta 
relative dielektrike T dhe permeabiliteti relativ magne-
tik μr) dhe është më e vogël se ai në vakuum dhe është:

n
ccv

rr

��
0

  ili 

r
r

ncv 


�F-                                (1) 

ose

ku me n e kemi shënuar indeksin e përthyerjes për mje-
disin dielektrik të dhënë.

Demonstrimi i vetive të valët elektromagnetike 
(VEM) me ndihmën e gjeneratorit në centimetra 
valë.

Të studiuarit e vetive të valëve elektromagnetike sot 
bëhet me ndihmën e gjeneratorëve të klistronit në centi-
metra valë (λ=3 cm). Instrumenti (fi g. 2) përbëhet prej 
dhënësit me antenë emetuese E, pranues me antenë di-
pole pranuese P, oscilograf katodik, ose përforcues me 
frekuencë të ulët dhe mikrofon por mundet për disa pro-
va të shërbejnë edhe instrumentet elektrike–voltmetër.

Përveç kësaj, pjesë shoqëruese të instrumentit janë: 
drejtues special VUP–2, një trup me forma të kuadrit 
prej dielektriku, prizma dielektrike, thjerrëza dielektri-
ke, ekran alumini, grillë që mund të vendohet në kahe të 
vektorit elektrik (kahe e vibratorit emetues) ose normal 
në atë. Për disa eksperimente mund të shfrytëzohet edhe 
dioda gjysmëpërçues (fi g. 9a).

Gjeneratori i valëve centimetër është konstruktu-
ar në principin e punës së klistronit (ai është instru-
ment–vakum special që gjeneron oscilime në zonën 
e frekuencave të larta). Frekuenca e madhe e klistronit 
në formë të amplitudës modulohet prej multivibratorit 
të llambës (gjithë është mbyllur në korpusin e emetue-
sit E). Gjeneratori i atillë emiton valë elektromagnetike 
me frekuencë përafërsisht 500 Hz. Gjeneratori i klistro-
nit dhe multivibratori janë vendosur njëri pranë tjetrit të 
valëpërçuesit drejtkëndor te skaj tjetër i të cilit është ven-
dosur antenë emetuese që rrezaton me kahëzim.

Gjeneratori mbushet me drejtuesit special, me 
ndihmën e kontaktit special. Keni kujdes gjatë lidhjes së 
këtij kontakti! Duhet të kyçen shenjat përkatëse në kon-
takt prizën.

Në disa nga eksperimentet është e përshtatshme të 
shfrytëzohet dioda pranuese e dhënë në fi g. 2. a.

VEM nëpër mjedis përçues dhe dielektrike
Veti e parë e valëve elektromagnetike është ajo se ata 

kalojnë nëpër mjedise përçuese.
Për këtë qëllim, ndërmjet antenës emetuese dhe pra-

nuese, të vendosur njëra përballë tjetrës, vendoset pllakë 
metali. Sinjali i regjistruar ose me oscilograf katodik ose 
me altoparlant nëpërmjet përforcuesit, do të mungoj.

Nëse eksperimentin paraprak e përsërisim, por ashtu 
që në vend të pllakës metalike përdorim dielektrik, do 
të shihet se valët elektromagnetike kalojnë nëpër të, por 
bëhet zvogëlimi i intensitetit të tyre. Ata shuhen. Këtë e 

 
Fig. 1
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regjistron oscilografi  katodik me amplitudë të zvogëluar, 
ndërsa nëse si regjistrues e shfrytëzojmë altoparlantin, 
atëherë intensiteti i zërit zvogëlohet.

Madje demonstrohen veti tjera të valëve elektroma-
gnetike.

Refl ektimi i VEM

P 
E 

N M 

1 + 

Fig. 3

Valët elektromagnetike pasqyrohen sipas ligjve për 
pasqyrimin e dritës.

Që të mundemi këtë ta demonstrojmë, e vendosim 
antenën emetuese (dhënëse) dhe pranuese (marrëse) 
nën një kënd (fi g. 3).

Në rrugën e rrezeve e vendosim pllakën metalike 
MN. Meqenëse drejtimi i dy antenave nuk është i njëjtë, 
antena pranuese nuk do të pranoj sinjal. Në kushtet kur 
e rregullojmë që këndi rënës α të bëhet i barabartë me 
këndin e pasqyrimit β, atëherë sinjali do të paraqitet në 
pranuesin.

Përthyerja e VEM
 

Pr

P 
E 

 
Fig. 4.

E vendosim antenën pranuese dhe emetuese nën një 
kënd njëra në raport me tjetrën, si edhe në eksperimen-
tin paraprak. Sinjali nuk do të paraqitet. Nëse në rrugën 
e rrezes së antenës emetuese vendoset prizmi Pr prej 
dielektriku, atëherë pas përthyerjes nëpër prizmin, sinja-
li përsëri do të paraqitet (fi g. 4).

Mund të tregohet edhe përthyerja e valëve nëpër 
pllakën dielektrike planparalele. Pllaka dielektrike plan-
paralele vendoset pjerrtas ndërmjet antenës emetuese 
dhe pranuese.

Sinjali fi tohet atëherë, kur rrezet kalojnë rrugë që i 
përgjigjet përthyerjes së rrezeve të dritës nëpër pllakën 
planparalele.

                                                                                               

VUP-2 

E 
D 

 

VUP–2

Fig. 5

Th jerrëza e ndërtuar nga dielektriku vendoset para 
antenës emetuese (fi g. 5). Ajo i fokuson valët elektroma-
gnetike në një pikë. Nëse në atë pikë vendoset dioda, të 
dhënë në fi g. 9a, do të fi tohet sinjal i përforcuar.

Interferenca e VEM
Nëse në largësi prej 1 deri 1,5 m vendoset pllakë me-

talike, valët elektromagnetike të emetuara nga antena 
emetuese pasqyrohen nga ajo dhe interferojnë, duke kri-
juar valët të qëndrueshme (fi g. 6).

 

 

VUP-2 

E 

 

 
D 

VUP–2

Fig. 6

 
K.O.

E P 

 

VUP – 2

Fig. 2                                                                                             Fig. 2a
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Nëse diodën D e lëvizim në hapësirë ndërmjet pllakës 
dhe antenës, mund të tregohet se në vendet të caktuara 
ekzistojnë barqe (përforcimi i sinjalit) ose nyje (dobësim, 
deri edhe te humbja e sinjalit).

Me këtë eksperiment demonstrohet përfi timi i valëve 
elektromagnetike të qëndrueshme, që në të vërtetë, pa-
raqet lloj special të interferencës së valëve të cilat lëvizin 
në kahe të kundërta.

Difraksioni i VEM

Edhe dukuria e difraksionit të valëve elektromagne-
tike mund të demonstrohet me këtë aparaturë. Për këtë 
qëllim ndërmjet antenës emetuese dhe pranuese vendo-
set pllakë metalike me çarje rreth 2–3 cm (fi gura 7).
 

E 

K.O. 

P 

Fig. 7

Është dëshmuar se majtas dhe djathtas nga çarja kri-
johen maksimume të rrezatimit.

Kini kujdes! Boshti i antenës emetuese duhet të ven-
doset në drejtim të rrezes së vijës rrethore me qendër në 
mesin e çarjes!

Valët elektromagnetike janë polarizuese

Sikurse thamë më parë, valët elektromagnetike janë 
pikërisht valë transversale, të polarizuara ashtu që vek-
tori elektrik lëkundet në rrafshin e boshtit të antenës 
emetuese, ndërsa vektori i induksionit magnetik–në 
rrafshin që është normal në të. Ky fakt demonstrohet me 
ndihmën e rrjetës R e cila ka më shumë përçues metalik 
paralel, të vendosur paralel njëri me tjetrin (fi g. 8).

VUP-2 

E P 

R 
VUP–2

Fig. 8

Kur përçuesit e rrjetës janë vendosur paralele me 
vektorin e intensitetit të fushës elektrike, atëherë në ata 
induktohen rryma dhe energjia e valës elektromagnetike 
shndërrohet në energji nxehtësie të përçuesve. Në këtë 
rast antena pranuese nuk do të punoj të pranoj sinjal.

E kundërta e kësaj, kur përçuesit paralele të rrjetës 
janë vendosur normal në rrafshin e lëkundjeve të vekto-
rit elektrik, rrymat që induktohen në rrjetë janë shumë të 
dobëta dhe sinjali do të paraqitet.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Çka paraqet burim fundamentale të valëve elek-

tromagnetike?
2. Teli i lidhur me qark elektrik me burim bateri α 

është burim i valës elektromagnetike? Sqaro.
3. Nëse e elektrizoni krehrin duke u krehur të fl okëve 

tuaja pra pastaj atë e mbani te magnet thupër, fusha elek-
trike dhe magnetike do të krijojnë fushë elektromagne-
tike? Sqaro.

4. Përmendi të gjitha ngjashmëritë dhe të gjitha 
ndryshimet ndërmjet valëve të zërit dhe elektromagne-
tike.

5. Kur një valë elektromagnetike kalon nëpër një 
regjion, çka është ajo që lëviz?

Rezyme e shkurtër

Valët elektromagnetike përhapen në vakum dhe mje-
dise dielektrike. Gjatë kalimit nëpër mjedisin përçues 
menjëherë shuhen. Valët elektromagnetike i kanë të gjit-
ha vetitë e valëve mekanike.

–refl ektohen dhe përthyhen sipas ligjeve të refl ekti-
mit të valëve;

–paraqesin dukuri të interferencës dhe të difraksionit 
njëjtë sikurse edhe llojet tjera të valëve;

–ato janë valë të polarizuara transversale, vektorët e 
fushës elektrike dhe magnetike lëkunden në rrafshin në 
të cilin është vendosur antena prej të cilës emetohet.
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10.11. RADIOTRANSMISIONI

  

Prej studios televizive shkojnë për së gjalli dhe 
njëkohësisht mund të shihen shikuesit prej gjithë Tokës. 
Sot nuk mundet tani më të mendohet pa telekomuniki-
met e nivelit të zhvillimit të sotshëm, radio, televizioni, 
transmetimi satelitor të informatave, interneti, telefo-
nat mobil pra edhe SGP (sistemi global pozicionues).

Zhvillimi i telekomunikimit siguron afrimin e nje-
riut me njeri, zmadhimi i informatave për ngjarjet në 
botë, dispozicioni i literaturës botërore nëpërmjet in-
ternetit në shtëpitë tuaja. Telekomunikimet janë ato që 
gradualisht e shndërrojnë botën në një,,fshat global“.

Telekomunikimet, në përgjithësi, paraqesin për-
cjelljen e informatave (fotografi  ose zërin) në largë-
si nëpërmjet telit ose nëpërmjet rrugës pa tel (me 
ndihmën e valëve elektromagnetike).

Elementet e radioteknikës

Shfrytëzimi i radiovalëve për përcjelljen e informa-
tave nëpërmjet rrugës pa tej ka fi lluar në fi llim të she-
kullit XX, pasi Flemingu e mendoi diodën e vakuumit 
dhe më vonë, Li DE Forest e mendoi triodën. Zhvillimi i 
kësaj disipline teknike deri më ditën e sotshme është in-

tensive dhe është kusht kryesor pre përparimit të fi zikës 
të gjysmëpërçuesve dhe mikro elektronika.

Radioteknika bazohet në prodhimin, emetimin dhe 
pranimin e radiovalëve. Është e domosdoshme studi-
mi edhe i kushteve dhe mënyrën e përhapjes së radio-
valëve.

Emrat e zbuluesit Popov dhe Markov janë të lidhur 
me zbatimin e parë të suksesshëm të valëve elektroma-
gnetike për bartjen e informatave. Kontribut të madh 
e të rëndësishëm ka dhënë edhe shkencëtari Nikolla 
Tesla.

Për mbajtjen e radiovalëve është e domosdoshme 
ekzistimi i dhënësit dhe pranuesit. Dhënësi përbëhet 
prej instrumenteve që prodhojnë oscilime elektroma-
gnetike sinuse (lëkundës), modulator, përforcues dhe 
antenë dhënëse. Antena paraqet përçues metalik që 
është kyçur për përforcuesin te i cili ngacmohen osci-
limet elektrike me fuqi të madhe ku ndodhin oscilime 
elektromagnetike që shpërndahen në hapësirë në formë 
të valëve elektromagnetike (radio).

Pranuesi i këtyre valëve, gjithashtu, duhet të kenë 
antenë, përforcues, demulator dhe shndërrues (altopar-
lant).

Lëkundjet elektromagnetike të emetuara te antena 
pranuese induktojnë oscilime elektrike me frekuencë të 
lartë me fuqi shumë të vogël. Kështu, oscilimet e dobëta 
pastaj me ndihmën e përforcuesit përforcohen, ashtu 
që fuqia e tyre pas demulacionit të kryer është mjaft  e 
madhe të shkakton efekt te shndërruesi (për shembull, 
të lëviz membranën e altoparlantit).

Te mjedisi homogjen valët elektromagnetike shpër-
ndahen në mënyrë drejtvizore. Largësia deri te cila 
mund të arrijnë për shkak të fshehtësisë së Tokës është 
relativisht e vogël (dhjetë kilometra).

Megjithatë, qysh me eksperimentet e para të 
Markonit, të emetuara në Evropë, janë pranuar edhe në 
Amerikën Verore.
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 120 km

220 km

valët e 
refl ektuara

shtresa e 
Enltonit

shtresa e 
Hevisajdit

Fig. 1. Refl ektimi i radiovalëve nga jonosfera

Sqarimi ka arritur diçka më vonë prej Hevisajd, që 
e sqaroi pranimin nëpërmjet refl eksionit të valëve elek-
tromagnetike nga Toka prej shtresave të sipërme të jo-
nizuara të atmosferës (fi g. 1). Më vonë Epëltoni tregoi se 
ekzistojnë më tepër kësisoj shtresa jonizuese të atmos-
ferës, që e krijojnë jonosferën në lartësi nga 60 deri 300 
kilometra. Jonizimi i këtyre shtresave ajrore krijohet 
nga rrezatimi kozmik dhe rrezet e Diellit. Duke falën-
deruar pasqyrimit të radiovalëve nga këto shtresa është 
mundësuar përhapja dhe pranimi i tyre në lartësi disa 
mijëra kilometra nga emetuesi.

Radioja. Modulimi dhe demodulim

Zona frekuentuese e zërit është nga rreth 20 deri 
rreth 20 000 Hz. Për bartjen e informatave të zërit në 
largësi të mëdha është i nevojshëm shndërrimi i zërit, 
i cili paraqet lëkundje mekanike, në lëkundje elektri-
ke dhe madje në valë elektromagnetike. Në mikrofon 
lëkundjet e zërit shndërrohen në lëkundje elektrike 
sinkrone të rrymës. Sinjali i zërit shndërrohet në sinjal 
elektrik. e këtë rast fi tohen lëkundje elektrike, të cilët 
do të mundet të përhapen në largësi në formë të valëve 
elektromagnetike. Por, valët elektromagnetike me këso 
frekuenca të ultë nuk janë të përshtatshme për mbajtjen 
e radiolidhjeve.

Ky problem është zgjidhur ashtu që, lëkundjet me 
frekuencë të lartë (me madhësi 1 000 000 Hz) shfrytëzo-
hen si valë bartëse, ndërsa këto futen lëkundjet me fre-
kuencë të zërit (sinjalit). Ky proces është i njohur si 
modulim dhe ngjanë në pjesën e radiodhënësit, i cili 
quhet modulator. Me këtë rast përfi tohen lëkundje me 
frekuencë të lartë të modeluara, amplituda e të cilës 

gjatë kohës ndërrohet në mënyrë sinkrone me ndryshi-
met e sinjalit të zërit (fi g. 8.11.2). Pas përforcimit, sinjali 
i modeluar me frekuencë të lartë përcillet në antenën 
dhënëse, cila rrezaton valë elektromagnetike të modu-
luar.
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Fig. 2. Modulimi në amplitudë: vala bartëse sinjali 
dhe vala e moduluar. Sinjali është një ton i valës së zërit

Me këtë rast përfi tohen lëkundje me frekuencë 
të lartë të modeluara, amplituda e të cilës gjatë kohës 
ndërrohet në mënyrë sinkrone me ndryshimet e sinjalit 
të zërit (fi g. 8.11.2). Pas përforcimit, sinjali i modeluar 
me frekuencë të lartë përcillet në antenën dhënëse, cila 
rrezaton valë elektromagnetike të moduluar.

Në antenën pranuese këto radiovalë me ndihmën 
e qarkut rezonant kapen (pranohen) dhe në këtë rast të 
rezonancës induktohet forcë elektromotore maksima-
le. Kështu do të rrjedh rrymë e cila ka të njëjtën formë 
(amplitudë dhe frekuencë) si edhe vala e moduluar (fi g. 
2). Meqenëse rryma ka frekuencë të lartë, ajo nuk mund 
të ngacmoj lëkundje në membranën e altoparlantit ose 
dëgjueseve, prandaj është e nevojshme komponenta e 
zërit (sinjali) që është futur (moduluar) në valën bartëse 
të ndahet, dhe vetëm sinjali të lëshohet nëpër altopar-
lantin për ta lëvizur membranën.

Procesi i shkëputjes së sinjalit të zërit nga vala bar-
tëse është i njohur si demodulim, i cili mund të arrihet 
menjë diodë drejtuese gjysmëpërçues ose vakum diodë 
(fi g. 4). Në këtë mënyrë nëpër Në këtë mënyrë nëpër 
dëgjueset vjen vetëm komponenta një kahe (oscilime 
elektrike vetëm në një kahe).
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Në këtë mënyrë nëpër dëgjueset vjen vetëm kompo-
nenta një kahe (oscilime elektrike vetëm në një kahe).

 

 
Fig. 4. Demulator me diodë gjysmëpërçues

Komponenta me frekuencë të lartë amortizohet me 
ndihmën e induktivitetit që e kanë dëgjueset (Kujtohu 
se rezistenca induktive është proporcionale me frekuen-
cën dhe induktivitetin RL=ωL),prandaj për induktivitet 
më të madh dhe frekuencë të lartë, vala bartëse amor-
tizohet. Në këtë mënyrë kalon vetëm komponenta e 
demodulim me frekuencë të ulët. Membrana e altopar-
lantit fi llon të lëkundet me atë frekuencë dhe prodhon 
zërin. Zëri kështu i pranuar duket krejtësisht i thjeshtë, 
por mund të ekziston vetëm kur fuqia e sinjalit të cilën 
e pranon antena është mjaft  e madhe dhe kur ekziston 
vetëm një grim i lëkundjeve elektromagnetike. Nëse 
njëkohësisht ekzistojnë shumë valë të këtilla në hapësirë 
me frekuenca të ndryshme bartëse, atëherë si do të nda-

het ajo që dëshirojmë ta pranojmë? Shkëputja e këtillë 
bëhet me rregullim të marrësit (pranuesit), në gjatësi 
valore të caktuar. Rregullimi arrihet në atë mënyrë që 
sinjali nga antena bartet në qarkun lëkundës të marrësit 
(fi g. 5).

r (

C 

L 

Fig. 5. Selektimi i frekuencës së dëshiruar. Nëse 
dëshironi ta dëgjoni programin e parë të radios së 

Maqedonisë duhet ta rregulloni marrësin në 820 kHz

Qarku lëkundës është i përbërë prej bobinës me in-
duktivitet (L) dhe kondensator me kapacitet të ndrys-
hueshëm (C). Kështu frekuenca vetjake e qarkut është:
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Duke ndryshuar kapacitetin C (barazimi 1) rregu-
llohet frekuenca vetjake e lëkundësit të barazohet me 
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Fig. 3. Bartja e zërit në largësi. Principi i radios
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frekuencën e radiovalëve, që do të thotë arrihet rezo-
nancë, prandaj në këtë rast tensioni i induktuar është 
maksimal. Për këtë arsye rryma me frekuencë të lartë 
do të bëhet më e madhe. Njëkohësisht, për të gjitha fre-
kuencat tjera që arrijnë te antena marrëse tensioni i in-
duktuar do të jetë i vogël dhe ato nuk do të shkaktojnë 
lëkundje të membranës dhe nuk do të dëgjohen.

Përforcuesi

Intensiteti i rrymës pasi është bërë demodulim 
shpesh herë është i dobët dhe nuk mundtë lëviz mem-
branën e altoparlantit, prandaj është e nevojshme që si-
njali të përforcohet. Përforcimi, më parë, është bërë me 
llamba elektronike, ndërsa sot edhe me transistorët. Një 
përforcues i tillë i thjeshtë i fuqisë me MOSFET transi-
stor që gjendet në ndërlidhjen e një radiomarrësi është 
dhënë në skemën e fi g. 6.

Vala e selektuar e moduluar sillet në hyrje të një për-
forcuesi me transistor ndërmjet emetuesit

C 

L R 

Tr 

 
 

 

E 

B K 
Antena

Kolë 
rezonnate

Përforcues

Demodulator

Fig. 6. Përforcues me ndërlidhje të radiomarrësit

dhe bazës. Dalja e këtij përforcuesi merret ndërmjet 
emetuesit, i cili është i përbashkët edhe për hyrjen edhe 
për daljen, dhe kolektorit si rrymë e përforcuar në ska-
jet e një rezistori R. Rryma që rrjedh nëpër rezistorin 
ndërrohet në ritmin e rrymës që sjellët në hyrjen e për-
forcua sit me transistor, por është disa herë e përforcu-
ar. Kështu e përforcuar ajo madje demodulohet (diodën 
dhe elementin induktiv të dëgjuesve). Lëvizja e mem-

branës së altoparlantit (ose dëgjueseve) shkakton vetëm 
komponentë të demoduluar e cila ndërrohet në ritmin 
e frekuencës së zërit.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Si do ta shpjegoni dukurinë në vendet ku nuk 

dëgjohen radiovalët e shkurtra?
2. Pse nuk dëgjohet, ose pak dëgjohet, radioja në tu-

nel?
3. Si duhet të ndryshohet kapaciteti i kondensatorit 

te qarku pranues, nëse dëshirojmë të dëgjojmë radiosta-
cion me gjatësi valore të mëdha?

4. Si e shpjegoni refl ektimin e e radiovalëve nga jo-
nosfera?

5. Gjeni cila është frekuenca e radiostacionit lokal 
më të afërt. Kyçeni radion tuaj.

6. Organizoni një vizitë të ndonjë radiostacioni në 
afërsi të shkollës tuaj.

7. Në historinë e radiotransmisioni rol të madh ka 
pasur edhe Nikolla Tesla. Kërkoni në bibliotekë libra, 
ose në internet ueb faqe përkatëse dhe lexoni gjerësisht 
për eksperimentet e tij për radiovalë.

Rezyme e shkurtër

Për mbajtjen e radiolidhjeve është e domosdosh-
me ekzistimi i dhënësit dhe marrësit.

Dhënësi përbëhet prej lëkundësit, modulatorit, 
përforcuesit dhe antenës dhënëse.

Gjatë bartjes së valës bartëse me frekuencë të lartë 
modulohet me sinjal që bartet (sinjali që rrjedh prej 
zërit, për shembull).

Marrësi përbëhet prej antenës marrëse, qarkut re-
zonant që i pranon oscilimet, demodulator dhe alto-
parlant.

Gjatë radio transmetimit shpesh kryhet përforci-
mi i sinjalit. Kjo bëhet me transistor.
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10.12. TELEVIZIONI– FIGURA 
LËVIZËSE

studio televizive

Fig. 1. Pajisja në një studio të televiziv.

Kur shikojmë televizion ju në ekran shikoni fytyra, 
ngjarje dhe veprime që realizohen në ndonjë tjetër 
vend, në të njëjtin moment ose në ndonjë të kaluar (për 
shembull në Ohër, vera e kaluar). Mënyra në të cilën for-
mohet fotografi a te televizionit mund të kuptohet nëse 
zmadhohet njëra prej fotografi ve të gazetës së shtypur. Te 
fotografi a do të vërehen pika, prej të cilave disa janë më 
të vogla por të tjerat më të mëdha.

E njëjta edhe te ekranet zi e bardhë. Te largësia nor-
male te e cila vërehet televizioni, largësitë ndërmjet pi-
kave nuk shikohen, pra njeriu shikon fotografi  të pa-
stër të fytyrave. Nëse janë incizuar lëvizjet, fotografi të 
ndryshohen ashtu që në çdo sekondë janë projektuar 
nga 25 fotografi . Syri këto fotografi  i shikon si fotogra-
fi  lëvizëse. Dhënia dhe pranimi i fotografi ve lëvizëse në 
largësi me ndihmën e valëve elektromagnetike quhet te-
levizion.

Për të realizohet transmetimi televiziv, njëjtë sikurse 
edhe te radiotransmetimi, duhet të ekziston dhënësi te-
leviziv edhe pranuesi televiziv.

Televizion zi e bardhë

Te dhënësi sigurohet përfi timi i valës elektromagne-
tike që e bart informatën për fotografi të dhe zërin e in-
cizuar që e përcjell.

Fotografi a mund të barte pasi paraprakisht fytyra 
optike do të shndërrohet në shënim elektrik, por ajo e 
mundëson shndërruesin elektro–optik ose kamerat te-
levizive.

Principi i transmetimit të fotografi së në distancë 
është identike me transmetimin e zërit. Te televizio-
nit ekziston nevoja e transmetimit njëkohësisht të z[rit 
edhe fotografi së. Ajo arrihet me atë që fi gura ngulitet 
te vala bartëse si modulim i amplitudës (MA). Zëri pra 
ngulitet si modulim frekuentues (MF). Te fi gura 2 është 
treguar skica principiele i MA dhe MF.
 

AM- 

FM- Modulimi frekuentues

Modulimi amplitudues

Fig. 2. Modulimi MA dhe MF.

Kamera televizive
Njëra prej pjesëve themelore të bartësit televiziv 

është kamera televizive, me ndihmën e të cilës fotogra-
fi a shndërrohet në sinjal elektrik.

Principi që është shfrytëzuar te lloj i kamerës 
së zakonshme është ndryshimi i rezistencës te një 
gjysmëpërçues kur te ai do të bie drita (foto rezistor). 
Te fi gura 3 është dhënë principi i formimit të fytyrës te 
thjerrëza mbledhëse. Tani ekrani fl uoreshent me men-
dim ta zëvendësojmë me pllakë gjysmëpërçues të ven-
dosur te gypi special katodik.
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ekran

thjerrëz

subjekt

fytyra

Fig. 3. Drita që e lëshon subjekti me ndihmën e thjerrëzës së 
qelqit fokusohet në ekran fl uoreshent dhe formon fytyrën.

Në anën prej të cilës vjen drita e pllakës së gjys-
mëpërçuesit është bartur shtresë e hollë përçuese dhe e 
tejdukshme e cila është lidhur me përçues me qark elek-
trik të jashtëm sikurse te fi gura 4.

Prej fi gurës mund të vërehet se qarku elektrik 
vendoset ndërmjet përçuesve, rezistori dalës R dhe 
gjysmëpërçuesi kur pushka elektronike prodhon tufë 
elektronike e cila bie te pllaka gjysmëpërçues. Kur te 
kamera bie drita (krejtësisht e errët) atëherë rezistenca 
e gjysmëpërçuesit është shumë i madh, pra rryma që do 
të rrjedh nëpër qarkun do të jetë e vogël. Por, kur dri-
ta bie te gjysmëpërçuesi, atëherë rezistenca e tij shumë 

zvogëlohet, pra nëpër qarkun rrjedh rrymë e fortë, pra 
sinjali dalës, që është rënie e tensionit të rezistencës R, 
është më i fuqishëm. Ajo do të thotë se sa më e fortë 
është drita që e ndriçon gjysmëpërçuesin elementin 
foto përçues është më i madh tensioni dalës.

Nëse tani marrim se sistemi prej thjerrëzave kri-
jon fytyrë të foto përçuesit, edhe nëse njëkohësisht tufa 
elektronike lëviz pas saj dhe e skanin rend me rend, atë-
herë tensioni dalës do të ndryshon me ndriçimin e pje-
sës prej pllakës që në momentin e dhënë skanohet.

Transmisioni i sinjalit
Sinjali që fi tohet prej kamerës shtypet (modulon) te 

vala bartëse – UFH (ultra frekuenca e lartë) dhe e ati-
llë emetohet në hapësirën e transmetuesit televiziv. Prej 
antenës transmetuese rrezatohen valë elektromagnetike 
që e bartin informatën për fotografi  në të gjitha drej-
timet. Transmetimi televiziv është i mundshëm vetëm 
me ndihmën e valëve në zonën valore ultra të shkurtra. 
Valët e atilla shpërndahen drejtvizore. Prandaj është e 
nevojshme të vendosen antena televizive, të cilat do t’i 
pranojnë edhe transmetimin në distancë valore të mad-
he. Në vendin tonë ka shumë antena releje të atilla, prej 
ku mundet të pranohen sinjale primare prej shumicës 
së dhënësve televiziv.

Pranues televiziv
Risiveri (pranuesi) prej apa-

ratit TV e mbledh prej antenës 
valën elektromagnetik. Sinjalin 
që e bart fotografi në ndahet prej 
valës bartëse dhe shndërrohet në 
rrymë të ndryshueshme (vetëm 
sinjali). Kjo rrymë pastaj dërgo-
het deri te pjesa prej gypit katodik 
që e kontrollon fuqinë e rrymës 
së tufës elektronike te gypi kato-
dik televiziv. Është bërë ashtu që 
tufa elektromagnetike kalon mbi 
ekranin televiziv njëkohësisht si-
kurse atë që e bënte tufa elektro-

R

Pranuesit 
televiziv

tufa 
elektronike

pushka 
elektronike

rezistori

pllaka 
gjysmëpëçuese

thjerrëza 
prej kamerës

spirale 
mënjanëse

drita prej 
skenës

sinjali dalës

Fig. 4. Skema parimore e kamerës televizive. Në atë sinjali i dritës 
shndërrohet në elektrik.
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nike te kamera. Kështu fotografi a që ka qenë e incizuar 
dhe emituar reprodukohet me besnikëri. Përndryshe 
ana e brendshme e ekranit televiziv është shtresuar me 
numër të madh të spoteve të vogla të radhitura në 625 
vija, (fi g. 5) të cilat janë bërë prej materies fosforeshente 
(materia që është e aft ë të emeton dritë kur do të jetë e 
goditur prej elektronit). Përndryshe, koha për të cilën 
skanohet një fotografi  e tërë është afërsisht 0,04 s.

rruga e tufës 
elektronike të 

skanuar 

ekrani 
fosforeshent 
me kokrra

625 
rreshta

Fig.5 Te TV ekrani sinjali elektrik shndërrohet 
në fotografi 

Televizioni në ngjyra

sinjal 
elektrik

drita prej 
objektit që 
incizohet

gypa 
televiziv

Pasqyra
thjerrëza

Fig. 6 TV kamera

Kamera televizive në ngjyra në realitet sikurse që 
përbëhet prej tre kamerave në një. Drita prej objektit 
që incizohet hyn në kamerën ku ka sistem të thjerrëzave 

optike, pasqyra dhe fi ltrat e ndajnë dritën të tre ngjyrave 
primare: e kuqe, e gjelbër dhe e kaltër (fi g. 6).

Çdonjëra prej ngjyrave të separuara bartet deri te 
gypat (të ngjashme me ato të kamerës së zi–bardhë) 
të cilat e shndërrojnë sinjalin elektrik. Në këtë mënyrë 
fi tohen tre sinjale elektrike që pastaj e shtypin në valë 
bartëse. Para transmisionit, sinjali elektrik kodohen për 
ta treguar ngjyrën dhe ndriçimin e çdo kokrre të njëpa-
snjëshme në rreshtat.

Gypi televiziv në ngjyra
Antena dhe pranuesi (risiveri) i televizorit e kapin 

valën e moduluar që i përmban informatat e koduara 
për ngjyrë, ndriçimin dhe zërin. Sinjali që e bart infor-
matën për ngjyrën e kuqe bartet në tufë elektronike që 
i përgjigjet për prodhimin e ngjyrës së kuqe në ekran. 
Ngjashëm ndodh edhe me sinjalet prej ngjyrës së kaltër 
dhe të gjelbër (fi g. 7).

 

spoti fosforik e kuqe, 
e gjelbër, e kaltër maska metalike

tufa 
elektronike

qelqi 
përpara sinjali

qarku i 
pranuesit TV

Fig. 7. Përfi timi i fotografi së te TV në ngjyrë.

Ana e brendshme e TV ekranit është shtresuar me 
numër të madh të kokrrave që mund të ndriçojnë me 
një prej këtyre ngjyrave: e kuqe, e gjelbër ose e kaltër. 
Në atë mënyrë është e mundshme të prodhohet spektër 
i gjerë prej ngjyrave dhe nuancave.
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Afër pranë ekranit është montuar maskë e vrimuar, 
ashtu që çdonjëri prej tufave elektronike mund të kaloj-
në nëpër një vrimë dhe të qëllojnë vetëm një kokërr (fi g. 
7). Çdonjëra prej tufave elektronike qëllon vetëm një 
lloj kokërr fl uoreshent e cila ndriçon me dritë të ngjyro-
sur. Ngjyra e fundit e një pjese të vogël prej ekranit fi -
tohet prej ndriçimit të tre kokrrave të veçanta (fi g. 8).

Që te ekrani të fi tohet fotografi a me ngjyrë, është e 
nevojshme tufa elektronike të skanohet për së gjati vi-
jave edhe rreshtave dhe të bëjnë që të gjitha kokrrat të 
ndriçojnë, deri sa nuk mbulohet gjithë ekrani.
 

 
Fig. 8. Të tre kokrrat fosforeshente te TV kolor.

Skanimi i gjithë ekranit përsëritet 25 herë në sekon-
dë, por ajo është mjaft  shpesh që syri i njeriut fotografi të 
nuk mund t’i vëren si fotografi  të veçanta, por sikurse 
lëvizje e kontinuar.

Telefonat celular
Telefoni celular nuk është 

asgjë tjetër përveç radio miniatu-
re dy kahe i sofi stikuar. Principi i 
telefonisë mobile qëndron në atë 
që në një territor (për shembull 

s h t e t ) 
n d a -
het në 
q e l i z a 
(cells), 
pra prej atje edhe emri i popu-
llarizuar telefonat celular në 
SHBA (cell phones). Për atë 
qëllim zona ndahet në qeliza 
me forma të gjashtëkëndësha-

ve të rregullt me syprinë prej afërsisht 26 kilometër ka-
tror (fi g. 9). Çdo qelizë ka stacion bazë që përbëhet prej 
kullës së antenës (fi g. 10) dhe ndërtesë e vogël te e cila 
është vendosur pajisja elektronike. Në një qytet të madh 
mund të ketë edhe qindra kulla antene. Të gjitha qelizat 
janë në komunikim me zyrën qendrore të provajderit.

Th irrja prej telefonit tuaj celular shfrytëzon fre-
kuencës bartë të qëlluar dhe atë e pranon antena më e 
afërt në rrethinën e qelizës te e cila gjendeni.

 

Fig.10. Kulla e antenës për telefoninë celulare

Elektronika e ngjashme sikurse te radiostacionet e 
përforcon sinjalin dhe e përreth. Pastaj e kërkon bazën, 
dhe e gjen telefonin që e kërkoni. Njëkohësisht, an-
tena më e afërt e regjistron aparati i telefonit të bash-
këbiseduesit që e kërkoni. Automatikisht zgjedhet 
frekuencë e përshtatshme dhe e lirë dhe thirrja ven-
doset. Tani telefonati celular punoin sikurse radio dy 
kahe: njëkohësisht punon edhe sikurse pranues edhe 
sikurse transmetues. Për dallim prej voki–toki ose ra-
diostacioneve të zakonshme, që për të dy kahet janë 
shfrytëzuar vetëm një frekuencë e njëjtë, telefonat celu-
lar njëkohësisht shfrytëzojnë dy frekuenca: për të folur 
kurse tjetra për dëgjim, që do të thotë të dy konsuma-

Fig. 9. Tre qeliza me një 
antenë kulle
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torët mund të fl asin njëkohësisht. Te tabela më poshtë 
është bërë krahasimi në mundësinë për shfrytëzimin e 
kanaleve frekuentuese dhe domeni te pajisjet e radio-
stacioneve të përmendur.
 

 

  
1 

 
< 40 

 
1664 

1,5 km  
(0,25W) 

8 km 
 (5W) 

Toki–
voki

Numri i 
kanaleve

Arritje

Radio–
stacioni

Celular

Kudo
ka qeliza

Transmetimi satelitor i informatave
Pasi Toka, është top, por valët elektromagnetike 

shpërndahen në mënyrë drejtvizore, pyetemi se si një 
informatë prej hemisferës do të transmetohet deri te tje-
tra sipas rrugës pa tel?

Zgjidhja për problemin e këtillë është gjetur me 
zbatimin e satelitëve telekomunikues (gjeostacionar). 
Kështu, problemi i mbulimit të gjithë Tokës me qasje të 
pranimit elektromagnetik të informatave zgjidhet më së 
paku 3 satelit të cilët janë në komunikim të ndërmjet-
shëm. Ato e dorëzojnë informatën njëri në tjetrin dhe e 
distribuojnë çdonjëri në domenin hapësinor në sipër-
faqen e Tokës (fi g. 11).

Atlantik

Indiski  

Pacifik 

Indi

Pacifi k

Atlantik

Fig. 11. Telekomunikimi satelitor.

Zbatimi i valëve elektromagnetike në radiofi zikën 
e sotshme është shumë e madhe. Do t’i përmendim 
vetëm edhe radiolokacionin, me ndihmën e të cilës janë 
përcaktuar vendi i ndonjë objekti. Përveç pajisjes për 
radiolokacion është radari. Kozmonautika e sotshme 
nuk mundet të mendohet pa radionavigim, udhëheqja 

automatike me fl uturake kozmike, por pjesa më e mad-
he prej teknikave shfrytëzon radioautomatikë, ku udhë-
hiqet me pajisje të caktuara teknike nëpërmjet transme-
timit të sinjaleve radiodrejtuese.

Jepni domethënien e këtyre koncepteve
–televizioni
–transmetuesi televiziv
–kamera televizive 
–televizioni zi e bardhë 

–satelit telekomunikues
 –pranuesi televiziv
–TV me ngjyra
–telefona celular

Pyetje, detyra dhe aktivitete
1.   Sinjali bartës te televizioni është me frekuencë të 

dukshëm të lartë, vallë α mundet të përgjigjeni pse 
është ajo ashtu?

2.   Pse për transmetimin e televizionit janë të nevojsh-
me antena releje?

3.   Sugjeroni disa stacione releje në Maqedoni. Pse ato 
janë vendosur në vende të larta?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  
komunikacii = �. (gr~.) + comuniTele catio 
(lat.)= soop{tuvawe na dale~ina 

fotorezis at.)= tor =,���4�(gr~.)+resistere (l
svetlinski zavisen otpor 

fotorezistor = ϕoτoσ (greqisht)+ resistere (lat.)= 
rezistenca e varur nga drita

Telekomunikime = τελε (greqisht) + comunicatio
(lat.)= lajmërimi i largësisë

Vërejtjet e para të rezultateve të bartjes së sinja-
leve të fi tuara me ndihmën e e pajisjeve të përsosura 
të Hercit të cilat emetojnë pandërprerë rrezatim jo si-
nus. Sinjali prej kësaj pajisje kanë qenë të detektuar në 
largësi të vogël (rreth 250 metro). Më vonë me triodë 
ka qenë i konstruktuar burimi i parë i radiovalëve jo 
të ngulfatura sinuse, me të cilën është trasuar rruga 
kah radiotelegrafi a, d.m.th., mundësia për dërgimin e 
porosive me ndihmën e të ashtuquajturave alfabeti i 
Morzeut. Zhvillimi i mëtutjeshëm ka mundësuar tran-
smetimi i zërit, por në vitet e tridhjeta të shekullit XX 
dhe transmetimi i fotografi së.
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10.13. SPEKTRI I RADIOVALËVE

Radiovalëte, edhe pse vetëm një pjesë e vogël prej spektrit të rrezatimit elektromagnetik po ashtu ndahen në 
zona më të vogla. Te tabela më poshtë janë dhënë zonat e radiovalëve sot të shfrytëzuara.

Zonat valore në frekuencat hapësinore prej 3 Hz deri 300 GHz

 
Angliska 
kratenka 

(naziv) 
naziv frekvencija Branova 

dol`ina Tehnička primena 

ELF 
(Extremely 
Low 
Frequency) 

 3 Hz – 30 Hz 10 Mm – 
100 Mm komunikacija so podmornici   

SLF (Super 
Low 
Frequency) 

 30 Hz – 
300 Hz 

1 Mm – 
10 Mm  

ULF (Ultra 
Low 
Frequency) 

 300 Hz – 
3 kHz 

100 km – 
1 Mm  

VLF (Very 
Low 
Frequency) 

mirijametarski 
branovi 

3 kHz – 
30 kHz 

10 km – 
100 km komunikacija so podmornici   

LF (Low 
Frequency) 

dolgi branovi (DV), 
kilometarski 
branovi 

30 kHz – 
300 kHz 

1 km – 
10 km 

radio, radiski ~asovnici, radio 
navigacija  

MF (Medium 
Frequency) 

sredni branovi (SV), 
hektometrski 
branovi 

300 kHz – 
3 MHz 

100 m – 
1 km radio 

HF (High 
Frequency) 

kratki branovi (KV), 
dekametarski branovi 

3 MHz – 
30 MHz 

10 m – 
100 m radio 

VHF (Very 
High 
Frequency) 

ultrakratki branovi 
(UKV), metarski 
branovi 

30 MHz – 
300 MHz 1 m – 10 m radio, televizija, radar  

UHF (Ultra 
High 
Frequency) 

mikrobranovi, 
decimetarski 
branovi 

300 MHz – 
3 GHz 

1 dm – 
10 dm 

televizija, podvi`na  telefonija 
(npr. GSM), mikrobranovi pe~ki, 
bezžični kompjuterski mreži 
(npr.  WI-Fi) 

SHF (Super 
High 
Frequency) 

centimetarski 
branovi  

3 GHz – 
30 GHz 

1 cm – 
10 cm 

 radar, naso~eni vrski, 
satelitska televizija  

EHF 
(Extremely 
High 
Frequency) 

milimetarski 
branovi 

30 GHz – 
300 GHz 

1 mm – 
10 mm naso~eni vrski  

Shkurtesa 
anglisht 
(emri)

Emri Frekuenca Gjatësia 
valore Zbatimi teknik

Valët 
miriamete
Valë të gjata 
(VGJ) kilometër 
valë 
Valë të mesme 
(VM) hektometër 
valë 
Valë të shkurtra 
(VSH), dekametër valë 
Ultra valë 
(UKV), metër 
valë 
Mikrovalë, decimetër 
valë

decimetër valë

Milimetër 
valë

Komunikimi me nëndetëse

Komunikimi me nëndetëse

Radio, orë radio, radio navigimi

radio

radio

Radio, televizion. radio

Televizioni, telefonia lëvizëse (p.sh., 
GSM), furrat mikrovale, rrjeta kompju-
terike pa tel (p.sh., WI–Fi

Radar, lidhje të orientuara, 
televizioni satelitor

lidhje të orientuara,

Marr prej http://hr.wikipedia.org
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10.14. MIKROVALË. ZBATIMI

Mikrovalët janë pjesë prej spektrit të valëve elektro-
magnetike, si edhe pjesë e radio–spektrit, por megjit-
hatë, shpesh fl itet në veçanti për ato. Ndonjëherë qu-
hen valë radari. Zona e spektrit të mikrovalëve përfshin 
gjatësi valore prej 1 mm deri 30 cm, përkatësisht të fre-
kuencave prej 1 GHz deri 300 GHz. Zbatimi praktik i 
mikrovalëve ka fi lluar në shekullin e kaluar (viti 1931). 
Në tabelën vijuese janë dhënë zona dhe emrat e pjesëve 
të caktuara të mikrovalëve.

Emri Frekuencës
L – zona  1 deri 2 GHz
S – zona  2 deri 4 GHz
C – zona  4 deri 8 GHz
X – zona  8 deri 12 GHz
Ku – zona  12 deri 18 GHz
K – zona  18 deri 26.5 GHz
Kа – zona  26.5 deri 40 GHz
Q – zona  30 deri 50 GHz
U – zona  40 deri 60 GHz
V– zona  50 deri 75 GHz
E – zona 60 deri 90 GHz
W – zona  75 deri 110 GHz
F – zona  90 deri 140 GHz
D – zona  110 deri 170 GHz

 
Fig.1

Çdonjëra prej zonave ka zbatimin e veçantë. Zbatimi 
kryesore i mikrovalëve është në furrat mikrovale, tele-
foninë celulare, satelitët dhe radarët komunikues.

Te fi gura 1 është dhënë fotografi a e një antene me 
rreze të gjata e cila ka përafërsisht 40 metro në diametër.

Furra mikrovale
Mikrovalët janë valë të atilla të cilat janë të përsh-

tatshme të hyjnë te ushqimi dhe ta ngrohin, por po 
ashtu të mos i ndryshon përbërja kimike. Në çka është 
fshehtësia e këtij zbatimi? Fshehtësia gjendet te zbatimi 
i molekulave të ujit në fushën elektromagnetike të mi-
krovalëve. Mund të thuhet se mikrovalët i shndërrojnë 
molekulat në ujë prej ushqimit dhe pijeve në trupa efi -
kas ngrohës. E dimë se molekula i ujit përbëhet prej një 
oksigjeni dhe dy atome të hidrogjenit (shiko fi gurën 2)

 

O 

H H 

Fig.2

Ndërtimi i molekulës nuk është simetrike. Për këtë 
molekula si tërësi zbatohet si dypol. Në një anë mbizo-
tëron mbushja pozitivi, por te tjetra negativ. (Te fi gura 
2 ajo është paraqitur më poshtë). Zbatimi i dypolit në 
fushën elektrike është e atillë që te ai vepron mbingar-
kon forcën dhe ai tenton të orientohet në kahen e fushës 
(fi gura 3).

Te fi gura 4 është treguar mikrovala me gjatësi valore 
prej 12,2 cm.

Molekula e ujit tenton të orientohet njëjtë sikurse 
edhe fusha elektrike, e cila te ai sikurse te dypoli vepron 
në mbingarkesën e forcave. Te rrotullimi dhe kundërvi-
het mjedisit të përafërt me fërkim, prandaj ajo vonesë 
e orientimit, por shkak të fërkimit zmadhohet tempe-
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ratura në atë vend. Molekulat njëkohësisht lidhen për 
shkak të tërheqjes të mbushjeve të ndryshme të dypo-
leve. Te molekulat fundi me oksigjen është negativ dhe 
ai lidhet me fundin ku gjenden atomet e hidrogjenit.

Në temperaturën e dhomës është e nevojshme 
shumë pak energji të mikrovalëve për të shkatërru-

ar të ashtuquajturën lidhjen hidrogjenike dhe të sh-
kaktoj rrotullimin e molekulave. Por pas ngritjes së 
temperaturës ndarja dhe shkaktimi i rrotullimit kër-
kon edhe më pak energji (dhe shkakton humbje më të 
vogël të energjisë së mikrovalëve të cilat kalojnë nëpër 
ujë. Kështu, nëse fusha është me gjatësi valore më të 
vogël prej 0,3 mm (ose frekuenca më e madhe se 1000 
GHz) atëherë ndryshimet e kahes së fushës bëhen 
ashtu shpejtë molekula e ujit dhe nuk mund t’i ndjek. 
Po ashtu, as fusha me gjatësi valore më të madhe se 30 
cm (frekuenca më e vogël se 1 GHz) te e cila ndodh 
shumë ngadalë rrotullimi të molekulës, ashtu që nuk 
vjen në ngrohje. Molekulat rrotullohen, por po ashtu 

nuk ndodh zmadhimi i temperaturës. Është e domos-
doshme gjatë rrotullimit, ose lëkundja të ekziston fër-
kimi, përkatësisht rrotullimi të ndodh në mesin e cil 
i kundërvihet lëvizjes, por ato janë lëngjet dhe trupat 
e ngurtë.

Ky rezonim na jep mundësi të përfundojmë i cili 
është principi i punës së furrës mikrovale.

Prandaj: Mikrovalët janë valë elektromagnetike 
të cilat janë të përshtatshme të depërtojnë në pro-
duktin ushqimor të dhënë dhe e ngrohin, por po 
ashtu të mos ndryshon përbërja kimike.

Për të kuptuar më mirë të kthehemi te fi gura 4. 
Ai është vala elektromagnetike i cili në ajër lëviz me 
shpejtësi të dritës dhe një lëkundje të elektricitetit, por 
njëkohësisht edhe fusha magnetike e bën largësinë 
prej 12,3 cm. Te ndonjë mjedis tjetër, për shembull 
mikrovalët le të hyjnë në domatet e cila zihet në furrë 
nuk do të ndryshon frekuenca e valës, domethënë 

 

 B

 E � 

�

 

E

E 

� 

� 

lëkundej të

lëkundje të

kahja e 
shpërndarjesv

Fig. 4
Fig. 5. Furra mikrovale

Fig. 3. Molekulat e ujit janë orientuar pa renditje. Në kushte kur do të gjenden në 
fushën elektrike ato janë orientuar. Ato e ndjekin edhe ndryshimin e kahes së fushës 

lëkundjeve
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nuk do të ndryshon as perioda e lëkundjes, por do 
të thjeshtohet gjatësia valore, që është pasojë e shpej-
tësisë më të vogël të përhapjes së mikrovalës te mjedisi 
material, prej domates. Kur vala do të dal jashtë prej 
domates, gjatësia valore e tij do të bëhet 12,2 cm, por 
shpejtësia përsëri bëhet e barabartë me shpejtësinë e 
dritës në vakuum.

Kështu, nëse në hapësirë nëpër të cili mikrovala 
kalon do të gjenden grimca të elektrizuara, ato do të 
lëvizin nën ndikimin e fushës, ku pjesa prej energjisë 
së mikrovalës për atë do të shpenzohet. Energjia e cila 
e cila çdo mikrovalë e posedon mundet në qelizën bi-
ologjike (për shembull, te mishi) të shkakton lëvizje 
të grimcave të elektrizuara (elektron ose jone) sikurse 
edhe molekula dypole të polarizuar, por ajo nuk është 
mjaft  për të kryer jonizimin e atomit, as ndarjen e mo-
lekulave, pra me këtë të vjen deri te ndryshimet kimi-
ke të substancës nëpër të cilën vala kalon. Për këtë, 
mikrovalët u takojnë grupit të rrezatimeve jo të joni-
zimit (për dallim prej rëntgenit, ose rrezatimi gama). 
Për të kuptuar,ë detalisht rolin e mikrovalës, të men-
dojmë një pikë nëpër të cilën një pikë nëpër të cilën 
kalon mikrovala. Le të mendojmë se mund të vërejmë 
çka ndodh gjatë një sekonde. Nëpër pikën gjatë asaj 
sekonde do të kalojnë 2 540 000 000 valë elektroma-
gnetike të vogla. Kjo do të thotë aq herë fusha do të 
përshkruan gjithë lëkundjen (prej vlerës zero deri te 
amplituda në një kahe, nëpërmjet zeros në ampli-
tudën vlerë në kahen e kundërt dhe përsëri kthimi 
në zero vlerë). Nëse te pika e dhënë gjendet grimca 
e elektrizuar, me mbushje Q pra te ajo vepron fusha e 
mikrovalës E

→
, me forcën madhësia e të cilës dhe kahja 

e ndjekin ndryshimin e fushës (F
→

 = QE
→

). Domethënë 
te pika e dhënë, në një sekondë forca 2 540 000 000 
herë do ta ndryshon kahen. Për këtë grimca e elektri-
zuar lëkundet me detyrim. Ajo e zmadhon energjinë e 
brendshëm të mjedisit, vjen ngrohja. Furra e parë mi-
krovale ka qenë e konstruktuar në vitin 1947, por sot 
90% prej familjeve në SHBA posedojnë furra. Përveç 
për nevoja shtëpiake, furrat mikrovale shfrytëzohen 
nëpër restorante, vetëshërbime, spitale dhe instituci-
one tjera. Në veçanti janë projektuar furra mikrovale 
për përpunim industrial të produkteve ushqimore.

Për përpunimin termik të ushqimit në furrën mi-
krovale shërbejnë enë të veçanta. Bëhet prej plastikës 
së speciale ose qelqit kundër rezistues. Ato nuk guxoj-
në të jenë metalike. (Përkujtohuni valët elektroma-
gnetike totalisht janë absorbuar në mjedisin përçues). 
Gjatë përgatitjes së ushqimit me furra të këtilla shto-
hen pak yndyra dhe më pak ujë. Prandaj, në ushqimin 
e atillë të përgatitur ka më pak yndyrë, por më shumë 
minerale dhe vitamine në lidhje me ushqimin e të për-
gatitur në mënyrë klasike.

Me pajisje të veçanta është rregulluar energjia e le-
juar i mikrovalëve në furrat mikrovale. Nuk guxojnë 
të lëshohen në shitje furra me energji më të madhe se 
e lejuara. Në veçanti kemi kujdes së „rrjedhja” e ener-
gjisë jashtë furrës, Ajo nuk guxon të jetë më e madhe 
prej të lejuarës. Niveli i,,rrjedhjes” së energjisë duhet 
kohë pas kohe të kontrollohet, pasi me kohën prishet 
e prishje së derës së furrës.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Çfarë janë mikrovalët?
2. Sqaro me fj alë të veta se si ushqimi ngrohet te furra 
mikrovale, por në mënyrë kimike nuk shqyrtohet.
3. Vallë te furra mikrovalë mund të fërgohet ushqi-
mi? 
4. Vallë është e mundshme në furrën mikrovale të 
ngrohet yndyra në temperaturë të lartë?

Rezyme e shkurtër
– Mikrovalët janë valë elektromagnetike me gjatësi 
valore më të shkurtër prej atyre të radiovalëve. Ato u 
takojnë domenit të rrezatimit jo jonizues.
– Mikrovalët kanë gjetur zbatim të gjerë në teknikë: 
radar, pajisje të dedikuar për qëllime ushtarake sikur-
se edhe furra mikrovale.
– Ushqimi në furrat mikrovale janë ngrohur te parimi 
i polarizimit të molekulave dypole të ujit të cilët duke 
ndjekur kahen e fushës elektrike fërkohen me mole-
kulat rreth për qark me të cilat zmadhohet energjia e 
brendshme e produktit i cili ngrohet.
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10.15. SISTEM KOMUNIKUES. SINJLAI 
KOMUNIKUES

Në kohën e sotshme në zhvillimin e menjëhershëm 
të teknologjisë në transmetimin e informatave është 
rëndësishme të kuptohen koncepte më të rëndësishme 
në shkencë për transmetimin e informatave.

Elementet themelore të një sistemi komunikues 
(Shannon) janë dhënë me grafi kon te fi gura 1.

Shndërrimi i porosisë në sinjal janë lidhet te tran-
smetuesit, por shndërrimi i sinjalit në porosi bëhet te 
pranuesi. Tërë sistemi i transmetimit paraqet sistem 
komunikues.

Porosia është prodhim i burimit të informatës. 
Shembull i përditshëm është telefoni kur njeriu me fj a-
lim të menduar e krijon porosinë të përfshirë në sinja-
lin akustik, i cili pastaj nëpërmjet sistemit të përçue-
sve transmetohet deri te dëgjuesja e telefonit tjetër dhe 
pastaj përsëri shndërrohet në sinjal akustik të cilin 
dëgjuesi e njeh si porosi.

Teknikisht transmetimi i formuar quhet kanal ko-
munikues, i cili është, kuptohet, pjesë e sistemit të për-
gjithshëm komunikues. Domethënë, kanali komuni-
kues është tërësia e pajisjeve të cilat mundësojnë tran-

smetim të sinjalit, nëpërmjet rrugës të transmetimit 
dhe pranuesit. Zhurmat dhe pengesat (të rastësishme 
ose me qëllim) mund plotësisht ta pamundësojnë pra-
nuesin prej sinjalit të pranuar,,ta nxjerrë” porosinë, ose 
pra për kanalin komunikues mund të kyçet personi,,i 
tretë” do t’i hasë të dhënat të cilat transmetohen me 
sinjal komunikues, pra do t’i vjedh, ose mashtron ose 
pengon, ose pra do të kryen disa mënyra tjera për sh-
kak të realizimit më së shpeshti të disa dobive të pali-
gjshme. Prandaj, të dhënat të cilat janë me domethënie 
të madhe transmetohen me kanale t komunikuese të 
koduar.

Transmetimi i të dhënave, lajmet ose të rejat ndër-
mjet njerëzve dhe mekanizmat ose pra ndërmjet edhe 
të disave dhe të tjerave ndërmjet veti, të nevojshme në 
nivelin global të përgjithshëm në kuptimin e gjerë, ko-
munikimi, paraqet proces shumë të përbërë. Problemi 
është shumë disiplinues dhe të mësuarit e tij në shumë 
disiplina shkencore, dhe atë prej karakterit natyror dhe 
shoqëror. Më shumë për fi zikën të komunikimeve do 
të fl itet në kapitullin e veçantë në këtë libër.

Fig. 1.
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11. BAZAT FIZIKE TË 
ELEKTROFIZIOLOGJISË

Elektrofi ziologjia është lëmi interdisiplinare prej fi -
ziologjisë dhe elektromagnetizmit e cila kryesisht i përfs-
hin: 1. Të studiuarit e dukurive elektrike te organizimi i 
gjallë dhe 2. Të studiuarit e ndikimit të rrymës elektrike 
të proceseve te sistemi i gjallë nëpër të cilin ajo rrjedh.

Këto shqyrtime kryhen me ndihmën e aparateve 
elektrike pjesët themelore të cilave janë përçues të ren-
dit të parë, ndërsa nga ana tjetër pjesët prej organizimit 
mund të trajtohen si përçues vëllimesh të këqij të ren-
dit të dytë. Vijimi i dukurive elektrike në organizimin 
(fi g.1а), elektrostimulimi (fi g.1b) dhe regjistrimi i për-
gjigjes të sistemit biologjik prej stimulimit të tij para-
prak (fi g.1c) realizohet me ndihmën e elektroda.
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Detyra e elektrodave është të realizon kontaktin 
ndërmjet përçuesit metalik i cili shkon deri te apara-
ti për regjistrimin ose simulimin, dhe elektroliti te qe-
liza e cila e rrethon. Elektroda këtë bashkim duhet ta 
vendos: 1) pa çfarëdo ndikime biokimike ose fi zike mbi 
substancën e gjallë të cilat janë në prekje me elektrodën; 
2) pa futje të ndryshimit potencial kontaktues, 3) nuk 
është e dëshirueshme të vendoset forcë elektromotore 
polarizuese.

11.1. DUKURITË DHE VENDI I 
PREKJES ELEKTRODA–QELIZA

Gjatë rrjedhjes së rrymës së drejtë nëpër sistemin 
biologjik duhet pasur parasysh dukuritë të cilat reali-
zohen në vendin e prekjes të përçuesve prej rendit I 
dhe II. Pikërisht, përçuesi i cili i bashkon elektrodat 
dhe aparatet janë përçuesit e përçuesve të rendit I, 
ndërsa qeliza dhe lëngjet te organizimi janë përçues të 
rendit II në rrethinën e elektrodave realizohen procese 
të ndryshme të cilat janë pasojë e rrjedhjes së rrymës 
elektrike nëpër ato.

Për shembull, nëse çift  i elektrodave prej materia-
lit të praruar vendosen te lëkura dhe mbi atë përçohet 
rryma nëpër qeliza. Efektet themelore të rrjedhjes së 
rrymës do të paraqitet në vendin e prekjes elektrodë–
qelizë. Pikërisht, nën elektrodat varësisht prej asaj nga 
polariteti i tyre do të paraqitet reaksion i thartirës për-
katësisht i bazës të cilët shkaktojnë koagulim të qe-
lizave dhe plagë të cilat vështir shëndoshen. Prandaj 
elektrodat nëpërmjet të cilave rrjedh rryma nuk guxon 
të preken drejtpërdrejt te lëkura, por ndërmjet tyre 
vendohet gaza hidrofi le e lagur me tretje fi ziologjike. 
Kështu produktet prej elektrolizës tani do të paraqiten 
në vendin e elektrodë–gaza, ndërsa sistemi lëkurë–
gaza tani sikurse një tërësi është përçues i rendit II.

Gjatë regjistrimit të potencialeve bioelektrike në 
vendin e prekjes të elektrodave me qelizën ndodhin 
ndryshimi potencial kontaktues i cili mundet mjaft  ta 
ndryshon vlerën e potencialit i cili regjistrohet.

Sikurse ndodh kjo dukuri mundet lehtë të kupto-
het nëpërmjet shembullit e gjysmë elementit galvanik. 
Kur përçuesi i rendit të parë (për shembull, elektroda 
e zinkut) zhytet në elektrolit (për shembull, tretje uji te 
ndonjëra prej kripërave të metalit ose acidi sulfurik) 
në vendin e prekjes vjen deri te hidratacioni i joneve i 
metalit, d.m.th., ekziston tendencë molekulat dypole 
të ujit t’i formojnë jonet pozitive të metalit me të ci-
lin janë në prekje. Për shkak të forcave elektrostatik të 
dobëta që i përmbajnë jonet e zinkut për grilë të meta-
lit numër të konsiderueshëm të joneve, shpejtësia e të 
cilave i lëkundjes termike në momentin e dhënë është 
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relativisht e madhe, ndahen prej grilës së vet dhe ka-
lojnë në tretje.

Tendenca spontane e joneve pozitive ta lëshojnë 
grilën e metalit dhe kalimi i tyre në elektrolit, quhet 
shkarkimi i metaleve.

Sipas teorisë së Nernstonit, çdo metal i zhytur në 
tretje elektrolit ka tendencë jonet e tyre pozitive të ka-
lojnë në tretje ku ekziston shtypje e zbërthyeshmërisë 
pr ose potencial të caktuar. Se si rezultati i elektrone-
ve të mbetur te metali sipërfaqja e tij është negative, 
por tretja në afërsi të metalit është pozitivisht i elek-
trizuar. Metali negativisht i elektrizuar i tërheq jonet 
pozitive dhe ato përsëri kthehen te metali (metali po 
ashtu është ekspozuar në një shtypje, të ashtuquajtur 
shtypja e osmozës pos). Мegjithatë, njëkohësisht edhe 
jone të reja e lëshojnë metalin. Pas një kohe vendoset 
dinamika e baraspeshës ndërmjet joneve të joneve që e 
lëshojnë metalin edhe numrin e joneve me valencë të 
njëjtë të cilat nën ndikimin e shtypjes e osmozës prej 
tretjes kalojnë te metali.

Te kufi ri i metal–elektrolit krijohet shtresë e dyfi shtë 
elektrike e hollë ku ekziston fushë elektrike. Trashësia e 
shtresës është e rendit të madhësisë 10–8 cm.

 
++

Zn 

ZnSO4+H2O 

pos

pr

U ' 
Fig. 1.

Ndryshimi potenciali i vendosur ndërmjet sipër-
faqes së metalit dhe tretjes, e cila mbahet si rezultat 
i baraspeshës, quhet potencial elektrokimi ose poten-
cial kontaktues (te fi g.1 është shënuar me U’). Metale 
të ndryshme, në mënyrë të ndryshme treten, pra edhe 
potenciali elektrokimik është i ndryshëm.

11.2. ELEMINIMI I NDIKIMIT 
TË NDRYSHIMI POTENCIAL 
KONTAKTUES

Vërejtëm se ndryshimi potencial ndërmjet shtresës 
negative (elektronik) dhe pozitiv (jonik) gjatë baraspe-
shës dinamike, i cili është në afërsi të drejtpërdrejt të 
sipërfaqes së metalit, të njohur është sikurse ndryshimi 
potencial kontaktues.

Nëse metalet elektrolit α dhe B (fi g. 1) janë vendosur 
në afërsi të membranës së neuronit elektroliti i të cilit 
është pozitiv, por ai që e rrethon (intercelulare) negativ 
(fi g. 1) elektrodat nuk do të jenë te potencialet e këtyre 
elektroliteve (V2 përkatësisht V1), por potencialet të ci-
lat janë më të ulëta prej atyreve për potencial kontakt 
(U ‘ dhe U”).

 

       U '

U " 

V1      V2   
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V1 -U ' 

V2 -U '' 

Fig. 1.

Po ashtu, elektroda e jashtme është te potenciali V2 
–U’, por e brendshmja te potenciali V – U. Ndryshimi 
potencial Uo ndërmjet këtyre elektrodave, që e regjistron 
voltmetri do të jetë:

 
Uo = (V2 � U '') � (V1 � U ') 

 

                   Uo = (V2 � V1)�(U ''� U ')              (1) 
 

Pasi potencialet kontaktuese shpesh janë më të 
mëdha prej vlerës së ndryshimit të potencialeve Uo që 
duhet të matet (për shembull, gjatë matjes së poten-
cialit të membranës, i cili është i rendit të madhësisë 
0,1 V, potenciali kontaktues mund të jetë edhe 0,5V), 
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është e nevojshme burimi i ndryshimit potencial plo-
tësues të eliminohen. Ajo më së shpeshti arrihet nëse të 
dy elektrodat e aplikuara bëhen prej materialit të njëj-
të. Atëherë potencialet kontaktuese do të jenë t bara-
barta U’=U ‘, përkatësisht U’–U ‘= 0, pra vlera Uo e cila 
regjistrohet me voltmetrin, sipas (1), sillet në Uo=V2– 
V1, që duheshe edhe të matet.

11.3. POLARIZIMI I ELEKTRODAVE

Nëse te elektroliti futen elektroda të barabarta, ndër-
mjet tyre nuk ka të ekziston ndryshim. Kur nëpërmjet 
elektrodave të atilla të caktuara rrjedh rrymë, te ato, 
përveç produktet produkteve të elektrolizës, në afërsi të 
tyre mblidhen e dhe jonet me shenjë të kundërt.
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Fig. 1.

Gjatë elektrolizës, si rezultat i proceseve kimike që 
ndodhin ndërmjet elektrodave primare dhe elektroli-
ti, vendoset ndryshimi potencial të ashtuquajtur forca 
elektromotore e polarizimit εp. Polarizimi i elektrodave 
mund të tregohet me këtë shembull: Kur çift  i elektro-
dave të platinit (fi g. 1), i zhytur në tretje të ujit të aci-
dit sulfurik (ose çfarëdo tjetër) lidhet me burimin e 
jashtëm, forca elektromotore është / (ajo arrihet me 
vendosjen e mbulesës në pozitën 1), fuqia e rrymës I1 i 
ndjekur me galvanometrit G me kohën e rënies (shiko 
7.4). Me ç’kyçjen e burimit, ndryshimi potencial ndër-
mjet elektrodave do të shkakton rrjedhje të rrymës I2, e 
cila në rrethin e jashtëm ka kahe të kundërt prej I].

Gjatë elektrolizës, në vend të elektrodave primare të 
platinit, praktikisht fi tohen elektrodat sekondare prej 

oksigjenit dhe hidrogjenit të cilat te tretja janë me po-
tenciale të ndryshme. Ai ndryshim potencial është forca 
elektromotore e polarizimit p.

Forca elektromotore të polarizimit p, e cila fi -
llon prej fi llimit të elektrolizës, gjatë gjithë procesit e 
zvogëlon fuqinë e rrymës I1, e cila në bazë të ligjit të 
Omit është:

 
rR

I p

�

�
�1  (1)

ku R është rezistenca elektrike e përgjithshme e rrethit 
të jashtëm, rezistenca e brendshme r e burimit të forcës 
elektromotore është p.

Elektrodat të cilat në këtë mënyrë e kanë ndryshuar 
potencialin e tyre kontaktues thuhet se janë polarizu-
ar (d.m.th., paraqesin pole të elementit galvanik të ri 
sekondar). Elektrodat të cilat shfrytëzohen në elektrofi -
ziologji duhet të mos polarizohen.

Pyetje dhe detyra
1. Sqaro dukuritë polarizuese?
2. Çka është ajo element galvanik sekondar?

11.4. ELEKTRODAT E PA 
POLARIZUARA TË CILAT 
SHFRYTËZOHEN NË 
ELEKTROFIZIOLOGJI

Polarizimi i elektrodave mund të eliminohet, nëse 
ndërmjet elektrodave, të cilat janë prej materialit të njëj-
të, janë vendosur në tretje të ujit të ndonjë kripe prej të 
cilave janë bërë elektrodat. Në atë rast elektrodat reali-
zohen vetëm reaksionet primare, përkatësisht metali i 
njëjtë shtresohet ose del prej tyre, po ashtu elektrodat 
nuk janë polarizuar, por ndryshon vetëm masa e tyre.

Për shembull, nëse te tretja e ujit të ZnS04 futen elek-
trodat prej zinku, te ato do të realizohen vetëm proceset 
primare: zinku do të shtresohet te katoda, ndërsa prej 
anodës zinku dërgohet te elektroliti n ë formë të ZnS04. 
Prandaj, fuqia e rrymës I, e cila ndiqet me miliamper, 
(fi g. 2) gjatë kohës nuk ndryshon.
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Sistemi që e ndërtojnë elektrodat dhe elektroliti, i 
cili paraqet tretje të ujit të ndonjërës prej kripërave të 
metalit prej të cilit është bërë elektroda, si tërës paraqet 
elektrodë e pa polarizuar.

Shembull për elektrodë të pa polarizuar është elek-
troda e Di–Bua–Rejmondit (fi g.2.). Kjo elektrodë është 
ndërtuar prej thuprës së zinkut e cila është zhytur te tre-
tja e pa ngopur e ZnSO4. Pjesa e poshtme e gypit te e cila 
është zhytur elektroda mbyllet me sonda prej xhelatinë 
të zhytur me tretje te NaCl. Kur dy elektroda të këti-
lla shtypen për lëkure te pacienti, nuk ndodhin efekte 
sekondare te qeliza, njëkohësisht nuk ka rënie të rrymës 
për shkak të polarizimit të elektrodave.
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Fig. 2. Elektroda e Di–Bua–Rejmondit

Elektroda e pa polarizuar Ag/AgCl (fi g. 3) është bërë 
prej telit të argjendtit ose pllakë, por te sipërfaqja e tij 
është vënë shtresë AgCl, që është praktikisht i pa tretur 

në ujë. Elektroda është zhytur në tretje të ujit prej kloru-
rit të kaliumit (KCl).

Kur elektroda shfrytëzohet si katodë, jonet e kalievit 
reagojnë me shtresën AgCl, dhe si rezultat i asaj pje-
sërisht kthehet argjendi metalik. Njëkohësisht me atë 
rritet koncentrimi te Cl– te tretja. Kur, pra, elektroda 
shfrytëzohet si anodë gjatë reaksionit të joneve Cl dhe 
elektroda e argjendit fi tohet sasi plotësuese AgCl.

Sipas kësaj, përbërja kualitative e Ag/AgCl – elek-
troda ngel i përhershëm i pavarur prej polaritetit. Ajo 
çon edhe deri te përherësia e potencialit të elektrodës, 
për tretjen e ngopur të KCl gjatë 298 K është 0,222 V.

AgCl
Izlezna elektroda

AgVoden rastvor na KCl

 K+ Cl-

 K+
Cl-

 

elektroda dalëse

tretje ujore

Fig. 3. Elektroda Ag/AgCl –e pa polarizuar

Stabiliteti i elektrodës Ag/AgCl – jep mundësi për 
shfrytëzimin e saj në shumë lëmi. Ajo shfrytëzohet te 
pH – metro si elektroda për krahasim. Elektroda Ag/
AgCl shfrytëzohet për matjen e potencialit qelizor, pa-
staj për matje elektroforente, në fi zioterapi etj.

Përveç elektrodave Ag/AgCl në elektro–fi ziologji 
shfrytëzohen elektrodat Hg2Cl2 të zhytura në tretje prej 
KCl.

Pyetje dhe detyra
1. Çfarë elektroda shfrytëzohen në elektrofi ziologji ?
2. Pse dy elektroda zakonisht janë prej materialit të 
njëjtë?
3. Përkujtohuni se çka janë elementet galvanike dhe si 
fi tohen (bëni ese).
4. Kur shfrytëzohen mikro elektrodat?
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11.5. DUKURI POLARIZUESE NË 
SISTEMET BIOLOGJIKE

Rrjedhja e rrymës së drejtë nëpër 
sistemin biologjik
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 mA
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Fig. 1.

Nëse burimi i tensionit konstant U (i kontrolluar 
me voltmetër V) nëpërmjet elektrodave K dhe А në 
seri janë lidhur për sistem biologjik (B. S. fi g.1), fuqia 
e rrymës në qark

me rrjedhën e kohës bie edhe pas kohës së gjatë e 
mbajnë vlerën konstante (fi g. 2).

 

 I=const 
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Fig.2.

Kjo rrymë konstante mund të jetë edhe deri mijëra 
herë më e vogël në lidhje me vlerën fi llestare. Pasi 
tensioni U të elektrodave konstant, por fuqia e rrymës 
gjatë kohës megjithatë bie, sipas ligjit të Omit I=U/R 
vijon se kjo rënie mund të jetë vetëm prej zmadhimit 
të rezistencës (R) të sistemit biologjik. Megjithatë, nëse 
rezistenca është konstant dhe rryma do të duhej të jetë 
konstant. Për supozim se rezistenca është konstant ajo 
rënie sqarohet në këtë mënyrë: Zbatimi i këtillë i sistemit 
biologjik është rezultat prej vetisë së tij për polarizim. 

Pikërisht, sistemi biologjik, në mënyrë analoge me 
shembullin për polarizim për sistem elektrokimik, 
zbatohet si element galvanik.

Nëse mbulesa P te fi g. 3 vendoset në pozitën 1, do 
të vjen deri te rënia e përmendur e rrymës 1 në rrethin 
elektrik. Pas një kohe mbulesa hidhet prej pozitës 1 në 
pozitën 2 si rezultat i polarizimit të sistemit biologjik, 
galvanometri G regjistron rrymë të shkurtër e cila tani 
rrjedh në kahen e kundërt. Pikërisht, sistemi biologjik 
është bërë element i ri galvanik.
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Fig. 3.

Në të vërtetë, gjatë rrjedhjes së rrymës nëpër siste-
min biologjik te ai krijon forcë elektromotore me kahe 
të kundërt në lidhje me të jashtmen. Kjo forcë elektro-
motore e polarizuar (Epol) ndikojnë në zvogëlimin e 
fuqisë së rrymës në rreth. Megjithatë, ligji i Omit për 
sistemin biologjik e fi ton formën

 
R

EE
I pol�

�  (1) 

ku R është konstante përkatëse e rezistencës së omit të 
sistemit biologjik, Epol është në varësi prej kohës.

Për dallim prej mekanizmit të krijimit të forcës elek-
tromotore të polarizuar te sistemi elektrokimi, gjeneza e 
forcës elektromotore të polarizuar në sistemin biologjik 
sqarohet në bazë zë shumë teorive, të cilët ndërmjet veti 
nuk përjashtohen, por plotësohen. Të atillë janë teoria e 
polarizimit dypol. Teoria e membranës polarizuese dhe 
teoria e polarizimit fazor.
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11.6. ELEKTRODA PËR MATJEN 
E POTENCIALEVE BIOLOGJIKE 
DHE TERAPIA

Matja e bio–potencialit dhe bio–rrymave, si edhe 
lëshimi i rrymës elektrike nëpër organizëm gjatë elektro 
diagnostifi kimit dhe elektroterapisë, realizohet me in-
strumente të cilat me sistemin biologjik janë të lidhura 
nëpërmjet elektrodave. Elektrodat mundësojnë poten-
cial bio–elektrik të shndërrohen në sinjal rryme ose 
tensioni i cili pastaj mund të përforcohet dhe të matet.

          2 0m        

 

0,5 mm 

 

a) b)

elektroda

elektrolit

kapilar 
qelqi

përçues 
metalik

izolator

gjilpërë 
injeksioni

Fig. 1. а) Mikro elektroda, b) elektrodë gjilpëre

10 mm

përçues 
pastë

disk metalik

shtëpizë 
plastike

sipërfaqja e 
lëkurës

Fig. 2. Elektroda sipërfaqësore.

Për matjen e potencialit në nivel të qelizës shfrytëzo-
hen mikro elektrodat. Elektroda gjilpëre shfrytëzohen 
për matje në zona saktë të caktuara, dhe sipërfaqësoret 
për matjen e potencialit sipas sipërfaqes. Shembuj prej 
elektrodave të atilla janë treguar te fi g. 1 dhe fi g. 2.

Nga ana tjetër elektrodat ndahen në kontaktuese, të 
implantuara dhe intracelulare. Elektrodat kontaktuese 
zakonisht janë prej metali dhe me qelizën kanë sipër-
faqe prekëse të madhe. Në elektrokardiografi  elektro-
dat kanë formën e diskut, me madhësi prej rreth 5 cm, 
të bëra prej argjendi ose të argjendit, ose pra prej çeliku 
me kromit.

Në encefalografi  shfrytëzohen elektroda me formë 
rrethore prej argjendi me hapje në mes. Nëpër hapjen 
futet elektroda hekuri e cila ngjitet për skalit të sëmu-
rit.

Gjatë elektromiografi së shfrytëzohen elektroda të 
cilat te muskuli futet gjilpëra hidrodermale (e cila kur 
do të futet elektroda nxirret). Për hulumtimin e akti-
vitetit elektrik të trurit shfrytëzohen të ashtuquajtur 
elektroda thellësie. Këto elektrode në lidhje me nënlë-
kurë dukshëm janë më të trasha (80–120 μm).

Matja e ndryshimit të potencialit që ekziston ndër-
mjet anës së brendshme dhe të jashtme të qelizës, 
vështir realizohet. Ai mund të matet me mili–vol-
tmetër përkatës i cili është lidhur me dy elektroda, si-
kurse në mënyrë skematike është treguar te fi g. 3.
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mV

KCl Elektroda prej 
argjendi dhe klorur 

i argjendit

Fig. 3. Matja e biopotenciali i nevronit

Për matjen e potencialeve shfrytëzohen mikro 
elektroda, me ato depërtohet membrana dhe hyn në 
brendësinë e qelizës. Njëra elektrodë në realitet është 
kapilar i ngushtë. Kapilarët është mbushur me tretje 
elektrolit (zakonisht tretje izotonik i KCl). Tjetër elek-
trodë referente, në formë të pllakës, është vendosur në 
lëng të hapësirës ndërmjet qelizor. Gjatë matjeve in-
ter–celulare me qëllim të mos jenë dëmtuar qelizat, 
diametri i mikro elektrodave duhet të jetë të paktën më 
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e vogël se qeliza. Përçuesit elektrike të cilët shfrytëzo-
hen zakonisht janë ndërtuar prej argjendi dhe kloru-
rit të argjendit. Karakteristika e përgjithshme për çdo 
elektrodë është konstanta kohore e të saj e cila duhet të 
jetë më e vogël prej zgjatjes të impulsit. Konstanta ko-
hore i elektroda është prodhim prej omit të tij (Re) dhe 
rezistor i kapacitetit (Ce) d.m.th., τ= ReCe.

Elektrodat (edhe nyja e tyre me qelizën) do të du-
hej të jetë e atillë të mos krijon fuqi elektromotore plo-
tësuese (polarizuese ose kontaktuese) as ndonjëri re-
zistencë shtesë, njëkohësisht nuk guxon të ekzistojnë 
disa procese fi zike ose kimike të cilat kanë ndikim të 
dëmshme të substancës së gjallë.

Nëse elektrodat e metalit janë vendosur drejt-
përdrejt te lëkura gjatë sjelljes së rrymës së vendit 
prekës elektroda–qeliza ndahen acidet ose bazat ku ve-
primi e gjatët shkakton koagulacion të qelizës ose pla-
gë të sëmura. Nga ato shkaqe kontakti elektrodë–qeli-
zë, nëpër të cilën kalon rryma me kohëzgjatje të mad-
he, bëhet ashtu që ndërmjet tyre elektroda dhe lëkura 
vendohen gaza hidrofi le e zhytur me tretje fi ziologjike 
(tretje e NaCl). Po ashtu acidet dhe bazat krijohen te 
sipërfaqja prekëse të gazës dhe elektrodës.

Për të eliminuar forcën elektromotore plotësue-
se shfrytëzohen elektroda speciale. Elektrodat të cilat 
shfrytëzohen për eliminimin e ndryshimi potencial 
kontaktuese bëhen prej metalit të njëjtë, por për të 
eliminuar efektet polarizuese shfrytëzohen elektrodat 
e pa polarizuar. Elektrodat e pa polarizuara zakonisht 
bëhen prej metali të zhytur në tretje të ujit të ndonjë 
kripe të atij metali.

Për matje shfrytëzohet tretje e natrium klorurit 
me të cili shkrihet gaza e cila është mbështjellur rreth 
elektrodës. Elektroliti depërton në shtresën e jashtme 
të lëkurës, rezistori i të cilit është i madh, por me atë 
e zvogëlon rezistencën e lëkurës. Megjithatë, prania e 
elektrolitit krijon polarizim, që varet vetëm prej llojit 
të metalit, por edhe prej koncentrimit të elektrolitit. 
Me qëllim të zvogëlohet polarizimi, elektrodat e ar-
gjendit shtresohen me klorur të argjendit AgCl, i cili 
dobët zbërthehet në ujë, por potenciali elektrokimi i 
krijuar është i pa rëndësishëm.

11.7. STIMULIMI ELEKTRIK

Stimulimi elektrik paraqet nxitje të ndryshime-
ve elektrike të qelizave, nervat dhe qimet e muskujve. 
Çfarë rezultat i stimulimit paraqitet potencial aksion. 
Nxitja e tij mund të jetë për qëllime diagnostifi kuese 
ose terapeutike.

Principi i elektro stimulimit është treguar te fi g.1.

d 

stimulator zasiluva~

akson 

R 

K 

S 

stimulator përforcues

askon

Fig. 1. Nxitja, shpërndarja. përforcimi dhe regjistrimi i 
potencialit akson–pjesa qendrore e qimes nervore.

Me ndihmën e impulsit elektrik prej stimulatorit 
(gjeneratori i impulsit) S nxitet potenciali akson i një 
vendi prej qimes nervore N. Ky impuls bartet për së gja-
ti aksonit (gjatësia d) dhe te skaj tjetër nëpërmjet elek-
trodave K zbatohet te përforcuesi Р dhe regjistruesi R. 
Duhet të përmendet se pjesa më e madhe prek qimeve 
nervore janë mbështjellur me mbështjellës myelin që i 
e ka vetinë të izolatorit pra impulsi nuk bartet te qimet 
nervore fqinje.

Impuls i caktuar për të shkaktuar elektro–stimu-
lim të ndonjë qime nervor ose muskulor duhet të ketë 
kohë përkatës të zgjatjes dhe amplituda minimale, për-
katësisht fuqia e rrymës (tensioni). Zbatimi i rrymës 
elektrike si ngacmim ka më shumë përparësi:

1. ajo është më afër sipas vetive të veta deri te nga-
cmimi natyror;

2. nuk e dëmton qelizën gjatë fuqisë e cila shfrytëzo-
het për ngacmim;

3. mund të dozohet sipas fuqisë, kohëzgjatja etj. 
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Kur zbatohet rryma konstante si ngacmim i qimes 
nervore ose muskulore, ekziston raport ndërmjet fuqisë 
së rrymës dhe kohës të paraqitjes së ngacmimit. Të fu-
tur në sistemin koordinativ, këto ndryshime e japin la-
koren të paraqitur te fi g. 2.

 

G 

(mV) 

 tmin    tC                 tR                (ms) 

reobaza D 
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A 

   hronaksija 

 korisno vreme koha e dobishmeA

B

C

Ç

D

kronaksioni

reobaza

Fig. 2. Varësia e tensionit të impulseve prej kohës. 
Lakorja e ngacmimit të qimes nervore

Koha e shkurtër e mundshme e nevojshme për pa-
raqitjen e ngacmimit quhet koha e nevojshme (pika α 
prej lakores te fi g.2). E kundërta e kësaj, tensioni i mu-
ndshëm më i ulët me të cilin nervi ose muskuli do të 
ngacmohen, pavarësisht prej kohës, quhet reobaza 
(pika D prej lakores fi g. 2.). Ajo është pragu i ngacmi-
mit. Asaj i përgjigjet koha e reobazës tR. Me këto vlera të 
rrymës dhe për intervali kohor më i madh, nuk mund 
të shkakton ngacmim.

Domethënë, ngacmimi elektrik mund të shkakton 
vetëm nëse fuqia e rrymës ka vlerë më të madhe prej IR, 
por njëkohësisht kohëzgjatja e impulsit elektrik është 
më i madh prej tmin. Pika D prej lakore quhet hronaksi-
oni i përgjigjet dy herë vlerë më e madhe e rrymës prej 
reobazës.

Hronaksioni është madhësi e cila shpesh shfrytëzo-
het për krahasimin e ngacmimit të qelizave. Hronaksioni 
te qimet e trasha dhe të holla nervore është e ndryshme. 
Reobaza nuk shfrytëzohet për krahasim, pasi që nuk 
është në madhësi të përhershme. Është konstatuar se 
për qelizën e njëjtë ajo mund të ketë vlera të ndryshme, 
që varet prej ndryshimeve të potencialit të membranës 
së qetësi të cilët përherë ndryshojnë në kufi j të vegjël.

Stimulimi elektrik funksionon në principin “gjithë 
ose asgjë”. Potenciali aksionar nuk krijohet, nëse ngacmi-
mi është i vogël prej pragut. Megjithatë, nëse ka kushte 
për ekzistimin e tij, ai gjithmonë do të ketë amplitudë të 
barabartë pa dallim vallë niveli i ngacmimit është e ba-
rabartë te pragu ose është më i madh prej atij. Ajo është 
sikurse pasojë prej natyrës së potencialit aksion.

Është e njohur se gjatë ngacmimit të membranës 
qelizore, ajo depolarizohet dhe paraqitet potenciali ak-
sion. Për kohën ndërsa membrana është depolarizuar 
nuk është e mundshme çfarëdo ngacmim, pra edhe me 
intensitet të madh, të shkakton potencial të ri të aksio-
nit, përkatësisht paraqitja e ngacmimit të ri. Ajo është 
perioda e refraktorit absolut (jo ngacmim). Impulset 
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Fig. 3. Impulset elektrike të aplikuara mund të kenë forma të ndryshme: а)i drejtë, b) sinus, c) pulson, ç) drejtkëndor, 
d) i dhëmbëzuar, e) trapezoid, f) trekëndore, g) eksponencial.



199

11. Elektrofi ziologjia

elektrike të aplikuara mund të kenë formë të ndrysh-
me. Elektrostimulimi mund të realizohet vetëm me 
ndihmën e impulseve elektrike mund të kenë formë të 
ndryshme. Elektrostimulimi mund të realizohet vetëm 
me ndihmën e impulseve elektrike me frekuencë të vogël 
ose me impuls njësi (të vetëm).

Madhësitë themelore që e karakterizojnë elektro 
stimulimin me impuls elektrik trekëndor dhe me drejt-
këndore janë: amplituda, koha e zgjatjes së impulsit, pe-
rioda, koha e rritjes dhe koha e rënies së impulsit.

Veprimi stimulativ i ngacmimit me rrymë elektrike 
i përket lëvizjes nxitëse të joneve të elektroneve te qeli-
zat për shkak se rryma elektrike i përket lëvizjes nxitëse 
të joneve te elektrolitet te qelizat për shkak se ndryshon 
përbërja normale e joneve në të dy anët e membranës 
qelizore. Për shfrytëzimin e frekuencave të mëdha, jo-
net e elektroliteve te qelizat kanë sukses t’i përcjellin 
ndryshimet e fushës elektrike dhe prandaj stimulimi 
nuk është efi kas.

Pyetje dhe detyra
1. Cilat janë përparësitë e zbatimit të rrymës elektri-

ke si ngacmim.
2. Si quhet koha e mundshme e nevojshme për pa-

raqitjen e ngacmimit?
3. Çka është ajo hronaksioni?

11.8. RRJEDHJA E RRYMËS 
ALTERNATIVE NËPËR SISTEMIN 
BIOLOGJIK

Për rrjedhjen e rrymës alternative nëpër sistemin 
biologjik deri më tani nuk janë gjetur elemente të atilla 
të cilat do të kenë rezistencë induktiv. Prandaj, në si-
stemin biologjik vendoset vetëm karakteristikat e rezi-
stencës dhe kapaciteti të omit, ose kombinimet e tyre që 
varen prej vetive të qelizave.

Zonat homogjene të këtij sistemi të cilët nuk përm-
bajnë membranë, zbatohen si rezistencë omi, ndërsa 
zona me kalim membrane dhe fazore ku janë krijuar dy 
shtresor elektrik të mbushjeve të kundërta të elektrizua-
ra, i përgjigjen kondensatorëve, d.m.th., rezistor kapaci-

tetesh. Pasi rezistenca e përgjithshme të ndonjë sistemi e 
jep impedansën e tij mund të përfundohet se impedansa 
e sistemit të gjallë sillet në rezistorin e kapacitetit të omit.

Varësia e impedancës prej frekuencës së rrymës al-
ternative. Pasi rezistenca e kapacitetit të kondensatorit, 
të dhënë me barazimin:
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 ;   kade {to   	=2�f , prej ku

është në proporcion të zhdrejtë me frekuencën f të 
rrymës alternative, mund të përfundohet se për fre-
kuenca të ulëta rezistenca është relativisht e madhe, pra 
rryma më e fortë kalon atje ku rezistenca është më e 
vogël.

Për zbatimin e lidhjes në seri përkatësisht paralel të 
rezistencës së kapacitetit dhe rezistori i omit rezistenca 
e përgjithshme vlejnë barazimet:
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Modele elektrike të sistemeve biologjik
Sistemi biologjik nëpër të cilin rryma alternative 

të modelohet, d.m.th., të zëvendësohet me sistem eku-
ivalent i cili paraqet të krijon model elektrik përkatës 
të përbërë prej lidhjeve të ndryshme të rezistorëve dhe 
kondensatorëve. Kështu, shqyrtimet elektrike të siste-
mit të gjallë te kufi jtë e caktuar mund të zëvendësohen 
me shqyrtimin e modelit elektrik të tij.

 

Fig. 1.
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Për shembull, nëse shqyrtohet pjesë prej sistemit bi-
ologjik me membranë, (fi g. 1). Rezistori i Omit i për-
gjigjet rezistencës të membranës, ndërsa kondensatori 
i përgjigjet shtresës së dyfi shtë elektrik të membranës. 
Në atë model elektrik me Re është shënuar rezistenca 
e Omit i lëngut ekstracelulare. Membranës i përgjigjet 
rezistenca e Omit Rm që është lidhur paralelisht me kon-
densatorin, kapaciteti i të cilit është C. Megjithatë me 
kondensator seri është lidhur edhe një rezistencë i Omit 
R; që i përgjigjet rezistencës së citoplazmës.

 

  C 

R 

 
 

Fig. 2

Kur, pra, merret sistem prej citoplazmës të rrethu-
ar me membranë prej shtresës lipoiden i hapur i lartë, 
por gjithë ajo është rrethuar me lëng ekstracelulare te 
e cila janë vendosur dy elektroda të lidhura për burim 
të rrymës alternative (fi g. 3), sistemi biologjik i atillë si 
tërësi mund të tregohet me model ekuivalent si te fi g. 4.

citoplazma

membrana

lëng ekstracelular 

Fig. 3.

Pasi rezistenca e kapacitetit të kondensatorit, të 
dhënë me barazimin:

R
C fc � �
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2	 � C

 ;   kade {to   	=2�f , prej ku

është në proporcion të zhdrejtë me frekuencën f të 
rrymës alternativ, mund të përfundohet se gjatë fre-

kuencave të ulëta rezistenca është relativisht të mëd-
henj, pra rryma më e fortë kalon atje ku rezistenca është 
e vogël, por ajo është lëng ekstracelular. Megjithatë, 
nëse frekuenca është e madhe, rezistenca e kapacitetit 
të këtij kondensatori është relativisht i vogël, pra rry-
ma kalon sikurse nëpër lëng, ashtu edhe nëpër qelizën. 
Domethënë impedansa do të varet prej skemës ekuiva-
lente të rrethit, si edhe prej zhvendosjes ndërmjet fuqisë 
së rrymës dhe tensionit.
 

 Rm 

Re 

         Ri   C 

 
Fig. 4.

Impedansa e qelizave te organizmi varet prej gjen-
djes fi ziologjike të qelizës. Për çdo qelizë impedansa 
është konstante për frekuencën e dhënë. Ndryshimet 
ndodhin gjatë rrjedhjes më të madhe ose më të vogël të 
gjakut. Pas sasisë më të madhe, sikurse edhe shpejtësia 
e madhe e rrjedhjes së gjakut, e zvogëlon të rezistencës 
së përgjithshme të qelizë.

Metoda diagnostike, e cila bazohet te regjistrimi i 
ndryshimit të impedancës së qelizës në procesin i akti-
vitetit të zemrës (e cila shkakton ndryshimin e sasisë së 
gjakut te qelizat sikurse edhe te shpejtësia e ndryshme e 
gjakut), quhet reografi a ose impedansa pletizmo–gra-
fi a. Me ndihmën e kësaj metode mund të incizohet re-
ogram i trurit (reoncefelogram), i zemrës (reokardio-
gram), enët e gjakut, ekstremitetet etj.

Te pamja elektrike kur nëpër organizimin rrjedh 
rrymë e ndryshueshme ai paraqet sistem i cili karakte-
rizohet me rezistor të përgjithshëm e vet ose impedans 
të dhënë me barazimin:
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11.9. LIGJI I XHULIT PËR PËRÇUES 
VËLUMINOZ HETEROGJEN

Elektro terapia me rrymë drejtë
Ligji i Xhul–Lencit përveç për përçues homogjen 

mund të realizohet edhe përçues heterogjen që është 
organizmi i njeriut. Kjo do të thotë se shumë zona të or-
ganizmit të gjallë, rezistenca specifi ke elektrike (p=1/σ) 
dhe konstanta dielektrike relative r ndryshon. Edhe 
pse bëhet fj alë për përçues heterogjen, te organizmi i 
gjallë ekzistojnë zona relativisht të mëdhaja me rezi-
stencë konstante specifi ke elektrike ρ për indin e mu-
skulit është 2.104 Ωm, për gjakun 1,7.104 Ωm, për idin 
e yndyrës 5.105 Ωm, për lëkurën e thytë 3.107 Ωm, për 
eshtrat 2.1010 Ωm.

Prandaj, organizmi ose vetëm pjesë prej tij, mund 
të tregohet si kombinim përkatës të shumë rezistuesëve 
homogjen, si zonë homogjene, është rrethuar me ind 
muskulor, ind yndyre, por pastaj është lëkura. Muskuli, 
indi i yndyrës dhe lëkura kanë rezistencë elektrike të 
vet. Prandaj, ato janë si rezistor të ndryshëm të lidhur. 
Nëse dy rezistor, rezistorët elektrik të të cilëve janë R1 
dhe R2, janë të lidhur në seri nëpër të dy kalojnë for-
ca të barabarta të rrymës. Prandaj ligji Xhul–lencit, te 
ato do të lirohet sasi e nxehtësisë ΔQ1=I2R1t përkatësisht 
ΔQ2=I2R2t. Kur të pjesëtohen dy barazimet e fudit, fi -
tohet:
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Prandaj, sasi më e madhe e nxehtësisë do të liro-
het te rezistuesi me rezistencë elektrike më të madhe. 
Pikërisht, gjatë lidhjes në seritë rezistorëve nëse R1 >R2 
atëherë edhe ΔQ1 >ΔQ2.

Nëse tani, rezistorët janë lidhur paralelisht,pasi ten-
sioni i të dy rezistorëve është i barabartë, vlen:
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Përkatësisht, gjatë lidhjes paralele sasia më e madhe 
e nxehtësisë lirohet te rezistori me rezistencë elektrike 
më të vogël.

Te organizmi i njeriut, që mund të tregohet si 
përçues heterogjen i përbërë prej numrit të madh të 
rezistorëve me rezistencë të ndryshme specifi ke, gjatë 
rrjedhjes së rrymës së drejtë, do të vjen deri te lirimi i 
nxehtësisë. Sa nxehtësi do të lirohet, varet prej asaj pjesa 
nëpër të cilën rrejdh rrynë α mundet të paraqitet me 
lidhje serike ose paralele të rezistorëve (ose kombinimi 
i tyre).

    ko` a 
   masno tkivo 
      muskulno tkivo
        koska 

           elektroda 
 

       

  A                                                        B 

 

         hidrof ilna gaza
 

lëkura

indu muskulor
indi yndyror

ashti

elektroda

  gaza hidrofi le
Fig. 1. Modeli i prerjes tërthore e ekstremitetit ku elektrodat 

janë vendosur transverzalisht.

Për shembull, kur mbi krahun sipër vëndohen elek-
trodat α dhe B dhe atë transverzale (fi g. 1), është pa-
raqitur prerja tërthore, rryma do të kalon nëpër të gjit-
ha pjesët e (lëkurës, indit të yndyrës, indit të muskulit) 
përveç nëpër asht i cili me rezistencën specifi ke të mad-
he paraqet mjedis jo përçues. Rezistenca e përgjithsh-
me, që krahu si përçues heterogjen e ka, mund të pa-
raqitet si shumë e rezsistorëve serik të lidhur. Prandaj, 
sasia më e madhe e nxehtësisë do të lirohet në vendet 
me rezistencë më të madhe (barazimi 2), kurse ajo është 
lëkura (për lëkurëne thatë p= 3.107 Ωm).
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 K-koska;  M-muskul;   
 KS-krvni sadovi 

M M 
T 

A M I
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E
GJ

A–ashti M–musku-
li EGJ–enët e gjakut 
IM–indi muskulor

Fig. 2. Elektrodat e vendosura longitudinale
gjatë galvanizimit
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Megjithatë, gjatë aplikimit longitudinal të elektroda-
ve, kur njëra elektrodë është vënduar në gju, kurse tjetra 
në thembër të këmbës, rryma njëkohësisht kalon nëpër 
të gjitha shtresat, pra rezistenca e përgjithshme mund 
të paraqitet me rezistor të lidhur paralelisht (fi g. 2). Kjo 
arrihet me galavanizimin. Sipas barazimit (2), më shumë 
nxehtësi do të lirohet te pjesët me rezistencë më të vogël, 
kurse ajo është atje ku ka më së shumti enë të gjakut (për 
indin muskulor p=2.104Ωm).

Nxemja e këtillë kushtëzon vazodilatacion (zgjeri-
min e enëve të gjakut) dhezvogëlimin e koefi cientit të vi-
skozitetit të gjakut (viskoziteti bie me zmadhimine tem-
peraturës) që e zmadhon rrjedhjen e gjakut nëpër enët e 
gjakut. Zbatimi i rrymës elektrike për mjekim është me-
todë e rëndësishme teraupetike te mjeksësia fi zikale dhe 
e njohur si elektroterapi.

11.10. ELEKTROTERAPIA

Sipas frekuencës rrymat ndahen një kahe (0 Hz), fre-
kuencë të ulët (deri 20 Hz), frekuencë mesatare (20 Hz – 
20 KHz) rryma me frekuencë si ultra zëri (20 kHz – 200 
KHz), frekuencë të lartë (20 kHz – 30 MHz) dhe ultra 
frekuencë e lartë (deri 300 MHz dhe më shumë). Në me-
dicinë shfrytëzohen rrymë një kahe, rrymat e ndryshue-
shme sinuse dhe impulset drejtkëndore të rrymës.

Elektro stimulimi realizohet me rrymë me frekuencë 
deri 100 Hz.

Elektroterapia ose zbatimi direkt i rrymës elektrike 
për mjekim është shpesh e zbatuar metoda teraupetike 
në mjekësinë fi zikale. Elektroterapia mund të jetë: 1) 
elektroterapia me rrymë të drejtë dhe atë konstante ose 
impulse; 2) elektroterapia me rryma të larta frekuentuese 
(diatermia) ose fusha magnetike të larta frekuentuese; 3) 
zbatimi i rrymave të larta frekuentuese në elektrokirur-
gji–diametria kirurgjike.

1. Elektroterapia me rrymë të drejtë 
dhe rryma me frekuencë të ulët

Shfrytëzimi i rrymës elektrike me një kahe me tensi-
on 60–80 V për qëllime të teraupetike në biofi zikën me-
dicinave është e njohur me emrin fi zioterapia. Me veprim 

të fushës elektrike të bashkangjitur, jonet pozitive (H+, 
Na+, K+), lëvizin kah katoda, por negativet kah anoda.

Galvanizimi është veprim i ngacmimit dhe zmadhi-
mi i depërtimit të joneve prej të dy anëve të membranës 
së qelizës me rrymë elektrike konstante. Rryma në ven-
din e zbatimit bartet me elektroda të mëdhaja zakonisht 
prej plumbi ose gomë përçuese.

Gjatë tensionit të njëjtë të bashkangjitur, te elektro-
da me sipërfaqe më të vogël, dendësia e vijave të forcave 
është më e madhe, dhe anasjelltas. Prej këtyre shkaqeve 
elektrodat e vogla quhen aktive, por më të mëdha pasive.

 

 
Fig. 3. Elektrodat e vendosura transverzalisht

gjatë galvanizimit.

Gjatë galvanizimit shfrytëzohet burimi i rrymës elek-
trike një lloj të orientuar ku tensioni mundet në mënyrë 
të kontinuar të ndryshon prej 0–100 Vnë vlera milimetri-
ke (deri 100 mA) të forcës së rrymës elektrike. Dendësia 
maksimale e rrymës është 0,2 mA cm2. Po ashtu, dozimi 
i rrymës elektrike varet nga koha e veprimit, gjeometria 
e elektrodave dhe vendi i vendosjes së tyre.

Polariteti i elektrodave duhet qartë të shënohet, 
njëkohësisht duhet pasur edhe komutator me të cilin du-
het të ndryshon polariteti i elektrodave. Elektrodat të ci-
lat shfrytëzohen për galvanizim janë bërë prej materialit 
i cili lehtë formësohet, por te lëkura bartet gazë e lagur 
me tretje fi ziologjike.

Për galvanizim shfrytëzohet burim i rrymës elektri-
ke një kahe ku tensioni mundet në mënyrë të kontinuar 
të ndryshon prej 0 100 V në vlera mili amperë (deri 100 
mA) të fuqisë së rrymës elektrike. Dendësia maksimale 
e rrymës është 0,2 mA cm–2. Po ashtu, dozimi te rryma 
elektrike varet prej kohës së veprimit, gjeometra e elek-
trodave dhe vendi i vendosjes së tyre.

Ky lloj i terapisë shfrytëzohet për lloje të ndryshme 
të sëmundjeve reumatike, çrregullime të qarkullimit ose 
sëmundjeve të enëve të gjakut. Shfrytëzohet për lloje të 
ndryshme të paralizave, lezione traumatike etj.
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Faradizimi – Në vend të rrymës konstante një kahe-
sh, gjatë faradizimit shfrytëzohen impulse një kahesh, të 
cilët mundet të përshtaten sipas amplitudës, frekuencës 
dhe pauzës ndërmjet tyre. Rrymat e Faradeit janë im-
pulsive përafërsisht formë trekëndore prej 50–100 Hz 
(fi g.2). Shfrytëzohet për elektro gjimnastikës të muskulit 
jo të nervura.

 

t 

I 

Fig. 2.

Për dallim për elektro muskulimi, këtu qëllimi të sh-
kakton koncentrimin e muskulit dhe potenciali aksion, 
por shfrytëzohet nën pragun e ngacmimit. Ajo arrihet 
në atë mënyrë në atë mënyrë që impulset zgjasin rreth 1 
ms. Kur impulset do të zgjasin më gjatë ose në mënyrë 
të vijueshme, në vend të muskulit të trajnon do të sh-
kakton tkurrje të përhershme.

Impulse drejtkëndore me frekuenca 20–250 Hz me 
kohëzgjatje të vogël shfrytëzohen për elektro analgje-
tikë (zvogëlimi i dhembjeve).

Fizioterapia me rryma dia–dinamike. Për këtë lloj 
të terapisë shfrytëzohen edhe një herë ose dyfi sh rrymë 
e drejtë alternative (fi g. 3). Frekuenca e rrymës alterna-
tive është ndërmjet 50 dhe 100 Hz. Po ashtu shfrytëzo-
hen raporte të ndryshme ndërmjet rrymës së drejtë 
dhe alternative (50/50%). Kjo lloj e fi zioterapisë ka për 
qëllim ta zvogëlon dhembjen gjatë rrethit të gjerë të 
dhembjeve (nevralgjive, artroza, migrena etj.).

 

t 

I 

 
Fig. 3.

2. Elektroterapia me rryma 
të lartë frekuentuese

Diametria (greqisht dia–nëpër dhe termos–nxehje). 
Ajo paraqet lirime teraupetike të nxehjes në rendësi të 
organizimit gjatë lirimit të rrymës elektrike. Për të mos 
ardhur deri te dëmtimi i organizmave, shfrytëzohet rry-
ma me frekuencë të lartë dhe fuqi të caktuar.

Sipas ligjit të Xhulit–Lencit (Q=I2Rt) sasia e nxehjes 
e liruar te përçuesi varet, para së gjithash, prej fuqisë 
së rrymës elektrike I. Deri te nxehja më e madhe i or-
ganizmit do të arrin vetëm në rastin kur do të kalon 
rrymë më e fortë (2 – 4 A). Megjithatë, veprimi fi zio-
logjik i rrymës alternative të drejtë dhe e ulët frekuentu-
ese e pamundëson shfrytëzimin e tyre në diatermi. Për 
shembull, rryma alternative me frekuencë të rrjetës së 
qytetit f=50 Hz) për fuqi 10 mA, që është as më pak 
mjaft  për nxehje, shkakton elektro stimulim të qelizës 
nervore–muskulore. Deri sa, me zmadhimin e frekuen-
cës së rrymës alternative, praktikisht zvogëlohet stimu-
limi i qelizës nervore–muskulore.

Varësisht prej frekuencës së rrymës së lartë–fre-
kuentuese, intervali i të cilës gjatë diametrisë është 
ndërmjet 0,5 dhe 3 000 MHz, mund të bëhet kjo ndarje: 
valëgjatë, valëshkurtrë dhe mikrovalë.

а) Diametria valëgjatë – Për këtë lloj terapie 
shfrytëzohen rrymat e Tesllës (përafërsisht 1 MHz dhe 
fuqi 1–2 А). Elektrodat të cilat shfrytëzohen gjatë dia-
metrisë valëgjatë janë bërë prej folive metalike të cilat 
lehtë lakohen në formën e dëshiruar. Elektrodat janë 
përforcuar direkt te lëkura. Përkatësisht, këtu nuk është 
e nevojshme elektrodat të ndahen prej lëkurës me gazë 
hidrofi lë e lagur me tretje fi ziologjike me qëllim të 
mos shkakton efekte. Ky lloj i diametrisë shfrytëzohen 
nxehja e pjesëve të brendshme të qelizave.

Për shkak të rezistencës elektrike specifi ke të mad-
he në këtë rast nuk rrjedh rrymë nëpër eshtra, pra ato 
nuk nxehen. Në të vërtetë, pjesa e ashtit për diametrin 
nxehet drejtpërdrejt, d.m.th., me nxehjen e qelizës mu-
skulore të përafërt. Prandaj model elektrik i këtij siste-
mi mund të tregohet si te fi g. 4. Në të vërtetë, kontakti i 
elektrodës dhe lëkurës mund të tregohet me lidhje para-
lele të rezistencës së omit dhe rezistencës së kapacitetit 
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(fi g. 4. b.). Te ajo lëkura paraqet barrierë me rezistencë 
të madhe zë omit.

Lëkura është përçues i keq që e ndan elektrodën prej 
qelizave të brendshme, pra ky sistem përkujton në kon-
densator. Prandaj skema për këtë sistem është treguar 
me lidhje paralele të rezistorit (i cili i përgjigjet rezisten-
cës së lëkurës) dhe kondensatorit dhe të lidhur në seri 
tre rezistor (të cilët u përgjigjen rezistencave të qelizës 
së yndyrës dhe muskulore).

 

 
lëkurëlëkurë

qelizë yndyreqelizë yndyre muskul

Fig. 4.

Kur nëpër sistemin do të lëshohet rrymë staciona-
re (e cila nuk mundet t kalon nëpër kondensator) më 
së shumti do të nxehet lëkura. Megjithatë, për rrymat 
me rezistencë kapaciteti të lartë–frekuentuese është re-
lativisht i vogël (Rc=1/	C),  pra, pothuajse gjithë rryma 
do të kalon nëpër degën me kondensatorin, por me atë 
edhe nxehja e liruar të lëkurës do të jetë e vogël (lëkura 
nuk mund të digjet). Kështu është plotësuar qëllimi the-
melor i diametrisë të nxehet vetëm qeliza e brendshme 
dhe organet pa nxehje i lëkurës.

b) Për diametrin e valëshkurtrë  elektrodat pllakat 
e rrafshëta metalike me dimensione relativisht të vogla, 
të cilat mund të jenë të shtresuara me izolator trashësia 
e të cilës është prej 1–2 cm. Shtresa izolator pengon kri-
jimin djegiet e lëkurës. Elektroda e tillë me shtresë izo-
lator ndërmjet tyre paraqet kondensator me kapacitet 
relativisht të vogël (fi g.5). Nga shkaqet për këtë diatermi 
shfrytëzohet rryma me frekuencë 10 100 MHz, por re-
zistenca e kapacitetit i këtij kondensator është rrymë e 
vogël do të mund të kalon nëpër organizëm, edhe pse 

elektrodat nuk janë në kontakt direkt me lëkurën. Ky 
diater mia është e njohur edhe me emrin diametria e 
fushës elektrike

 
 

 
 

qeliza

a)

b)

Fig.5.

Për qelizat e diametrisë së valëshkurtrë mund të 
zëvendësohen me rezistencë të omit dhe të kapacitetit. 
Pasi këto dy rezistencë janë përafërsisht të barabarta 
nëpër degët do të kalon fuqi e njëjtë e rrymës (fi g. 3b).

 

   
 

qeliza yndyrë

organ
Fig. 6.

Gjatë nxehjes së ndonjë organi i cili është rrethuar 
me qelizë muskulore (e cila paraqet dielektrik në lidhje 
me qelizat përreth, fi g. 6) kur shfrytëzohet diatermia 
valëgjatë me elektroda të lëkurës vijat e forcave elektri-
ke kalojnë përreth këtij organi (te fi g. 6) vijat e plota) 
pasi rryma zgjedh rrugë me rezistencë të vogël. Nga ana 
tjetër gjatë diametrisë valëshkurtrë rrymë lartë frekuen-
tuese lehtë kalon (vija të ndërprera te fi g.6) pasi që rezi-
stenca e kapacitetit dhe omit janë lidhur paralel.

Pasi për diametrin valëshkurtrë elektrodat nuk janë 
në kontakt direkt me lëkurën, fusha është homogjene 
(fi g. 7). Por me atë arrihet edhe nxehja uniforme e zonës 
më të gjerë të organizimit.
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c) Diametria mikrovale në vend të elektrodave 
shfrytëzon antenë të vogël dypol e cila emeton valë 
elektromagnetike gjatësia valore e të cilës është më e 
vogël se 0,3 m, por frekuenca më e madhe 1000 MHz. 
Valët e emetuara hyjnë te shtresat sipërfaqësore deri në 
thellësi prej 6 cm deri 8 cm, por po ashtu nxehja është 
për llogari të energjisë së absorbuar prej rrezatimit elek-
tromagnetik. Në brendësinë e organizmit nën ndikimin 
e diatermisë për 20–30 minuta. Vjen deri te nxehja e 
qelizave, por ashtu të nxehura mbahen shumë orë. Po 
ashtu të gjitha strukturat te organizimi nuk janë për 
nxehje një lloj. Më e fuqishme nxehen qelizat yndyre, 
skeletit të trurit dhe lëkurës.

Fig. 7. Elektroda për diatermi valëshkurtrë.

Me diatermi arrihet zgjerim i enëve të gjakut; 
zvogëlohet viskoziteti i gjakut me të cilën përmirëso-
het qarkullimi; përshpejtohen proceset e metabolizmit, 
përkatësisht, përmirësohet gjendja shëndetësore.

Pjesë të caktuara të organizmit mund të ekspozu-
ara të nxehjes dhe nën ndikimin e lartë frekuentues të 
fushës magnetike, e cila gjenerohet në përçuesin spiral 
(të shtresuar me izolator të trashë), të vendosur rreth 
pjesës përkatëse të trupit që duhej të nxehet. Për atë 
qëllim shfrytëzohen rrymat e Teslës me frekuencë prej 
10 – 15 MHz. Po ashtu rrymat e lartë frekuentuese, të 
cilat kalojnë nëpër kabllon, krijojnë në organizëm fushë 
magnetike të ndryshueshme.

Fusha magnetike e lartë frekuentuese në organizëm 
është shkak për krijimin e rrymave rrotulluese –(Fukit) 
të cilët energjinë e vet drejtpërdrejt e transformojnë në 
nxehje dhe i nxehin qelizat përkatëse. Gjatë frekuencës 
së lartë të fushës magnetike, efi kasiteti i nxehjes është 
më i madh.

3. Zbatimi i rrymave të lartë frekuentuese 
në elektro kirurgji

Veprimi i nxehjes të rrymave të lartë frekuentuese 
në elektro kirurgji shfrytëzohen gjatë realizimit të ve-
primeve kirurgjike të caktuara. Në elektro kirurgji ekzi-
stojnë më shumë metoda, por e përbashkët për të gjithë 
është shkatërrimi i të gjitha qelizat.

Elektro koagulimi – është ndalja e gjakderdhjes me 
rryma të larta frekuentuese. Realizohet me elektroda të 
rrafshëta dhe topi;

Elektrotomia – është realizimi i prerjeve kirurgjike 
me shfrytëzimin e elektrodave në formë të gjilpërave të 
holla. Gjatë veprimit të këtillë kirurgjik gjakderdhje nuk 
ka, pasi me koagulim mbyllen enët e gjakut;

Fulgarimi – është destruksion sipërfaqësor i qeli-
zës. Për destruktim të qelizës shfrytëzohen dy elektroda 
aktive (elektroda në formë të gjilpërës, thikë ose top – 
elektroda me sipërfaqe të vogël) dhe pasive (me sipër-
faqe t madhe kontaktuese). Për fuqinë e njëjtë të rrymës 
elektrike të ekspozuar, te elektrodat me sipërfaqe më të 
vogël, dendësia e rrymës është më e madhe. Vlen edhe 
anasjelltas që mundet të vërehet edhe prej këtyre bara-
zimeve:

J
I

S1
1

�  ;         J
I

S2
2

� ;         
J
J

S
S

1

2

2

1
� . 

Desikimi – është tharje sipërfaqësore e qelizës, ku 
më vonë qelizat vdesin. Për atë qëllim shfrytëzohen 
elektroda gjilpërë.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Cila janë metodat themelore të elektro–terapisë me 
rrymë të drejtë?
2. Çfarë është ajo fi zioterapia me rrymat diadinamike?
3. Çfarë është diatermia dhe çfarë diatermi ekzistojnë?
4. Sugjero ku mundet të shfrytëzohen rrymat e lartë fre-
kuentuese në kirurgji dhe përshkruaje veprimin e tyre.
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12.1. NATYRA KORPUSKULARE–
VALORE E DRITËS

Drita e dukshme sipas natyrës fi zike nuk dallon prej 
valëve tjera elektromagnetike, si për shembull, radio-
valët, infra të kuqe, rrezet rëntgen dhe γ Karakteristika 
themelore e valëve të dritës dhe frekuenca e tyre. Ajo 
gjatësi është caktuar prej burimit të dritës, nuk ndrys-
hon gjatë shpërndarjes ose veprimit reciprok të valëve. 
Nga ana tjetër, gjatësia valore λ ndryshon varësisht prej 
shpejtësisë së shpërndarjes të dritës në një mjedis.

Nëse drita në vakuum ka gjatësi valore λo, te ndonjë 
mjedis me indeks të përthyerjes n, gjatësia valore është:

  
n
o.

�.  . (1) 

Valët, si mekanike ashtu edhe elektromagnetike, 
mund të tregohen me ndihmën e sipërfaqes valore. 
Ajo është vend gjeometrike, të cilat gjatë procesit va-
lor lëkunden me faza të barabarta. Sipërfaqja valore 
varësisht prej formës së burimit, mundet të jetë e rraf-
shët,sferike ose cilindrike.

            BRAN               FRONT NA BRANOT 

      ZRAKIZVOR 

VALA FRONTI I VALËS

BURIMI RREZJA

Fig. 1. Vala e rrafshët

Sipas teorisë valore rrezja e dritës puthiten me ka-
hen e përhapjes së valës dhe gjithmonë është normale 
në frontin e valës. Rrezet e valëve të rrafshëta janë para-
lele (fi g.1), deri sa rrezet, pra, te valët sferike përhapen 
prej burimit në mënyrë radiale (fi g.2).

Rrezet e dritës me energji të njëjtë, përkatësisht fre-
kuenca janë monokromatike. Drita e bardhën është 
polikromatike, ajo është përzierje e rrezeve prej dritës 
monokromatike.

TO^KEST IZVOR 

  FRONT NA BRANOT 

BRAN 

ZRAK 

 

FRONTI I VALËS

VALË

RREZE

BURIM PIKA

Fig. 2. Vala sferike.

Një pjesë e dukurive të dritës sikurse që janë: inter-
ferenca, difraksioni dhe polarizimi i vargut të dukurive, 
mjaft  lehtë sqarohen në bazë të paraqitjes valore për dri-
tën. Nga ana tjetër, tërë vargu i dukurive, sikurse janë: 
rrezatimi, absorbimi, foto efekti, efekti – Komptonit 
dhe të tjera mund të sqarohen vetëm nëse drita dhe i 
përshkruhen vetitë e grimcave–korpuskulë. Për të sqa-
ruar këto veti të dyfi shta të dritës që të mbizotëron dhe 
se si valë dhe si korpuskulë zhvillohen parafytyrimet 
për natyrën e kuantit të dritës. Ideja për parafytyrim 
korpuskulare të dritës rrjedh qysh prej Njutnit.

M. Planku, në vitin 1901 e parashtroi hipotezën për 
rrezatimin e diskontinuar të energjisë. Sipas Plankut, 
energjia elektromagnetike rrezatohet në formë të porci-
oneve të caktuara, të quajtur kuante. Energjia E e çdo 
kuant dhe frekuenca e tij f janë të lidhur me barazimin:

 E=h f ,� (2) 

ku h=6,63 10–34 Js është konstanta e Plankut. Shpejtësia 
e shpërndarjes së dritës (ose të cilës do qoft ë rrezatim 
elektromagnetik) është më e madhe në vakuum dhe 
është c= 3,0. 108ms–1.
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Për çdo valë elektromagnetik, pra edhe për dritën, 
lidhja ndërmjet frekuencës f shpejtësia e shpërndarjes 
së valës c dhe gjatësia e saj valore λ, është:

  f .�= c.� (3) 

Megjithatë, barazimi (2) mund të shkruhet:

  
.
hcE �  . (4) 

А. Ајshtajni në vitin 1905 e zgjeroi idenë e Plankut 
me atë që jo vetëm rrezatimi i dritës por edhe shpër-
ndarja dhe absorbimi i saj ndodhin në formë përrua 
të kuanteve të dritës – fotone. Fotonet disponojnë me 
energjinë, masën dhe impulsin e tyre. Masa e fotonit 
është dhënë me:

  
c

h
c
hf

c
Em f .

��� 22
  . (5) 

Përkatësisht, masa e fotonit është më e madhe sa që 
frekuenca e tij është më e madhe. Për shembull, masa 
e fotonit të dritës më të dukshme me frekuencë 5,4. 
1014 Hz është 4.10–36 kg, por masa e fotoneve rëntgen 
me frekuencë 8. 1018 Hz është 4.10–32 kg. Paraqitja e za-
konshme për fotonin është se ajo është pako prej valëve 
energjia e të cilave është aq e madhe, sa që është më 
e vogël gjatësia valore. Prandaj arrihet deri te koncepti 

për dualitet të dritës. Në të vërtetë, drita posedon edhe 
karakteristike korpuskulare dhe valore. Dualizmi i këti-
llë korpuskulare–valor i dritës sot është e njohur edhe te 
elektronet, neutronet dhe mikrogrimcat tjera. Kjo veti e 
grimcave dhe dritës nuk mundet të sqarohet nëpërmjet 
fi zikës klasike, ato përshkruhen në kuadër të mekanikës 
së kuantit.

Valët e dritës, radiovalët, rrezet X–dhe rrezet γ–janë 
valë elektromagnetike të cilat janë dallohen vetëm si-
pas frekuencës dhe mënyrës së përfi timit. Valët EM janë 
valë transvezale dhe përshkruhen me vektorin e fushës 
elektrike E

→
 që lëkundet sipas ligjit të sinusit gjatë kohës 

dhe hapësirë dhe vektorit të induksionit magnetik  që 
lëkundet me frekuencën e njëjtë sikurse fusha elektri-
ke. Te valët EM fusha elektrike dhe magnetike lëkun-
den me faza të barabarta. Ndryshimi i fushës elektrike 
EE krijon ndryshim të induksionit magnetik B

�
, që sjell 

deri te ndryshimi i E
→

.
Sikurse është sot e njohur ekzistojnë valë EM me fre-

kuencë prej 104 Hz deri 1021 Hz. Diapazoni prej të gjitha 
gjatësive valore paraqet spektër të RREM, përkatësisht 
në spektrin elektromagnetik janë përfshirë valët elek-
tromagnetike duke fi lluar prej radiovalëve (λ≈103) deri 
te rrezet γ (λ≈10-12m). Prej këtij diapazoni të gjerë të 
frekuencave të valëve elektromagnetike, vetëm pjesa 
e ngushtë kanë aft ësi, duke rënë mbi rrjetën e syrit të 
shkaktojnë shqisë për pamje. Ato u përgjigjen gjatësive 
valore prej 400 deri 760 nm.

 
 E (eV)  1,2h10-8   1,2h10-6   1,2h10-4  1,2h10-2      1,2        1,2h102    1,2h104      1,2h106 

 

  f (Hz)    3h106        3h108          3h1010      3h1012         3h1014       3h1016     3h101818     3h1020        3h1022 

          

 

��.�(m)    10
2                 1           10

-2
        10

-4               10
-6                10

-8             10
-10            10

-12                10
-14 

   
 

�.�(nm)                       760-660       660-590     590-575      575-510          510-440        440-380 

radio 
valë

mikro 
valë

infrakuqe UV 
rreze

x rreze γ rreze

    e kuqe            portokall          e verdhë        e gjelbër           e kaltër           vjollcë

Fig. 3. Spektri elektromagnetik.
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12.2. RREZATIMI INFRAKUQ DHE 
ULTRAVJOLLCË

Rrezatimi infrakuq
Në spektrin elektromagnetik rrezatimi infrakuq 

gjendet ndërmjet kufi rit të kuq të dritës së dukshme (me 
gjatësi valore 760 nm) dhe mikrovalëve rreth (350 μm). 
Rrezet infrakuqe janë të padukshme për syrin e njeriut, 
sepse nuk kanë mjaft ë energji të arrijnë deri te retina e 
syrit dhe të shkaktojnë përshtypje drite. Rrezatimi in-
frakuq ka veprim të fortë termik.

Ekzistojnë burime të ndryshme të rrezatimit infra-
kuq. Rreth 50% të spektrit elektromagnetik të Diellit 
gjendet në këtë regjion. Një prej burimeve më të shpe-
shta që shfrytëzohet është teli inkadashent i volframit. 
Rrezet infrakuqe përfi tohen edhe nga harku elektrik.

Praktikisht të gjitha trupat, α dallim nga natyra 
e tyre, në temperaturë më të lartë se zeroja absolute 
tërësisht rrezatojnë në regjionin infrakuq. Është e qartë 
se, në temperatura më të ultë rrezatimi ka gjatësi valore 
më të mëdha se sa në temperatura më të larta.

Disa substanca shumë e absorbojnë rrezatimin in-
fra të kuq, ndërsa disa janë plotësisht të tejdukshme për 
këtë rrezatim. Për shembull, uji i cili është i tejdukshëm 
për pjesën e dukshme të spektrit si edhe për rrezet ultra-
vjollcë, gati tërësisht e absorbon rrezatimin infra të kuq. 
Kuarci i absorbon këto reze me gjatësi valore mbi 3000 
nm, ndërsa kripa i lëshon deri 15000 nm. Plotësisht të 
tejdukshëm për këtë rrezatim janë germaniumi dhe si-
liciumi.

Për jetën në Tokë me rëndësi të madhe është aft ësia 
e rrezeve infra të kuqe të kalojnë nëpër atmosferë. Duke 
kaluar nëër atmosferë, për shkak të procesit të shpërn-
darjes dhe absorbimit, rrezatimi infra të kuq dobëso-
het. Kjo në masë të madhe varet edhe nga papastërtia 
në atmosferë. Vetëm një pjesë e vogël e rrezatimit infra 
të kuq që e rrezaton Toka e lëshon atmosfera, sepse bë-
het absorbimi i tyre nga avulli i ujit. Në këtë mënyrë 
atmosfera luan rolin e izoluesit termik, e cila nuk lejon 
që Toka natën shpejt të ft ohet.

Rrezet infra të kuqe u nënshtrohen ligjeve që vlejnë 
edhe për rrezet e dritës (përkthehen, refl ektohen), in-
terferojnë, pësojnë difraksion nga pengesat përkatëse. 

Kjo do të thotë rrezet infra të kuqe mund të fokusohen 
me pasqyra dhe thjerrëza të përpunuara nga materialet 
përkatëse. Prandaj, spiralet e ngrohëseve elektrike janë 
vendosur në fokusin e pasqyrave parabolike nga llama-
rina të politura.

Eksperimenti klasik, i cili vërteton vetitë e rrezeve 
infrakuqe, si edhe ajo se mjediset që janë të patejduk-
shme për rrezet e dukshme mund të jenë të tejduksh-
me për rrezet infrakuqe, është eksperimenti i Tindalit 
të paraqitur në fi g. 1.

Ena e qelqit është e mbushur me tretje të jodit në 
disulfi d karboni. Kjo tretje është plotësisht e zezë dhe

 

F 
I+CS2

 
Fig.1 Eksperimenti i Tindalit

e patejdukshme për dritën e dukshme, por e lëshon rre-
zatimin infrakuq në interval të gjerë. Kur ena është ven-
dosur në rrugën e rrezeve paralele të dritës, të fi tuar nga 
llamba harkore, pas enës në vendin F ku fokusohen rre-
zet infrakuqe një copë letër e zezë shumë lehtë të ndi-
zet. Në këtë eksperiment ena e qelqit vepron si thjerrëz 
përmbledhëse, në fokusin e të cilës sipas ligjeve të op-
tikës gjeometrike duhet të gjendet letra e zezë për t’u 
ndezur.

Rrezatimi infra tëkuq shfrytëzohet për hulumti-
min e strukturës së atomeve dhe molekulave. Spektrat 
absorbuese infra të kuq shfrytëzohen për identifi kimin 
e substancave, hulumtimin e molekulave si edhe për 
studimin e bashkëveprimeve të ndryshme të moleku-
lave. Në rend të parë ato janë molekula që kanë natyrë 
organike.

Rrezet infra të kuqe kanë gjetur zbatim të gjerë në 
teknikën fotografi ke infra të kuqe. Me ata mund të fi -
tohen fotografi  me më shumë konstante të objekteve të 
cilët gjenden në largësi të mëdha. Prandaj atë shfrytëzo-
hen gjatë studimit të planetëve, yjeve, mjegullinave.
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Fig. 2. Fotografi a infra e kuqe e atmosferës së Tokës. 
Rretë më të errëta janë më të ngrohta nga ato më të 

ndritshme

Këto veti shfrytëzohen edhe në mjekësi, krimina-
listikë, astronomi. Teknikë, për qëllime ushtarake etj. 
Fotografi të me një teknikë speciale mund të bëhen në 
errësirë të plotë (shikim nate).

Laserët infrakuq shfrytëzohen për lidhje komunika-
tave në Tokë dhe në kozmos. Rrezet infrakuqe në te-
knikë për tharjen e ngjyrave, qeramikës, dhe trupa të 
tjerë, në industrinë ushqimore për tharjen e prodhime-
ve bujqësore.

Në mjekësi rrezet infrakuqe shfrytëzohen në dia-
gnostikë dhe terapi.

 

a) b)a) b)

Fig. 3. Termogrami i duarve. a) para pirjes së duha-
nit, b) pas pirje së duhanit. Pas pirjes së duhanit shi-

het se duart janë më të ft ohta

Si detektor të rrezatimit infrakuq nuk shfrytëzohen 
fi lm (ata janë të ndjeshëm për λ < 900 nm), por ter-
mistorët,gjysmëpërçuesit rezistenca e të cilëve shumë 
zvogëlohet me zmadhimin e temperaturës, fotodiodat, 

termoelementet et. Për fotodioda zakonisht shfrytëzo-
het InSb ose HgdT është (zhiva–kadiumi–teluri).

Regjistrimi i temperaturës të një objekti të caktuar 
në bazë të detektimit preciz të rrezatimit infrakuq qu-
het termografi . Me kë të rast fi tohet fi gurë e quajtur ter-
mogram (fi g. 3). Termografi a shfrytëzohet në teknikën 
ushtarake (,,shikim nate“, incizimi në mjegulli dhe 
natën të sendeve dhe rrethinën e saj) mjekësi dhe fusha 
tjera nga shkenca dhe teknika.

Rrezatimi infra të kuq shfrytëzohet në infra të kuqe 
mitkoskopi dhe gjatë përpunimit të qarqeve integrale.

Gypi konvertorë infra të kuqe ose teleskopi infra të 
kuq mundëson shndërrimin e drejtpërdrejt të rrezati-
mit infra të kuq. Me atë mund të shihen sende me tem-
peraturë të lartë (motor gjatë punës, sende me tempera-
turë të lartë, gypa të nxehta të armëve).

Rrezatimi ultravjollcë
Në spektrin elektromagnetik në anën kah gjatësitë 

valore më të vogla prej 400 nm, deri 10 nm është rreza-
timi ultravjollcë.

Fig. 4. Fotografi a ultravjollcë e sipërfaqes 
së Tokës

Syri e absorbon këtë rrezatim, i cili ndonëse ka ener-
gji më të madhe nga rrezatimi infra kuq, nuk mund të 
arrijë deri te retina dhe të shkaktojë përshtypje drite. 
Biles pjesa ultravjollcë e afërt është e padukshme për një 
numër të madh njerëzish. Ky regjion mund të regjistro-
het me ndihmën e ekranit fl uoreshent (nga zink sulfi ti). 
Ekrani edhe pas pjesës ngjyrë vjollcë ndriçon me ngjyrë 
gjelbër–kaltër.
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Burimet e rrezatimit vjollcë janë llambat harkore, 
metalet shumë të nxehura gjatë ndriçimit të bardhë, 
ndërsa ekziston edhe rrezatim laseri në këtë regjion. Po 
ashtu, pjesa më e madhe e spektrit të zhivës gjendet në 
këtë regjion, prandaj llambat e zhivës në mjekësi për de-
zinfeksionet e hapësirave.

Qelqi i thjeshtë e absorbon rrezatimin ultravjollcë 
me gjatësi valore nën 315 nm, ndërsa qelqi i kuarcit e 
lëshon deri 180 nm. Nën veprimin e rrezatimit ultra-
vjollcë fl uoreshent dhe qelqi i uraniumit fl uoreshent me 
ngjyrë karakteristike të gjelbër. Tretja e kinin sulfatit 
dhe petrolej fl uoreshent me ngjyrë të kaltër. Prandaj, ata 
shfrytëzohen në mikroskopinë fl uoreshente. Rrezatimi 
ultravjollcë shfrytëzohet në kriminologji, për të vërte-
tuar bankënotat e rrejshme, në arkeologji (tekstet që 
dobët shihen, të lyera me material lumineshent, kur 
ndriçohen me këtë rrezatim lexohen). Rrezatimi ultra-
vjollcë shfrytëzohet te llambat lumineshence përcakto-
het përbërja e disa substancave.

Gjatë studimit spektroskopik me rrezatimin ul-
travjollcë, meqë ajo absorbohet nga ajri dhe qelqi, 
shfrytëzohen vakum spektrografe me prizma nga fl uo-
rit ose rrjeta difraktive.

Ligjet e absorbimet vlejnë edhe për rrezet ultra-
vjollcë. Nëpërmjet spektrave ultravjollcë të atomeve 
dhe molekulave fi tohen njohuri për ndërtimin e shtre-
save të jashtme elektronike të atomeve, si edhe njohuri 
për lidhjet kimike të molekulave dhe struktura e tyre. 
Spektroskopia ultravjollcë e absorbimit në mjekësi dhe 
biologji shfrytëzohen shpesh sepse është e shpejtë dhe 
precize.

Rrezatimi ultravjollcë ka veprim fotokimi, mund 
të shkaktojë ndryshime të mëdha në emulsonin e fo-
tografi së. Gjatë absorbimit të këtij rrezatimi te tole-
kulat e DNK bëhet shkëputja e lidhjeve të hidrogjenit 
dhe copëtimi i spirales dyfi she. Prandaj, nën vepri-
min intensiv të rrezatimit ultravjollcë mund të arrihet 
deri te shkatërrimi i qelizës. Prandaj,rrezet ultravjollcë 
shfrytëzohen për sterilizim. Por, dozat e vogla të rrezati-
mit ultravjollcë të afërt shkaktojnë vetëm pigmentimin 
e lëkurës dhe janë të shfrytëzueshme. Kështu, mjekimi i 
sëmundjeve të rakitisit me këtë rrezatim është rezultat i 
krijimit të vitaminës D. Duhet të dimë se më e përshtat-

shme kohë për rrezitje është kur atmosfera nuk është e 
tejnxehur dhe të ngopur me avuj uji.

FIZIKA DHE EKOLOGJIA
Për botën e gjallë burim kryesor i rrezatimit ultra-

vjollcë është Dielli. Nga Dielli në sipërfaqen e Tokës 
arrin rrezatim ultravjollcë me gjatësi valore më të vo-
gla absorbohen nga atmosfera. Prandaj ky rrezatim 
është më i madh në malet e larta.

Gjatë bashkëveprimit të rrezatimit ultravjollcë me 
oksigjenin e shtresave të larta të atmosferës (stratos-
fera) krijohet ozon (O3). Ozoni shumë e absorbon 
rrezatimin ultravjollcë të dëmshëm dhe e shndërron 
në nxehtësi. Vitet e fundit si rezultat i shfrytëzimit të 
tepër të freonit (gaz që shfrytëzohet në mjetet ft ohëse 
edhe për disa spreje) jo vetë që e zvogëlon trashësinë 
e shtresës së ozonit, por krijo edhe,,vrima ozonike“ 
(veçanërisht mbi Antarktikun).

Pyetje, detyra, aktivitete
1. pse ndërmjet temperaturës së ditës dhe natës së 

Hënës ekziston ndryshim i madh?
2. Cili është dallimi ndërmjet rrezatimit ultravjollcë 

dhe infrakuq?
3. α u nënshtrohen rrezet infrakuqe dhe ultravjollcë 

ligjeve të optikës gjeometrike, të cilët vlejnë edhe për 
rrezet e dritës? Përmendi disa shembuj.

4. Pse nuk mund të nxeheni nëse rezatoheni pas 
qelqit të dritares?

5. Pse syri i njeriut nuk mund ta shoh rrezatimin 
infra të kuq dhe ultravjollcë?

6. Përcaktoni frekuencat e rrezatimit infra të kuq 
dhe ultravjollcë sipas shënimeve që janë dhënë në tekst.

A mundet me prizëm të qelqit të zbërthehet në 
spektër rrezatimi infra të kuq ose ultravjollcë. α me 
rrjetë difraktive.

8. Ku është më i madh intensiteti i rrezeve ultravjoll-
cë të rrezatimit të Diellit: në sipërfaqen e detit, në maje 
të bjeshkëve, në kozmos?
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12.3. LIGJET THEMELORE TË 
GJEOMETRISË OPTIKE

Gjeometria optike është ndërtuar në bazë të këtyre 
ligjeve dhe principeve themelore për zgjerimin e e dri-
tës në mjedise optike homogjene, ligj për zgjerim të 
pavarur të rrezeve të dritës, ligji për përthyerje dhe re-
fl eksion të dritës dhe principit për anasjelltas prej ose 
inverzion i rrezeve të dritës.

Ligji për zgjerimin drejtvizor të dritës thotë: drita 
nëpër mjedisin homogjen dhe të izoluar zgjerohet drej-
tvizorisht. Ky ligj vlen, vetëmnëse dimenzionet e hapjes 
ose pemgesave janë më të mëdhaja ose të pakrahasue-
shme me gjatësinë valore të dritës. Nëse kjo nuk është 
rast, drita shmanget prej zgjerimit drejtvizor.

Ligji për zgjerim të pavarur të rrezeve të dritë tho-
të: nëse në pjesë të hapësirës njëkohësisht zgjerohen më 
shumë rreze, zgjerimi i çdonjërit prej tyre nuk i pengon 
zgjerimit të rrezes tjetër dhe anasjelltas.

Ligji për refl eksion dhe përthyerje – Nëse duaj drite 
prej dritës paralele dhe monokromatike bie nën këndin 
α në lidhje me normalen, e ngritur prej pikës së ramjes 
mbi sipësrfaqen kufi tare të dy mjediseve të ndryshme 
optike, mjedisi 1 dhe mjedisi 2, pjesë e dritës ndërhyrë-
se refl ektohet në mjedisin 1 nën këndin a‘, kurse pje-
sa duke kaluar në mjedisin 2 përthyhet (refrakton) nën 
këndin b, (fi g. 1).

 GRANI^NA POVR[INA 
+' + 1 

  UPADEN ZRAK  ZRAK KOJ SE ODBIVA 

 
n2 

n1 

1 

2 

 

NORMALJA

RREZJA 
NDËRHYRËSE

RREZJA QË 
RREFLEKTOHET

RREZJA QË PËRTHYHET

Fig. 1

Këndi α në të cilin rrezja bie është i barabartë me 
a‘që rrezja e dritës së refl ektuar e ndërton me normalen 
të ndërtuar prej pikës së rënies mbi sipërfaqe kufi tare:

� � + =  +' , (1) 

Kur drita kalon nëpër dy mjedise me natyrë të 
ndryshme, në kufi rin ndërmjet dy mjediseve ndryshon 
drejtimi i rrezes së dritës. Th uhet se gjatë kalimit prej 
një mjedisi të dritës përthyhet (fi g. 1).

Ligji për refl eksion dhe përthyerje thotë: rrezja nën 
të cilën drita bie mbi sipërfaqen e ndarë ndërmjet dy mje-
diseve të ndryshme të dritë sipas natyrës, rrezja nën të ci-
lën refl ektohet, rrezja që kalon nëpër mjedisin e dytë dhe 
normales të sipërfaqes kufi tare të ngritur prej pikës në të 
cilën bie rrezja, shtrihen në rrafshin e njëjtë.

Këndi (a) nën të cilin rrezja bie dhe këndi (β) nën të 
cilin rrezja përthyhet dhe hyn te mjedisi i dytë, të matu-
ra prej normales në pikën e rënies, janë të lidhura me të 
ashtuquajturën ligjin Snelius–Dekart:

  ��
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sin
sin
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v

 
 const . (2) 

ku me v1 dhe v2 janë shënuar shpejtësitë e dritës te mje-
disi 1, përkatësisht te mjedisi 2. Herësi prej shpejtësisë 
së dritës në vakum dhe shpejtësia nëpër çfarëdo mjedis 
optik quhet indeksi absolut i përthyerjes. Nëse shpej-
tësia e zgjerimit të dritës në vakum shënohet me c, në 
atë rast për të dy mjediset, që kanë indeks absolut të 
përthyerjes n1 dhe n2, përkatësisht mund të shkruhet: 
n1=c/v1, n2=c/v2. Duke i pjesëtuar të dy barazimet e fun-
dit, fi tohet:
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ku n2,1 është indeksi relativ i përthyerjes së mjedisit të 
dytë në lidhje me të parën. Për shembull, indeksi abso-
lut i përthyerjes të ujit për gjatësinë valore λ=589 nm 
(vija e verdhë e natriumit) është 1,33.

Mjedisi me vlera më të larta të indeksit absolut të 
përthyerjes është optike më e dendur. Prandaj, gjatë 

RREZE QË PËRTHYHET
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përthyerjes të tufës së dritës më e rrallë prej mjedisit 
optik në mjedisin më të dendur optik (n2 > n1) vjen deri 
te afrimi i rrezes nga normalja β < α, që vijon prej ba-
razimit (3), por kur është n2 < n1 rrezja largohet prej 
normales α<β.

Principi i anasjelltë prej ose inverses të rrezeve të 
dritës thotë: nëse ndryshon kahja e shpërndarjes së rre-
zeve të dritës, atë e përcjellin të njëjtë trajektore.

12.4 REFLEKSIONI TOTAL

Endoskopi
Refl eksioni total i dritës ndodh gjatë përhapjes së saj 

prej mjedisit optik më të dendur në mjedis optik më të 
rrallë kur këndi ndërhyrës është më i madh prej vlerës 
së caktuar. Për shembull, për ujë–ajër refl eksioni total 
ndodh kur këndi ndërhyrës do ta tejkalon vlerën prej 
48035‘.

Kur mbi sipërfaqen kufi tare ndërmjet mjedisit op-
tik më të dendur dhe mjedisit optik më të rrallë bie në 
mënyrë divergjente duaja e rrezeve, sikurse që është 
paraqitur te fi g. 1, një pjesë e rrezeve për të cilët a<ag, 
përthyen edhe në mjedisin më të rrallë, po ashtu duke u 
larguar prej normales.

Nëse këndi i ndërhyrjes α rritet, këndi i përthyerjes 
β rritet më shpejtë. Në kushtet e atilla vlerë më të madhe 
të mundshme që mund ta fi ton këndi β është 900. Këndi 
ndërhyrës, për të cilin rrezja përthyese rrëshqet nëpër 
sipërfaqen kufi tare (rrezja A), quhet këndi kufi tar ose 
këndi i refl eksionit total αg (fi g. 1).

2 
  VOZDUH 

n2 

n1 +g 

1g 

S 

B 

A 

1 

+' + 

  VODA 1 

Ajër

Uji

Fig. 1. Refl eksioni total ndodh për kënde më të
mëdhenj se këndi kufi tar α > ag.

Për këndet a>ag drita ndërhyrëse tërësisht refl ekto-
het (rrezja B, fi g. 1). Për këndet e atillë nuk ka kalim të 
dritës në mjediset optike më të rralla. Ajo dukuri quhet 
refl eksioni total.

Vlera e këndit kufi tar ag varet prej indeksit të përt-
hyerjes të dy mjediseve. Këndi kufi tar αg përcaktohet 
prej ligjit të Sneleus–Dekartit nëse te ai janë βg=900, për-
katësisht sin βg =900=1:
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Për shembull, nëse mjedisi 1 është qelq me indeks të 
përthyerjes 1,52, mjedisi ajër me indeks të përthyerjes 
1,00, atëherë këndi kufi tar për kufi rin qelq–ajër është  
αg=410.

Prandaj gjatë këndit ndërhyrës α>410 në kufi rin 
qelq–ajër gjithmonë ka refl eksion total. Dukuria refl ek-
sioni total i dritës është shfrytëzuar te prizmat e ndrysh-
me dedikimi i të cilave është t’i shmang rrezet për 900 
(fi g. 2), 1800 ose sasi tjera të këndeve, sikurse janë, për 
shembull periskopët.

 

2 

1 

2' 1' +�>�+g 

+ 

+g=41o

Fig. 2. Prizma drejtkëndore për refl eksionin total

Refl eksioni total mund të vërehet nëse rrezja e dri-
tës ndahet me diafragmë rrethore dhe drejtohet të bie 
te boshti i hapjes së një ene nëpër të cilën rrjedh ujë. 
Rrezja e vazhdon rrugën e përshpejtuar duke e përcjell 
lakoren e tij.
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Fig. 3. Shpërndarja e rrezeve të dritës nëpër
fi jen optike (Fiber)

Refl eksioni total i dritës shfrytëzohet te mikrosko-
pët imerzion, gjatë realizimit të konstruksionit të disa 
instrumenteve optike, si për shembull, te refraktometri 
i Abeovit me të cili matet indeksi i përthyerjes së lën-
gjeve etj.

Te fi jet optike (fi bër), fi g. 3) ndodh refl eksion total i 
dritës. Ato paraqesin fi je të holla (diametër përafërsisht 
5–10.10–6 m), të bëra prej materialit optik të tejdukshëm 
(ndonjë dielektrik, për shembull, polimeri etj.) nëpër të 
cilin të mund të shpërndahet drita. Brendësia e fi jes op-
tike, zakonisht, është bërë prej qelqi të kuarcit ose prej 
ndonjë polimeri, kurse sipërfaqja është mbuluar me 
shtresë të hollë prej llojit tjetër të qelqit me indeks më të 
vogël të përthyerjes.

 

Fig. 4 Tufa prej fi jeve optike

Fijet optike shfrytëzohen veçanërisht në duaj (fi g. 
4), po ashtu çdo fi je e veçantë e bartë fotografi në prej 
pjesë më të vogël të sendit që vërehet.

Kur drita bie te fi ja optike nën këndin më të vogël se 
ag, përjeton refl eksion të shumëfi shtë dhe kështu shpër-
ndahet sipas gjatësisë së tij (fi g. 3). Po ashtu me fi jet op-
tike mund të shtrembërohet rruga e tufa së dritës.

 

Lidhja për ujë, ajër 
ose mjete shtesë

Fig. 5 Endoskop

Në mjekësi fi jet optike shfrytëzohen për konstruksi-
onin e endoskopit.

Endoskopi (fi g. 5) është instrument special që mun-
dëson qasje vizuale deri te brendësia e organeve (rrugët 
e frymëmarrjes–bronkoskop, trakti digestiv–gastro-
skop, laringoskop, pjesë prej gjakrrjedhjes). Ai përbë-
het prej burimit të dritës (He–Ne laser) dhe dy tufë prej 
fi jeve optike drejtvizorisht të radhitura të vendosura 
te gypi i përbashkët. Zakonisht njëra duaj shërben për 
ndriçim të organit të hulumtuar dhe përbëhet prej rreth 
6 000 fi je, ndërsa duaja tjetër është për bartjen e fotogra-
fi së dhe është ndërtuar prej rreth 8 000 fi je.

Fijet optike gjejnë zbatim të gjerë te optika integra-
le për kodimin dhe bartjen e informatave, për lidhje të 
terminaleve kompjuterike etj. Llogaritet se retina e syrit 
është struktura më e ndërlikuar fi je optikës e organizi-
mit të lartë, e përbërë prej 108 fi je të tejdukshme.

Pyetje dhe detyra
1. Kur ndodh refl eksioni total?
2. α keni vërejtur refl eksion total në natyrë rreth 

jush?
3. Çka janë fi je fi bër dhe ku gjejnë zbatim?
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12.5. PASQYRA E RRAFSHËT

Fytyra në pasqyrën e rrafshët
Prej numri më të madh elementesh optike të cilat 

kanë gjetur zbatim shumë të gjerë në jetën e përditshme 
dhe në shkencë, më e thjeshtë është pasqyra e rrafshët.

Pasqyra e rrafshët paraqet sipërfaqe ideale të rraf-
shët të disa metaleve, (argjendit, aluminit, kromi ose 
nikeli), e cila pjesën më të madhe të dritë rënëse e pa-
sqyron (deri 96%). Kjo realizohet duke bartur një shtre-
së të hollë të metaleve të si përmendur në pllakat e rraf-
shëta të qelqit, gjë që është rast më i shpeshtë gjatë fabri-
kimit të pasqyrave të rrafshëta.
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Fig.1.

Të supozojmë se sipërfaqja MN paraqet pasqyrë të 
rrafshët (fi g. 1). Para pasqyrës së rrafshët le të gjendet 
një burim pikësor i dritës (trupi) i shënuar me P nga i 
cili bien më shumë rreze në pasqyrë. Ndajmë një tufë 
radiale drite ku rrezet kufi tare të dritës i shënojmë me 1 
dhe 2. Çdo rreze e tufës gjatë rënies në sipërfaqen e pa-
sqyrës pasqyrohet sipas ligjit të pasqyrimit. Lehtë mund 
të vërehet se edhe tufa e pasqyruar, e cila kufi zohet me 
rrezet 1‘ dhe 2‘, po ashtu është radial dhe ajo sikurse ka 
dal nga pika L, e cila gjendet pas pasqyrës. Kjo pikë në 
të cilën priten vazhdimet e rrezeve të pasqyruara quhet 
shëmbëllim i trupit P. Shëmbëllimi L nuk mund të ka-
pet në ekran, sepse është fi tuar me vazhdimin e rrezeve 
të pasqyruara reale. Shëmbëllimi i fi tuar kështu është 
imagjinar.

Po theksojmë se në vizatim kemi vizatuar vetëm një 
pjesë të rrezeve që nisin nga burimi pikësor P. Kuptohet 
se nga ai në pasqyrë bie pa fund numër rrezesh. Për për-
fi timin e shëmbëllimit të trupit pikësor, mjaft on të viza-
tohet rruga e vetëm dy rrezeve.

Nga fi gura qartë shihet se largësia e trupit p deri te 
pasqyra është e barabartë me largësinë e shëmbëllimit l 
deri te pasqyra.

Këtë e vërteton edhe analiza vijuese: trekëndëshi 
POA është i puthitshëm me trekëndëshin OLA. Nëse 
është ashtu atëherë është: 

OA
OL

OA
PO

�    ili  OLPO �  ose

që tregon se 

p= l  .                        (1) 

Nëse dimë si fi tohet shëmbëllimi i një pike, lehtë 
mund të ndërtohet edhe shëmbëllimi i një trupi më të 
komplikuar. Te trupat e rregullt gjeometrik mjaft on të 
përcaktohen shëmbëllimet e pikave karakteristike të 
trupit. Për këtë gjë shfrytëzohet fakti se largësia e shëm-
bëllimit e cilës do pikë nga pasqyra është e barabartë me 
largësinë e tij nga pasqyra. Një shembull të shëmbëlli-
mit kështu të fi tuar është dhënë n fi g. 2.

 

A A1 

B B1 

C C1

Fig. 2

Sipas këtij, dhe shumë shembujve të tjerë mund të 
përfundohet se madhësia e shëmbëllimit te pasqyra e 
rrafshët është e barabartë me madhësinë e trupit.

Shembull të pasqyrës së rrafshët paraqet edhe sipër-
faqja e ujit (fi g. 3).
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Fig. 3

Shëmbëllimi në pasqyrën e rrafshët dallohet nga 
trupi vetëm nënë veçori. Ana e djathtë e trupit bëhet 
anë e majtë e shëmbëllimit. Kjo bukur shihet kur diku-
sh qëndron para pasqyrës dhe do ta ngrit dorën, (dora 
e djathtë e trupit është e majtë në pasqyrë). Kjo veti e 
shëmbëllimit quhet simetri pasqyruese.

 
  leva 

raka 
  desna 

raka 
dora e 
djathtë dora e 

majtë

Fig. 4

Është interesante se në ndërtimin e disa molekulave 
biologjike në organizmat e gjalla mund të gjendet sime-
tri pasqyruese.

Këtë fakt shkenca nuk e ka sqaruar.

Zbatimi i pasqyrës së rrafshët
 
 

 

 
Fig. 5

Përveç zbatimit shtëpiak të zakonshëm, pasqyra e 
rrafshët gjen zbatim të madh te një varg mjetesh optike. 

Zbatohet çdo kund ku me ndihmën e pasqyrimit duhet 
të rrotullohet tufa e dritës për një kënd të caktuar. Njëri 
nga mjetet e tilla është edhe periskopi (fi g. 5).

Pasqyrat e rrafshëta shfrytëzohen edhe te mjetet ku 
duhet të maten kënde të vegjël. Të tillë janë për shem-
bull, galvanometrat me pasqyra ose peshoret e torzio-
nit për matje precize të forcave. Gjatë matjes së këndeve 
të vegjël shfrytëzohet rreze drite e cila lëshohet të bie 
në pasqyrë. Rrezja pas pasqyrimit shihet në largësi të 
mëdha. Gjatë rrotullimit të vogël të pasqyrës tufa e pa-
sqyruar dhe kahëzim në ekran bën zhvendosje të mëd-
ha. Këtu vjen në shprehje edhe fakti se kur pasqyra rro-
tullohet për një kënd të caktuar φ këndi i pasqyrimit 2φ, 
Domethënë këndi i rrotullimit të rrezes së pasqyruar dy 
herë është më i madh se këndi i rrotullimit të pasqyrës.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Ktheje në faqe të ndonjë libri kah pasqyra e rrafshët, 
α mund ta lexoni tekstin?
2. Shpjegoni pse këndi i rrotullimit të rrezes së pasqyru-
ar është dy herë më i madh nga këndi i rrotullimit të 
pasqyrës.
3. Ju dëshironi të bëni fotografi  deri sa qëndroni para 
pasqyrës së rrafshët. Në cilën largësi duhet ta rregullo-
ni mprehtësinë e fotoaparatit tuaj për të fi tuar fi gurë të 
mirë?
4. Vendosni dy pasqyra të rrafshëta në kënd të drejtë, 
ndërsa ndërmjet tyre vendosni një qiri. Sa shembëllime 
fi toni? Sa shëmbëllime të qirit do të fi toni nëse të dyja 
pasqyrat janë paralele, ndërsa qiriu është ndërmjet tyre?
5. Nëse fëmija afrohet te pasqyra me shpejtësi 0,5 m/s, 
sa është shpejtësia e shëmbëllimit të tij: a) në raport me 
pasqyrën; b) në raport me fëmijën?
6. Kërkoni ndonjë libër ose në internet dhe ndërtoni 
kaleidoskopin. Synoni që vet ta shpjegoni se si me të 
mund të fi tohen lara të bukura.

Rezyme e shkurtër
–Sipërfaqe e rrafshët e lëmuat prej të cilës drita refl ekto-
het paraqet pasqyrë të rrafshët.
–Shëmbëllimi te pasqyra e rrafshët është imagjinar, të 
vendosur në largësi të barabartë si edhe trupi dhe është 
i barabartë me madhësinë e tij.
–Te shëmbëllimi i pasqyrës dhe trupit vlen simetria e 
pasqyrës: ana e majtë bëhet ana e djathtë dhe anasjelltas.
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–Pasqyra e rrafshët gjen zbatim të gjerë te aparatet op-
tike ose gjatë matjes së këndeve të vegjël të rrotullimit.

12.6. PASQYRAT SFERIKE

Pasqyrat sferike janë pjesë të sipërfaqeve sferike të 
cilat me përpikëri i pasqyrojnë rrezet e dritës. Sipas 
formës së sipërfaqes sferike nga e cila pasqyrohen rre-
zet, pasqyrat mund të jenë të lugëta (konkave) dhe të 
mysëta (konvekse).

Në çdo pasqyrë sferike (fi g. 1) dallohen: qendra op-
tike e pasqyrës C–ajo është qendër e sferës nga e cila 
është përfi tuar pasqyra; hapja e pasqyrës–ajo është kor-
da AB; kulmi i pasqyrës O–ajo është pika më e lugët, 
respektivisht më e mysët e sipërfaqes sferike (ajo është 
mesi i pasqyrës); boshti optik kryesor–ajo është drejtëza 
që kalon nëpër qendrën optike dhe kulmin e pasqyrës.

f
B

A

OC F

 
Fig. 1. Pasqyra konkave

Nëse në pasqyrën konkave bie tufë e rrezeve para-
lele me boshtin optik, ata pasqyrohen ashtu që kalojnë 
nëpër pikën F. Kjo pikë gjendet në boshtin optik dhe 
paraqet fokus (vatër) F të pasqyrës. Largësia OF�f  
është largësia fokale (ose largësi vatërore) e pasqyrës.

Te pasqyrat konkave fokusi është pika në të ci-
lët vazhdimet gjeometrike të rrezeve të pasqyruara. 
Me fj alë tjera tufa e rrezeve paralele me boshtin op-
tik pas pasqyrimit nga pasqyra konvekse divegjojnë. 
Vazhdimet e të gjitha rrezeve të tufës divergjente priten 
në fokusin cili gjendet pas pasqyrës konvekse (fi g. 2).

 O

FC

 

Fig. 2 Pasqyra konvekse

 

Fig. 3 Fotografi a e pasqyrës konvekse

Për pasqyrën sferike, kur rrezet bien afër kulmit O, 
largësia fokale është

  
2
Rf � , (1) 

respektivisht fokusi është në mesin ndërmjet kulmit 
dhe qendrës së lakesës së pasqyrës.

Formimi i shëmbëllimeve te pasqyra 
sferike. Barazimi i pasqyrës

Gjatë ndërtimit të shëmbëllimeve me ndihmën e 
pasqyrës sferike, më së shpeshti janë të mjaft ueshme dy 
rreze me rrugë të njohur të cilat kalojnë nëpër pikën e 
njëjtë. Shëmbëllimit i asaj pike përfi tohet në pikëprerjen 
e atyre dy rrezeve. Nëse shëmbëllimit fi tohet gjatë prer-
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jes së rrezeve të refl ektuara, atëherë ai është real, ndërsa 
kur fi tohet si vazhdim gjeometrike i rrezeve të refl ektu-
ara, shëmbëllimit është imagjinar.

Gjithmonë është e njohur rruga e rrezeve karakteri-
stike vijuese (shiko fi g. 4).

1. Rrezja që bie kah pasqyra paralele me boshtin 
optik pas pasqyrimit kalon nëpër fokus.

2. Rrezja që bie nën këndin α në kulmin O të pa-
sqyrës pasqyrohet me të njëjtin kënd.

3. Rrezja që kalon nëpër fokusin pas pasqyrimit 
është paralele me boshtin optik.

4. Rrezja që kalon nëpër qendrën optike C, meqë 
është normal në sipërfaqen e sferës, pas pasqyrimit 
kthehet nëpër të njëjtën rrugë.

 

y 

p 

L 

3 

1 

p > 2 f ;  l < 2 f 

P 
C F 

2 

4 

R 
l 

+�

O

 
Fig. 4

Zmadhimi linear M i pasqyrës fi tohet si herës prej 
madhësisë së shëmbëllimit L dhe madhësisë së trupit P. 
Prej ngjashmërisë së trekëndëshave ΔOAB dhe ΔOA1B1 
te fi g. 5 vijon se:

 

  
p
l

P
LM ��  , (2) 

ku l dhe p janë respektivisht largësia e shëmbëllimit dhe 
trupit nga kulmi i pasqyrës.

Lidhja ndërmjet largësisë fokale f, largësisë së trupit 
p dhe shëmbëllimit l nga pasqyra është dhënë me ba-

razimin e pasqyrës. Për ta fi tuar shprehjen analitike të 
barazimit të pasqyrës, do të shërbehemi me fi g. 5.

y

p

L

p > 2 f ;  l < 2 f

P
C F

R=2 f

l

O
A

B

B1

A1

Fig. 5. Përfi timi i shëmbëllimit real me
pasqyrë konkave

Prej ngjashmërisë së trekëndëshave ΔOAB dhe 
ΔOA1B1 (fi g. 5), vijon:

  
p
l

P
L

�  . (3) 

kurse prej ngjashmërisë së trekëndëshave ΔCAB dhe 
ΔA1B1C, vijon

 
fp
lf

P
L

2
2

�
�

�  . (4) 

Me barazimin e anëve të djathta të barazimeve (3) 
dhe (4) dhe pas rregullimit fi tohet:

  
1 1 1
p l f

� �   , (5) 

ose duke pasur parasysh barazimet (1), fi tohet:

  
Rlp
211

�� . (6)  

Me formulat (5) dhe (6) është paraqitur barazimi i 
pasqyrës sferike.

Te pasqyrat sferike me marrëveshje do të marrim:
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– p dhe l–pozitive (+) trupi është para pasqyrës (trup 
real–fi gura)
– l është negativ (–) trupi është pas pasqyrës (fi gurë 
imagjinare)

C

P

F

l

L

p

p < f
l < 0

Fig. 6. Përfi timi i shëmbëllimit të zmadhuar të sendit 
me pasqyrë të lugët (konkave)

– f dhe R janë pozitive (+) qendra e lakesës është para 
sipërfaqes së pasqyrës (pasqyrë konkave)
– f dhe R janë negative (–) qendra e lakesës është pas 
sipërfaqes së pasqyrës (pasqyrë konvekse)

1. Trupi është në largësi më të madhe se R, respek-
tivisht 2f. Nga barazimi (5) del: meqë p > 2f, domos-
do edhe l < 2f. Në këtë rast, paraqitja skematike në fi g. 
5, shëmbëllimit është real, i përmbysur dhe i zvogëluar 

dhe në largësinë më të vogël nga pasqyra në raport me 
trupin.

2. Trupi është në qendër të pasqyrës (p=2f). Nga 
barazimi (5) del se edhe l=2f. Shëmbëllimit në raport 
me trupin është real, i përmbysur me madhësi të njëjtë 
(zmadhimi linear është M=1).

3. Nëse p 2f nga barazimi (5), del se l < 2f e me këtë 
edhe M >1. Në këtë rast shëmbëllimit është i zmadhuar, 
real dhe i përmbysur.

4. Trupi është në fokus (p=f). Nga barazimet (5) dhe 
(2) fi tohet L= dhe M=. Nga këto të dhëna përfundo-
het se, kur trupi është në fokusin e pasqyrës, shëmbëlli-
mit është në pafundësi larg, që do të thotë nuk fi tohet 
shëmbëllim.

5. Trupi gjendet ndërmjet fokusit dhe kulmit të pa-
sqyrës, p < f. Prej barazimit (5) vijon se l është me pa-
rashenjë negative, që do të thotë se shëmbëllimit është 
në anën e kundërt të pasqyrës në raport me trupin. Nga 
paraqitja skematike (fi g. 6) shihet se në rastin e atillë 
shëmbëllimit është zmadhuar, i drejtuar dhe imagjinar.

6. Te pasqyrat e mysëta (fi g. 7) kur trupi gjendet 
para pasqyrës, pavarësisht prej asaj ku është vendosur, 
shëmbëllimit gjithmonë është imagjinar, i zvogëluar 
dhe gjendet ndërmjet fokusit dhe kulmit të pasqyrës (të 
atilla janë retrovizorët te automjetet)

Pasqyrat sferike përdoren te mjetet e ndriçimit,si 
për shembull, te mikroskopi, në mjekësi për të shikuar 
fytin, hundën, veshin dhe syrin, për ndërtimin e instru-
menteve optike; te refl ektorët dhe farat për të kahëzuar 
dritën. Meqë në sipërfaqe të vogël të pasqyrës së mysët 

O
P

F
C

L

     
Fig. 7. Skema optike dhe fotografi a për fi timin e fytyrës të sendit me pasqyrë sferike të mysët
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mundet njëkohësisht të shihen shëmbëllime të zvogëlu-
ara të një numri të madh të trupave, ata të vendosen në 
kthesa të komunikacionit, te automobilat dhe mjeteve 
tjera transportuese për të arritur siguri më e sigurt në 
komunikacion.

SHEMBULLI 1. Pasqyra e konkave ka largësi fokale 
10 cm. Ku do të gjendet shëmbëllimit i trupit, i cili nga 
kulmi i pasqyrës është vendosur: (a) 25 cm, (b) 10 cm, 
(c) 5 cm.

Të përcaktohet rritje e pasqyrës.

Zgjidhje: a) Sipas kushtit f=10 cm dhe p=25 cm, nga 

barazimi i pasqyrës sferike  1 1 1
p l f

� �   fi tohet: 

0,10
11

0,25
1

��
l

 

              cm7,16�l   . 

Zmadhimi sipas (2) është: 

668,0
0,25
7,16

���
p
lM . 

Shëmbëllimi është zvogëluar dhe i kthyer në lidhje 
me trupin.

b) Sipas kushtit f=10 cm dhe p=25 cm prej barazi-
meve të pasqyrës sferike (5), fi tohet:

   
0,10

11
0,10

1
��

l
 

                                         
J�l  

v)  
cm0,10

11
cm0,5

1
��

l
 

                              cm7,10��l  . 

c)

Shenja minus tregon se shëmbëllimit është imagji-
nar dhe gjendet në të njëjtë anë me trupin. Zmadhimi 
linear është:

2
0,5

0,10
�

�
��

p
lM  

M tregon se personazhi është dy herë më i madh nga 
lënda.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Si trup merrni një katror dhe vendosni ndërmjet 

fokusit dhe qendër optike. Çka do të fi toni.
2. Qiriu gjendet 60 cm nga kulmi i pasqyrës sferike 

të lugët. Kur qiriu zhvendoset për 20 cm kah pasqyra, 
largësia e shëmbëllimit deri te pasqyra do të zmadhohet 
për 10 cm. Të caktohet largësia fokale dhe rrezja e lake-
së së së pasqyrës R.

(Përgjigje: f=20 cm, R=20 cm)
3. Tufa e dritës së Diellit bie në pasqyrën konkave 

dhe duke u pasqyruar mblidhet në pikën e cila është në 
largësi 35 cm nga pasqyra. Sa është rrezja e lakesës së 
pasqyrës?

(Përgjigje: 70 cm)
4. Trupi me lartësi 3 cm është vendosur në largësi 8 

cm prej kulmit të pasqyrës konkave. Të caktohet: a) ku 
do të jetë shëmbëllimit imagjinar; b) zmadhimi linear 
dhe madhësia e shëmbëllimit. Largësia e fokusit të pa-
sqyrës është 20 cm.

( cm71,5��l , 286,0�M , ) cm858,03 ��� ML

5. Pllaka e Harletit (tani më e përshkruar te libri 
i klasës VIII) mund ta shfrytëzoni për fi timin e tufës 
divergjent ose konvergjente të rrezeve të dritës me 
ndihmën e pasqyrave sferike.

1. Duke shfrytëzuar udhëzimin PEARLS dhe udhë-
zimin e punuar nga anëtarët e projektit Tempus–Shkup, 
2001 nga Instituti për fi zikë në sektorin Optika, studio-
ni,,Pasqyrat sferike“.

2. Kërkoni përmbajtjet përkatëse dhe progra-
min,,OPTICS PHENOMENA“.
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12.7. THJERRËZAT OPTIKE

Th jerrëzat optike janë trupa homogjen të tejduk-
shme me tregues të caktuar të përthyerjes, të kufi zuara 
e dy sipërfaqe sferike ose njëra nga dy sipërfaqet është 
sferike ose cilindrike, ndërsa e dyta e rrafshët.

Sipas vetive optike, thjerrëzat ndahen në përm-
bledhëse dhe shpërndarëse. Sipas formës së jashtme 
thjerrëzat mund të jenë: 1) bikonvekse, 2) konvekse–
konkave, 3) plankonveks, 4) bikonkave,5) plankonkave, 
6) konkave–konvekse.

   1       2             3            4           5         6  
Fig. 1. Llojet e thjerrëzave përmbledhëse 

dhe shpërndarëse

Nëse trashësia e thjerrëzës është shumë më e vogël 
në krahasim me rrezet e lakesës të sipërfaqeve që e 
kufi zojnë, ajo paraqet model për thjerrëzën e hollë. 
Drejtëza e paramenduar që i lidh qendrat e lakesës së 
thjerrëzave quhet bosht kryesor optik (C1OC2). Për çdo 
thjerrëz të hollë ekziston qendër optike e thjerrëzës O 
(fi g. 2). Ajo është pika e cila qëndron në boshtin kryesor 
optik, dhe nëpër të rrezet e dritës kalojnë pa u thyer.

 

C1 C2 O

 

Fig. 2

Me p dhe l respektivisht është shënuar largësia e 
trupit deri te qendra optike e thjerrëzës dhe shëmbëlli-

mi deri te qendra optike; R1 dhe R2 janë rrezet e lake-
sës të sipërfaqes sferike të përparmes dhe pasme të 
thjerrëzës;

 � �1 1
1

1 1

1 2p l
n

R R
+ = +  �

�

�
�

�

�
�  . (1) 

Nga barazimi mund të përfundohet se largësia fo-
kale varet nga treguesi relativ i përthyerjes së thjerrëzës, 
si edhe nga rrezet e lakesës së sipërfaqeve të tyre sferi-
ke. Barazimi (1) ka të bëj për rastet kur thjerrëza me 
tregues të përthyerjes n është e rrethuar me vakum ose 
ajër.

F

O
F

 
Fig. 3

Nëse merret se burimi është pafundësisht larg, rrezet 
bien paralelisht në boshtin optik të thjerrëzës dhe pas 
thjerrëzës priten në një pikë F (p = 7, l = f).  Në këtë 
rast largësia OF=f quhet largësi fokale e thjerrëzës (fi g. 
3). Pikat të cilat qëndrojnë në të dy anët e thjerrëzës, në 
largësi të barabartë me largësinë fokale, quhen fokuse të 
thjerrëzës. Vlen edhe e kundërta, nëse burimi është te 
fokusi, pas përthyerjes prej thjerrëzës rrezet janë para-
lele, shëmbëllimi gjendet në pakufi  (p=OF=f dhe (l=). 
Duk pasur parasysh, prej barazimit (1) fi to het:

  � �  += ��
�

�
��
�

�
�

21

1111
RR

n
f

 . (2) 

Pasi anët e djathta të barazimeve (1) dhe (2) janë të 
barabarta, barazimi për prizmin e hollë është:

  
1 1 1

p l f
+ =   .  (3) 



221

12. Optika
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G

shëmbëllim

Fig. 4. Formimi i shëmbëllimeve në thjerrëzën
përmbledhëse

Te thjerrëzat si edhe te pasqyrat sferike me marrëve-
shje do të marrim:

p është pozitive (+) nëse trupi është para thjerrëzës;
l është pozitiv (+) shëmbëllimi është real dhe është 

pas thjerrëzës (nga ana e ndryshme me trupin)
l është negative (–) shëmbëllimi është prej anës së 

njëjtë me trupin;

Nga ngjashmëria e trekëndëshave ABO dhe A‘B‘O 
(fi g. 4), vijon:

  
p
l

P
LM ��  . (4) 

Herësi i dimensioneve vijore të shëmbëllimit L dhe 
dimensionet vijore të trupit P quhet zmadhimi vijor i 
thjerrëzës M.

F

 
Fig. 5

Tufa e rrezeve paralele që janë paralele me boshtin 
optik, pasi të kalojnë nëpër thjerrëz shpërndarëse diver-
gjojnë (fi g. 5). Në vazhdimet e rrezeve të tufës diver-
gjente fi tohet pikëprerja F e cila qëndron në boshtin op-

tik. Kjo pikë e përkufi zon fokusin imagjinar (joreal) të 
thjerrëzës shpërndarëse. Th jerrëzat shpërndarëse kanë 
largësi fokale negative.

SHEMBULLI 1. Sa është largësia fokale e thjerrëzës 
njëra me n=1,5 dhe gjendet në ajër.

Zgjidhje: Te thjerrëza njëra anë është e rrafshët, 
ndërsa rrezja e lakesës e asaj ane është R=

Për largësinë fokale të thjerrëzës së hollë fi tohet:

    � �
RRf 2
11115,11

��
�
�

�
�
�

7
� +=  ,  

ose f= 2R. Kjo do të thotë se ndërmjet f dhe R nuk ka ra-
port të përhershëm që nuk është rast edhe për pasqyrat.

Pa dallim se α janë të barabartë rrezet e lakesës 
ose jo, të dy largësitë fokale njëlloj janë të larguara 
prej thjerrëzës. Por, nëse thjerrëza është e rrethuar me 
dy mjedise të ndryshme, për shembull njëra sipërfaqe 
sferike kufi zohet me ajër, ndërsa tjetra me ujë, atëherë 
largësitë fokale të thjerrëzës janë të ndryshme. Largësia 
fokale më e vogël i përgjigjet anës me të cilën thjerrëza 
kufi zohet me ajrin. I tillë është shembulli i thjerrëzës së 
syrit tonë.

Përveç, largësisë fokale, madhësi karakteristike e 
çdo thjerrëze është intensiteti optik i thjerrëzës. Ai 
është dhënë me barazimin:

 
1

f
J�  . (5) 

Njësia për intensitetin optik të thjerrëzës quhet di-
optri dpt. Intensiteti optik prej një dioptri e ka thjerrëza 
që ka largësi fokale prej një metër: 1dpt=m–1. Th jerrëza 
që ka intensitet pozitiv (J > 0) është përmbledhëse, 
ndërsa thjerrëza shpërndarëse ka intensitet negativ (J 
< 0).

Te instrumentet optike të ndërlikuara, siç janë: dyl-
bia, mikroskopi, aparati fotografi k et. me qëlli që t‘u iket 
të metave (aberracioneve), kombinohen dy ose më te-
për thjerrëza bashkërisht.

Te sistemet të përbërë prej më shumë thjerrëzave 
optik përmbledhëse dhe shpërndarëse intensiteti optik

J = J1 + J2 + J3 + � � � + Jn ; 



222

12. Optika

J1, J2, J3,..., Jn, shprehet me janë intensitetet e thjerrëza-
ve të veçanta.

Konstrukti i shëmbëllimeve te thjerrëzat
Rrezja e dritë që kalon nëpër thjerrëzën, sipas ligje-

ve të përthyerjes, bën përthyerje në të dy sipërfaqet ku-
fi tare. Por, nëse thjerrëza është e hollë, gjatë konstruk-
sionit të shëmbëllimeve është e lejueshme thjeshtësimi. 
Me fj alë të tjera përthyerja në të dy sipërfaqet kufi tare 
është zëvendësuar me përthyerjen në një rrafsh i cili ka-
lon nëpër qendrën optike të thjerrëz, dhe është normale 
në boshtin optik kryesor. Ky rrafsh quhet rrafsh kryesor 
i përthyerjes. (GG‘ në fi g. 4). Largësia fokale më e vogël 
i përgjigjet anës me të cilën thjerrëza kufi zohet me ajrin. 
I tillë është shembulli i thjerrëzës së syrit tonë.

Me qëllim që të përcaktohet pozita dhe natyra e 
shëmbëllimit. më thjeshtë është të shfrytëzohen rrezet 
vijuese (fi g. 4).

1. rrezja që është paralele me boshtin kryesor op-
tik, pas përthyerjes nëpër thjerrëz kalon nëpër fokusin 
e dytë të thjerrëzës.

2. rrezja që kalon nëpër qendrën optike O, nuk përt-
hyhet.

3. rrezja që kalon nëpër fokusin e parë, pas përt-
hyerjes nëpër thjerrëz shkon paralel me boshtin krye-
sor optik.

Duke analizuar largësinë p dhe l, si dhe zmadhimin 
përkatës, për thjerrëzën përmbledhëse fi tohen përfun-
dime vijuese:

1. Nëse trupi gjendet në largësi më të madhe nga 2f, 
atëherë shëmbëllimi gjendet ndërmjet 2f dhe f në anën 
tjetër të thjerrëzës. Shëmbëllimi është real i përmbysur 
dhe i zvogëluar.

2. Trupi është në largësi ndërmjet 2 f dhe f, shëm-
bëllimi formohet në largësi më të madhe nga 2f. 
Shëmbëllimi është real, i përmbysur dhe i zmadhuar.

3. Trupi është në largësi 2f, shëmbëllimi është në lar-
gësi po ashtu 2f. Shëmbëllimi është real, i përmbysur 
dhe me madhësi të njëjtë me trupin.

4. Nëse trupi është në fokus, shëmbëllimi është në 
pafundësi. Nuk fi tohet shëmbëllim, rrezet janë paralele.

5. Trupi gjendet ndërmjet fokusit dhe thjerrëzës (p < 
f), shëmbëllimi formohet në të njëjtën anë të thjerrëzës 
me trupin. Ai është imagjinar, i drejtë dhe i zmadhuar 

(shiko shqyrtim). Shëmbëllimi imagjinar nuk mund të 
fi tohet në ekran, por mund të shihet e sy.

F
L

P

l
p

F

 
Fig. 6. Formim i shëmbëllimit te thjerrëzat shpërndarëse

SHEMBULLI 2. Trupi është vendosur 10 cm para 
thjerrëzës përmbledhëse me largësi fokale 15 cm. 
Përcaktoni ku gjendet shëmbëllimi dhe sa është zmad-
himi i thjerrëzës?

Zgjidhje: Nga barazimi (7), nëse në të është p=10 
cm dhe f=15 cm, fi tohet:

lpf
111

+= ;  
30
1

0,10
1

15
11

-- ��
l

; . cm30��l

Shenja negative tregon se shëmbëllimi është në 
anën e njëjtë me trupin dhe është imagjinar. Zmadhimi 
i thjerrëzës është:

0,
10
30

3===
�

p
lM . 

M tregon se shëmbëllimi është 3 herë i zmadhuar.

Pyetje, detyra dhe aktivitete
1. Para thjerrëzës përmbledhëse me largësi fokale 

10 cm është vendosur trupi me largësi. a) 30,0 cm, b) 10, 
cm, c) 5,0 cm prej thjerrëzës. Të përcaktohet për seci-
lin shembull në çfarë largësie nga thjerrëza është shëm-
bëllimi dhe zmadhimi përkatës.

(Përgj. a) l=15,0 cm; M=0,5; b) shëmbëllimi është i 
pafundshëm; c) l=–10,0 cm; M=2,0)

2. Th jerrëza plankonvekse ka tregues të përthyer-
jes 1,6. Rrezja e sipërfaqes konvekse është 30 cm. Nëse 
shëmbëllimi është në largësi 1 m, sa është largësia fokale 
dhe zmadhimi i thjerrëzës?

(Përgj.: f=0,2 m; M=4).
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12.8. DISPERSIONI I DRITËS.

Dispersioni i dritës
Sipas teorisë së Maksvelit drita shpërndahen në va-

kum me shpejtësi c të përcaktuar me relacionin:

00

1
��

	c                              (1) 

(0 është konstanta elektrike, kurse μ0 konstanta magne-
tike) ndërsa në cilëndo mjedis dielektrik shpërndahen 
me shpejtësi v që varet prej mjedisit të tij, në rendin e 
parë konstanta e saj relative dielektrike t. Për shkak të 
kësaj në kufi rin ndërmjet dy mjediseve vjen deri te du-
kuria e përthyerjes së dritës. Si është përthyerja në kufi -
rin varet prej raportit të indekseve absolute të përthyer-
jes. Të përkujtohemi, indeksi absolut i përthyerjes n për 
substancën e dhënë është:

v
cn 		

�
�

sin
sin

                           (2) 

Që më parë Njutni ka konstatuar se indeksi i përt-
hyerjes nuk varet nga këndi nën të cilin bie drita në si-
përfaqen kufi tare, por nga ngjyra e dritës. Varësia e tre-

guesit të përthyerjes së dritës nga ngjyra e saj (më saktë 
nga gjatësia valore e saj) quhet dispersioni i dritës.

Ngjyra e bardhë përbëhet prej spektrit të valëve me 
ndryshim të gjatësisë valore.

Te qelqi rrezet e dritës me gjatësi valore të ndryshme 
kanë shpejtësi të ndryshme të zgjerimit,prandaj edhe 
indekset e ndryshme të përthyerjes. Kjo do t thotë se ato 
në mënyrë të ndryshme përthyhen (fi g. 1). Kështu, drita 
që ka gjatësi valore më të shkurtër (vjollcë) më së shum-
ti përthyhet, kurse ato me gjatësi valore më të madhe 
përthyhen më pak. Drita e kuqe ka gjatësi valore më të 
madhe dhe ajo më së paku përthyhet.

Njutni këtë e ka konstatuar me eksperimentin e njo-
hur të përthyerjes të dritës së bardhë (diellore) nëpër 
prizmën e qelqit. Njutni tregoi se drita diellore ka ka-
rakter të ndërlikuar. Më vonë është tregua se drita e bar-
dhë e fi tuar prej llojeve të ndryshme të llambave gjit-
hashtu është e ndërlikuar.

Do ta përshkruajmë eksperimentin të ngjashëm me 
atë të Njutnit. Para një llambe vendoset vertikalisht një 
çarje Pr dhe thjerrëz L. Në ekranin e dhënë E kërkohet 
shëmbëllimi i mprehët i procesit (fi g. 1).

Pasi ajo të arrihet në rrugën e rrezeve vendoset 
prizmi. Në prizmin drita dy herë përthyhet, prandaj 

Pr L 

�c 
E 

E1 

  

Pr 

�=(n-1)  �v > �c 

�v 

 

Fig 1. Përthyerja e dritës së bardhë nëpër prizëm



224

12. Optika

ajo do t‘i shmang rrezet kah pjesa më e gjerë e prizmit. 
Por, në vend që shëmbëllimi i fi tuar të jetë përsëri i 
bardhë, ne në ekrann E1 fi tojmë shëmbëllim të ngjyro-
sur.

Fitohet spektër, i cili në të vërtetë paraqet tërësinë 
e një numri të madh shëmbëllimesh të çarjes, por me 
gjatësi valore të ndryshme. Drita vjollcë ka gjatësi va-
lore më të shkurtër, ajo më së shumti përthyhet nëpër 
prizëm, kjo do të thotë se kjo dritë më shumë e ndrys-
hon shpejtësinë e saj. Më së paku përthyhet drita e 
kuqe.

Pasi gjatë kalimit – qelqi ndryshimin më të madh 
në shpejtësinë ndodh te drita vjollcë, ajo ka indeks më 
të madh të përthyerjes, prandaj edhe këndi i devijimit 
është më i madh.

Drita e bardhë e llambës laboratorike ose e Diellit 
jep spektër kontinuar (fi g. 3). Nuk ekziston kufi  i 
mprehtë ndërmjet ngjyrave.

 
 

 
 

 
Fig. 2

Me rrotullimin e prizmit rregullohet kushti i de-
vijimit minimal. Ai është momenti kur spektri fi llon 
të kthehet; në atë moment spektri është më i mprehët.

Nëse në rrugën e rrezeve vendoset edhe një prizëm 
i përmbysur, plotësisht i njëjtë si i pari, në pozitën e 
dhënë në fi gurën 3 me vija të zeza të ndërprerë, spek-
tri do të zhduket, ndërsa shëmbëllimi i bardhë i çarjes 
fi tohen në të njëjtin drejtim në të cilin bie tufa e dritës 
mbi prizmin e parë, te ekrani E.

Këtu duhet të theksohet se spektrat kontinuar (të 
pandërprerë) të llambave të ndryshme nuk janë të 
njëjtë. Për shembull, nëse fi tohet spektër i qiriut të za-
konshëm ky është më i verdhë ose bile më i kuq nga 

spektri i llambës harkore është i pasur me gjatësi valore 
të shkurtra. Poçat e sotëm ndërtohen, ashtu që spek-
tri i tyre shumë më pak dallohen nga spektri i dritës 
diellore.

 
Fig. 3

Dukuria e spektrit kontunual natyror është ylberi. 
Ai paraqitet në kushte kur në një anë të qiellit ndër-
mjet reve të shkëputura ndriçon Dielli, ndërsa në anën 
e kundërt bie shi. Kështu pikat e imta të shiut janë të 
ndriçuar nga rrezet e Diellit. Ngjyrat e bukura të ylbe-
rit (fi g. 3) janë fi tuar me dispersionin në mijëra pika 
ujore të imëta sferike që sillen si prizmi (fi g. 4).
 

A  

B1 

B2 
C2 

C1 

 

  

rrezja drita 
e bardhë 
diellore

e kuqe

vjollcë

Fig. 4

Drita e bardhë ndërhyn te pika A, ku pjesërisht re-
fl ektohet (që nuk është treguar) dhe pjesërisht ndër-
pritet, duke zbërthyer në ngjyrat spektrale. Te pikat B1 

dhe B2 rrezet refl ektohen, por te pikat C1 dhe C2 përsëri 
përthyhet duke krijuar spektër prej ngjyrave.

Fraunhiferi që në fi llim të shekullit XIX, duke studiu-
ar spektrat e Diellit me ndihmën e rrjetës së difraksonit të 
konstatuar se në spektrin kontunual të Diellit në më tepër 
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vende ka vija të errëta. Këto quhen vija të Fraunhiferit. 
Sot është e qartë se këto vija kanë të bëjnë me absorbimin 
që e bëjnë substancat të cilët gjenden ndërmjet burimit të 
spektrit kontinuar (sipërfaqja e shkëlqyeshme e Diellit) 
dhe aparatit spektral. Kështu janë hulumtuar avujt në 
atmosferën e Diellit. Këto spektra absorbues të Diellit dhe 
yjeve të tjerë mundësojnë të hulumtohen përbërjet e avuj-
ve që gjenden në afërsi të yjeve. Për spektrat absorbuese 
do të bëhet fj alë më vonë gjerësisht.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Spektër mund të fi tohet edhe në kushte shtëpiake, 

me të ashtuquajturën,,prizmi ujor“. Në një enë me faqe 
paralele futni ujë dhe madje përkule në një anë (fi g. 5).

2. Te fi gura 6 është dhënë spektri i Diellit. Çka men-
doni vallë këto vija ndryshojnë gjatë ndryshimit të për-
bërjes së atmosferës tonë.

3. Çfarë mendoni nëse te eksperimenti 1 përdorni 
hapje rrethore do të fi toni spektër të kontinuar?

llamba

Fig. 5

4. Provoni në internet veb faqet: –
– Light Dispersion t

www.vjc.moe.edu.sg/academics/dept/physics/applet/
dispprizm/dispprizm.htm–2k  dhe
www.physics.ubc.ca/~rieger/SpecialtyLecture/sld015.
htm–3k  dhe të tjera të ngjashme, si edhe

– Th e physics of α rainbow
www.phy.ntnu.edu.tw/java/Rainbow/rainbow.html–6k 
dhe zgjeroni njohuritë tuaja

Rezyme e shkurtër
Drita me gjatësi valore të ndryshme e quajmë të 

bardhë. Shpejtësia e dritës të valëve me gjatësi valore të 
ndryshme në një mjedis optik varet prej gjatësisë valo-
re. Gjatë hyrjes në mjedis tjetër optik ndryshim më të 
madh në shpejtësi ka te drita vjollcë, kurse më të vogël 
te e kuqja. Prandaj gjatë përthyerjes nëpër prizën e hollë 
vjen deri te ndarja e dritës sipas gjatësisë valore të saj 
dhe deri te krijimi i spektrit. Spektrat mund të jenë 
emetues dhe absorbues.

Spektrat emetuese atomike janë vija, kurse moleku-
larët janë në formë të shiritit.

Spektri i çdo elementi është karakteristika e tij. Ai 
fakt është shfrytëzuar në shkencë për analizën e për-
bërjes së materialeve.

Pasi te drita e bardhë ka pafund shumë drita me 
gjatësi të ndryshme valore, spektri që fi tohet është e 
kontinuar.

Fig. 6. Vija e Flaunhoferit në spektrin e Diellit
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12.9. INSTRUMENTET OPTIKE

1. Aparati fotografi k

1. Aparati fotografi k është instrument që fi to-
hen shëmbëllima reale të zvogluara që përherë mbahen 
në fotomulzion ose çfarëdo detektor tjetër të rrezatimit.

Pjesët themelore të çdo aparati janë: dhoma e errët 
dhe objektivi.

–Dhoma e errët paraqet kuti te e cila anë e prap-
me vëndohet fi lm foto i ndijshëm ose çfarëdo detektor 
tjetër për shënim të përhershëm të dritës që bie në në 
kutinë e errët.

–Objektivi, në rastin e përgjithshëm, është thjerrëz 
mbledhëse ose sistem prej më shumë thjerrëzave që 
të eleminohet aberacionet.Largësia fokale e objektivit 
është e vogël. Në afërsi të anës së prapme të dhomës 
objektivi krijon shembëllim real ose të kthyer A1B1 të 
trupit të fotografuar AB (fi g. 1).Për të fi tuar shembëllim 
të mprehët prej trupit, objektivi mund të afrohet dhe 
largohet prej fi lmit.

Objektivi më së shpeshti vëndohet në largësi më të 
madhe prej largësisë së dyfi shtë fokale, për shkak të ci-
lës shëmbëllimi është zvogëluar dhe i kthyer.

 

foto
film 

  dijafragma      

  objaktiv      

  mre`nica    

 2F            F  
F 

A1 
 
B1 
 

rrjeta

diafaragma

objektivi
Fig. 1. Skema optike i aparatit fotografi k

2. Th jerrëza. Si thjerrëzë mund të shfrytëzohet 
Çdo thjerrëz mbledhëse ose sistemë prej më shumë 
thjerrëzave me largësi forkale të vogël.

Kur trupi shihet me sy të hapur madhësia e foto-
grafi së që formohet mbi rrjetën e syrit varet prej kën-
dit nën të cilin shihet trupi. Kur trupi afrohet nga syri, 
këndi nën të cilin shihet trupi rritet dhe mbi rrjetën 

krijohet fotografi  mëe madhe. Këndi arrin vlerë mak-
simale a0 kur trupi prej syrit ështënë largësi të shikimit 
të qartë. Ajo është D=25 cm. Nëse trupi është në largë-
si më të vogël prej kësaj, syri nuk mund të fokusohet. 
Megjithatë, kur para syrit do të vendoset do të vëndohet 
thjerrëzë, trupi mund të afrohet më shumë dhe këndi 
nën të cilin shihet do të bëhet më i madh se a0.

Nëse trupi është ndërmjet fokusit dhe lupësës, por 
më afër fokusit F, fi tohet i zmadhuar, i drejtë dhe shem-
bëlli imagjinar që është i anës së njëjtë me trupin (fi g. 
2). Gjatë zhvendosjes së trupit prej fokusit F nga lu-
paa, shëmbëllima imagjinare, gjithashtu, afrohet nga 
thjerrëza. Këndi α është maksimal kur shëmbëllima 
imagjinare është në largësi të shikimit të qartë. Trupi 
dhe shëmbëllimi e tij imagjinare më shumë nuk mund 
të afrohet pasi syri nuk mundet të fokusohet.
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Fig. 2

Zmadhimi këndor m i lupës pëtkufi zohet si herës i 
këndit α 0 nën të cilintrupi i vendosur në largësinë e të 
pa murit qartë D shihet me sy.
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Kur shëmbëllimi imagjinar është në largësi e të pa 
murit qartë, zmadhimi është maksimal.

Syri i shëndoshë mund ta fokusoj shëmbëllimin kur 
ai gjendet në largësimë e të pa murit qartë bile deri në 
pafundësi. Kur trupi është afër fokusit (p  f) shëmbëlli-
mi është në pafundësi, prandaj syri nuk shtrëngohet:

    
D

AB
o -+ ;   

f
AB

-+ ;   
f
Dm �

+
+

�
o

 . (5) 

Meqë shëmbëllimi mund të shikohet ndërmjet lar-
gësisë së tëpa murit, qartë dhe në pafundësi, zmadhi-
mi i lupës lëviz në kufi  tëpërcaktuar me barazimet (4) 
dhe (5).

SHEMBULLI 1. Sa është zmadhimi maksimal i li-
pës me largësi fokale f=10 cm, ndërsa sa është zmadhi-
mi i kësaj lupe kur syri është i pa shtrënguar?

Zgjidhje: Zmadhimi i lupës kur f=10 cm, është: 
 

5,3
10
251251 �����

f
m  . 

Nëse syri është i pashtrëngar fi gura është në pafun-
dësi dhe vlen barazimi (5): 

5,2
10
2525

���
f

m . 

Zmadhimi i kësaj lupe lëviz në kufi jtë ndërmjet 3,5 
dhe 2,5 herë.

Pyetje dhe detyra
1. Çka paraqet aparati fotografi k?
2. A ka ndryshim në principin e punës ndërmjet apara-
tit digjital dhe fotografi k me fi lm fotografi k?
3. Çka paraqet aparati fotografi k?

12.10. MIKROSKOPI OPTIK

Për të fi tuar zmadhim më të madh se ajo në lupë 
shfrytëzohet mikroskopi optik. Pjesët optike të mikro-
skopit janë okulari, objektivi dhe sistem për ta ndriçuar 
trupin.

Objektivi (thjerrëza afër trupit) ka largësi të vogël fab, 
ndërsa okulari (thjerëz afër syrit) ka largësi fokale më të 
madhe fok. Të dy thjerrëzat kanë bosht optik të përbash-
kët dhe janë të vendosura në largësi d.
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Fig.3 Skema për përfi timin e fi gurës me mikroskop optik
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Parimi i formimit të shembëllimt të zmadhuar te 
mikroskopi i paraqitur në fi g. 3, ështësi vijon: trupi

i vëzhguar AB është vendosur në largësi pak më të-
madhe nga largësia fokale e objektivit dhe me këtë rast 
formohet shëmbëllimi A‘B‘ i zmadhuar real dhe i përm-
bysur i trupit. Ky shembëllim shërben si trup për oku-
larin, i cili shfrytëzohet si lupë. Shëmbëllimi A‘B‘ duhet 
të formohet ndërmjet okularit dhe fokusittë tij dhe ajo 
më afër fokusit Fok. Me këtë rast formohet shëmbëllimi 
A“B“ imagjinar, i zmadhuar dhe i përmbysur në raport 
me trupin AB.

Mundet të tregohet se zmadhimi i mikroskopit 
është prodhim i zmadhimit të objektivit dhe zmadhimit 
të okularit. Shëmbëllimi A‘B‘ që fi tohet nga objektivi ka 
zmadhim vijor.
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l
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 . (1)  

Sipas fi gurës 3, mund të merret obob fp - dhe 
. okob fdl �-  Për zmadhimi vijor të objektivit kemi:

  
ob

ok
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fd
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�
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Largësia d ndërmjet objektivit dhe okularit mund 
të merret ashtu që shëmbëllimi A“B“ të gjendet në lar-
gësinë e të pa murit të qartë ose në pafundësi (sikur-
se edhe te lupa). Kur A“B“ është në afundësi, okulari 
punon si lupë me zmadhim këndor të përkufi zuar me 

ok
ok f

Dm �  ku D është largësie e të pa murit të qartë. 

Prandaj për zmadhimin e përgjithshëm të mikroskopit 
fi tohet:

  
okob

ok
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fd
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Kur largësitë fokale të mikroskopit janë shumë më 
të vogla në krahasim me largësinë d ndërmjet objektivit 
dhe okularit, mund të merret:

  
okob f
D

f
dM - . (4) 

Zmadhimi i përgjithshëm i mikroskopit M, kur syri 
është i pashtrënguar, është prodhim i zmadhimit vijor 
të objektivit dhe zmadhimit këndor të okularit.

Nga barazimi (4) mund të përfundohet se sa më të 
vogla janë largësitë fokale të objektivit dhe okularit d 
është më e madhe, zmadhimi i mikroskopit është më 
i madh.

Vlera e zmadhimit të okularit dhe objektivit është 
shënuar në të. Zmadhimi lëviz në kufi jtë nga 4 deri 100 
herë për objektivin dhe nga 4 deri 25 herë për okula-
rin. Por, zmadhimi i madh është i padobishëm nëse fuqia 
ndarëse e mikroskopit është jo adekuat.

Kur elementet strukturale të objektit që vëzhgohet 
dhe aparatura e objektivit (rreze e hapjes së thjerrëzës) 
janë të krahasueshme me gjatësinë valore të dritës. Nëse 
dy ika të ndritshme janë shumë afër njëra tjetrës, fi gura 
përkatëse e difraksionit mbulohen, prandaj fi gura është 
e paqartë (shih difraksionin).

Aft ësia e çdo instrumenti optik që t‘i tregoj qartë de-
tajet e trupit e tregon fuqinë ndarëse.

Për të zmadhuar fuqinë ndarëse të mikroskopit 
është e nevojshme të shfrytëzohet dritë me gjatësi va-
lore më të vogël, ose të shfrytëzohen mikroskopët me 
imerzione dhe elektronikë.

Kur në vend të ajrit ndërmjet preparatit dhe objek-
tivit ka ndonjë lëng, bëhet fj alë për aparatura objektiva 
imerzione.

Gjatë zgjedhje e zmadhimit e cil e cakton numër 
të madh të aparaturës rol të rëndësishëm ka objektivi. 
Prandaj rregulla është e fortë por okular të dobët–kurse 
anasjelltas.

Pyetje dhe detyra
1. Sa është zmadhimi i përgjithshëm i mikroskopit?
2. Për zgjedhjen e mikroskopit në çka duhet të kemi 

kujdes?
3. Sa është zmadhimi maksimal i thjerrëzës dhe 

zmadhimi i thjerrëzës së njëjtë kur syri është shtrën-
guar?

4. Kur zmadhimi më i madh është i pa dobishëm?



229

12. Optika

12.11. INTERFERENCA E DRITËS

Interferenca e pa lokalizuar
Gjatë superpozicionit të dy valëve me frekuencë të 

barabartë, që kanë të njëjtën gjatësi valore, mund të 
ndodh interferenca e valëve. Ajo është dukuri që është 
rezultat i radhitjes së dy (ose më shumë valëve) ku në 
çdo pikë të hapësirës, te ecilavalët shpërdahen, krijohen 
valë me maplitudë kohore të përhershme.

r j u

O1 

O2 

M 

d 

d 

1 

2 
.

l 

�d 

 
Fig. 1

Të përkujtohemi, në cilat kushte mund të ndodh 
interferenca e valëve. Për këtë qëllim do të shërbehemi 
me vizatimin prej fi g. 1. Pyetemi: si do të jetë amplitu-
da e oscilimit në pikën M që prej burimeve O1 dhe O2 
gjendet në largësi përkatëse d1 dhe d2?

Rezultati i radhitjes së valëve në pikën M do tëva-
ret prej ndryshimit te faza që është shkaktuar me 
ndryshimin te shkuarja e rrezeve Δd. Në kushte kur 
largësia ndërmjet burimeve është shumë më e vogël prej 
largësive deri te pika M, Δd=d2–d1. Nëse kjo largësi 
është λ ose 2, 3, 4 herë për λ,

.....2,1,0                 ���  kkd .            (1) 

valët janë në fazë. Në ato vende do të plotësohen 
kushte për amplitudat maksimale të oscilimit.

Nëse largësia Δd është λ/2 ose numër tek λ/2 atë-
herë ndërmjet elongacioneve y1 dhe y2 te të cilët dhe në 
çfarëdo moment ekziston ndryshimfazër π. Oscilimi 
te pikat ku ajo është plotësuar janë me elongacion 0, 
më saktë, atje oscilim nuk ka. Ai është kushti për mi-
nimum:

,...2,1,0           
2

)12( ���� kkd .
     (2) 

Që të fi tohet fotografi  stacionare interferente e 
qetë, kusht i domosdoshëm është burimet të kenë fre-
kuencë të barabartë dhe faza e oscilimit të tyre të jetë 
e barabartë, ose të dallohen për ndojë madhësi të pan-
dryshueshme kohore. Me fj alë të tjera dallimi te fazat e 
oscilimit të dy burimeve duhet të mos ndryshon me 
kohën. Burimet e valëve e plotësojnë kushtin etyre qu-
hen burime koherente, kurse bvalërt që atikrijojnë–
valë koherente.

Vetëm valët koherente mund të interferojnë.

Interferenca e dritës. 
Eksperimenti i Jungut

Të përpiqemi të kërkojmë fotog rafi  interferente 
prej çfarëdo burimeve të dritës, për shembull prej dy 
llambave. Te ekrani bie drita e prej të dy burimeve as-
njëherë nuk mund të fi tohen linja interferente. Shkaku 
qëndron në faktin që burimet e dritës së zakonshme 
nuk janë koherente. Sot ekzistojnë burime të dritës 
koherente. Ato janë laserët. Prej burimeve të zakonsh-
me të dritës mund tërrjedhin prej burikmit të njëjtë. 
Interferencë të atillë ka fi tuar Jungu.

L

Pu Yu

E

M

S2

S1
d1 

d2 

L 

l O

z

�d

Fig. 2. Skema e eksperimentit të Jungut. Prej llambës 
së natriumit (burim i dritës kromatike) vala bie mbi 
një çarje të Pu, por pastaj mbi pengesën me dy hapje 
drejtvizore paralele YU. Në ekran fi tohet fotografi a 

interferente që përbëhet prej vijave të dritës paralele 
ekuidistance të errëta.
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Jungu pati sukses të fi toj fotografi  interferente me 
ndihmën e burit të dritës së zakonshme me skemën të 
dhënë në fi g. 2

Duhet të përmendet se largësia ndërmjet çarjeve l të 
pllakës së Jungut (Yu) është shumë e vogël në lidhje me 
largësinë prej asaj deri te ekrani dhe burimi L.

Me ndihmën e fi gurës 2 mund të caktohen largë-
sitë d1 dhe d2 prej burimeve koherente deri te pika M 
te e cila na intereson rezultati i interferencës. Nëse me 
z shënohet largësia e kësaj pike prej pikës O e cila është 
në mesin e fotografi së së interferencës shikohet se

2
22

1 2
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�
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�
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lzLd              
2
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2 2
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�
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2
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Duke pasur parasysh që  L >>d1  dhe L >>d2  mu-
ndet të llogaritet se: , Ldd 221 ��  pra ddd ��� 12  
është: 

L
zl

L
zld ���

2
2 . 

Sipas kushtit (1) te pika M do të jetë maksimumi i 
rendit k kur është

.....2,1,0                   ;       � ���  kk
L

lz
kd k ..      (4) 

kurse maksimumi prej rendit (k+1) për:

.....2,1,0        )1(    ;     )1( 1 ������ �  kk
L

lz
kd k ..  (5) 

Largësia ndërmjet dy maksimumeve do të jetë: 

l
Lzzz kk

.
���� �1

 

Tregohet se largësia Δz ndërmjet linjave të ndrit-
shme për dritën me gjatësi valore λ varet prej largësisë 
ndërmjet pengesësë së Jungut Yu dh e kranit E (L) dhe 
largësisë ndërmjet dy çarjeve l:

l
Lz .

��      .                         (6) 

Më vonë u tregua se edhe në rastet tje ra kur prej të 
dy burimeve të dritës fi tohen dy, të cilët rrjedhin prej 
atij burimi të vetëm fi tohet interferenca e dritës. Do të 
japim vetëm pasqyrë te skemat e këtilla të interferencës 
të pa lokalizuar.

Ekrani i  skemës së Jungut mund të përballon në 
çfarëdo largësi të madhe. Kudo fi tohet fotografi a inter-
ferente të dhënë te fi g. 3.

 

 
Fig. 3. Fotografi a e interferencës e fi tuar me provën e Jungut, 

lartë me dritë të kuqe, poshtë me të kaltër. Vërehet varësia 
ndërmjet largësive ptej gjatësisë valore.

Nëse burimi nuk është monokromik, fotografi a 
është me vija të ngjyrosura (shiko fi gurën 4).

( )

Fig. 4. Fotografi a e interferencës e fi tuar 
me ngjyrë të bardhë.

Fakti që interferenca mund të fi tohet në çfarëdo lar-
gësi të madhe tregon se interferenca nuk është lokali-
zuar.

Skema tjera të interferencës të pa lokalizuar

Pasqyrat e Frenelit paraqesin skemë të atillë me të 
cilën fi tohen interferencë të pa lokalizuar.

Paraqesin dy qelqe të zezë të politurë të rrafshëta 
të vendosur nën këndin të përafërt deri 1800. Mbi pa-
sqyrën bie dritë prej burimit drejtvizor S i cili është pa-
ralele me brinjën e pasqyrës O (fi g.5). Largësia ndër-
mjet brinjës dhe burimit S është SO = R. Këndi ndër-
mjet pasqyrave β = 180-ε por këndi nën të cilin prej O 
vërehen të dy fytyrat imagjinare të burimit S, S1 dhe S2 
është 2. Ekrani E është vendosur në largësi L prej bri-
njës së pasqyrës O.
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Te fusha e mbulimit të dy tufave të cilat formohen 
sipas refl eksionit prej të dy pasqyrave, të cilat rrjedhin 
prej burimeve imagjinare SL dhe S2 (por të cilët janë 
koherent), vërehet fytyra interference. Ekrani E mbi 
të cilën vërehet fytyra interference është paralele me 
drejtëzën SLS2. Te ekrani vërehet linjat zi e bardhë eku-
idistante, nëse është burimi monokromatik, por nëse 
burimi nuk është monokromike linjat janë ngjyrosur.

N

O

M1 

M2

S1 

S2

E
 

2 

1 
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L R 

Fig.5. Skema optike për pasqyrat e Frenelit

Mund të tregohet se edhe në këtë rast largësia ndër-
mjet linjave është dhënë me relacionin (6) e cila këtu 
kalon në:

.
R

LRz
2

� �
�                        (7) 

ku 2R është gjatësia e harkut SLS2.
Biprizmi i Frenelit paraqet prizëm të dyfi shtë të hollë 

Pr te e cila orientohet drita prej burimit drejtvizor të 
dritë S (fi gura 6)
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2+ 

Pr 
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B 
 

Fig.6 Biprizma e Frenelit.

Në fushën e përthyerjes të dy tufave të cilat vijnë prej 
burimeve koherente S1 dhe S2 fi tohet fytyra interferen-
ce. Devijimi te prizmi i hollë është dhënë me relacionin:

+ = ( n-1) "                       (8) 

ku  është këndi në maje i prizmave të holla, por n është 
indeksi i përthyerjes së qelqit prej të cilit është bërë bi-
prizmi. Fytyra interference paraqet përsëri linja para-
lele ekuidistante, sikurse edhe te rasti te prova e Jungut, 
vetëm që fotografi a nuk është shumë e mirë pasi për 
shkak të këndit të vogël në maje hapësira e mbulimit 
të tufave është relativisht e vogël. Ndërmjet largësia në 
këtë rast është:

� � .
" rn
Lrz

��
�

�
12

�                   (9) 

ku r =SO.
Fotografi  më të mirë interference jep një modifi kim 

i biprizmit sikurse biprizmi Vinkelman– Abeov, prerja e 
të cilit është dhënë te fi gura 7.

Ajo është kiveta brinja e njërës 
është piprizmi me kënd më të 
madh te maja . Kiveta plotëso-
het me lëng me indeks të përt-
hyerjes n0 e përafërt me indeksin 
e përthyerjes së qelqit n prej të ci-
lës është përpunuar biprizmi. Në 
këtë rast këndi i devijimit është 
dhënë me:

+ = ( n-n0) "          (10 ) 

Kështu me zvogëlimin e këndit 
të majës fi tohet fotografi  interference dukshëm më të 
mirë.

Eksperimenti i Polit është po ashtu e interferencës të 
pa lokalizuar.

Skema e eksperimentit, të dhënë te fi gura 8, mun-
dëson të jepet dhe të sqarohet te dukuria.

Prej llambës, hapja e të cilës mund të jetë mjaft  e 
gjerë, prej çdo pike të saj S, nën këndin e caktuar α, me 
refl ektimin e të dy sipërfaqeve të pllakave prej feltspati, 
sikurse prej dy burimeve virtuale S1 dhe S2 (përhapen 
rrezet të dy burimeve koherente të cilët mund të inter-
ferojnë (pika M, te ekrani). Pasi ndryshimi fazor varet 
prej këndit α, dhe prej trashësisë së pllakës, nëse pllaka 

" 

nn0

Fig. 7
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është planparalele, si rezultat i interferencës, fi tohen vija 
rrethore të ngjyrosur, si te fi gura 8 а. Si ekran në këtë 
eksperiment shfrytëzohet dhoma.

 

plo~ka od 
momirok 

M 

+ 

S2 

S1 

S 

d 

ekran 

Mikë

Pllakë

Fig. 8 Eksperiment i Polit

 

Fig.9. Fotografi  interference e fi tuar me 
eksperimentin e Polit

Skema inteferente e Polit dallohet prej paraprakeve 
pasi ekrani vendoset normalisht te lidhja e paramendu-
ar ndërmjet të dy burimeve koherente.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. SHEMBULLI. Te eksperimenti i Jungut plasaritjet 

С1 dhe С2 janë ndriçuar me dritë monokromatike prej 

600 nm. Largësia ndërmjet plasaritjeve L = 1mm, por 
largësia e plasaritjeve deri te ekrani është 3,0 m. Të gjen-
det pozita e tre shiritave të para. Është dhënë: 
.=600 nm = 6 �10-7m;   l =1,0 =10-3 m  L=3,0 m 

Zgjidhje: Prej formulës (4) për pozitën e pozitën K 
të maksimumit vijon .....2,1,0                k ��  k

l
Lkz .  

pra për k=1 fi tohet maksimumi i parë, për k=2 i dyti, 

për k=3 maksimumi i tretë: z1 = 1,8 � 10-3 m;  z2 = 2 z1=   
=2 � 1,8 � 10-3 m= 3,6 � 10-3 m    por  z3= 3z1 =5,4 � 10-3 m 

2. Para pllakës së Jungut realizimi i eksperimentet 
e Jungut vendoset fi ltri së pari i kuq, por pastaj vjoll-
cë. Cila linja do të jenë më të gjera, të kuqet ose vjoll-
cat dhe pse? Sa do të jetë ai ndryshim, duke pasur para-
sysh se drita e kuqe ka gjatësi valore 800 nm, por vjolca 
400 nm?

3. Si duket fotografi a e ekranit nëse gjatë realizimit 
të Jungut eksperimenti përdoret drita e bardhë?

4. Burimi i dritës emeton dritë me dy gjatësi valore: 
λ1=430 nm dhe λ2 =510 nm. Burimi është përdor për 
eksperimentin e Jungut, për largësinë ndërmjet pllakës 
së Jungut dhe ekranit ka qenë 1,5 m, por largësia ndër-
mjet plasaritjeve të pllakës së Jungut 0,025 mm. Gjeni 
largësinë ndërmjet maksimumit të rendit të tretë për-
katësisht gjatësitë valore.

(Përgjigje: cm 44,1
21 ,3,3 �� .. zz )

5. Kërkoni në veb faqen e internetit:
Young’s experiment

www. Physicsclassroom.com/class/light/u12l1b
dhe simuloni çka ndodh kur do të ndryshon largësia 
ndërmjet plasaritjeve të pllakës së Jungut, ose sikurse 
ndryshon fotografi a kur do të ndryshon gjatësia valore.

Jepni sqarimin e këtyre koncepteve, nëse është e 
nevojshme jepni sugjerim edhe shembuj

– Interferenca e dritës–burime koherente
– Eksperimenti i interferencës
– pasqyra e Frenelit
– piprizmi i Frenelit
– prizmi i Vinkelman–Abe
– Eksperimenti i Polit për interferencën e dritës
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12.12. INTERFERENCA E LOKALIZUAR

Lakore të trashësisë së njëjtë
Lakorja e një trashësie të interferencës së dritës fi to-

het edhe për refl eksionit prej fi lmave të hollë me rend të 
madhësisë 1 μm. Shtresa e hollë e yndyrës në ujë, fl luska 
e sapunit (fi g.1а), sipërfaqja e hollë e objektit metalik 
(fi g. 1b), ose fi lm metalit i hollë mbi qelq (fi g. 1 c) në 
dritë të bardhë tregojnë lakuare të ngjyrosur, cilët janë 
rezultatet e interferencës së dritës. Te drita monokromi-
ke ato duken dritë e errët (fi g. 1a). Linjat e këtilla quhen 
lakore të trashësisë së barabartë.

 

.   
Fig.1а                        Fig.1b                     Fig. 1c

Si sqarohen këto dukuri?
Gjatë ndriçimit të fi lmit të hollë pjesa prej valës re-

fl ektohet prej sipërfaqes paraprake, por pjesa prej të 
prapmes, për shkak se valët hasen në çdo ndryshim op-
tik të ecjes. Nuk është vështir të vërehet 9fi gura 2) se ai 
ndryshim i ecjes varet prej trashësisë shtresës, të përcak-
tuar me gjatësinë e rrugës në brendësinë e fi lmit.

1 2 
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Fig.2. Ndryshimi në ecjen e rrezeve 1 dhe 2 shkaktojnë 

interferencë te drita e refl ektuar dhe te kaluese.

Në ato vende, ku ai ndryshim optik në ecje është e 
barabartë me numër çift  sipas λ/2, të dy valët përforco-
hen dhe ndodh maksimumi, por atje kur ndryshimi fa-
zor optik është numër tek λ/2, ndodh minimum. Pasi 
fi lmi ka trashësi të ndryshëm të shtresës, atëherë zonat 
e minimumit dhe maksimumit japin sipërfaqen e shtre-
sës fotografi a e lakoreve me trashësi të barabartë, te dri-
ta monokromatike, ose lakore të ngjyrosur në ngjyrë të 
bardhë. Për të vërejtur këto lakore duhet të vërehen si-
përfaqja e fi lmit, d.m.th., të akomodohet syri në sipër-
faqen e fi lmit. Prandaj këto lakore dhe quhen lakore të 
fi lmit të hollë, ose për jo homogjen.

Unazat e Njutnit

Një shembull i qartë të lakoreve të barabartë të una-
zave të Njutnit. Njutni i ka vërejtur në vitin 1675 si lako-
re te shtresa e ajrit ndërmjet qelqit të rrafshët dhe sipër-
faqja e kërcyer në refraktorin astronomik.

Do të sqarojmë së pari se si mund të vërehen una-
zat e Njutnit.

Për demonstrim të unazave të Njutnit janë të ne-
vojshme një thjerrëz e dobët plan–konvekse dhe pllakë 
plan–paralele 9fi gura 3). Nëse thjerrëza nuk është mjaft  
e dobët, atëherë unazat e Njutnit duhet të vërehen me 
thjerrëz ose me mikroskop.

Unazat vërehen edhe në dritën e refl ektuar edhe në 
dritën kaluese.

Unazat e Njutnit janë lakore të trashësisë së barabar-
të të shtresës së ajrit, e cila gjendet ndërmjet thjerrëzës 
dhe pllakës planparalele.

 

Fig. 3. Për të vërejtur unazat e Njutnit, rrezja e 
lakueshmërisë të thjerrëzës duhet të jetë shumë e 

madhe
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Do ta nxjerrim relacionin për fi timin e maksimumit 
dhe minimumit te kjo skemë optike. Për atë qëllim do 
të shërbehemi me fi gurën 4. Te fi gura është vizatuar la-
kueshmëria më e madhe e thjerrëzës, prej asaj që reali-
sht ekziston për shkak të mbikëqyrjes.

 

O 

R 

h D M
rk 

R1 

1 1’ 2’

Fig. 4.

Për t’u vërejtur unazat e Njutnit (shiko fi gurën 5), 
kushti themelor është lartësia e shtyllës ajrore të jetë 
shumë e vogël, por ajo do të thotë rrezja e lakueshmëri-
së së thjerrëzës të jetë shumë e madhe, R>>h. Nëse ajo 
është plotësuar:

hROMR ���1 :  prej trekëndëshit ODM 

RhRhRhRRRrk 22 22222
1

2 H������  

por prej trekëndëshit pasi h2 mund të neglizhohet. Prej 
këtu:

R
r

h k
k 2

2

1
H                           (1) 

Rrezja 2 kalon 2hk rrugë më gjatë prej rrezes 1. 
Përveç kësaj, për shkak të refuzimit prej mjediseve op-
tike më të dendura ajo rreze humb te faza λ/2. Prandaj 
kushti për minimum të interferencës (shiko relacionin 
2 prej mësimit paraprak) është:

,...2,1,0           
2

)12(
2

2 ���� kkhk
..

 

prej ku, nëse shfrytëzohet shprehja (1) për hk, do ta për-
caktojmë rrezen e unazës së errët te drita refl ektuese 
me:

.Rkrk ��� .                (2) 

ku k = 0,1,2,...

 
Fig. 5. Unazat e Njutnit

Përmendim se unazat janë të dukshme (më të do-
bëta) edhe te drita kaluese, por kushti për minimum i 
përgjigjet kushtit për maksimum dhe anasjelltas.

Nëse matet rrezja të cilit do qoft ë unaze mundet za-
konisht të caktohet gjatësi valore e dritës e cila është 
përdor. Kështu interferenca e dritës mund të shërben 
për caktimin e gjatësisë valore të dritës.

Pyetje, detyra, aktivitetet
1. Nëse hapësira ndërmjet thjerrëzës dhe pllakës plan-
paralele me të cilën fi tohen unazat e Njutnit janë mbus-
hur me ujë, unazat janë zvogëluar. Sqaroni pse?
2. Sa është gjatësia valore e dritës së përdorur nëse rre-
zja e unazës së tretë të kulmit te drita e refl ektuar është 
0.63 mm, por thjerrëza e përdor e ka rrezen 1m. (Përgj. 
400 nm)

Jepni sqarimin e këtyre koncepteve, nëse është e 
nevojshme jepni sugjerim edhe shembuj

–interferenca e lokalizuar
– lakore me trashësi të barabarta
– unazat e Njutnit
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12.13. ZBATIMI I INTERFERENCËS. 
INTERFEROMETRI

Zbatimi i interferencës
Zbatimi i interferencës është i madh dhe i rën-

dësishëm. Ekzistojnë aparate të veçanta interferon–me-
tri, veprimi themelor i të cilave bazohet te dukuria e in-
terferencës. Dedikimi i tyre është e ndryshme: Matje e 
saktë e gjatësisë valore të dritës, matja e indeksit të përt-
hyerjes së dritës të gazrave, matja e gjatësive, matja e 
dendësisë etj. Ekzistojnë edhe interferimetra me dedi-
kim të veçantë. Ne do të vërejmë vetëm të disa zbatime 
të interferencës.

Kontrolli i kualitetit të përpunimit të sipërfaqeve. Me 
ndihmën e interferencës mund të vlerësohet kualite-
ti i përpunimit të sipërfaqes së dhënë me saktësi edhe 
deri 1/10 prej gjatësisë së dritës së përdorur, d.m.th., me 
saktësi deri te 10–6 cm. Për atë qëllim duhet të krijon 
shtresë formë shtrënguese ajror ndërmjet sipërfaqes së 
shqyrtuar dhe sipërfaqes së dhënë të etalonit. Atëherë 
sipërfaqet jo të rrafshëta sjellin deri te shtrembërimin 
të linjave të interferencës te sipërfaqja e refl ektuar. Në 
mënyrë të ngjashme kontrollohet edhe sipërfaqja e pa-
sqyrave të ndryshme sferike ose thjerrëza, kur vjen deri 
te formimi i unazave të Njutnit, dhe prandaj deformi-
mit të njëjtave për kualitetin gjykohet për kualitetin e si-
përfaqes. Pajisja për matje precize të dilatacionit të tru-
pave quhet dilatometri i interferencës, aparat për matje 
të indeksit të përthyerjes quhet refraktometër i difrak-
sionit, për matjen precize të dendësive të denzitometrit 
interferent. Kështu për shembull, nëse në rrugën e rre-
zeve interferente te refraktometri vendojmë dy kiveta 
me trashësi të barabarta h të substancës e indeks të njo-
hur të përthyerjes n dhe substanca me indeks të panjo-
hur të përthyerjes nx, ndërmjet rrezeve vendoset ndrys-
himi i rrugës optike:

� �xnnh �� 2�                         (1) 

por fotografi a interferente zhvendoset për m viza in-
terferente, Indeksi i panjohur i përthyerjes përcaktohet 
prej relacionit:

� �xnnhm �� 2.                        (2) 

odkade: 
 

h
mnnx 2

.
��                     (3) 

prej ku:

Saktësia për matjen e indeksit të përthyerjes të in-
deksit përthyerjes së materialeve është edhe deri 10–4 %.

Ndriçimi i optikës është zmadhimi i tejdukshëm i 
detaleve optike dhe zvogëlimi dhe zvogëlimi i refl eksi-
onit të mbulimit të tyre të elementeve optike me fi lma 
të hollë.

Në të vërtetë, objektivat e aparateve optik bashkëko-
hor: kino kamera, fotoaparate, periskop dhe shumë të 
tjerë kanë te ndërtimi i tij shumë elemente të qelqe-
ve: thjerrëza, prizma etj. Duke kaluar nëpër elemen-
tet të atilla, drita shumëkatëshe refl ektohet prej atyre-
ve. Kështu, gjatë rënies së dritës normalisht te sipërfaqja 
5–9 % prej asaj refl ektohet. Prandaj në fund ku drita du-
het të krijon fytyrë, drita merr pjesë shpesh vetëm me 
10 deri 20 % prej energjisë. Si rezultat i asaj fytyra është 
me intensitet të vogël dhe jo kualitet. Për t’u zvogëlu-
ar humbjet e energjisë gjatë kalimit të dritës nëpër ele-
mentet e skemë optike bëhet shtresim të elementeve op-
tike me fi lma të hollë antirefl ektues.

Te sipërfaqja e qelqit optik (fi g. 1). Për shembull, te 
ndonjë thjerrëze, vendohet fi lm i hollë.
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Indeksi i përthyerjes së fi lmit le të jetë nf dhe le të 
jetë ai më i vogël prej indeksit të përthyerjes të qelqit 
ns. Për të thjeshtësuar diskutimin do të supozojmë se 
kemi futje normale e dritës. Dallimi i valëve 1 dhe 2, të 
refl ektuara prej sipërfaqes së sipërme dhe të poshtme 
të fi lmit, të barabartë me 2х. Gjatësia valore te fi lmi 
është më e vogël prej gjatësisë valore të vakuumit nf 
herë:

f
f n

.. �                                 (2) 

për t’u dobësuar njëri me tjetrin valët 1 dhe 2, duhet 
ndryshimi i ecjes në brendësinë e fi lmit të jetë gjysma 
e gjatësisë valore të fi lmit:

f2
2

n
h .

�                              (3) 

Nëse janë amplitudat e dy valëve refl ektuese afër 
njëri me tjetrin, atëherë shuarja do të jetë e plotë.

Këtu duhet diçka të përmendet. Në të vërtetë, kur 
indeksi i përthyerjes në ajër nv < nf, por nf <ns, gjatë re-
fl ektimit prej sipërfaqes së fi lmit dhe prej sipërfaqes së 
qelqit vjen deri te humbja te faza për l. Pasi edhe te dy 
valët vjen deri te humbja e njëjtë te faza, ajo nuk ndi-
kon mbi rezultatin përfundimtar.

Te thjerrëza zakonisht bie drita e bardhë. Shprehja 
(3) vërejmë prej gjatësisë valore. Prandaj nuk është e 
mundshme të arrihet shuarja e të gjitha gjatësive va-
lore të refl ektuara. Trashësia e fi lmit zgjedhet ashti 
te shuarja bëhet për ndonjë dritë me gjatësi valore 
prej mjedisit të zonës së dukshme (drita e gjelbër me 
.z = 5,5 �10-5 cm;  ajo duhet të jetë e barabartë me:

f

z

4n
h .

�                                (4) 

Refl eksioni i pjesëve të dritës prej pjesës vjollcë dhe 
të kuqe te spektri, me fi lm të këtillë dobësohet shumë 
pak. Prandaj objektivi me optikë të këtillë te drita e re-
fl ektuar ka ngjyrë jargavan. Sot, madje edhe fotoapa-
ratet e zakonshëm kanë ndriçim optikë të këtillë. Në 
fund duhet të tregojmë se shuarja e këtillë e dritës së 

refl ektuar nuk do të thotë shndërrim të energjisë së 
dritës në lloje tjera të energjisë. Sikurse edhe te rasti te 
të gjitha llojet e interferencës, shuarja e valëvitë te cila-
do pikë domethënë se në atë pikë thjeshtë energji nuk 
ka. Shuarja e refl eksionit do të thotë thjeshtë se gjithë 
energjia kalon nëpër objektivin.

Interferometri

Ka më shumë lloje të interferometrëve. Këtu 
do të sqarohet ndërtimi vetëm të një lloj, ajo është 
Interferometri i Majkelsonit.

Skema e interferometrit është dhënë te fi gura 2. 
Ato janë dy pasqyra të rrafshëta М1 dhe М2 të cilët 
janë vendosur normalisht njëri në tjetrin. Ndërmjet 
pasqyrës nën këndin prej 450 është vendosur pllaka 
gjysmëdepërtuese – ndarësi i rrezeve që rrezet i orien-
ton kah pasqyra. Çdo rreze i cili vjen prej burimit mbi 
ndarësin dhe pas refl eksionit vijnë kah syri i vëzhgue-
sit N. Vëzhguesi vëren linja interferente të dy rrezeve 
të cilët janë koherent, por janë rezultat të interferencës 
të bërë te shtresa e hollë ajri ndërmjet pasqyrës М2 dhe 
fytyrës së pasqyrës М1 të vendosur te rrafshi RR.
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D 

M1 

A 

B 
C 

 

Fig. 2. Interferometri i Majkelsonit
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Mund të ndiqet ecja e çdo rreze që prej burimit S 
bie mbi ndarësin D. Rrezja e parë te pika А refl ekto-
het edhe shkon kah pasqyra М2 ku pas refl ektimit bie 
te pika α në brendësinë e pllakës përthyhet dhe shkon 
kah syri N. Rrezja e dytë te pika А përthyhet nëpër 
pllakën dhe del prej pikës B drejtohet kah pasqyra М1 
ku refl ektohet. Pas refl ektimit prej pasqyrës М1 rrezja 
përsëri bie te pika B, përthyhet te pllaka te ndarësi, re-
fl ektohet te pika А dhe pas përsëri përthyerja te pika 
C del në drejtim të njëjtë sikurse te rrezja 1 kah syri. 
Kështu te syri te vëzhguesi vijnë dy valë të cilët janë ko-
herent dhe mund të interferojnë.

Nëse pasqyra М1 largohet ose afrohet në lidhje me 
ndarësin, paralele me vetveten, trashësia e shtresës së 
hollë ajrore ndërmjet pasqyrave М2 dhe rrafshi RR. Te 
rrafshi i kësaj “fl ete”, kur është ajo mjaft  e hollë vëre-
hen lakore të trashësisë së njëjtë, nëse pasqyra М2 dhe 
rrafshi РР nuk janë rigoroze paralele, por nëse janë pa-
ralele vërehet fotografi  tjetër interferente të ashtuquaj-
turës lakore të mënjanimit të barabartë.

 
Fig. 4. Fotografi a interferente e fi tuar me interferometrin 

e Majkelsonit dhe laser i cili punon te zona e gjelbër

Këto fotografi  interferente ndryshojnë nëse rruga 
e njërit të rrezeve janë vendosur ndonjë objekti fazor 
të dukshëm. Kështu ky instrument shërben për matje 
të ndryshimeve të mira të trashësisë ose të indeksit të 
përthyerjes së materialit që atje është vendosur.

Duhet të përmendet se ky instrument i Majkelsonit 
dhe Morli ka qenë i përdorur në vitin 1881 me të ci-
lin nëpërmjet interferencës së dritës kanë dashur të 
regjistrojnë lëvizje absolute të tokës në lidhje me të 
ashtuquajturën eter. Rezultati negativ i pa pritur tre-
gon ose se Toka rrinë qetë, që me siguri nuk është rast 
ose se eteri nuk ekziston. Rezultati i atillë i eksperi-
mentit është sqaruar prej Albert Ajnshtajnit me teo-
rinë e tij speciale të relativitetit.

Ka edhe shumë lloje tjera të interferometrave: 
Zhamenov, Max– Zender, interferometri Fabri–Peri 
etj., të cilët kanë hasur përdorim të gjerë në shkencë 
dhe teknikë për shumë matje optike shumë të mira të 
gjatësive valore, indekset e përthyerjes, johomogjenite-
ti prej çfarëdo lloj (dendësia, shtrëngimi, të nxehtësisë 
edhe llojeve tjera të deformimeve etj.)

Pyetje, detyra, aktivitetet
1. Numëroni shumë mundësi për zbatimin e interfe-
rencës së dritës.
2. Çka do të thotë ndriçimi elementeve optike? Sqaro 
metodën.
3. Sqaroni ngjyrat e fl luskave të sapunit prej fi gurës 5.

 
Fig.5.

Jepni sqarimin e këtyre koncepteve, nëse është e 
nevojshme jepni sugjerim edhe shembuj

– Ndriçimi i optikës
– Zbatimi i interferencës
– Interferometri i Majkelsonit
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12.14. DIFRAKSIONI I DRITËS. 
ZONAT E FRENELIT. DIFRAKSIONI 
I FRELELIT. DIFRAKSIONIT TË 
FRENELIT TË HAPJES RRETHORE

Lëvizja drejtvizore e dritës dhe dukuria 
e difraksionit të hijeve

Drita lëviz drejtvizorisht. Nëse vërejmë hije në një 
plasaritje rrethore, ajo na duket e mprehtë dhe rretho-
re. Hijen e fi tojmë me projektim gjeometrik mbi ekra-
nin (shiko fi g. 1), ku:

111 SO
SO

BA
AB

�                        (1) 

ku AB dhe A1 B1 janë diametra të hapjes rrethore dhe 
të hijes së ekranit E.

E 

S 
A 

B 

B1 

A1 

O O1 

Fig. 1. Hija e hapjes rrethore duke e mprehtë.

Megjithatë nëse me kuj-
des e vërejmë kufi rin do të 
vërejmë se ajo nuk është e 
mprehtë. Kalimi ndërmjet hi-
jes dhe e fushës së ndriçuar 
kryhet nëpër vargut të linjave. 
Kjo dukuri është dukshme e 
veçantë kur pengesat e rrugës 
së dritës janë prej burimit pi-
kash janë të vogla në kraha-
sim me largësitë prej burimit. 
Te fi gura 2 është dhënë me 
hijen e topit të varur te peri. 

Edhe të dy hijet, hija e topit sikurse dhe hija, si edhe 
hija e perit, në përgjithësi nuk janë të mprehta. Edhe 
në pjesën e ndriçuar ka vende të errëta, por edhe te 
hija ka vija të ndritshme. Dukuria e shtrembërimit të 
frontit valor gjatë kalimit nëpër hapje me dimensione 
të vogla, të krahasueshme me gjatësinë valore të valës, 
ose te tehet e, quhet difraksioni i valës. Kjo dukuri pa-
raqitet te të gjitha llojet e valëve, por e ka edhe te drita.

Te fi gura 3 është dhënë fotografi a te hija e një bri-
sku. Edhe këtu vërehet se tehet nuk janë të mprehta

Fig.3.

Th emi se gjatë difraksionit rrezja nuk përhapet 
në mënyrë drejtvizore, por vjen deri te lakimi i tij. 
Paraqitja i difraksionit të valëve sqarohet me principin 
e Hajgens–Frenelit: Difraksioni i valëve, njëjtë sikur-
se edhe interferenca janë të qenësishme për të gjitha 
llojet e valëve. Por, kusht themelor për të vërejtur këtë 
fenomen është se hapja, ose pengesa te e cila has vala 
duhet të jenë me madhësi të krahasueshme, ose më të 
vogël prej gjatësisë valore të valës i cili ndërhyn.

Difraksioni i dritës

Tani më treguam se drita ka natyrë valore. Dukuria 
difraksion i dritës vështir mund të vërehet në natyrë. 
Kjo sqarohet me shumë gjatësi valore të vogël të dri-
tës. Te pjesa e dukshme e spektrit gjatësia valore ka 
madhësi ndërmjet 400–760 nm.

Megjithatë dukuria difraksion e dritës mund të 
vërehet edhe në rastet kur janë dimensionet e penge-

 
Fig.2.
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sës, përkatësisht hapja dukshëm prej gjatësisë valore të 
dritës. Për të mundur kjo të realizohet duhet rezultati 
i difraksionit të vërehet në shumë largësi të madhe. Te 
fi gura 4 është dhënë dukuria e difraksionit të tehut të 
mprehtë.

 
Fig 4. Difraksioni i tehut të mprehtë.

Dukuria e difraksionit të dritës për herë të parë 
ka qenë e vërejtur prej Grimaldit në vitin 1665 por e 
sqaruar prej Ogist Frenelit në vitin 1816. Freneli është 
shërbye me principin e Hajgensit, që ai i plotësoi, pra 
sot ai princip quhet Hajgens–Frenel.

Dukuria sqarohet nëpërmjet principit të Hajgens – 
Frenel. Të gjitha pikat prej pjesës së lirë të hapjes ose 
pengesa paraqesin burime të dritës sekondare të cilët 
janë koherente. Figura që fi tohet te ekrani të vendo-
sur te ndonjë largësie prej pengesës (hapja) e quajmë 
difraktogram. Kjo fi gurë është rezultat e i interferen-
cës së b urimit sekondar prej pjesës së 
frontit valor i cili është i lirë për dritën.

Zakonisht është dukuritë e difraksi-
onit të ndahen në difraksion të Frenelit 
dhe të Fraunhoferit. Diafraksioni i 
Frenelit janë ato rastet të dukurisë kur 
burimi i dritës dhe ekrani te i cili vëre-
het rezultati i difraksionit prej penge-
sës së dhënë janë në largësi të fundshme 
prej asaj.

Në këtë rast rrezet e dritës janë di-
vergjente, por frontet valore janë sipër-
faqe të shtrembëruar.

Nëse largësia e burimit dhe largësia e ekranit deri te 
pengesa që e shkakton difraksionin janë pafundësisht të 
mëdha, themi se bë[het fj alë për difraksionin e llojit të 
Fraunhoverit.

Kusht i këtillë arrihet me vendosjen e burimit pi-
kash të dritës në fokus te thjerrëza mbledhëse, ashtu 

fi tohet valë e rrafshët e dritës rrezet e të cilave janë pa-
ralele, domethënë burimi është pafundësisht larg. Po 
ashtu edhe vëzhgimi janë të drejtë në rrafshin fokale të 
thjerrëzës tjetër të vendosur pas pengesës me të cilën 
arrihet të jetë ekrani pafundësisht i larguar. Patjetër të 
nënvizohet se ndryshim thelbësor te sqarimi i dukuri-
ve të këtyre dy llojeve të difraksionit nuk ka. Ndryshim 
ekziston vetëm te pesha e zgjidhjes teorike matemati-
ke rigoroze të fenomenit. Dukuritë e difraksionit prej 
llojit të Fraunhoferit matematikisht të vendosur zgjid-
hen, prandaj ato edhe kanë gjetur zbatim më të madh.

Zonat e Frenelit
Le të paramendojmë se deri te një rrafsh PQ prek 

valën i cili rrjedh prej shumë burimi dritë të largët. 
Valën mund ta llogarisim për të rrafshët pasi është bu-
rim shumë larg. Duke u nisur prej kësaj gjendje mo-
mentale të valës duhet nëpërmjet interferencës të 
valëve sekondare burimet e të cilave janë renditur mbi 
PQ të njehsohet intensiteti i dritës në çfarëdo pikë të 
zgjedhur М0. E cila shtrihet te normalja e rrafshit PQ 
(shiko fi gurën 4). Mbi frontin valor PL paramendohen 
zona në formë të unazave koncentrike me qendër në 
pikën О, të ashtuquajtur, zona të Frenelit. Rezet r1, r2,... 
ndryshojnë në këtë mënyrë:

Fig. 9. а) Kah metoda e Frenelit për njehsimin e 
intensitetit të dritës te pika М0. Rrezet e ndara (b) 

janë zgjedhur ashtu që largësitë prej М0 deri te pikat 
përkatëse B1 B2,.... janë r1, r2,...

22
3  ,

2
2 ,

2
.... kDDDD ���������      (2) 
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ku D=PM0, .  është gjatësia valore e dritës. Rrezet 
r1, r2,... janë rrezet e zonave prej të cilave vetëm e para 
është zona rrethore, të tjerat janë unaza. Tregohet se 
syprina e çdo zone është e barabartë me syprinën e 
zonës së parë rrethore. Ajo tregohet në këtë mënyrë:

Syprina e zonës k është:

�� ���� �
2

1
2

kkk rrS                    (3) 

që duke pasur parasysh atë që është

42

2
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2
2 ... kDkDkDrk ����

�
�

�
�
� ��  

     i 

� � � � � �
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2

22
2

2
1

...
������

�
�

�
�
� ���� kDkDkDrk

dhe

pra nëse neglizhohet anëtari me λ2 syprina e unazës k 
me zëvendësimin te (3) është:

�. ��� DSk                           (4) 

sa që fi tohet edhe për syprinën e zonës së parë rret-
hore (duhet së pari të njehsohet r1 sipas teoremës së 
Pitagorës OB1). Nëse syprinat e zonave i llogarisim të 
përgjithshme burimet sferike elementare, atëherë çdo 
pike i prej zonës k dhe i përgjigjet ndonjë pikë tjetër 
prej zonës paraprakes (k–1), ashtu që ndërmjet atyre 
ekziston ndryshimi fazor λ/2, që do të thotë se ato janë 
valëvitje të zhdukura. Veprimi mbledhës i valës së dri-
tës të pakufi zuar ka amplitudë E, e cila mund të trego-
het si rend i pafundshëm:

�������� 4321 EEEEE              (5) 

por për të gjetur amplitudën e fundshme duhet këtë 
rend ta tregojmë sikurse:

89
:

;<
= ������89

:
;<
= ��89

:
;<
= ��� �

2222222
123211 kk EEEEEEEE   (6) 

Për shkak të faktit që anëtarët te kllapat e mesme 
të gjithë anulohen (ajo del prej përfundimit paraprak), 
ngel se amplituda rezultante që e dërgon burim pikash 
është e barabartë me ½ pas veprimit të zonës qendrore.

Difraksioni i Frenelit të hapjes rrethore 
dhe pengesa rrethore.

Zonat e Frenelit mundet shumë lehtë të na shërben 
ta sqarojmë difraksionin e hapjes rrethore (fi g. 10).

S A 

B 

E 

M0 

Fig.10. Skema optike e difraksionit të hapjes rrethore

Figura e difraksionit vërehet nëpër ekranin gjysmë 
të depërtueshëm E rrafshi i të cilit është vendosur nor-
malisht te simetralja e hapjes rrethore.

Nëse largësia ndërmjet pikës М0 dhe rrafshit të 
hapjes është D, dhe atëherë hapja rrethore përfshin 
numër çift  të zonave të Frenelit, pasi çdo zonë prej 
zonës k i përgjigjet ndonjë tjetër pikë nga zona para-
prake (k–1), ashtu që ndërmjet atyreve ekziston ndrys-
him fazor λ/2, valëvitjet anulohet edhe te pika М0 kemi 
intensitet minimal. Nëse tani hapja është prej pikës М0 
në largësi të atillë, që ai përfshin numër tek të numrit të 
zonave të Frenelit në pikën М0 do të kemi maksimum. 
Kjo do të thotë, te drita monokromike, nëse ekranin e 
lëvizim te pika М0 te disa vende do të ketë dritë, por te 
disa vende njollë e errët. Në dritën e bardhë minimu-
met dhe maksimumet për gjatësi valore të ndryshme 
janë në largësi të ndryshme, pra ashtu М0 gjithmonë e 
ndryshon ngjyrën.

Krejtësisht analoge difraksioni, i hapjes rrethore 
është difraksioni i pengesës rrethore. Bëhet fj alë për 
eksperiment të njohur sikurse Frenel–Pauson–Araog.

 

S E T K.o. 

Fig. 11. Skema optike e eksperimenti të 
Frenel–Pauson–Araog
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Kështu, në hijen e topit vërehet se pika e ndritsh-
me, fotografi a e difraksionit është dhënë sikurse te fi -
gura 2. Eksperimenti në dritën e bardhë ka shkëlqim, 
pikë ndryshe e ngjyrosur e cilësdo largësi të ekranit.

Eksperimenti njëjtë sqarohet me principin e 
Hajgens–Frenel te interferenca i zonave të hapura të 
Frenelit. Nëse numri i tyre është çift  kemi minimum, 
por nëse është maksimum tek. Eksperimenti e mban 
emrin Frenel, Puason dhe Arago pasi, duke e konte-
stuar teorinë e Frenelit Puasoni vërteton se te hija e 
pengesave rrethore duhet të paraqitet pikë shkëlqye-
se, por Arago e realizon eksperimentin dhe e vërteton 
korrektësinë e teorisë së Frenelit.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Realizoni relacionin (4) për syprinën e zonës së 
parë të Frenelit.
2. Teoria e zonës së Frenelit është aktuale edhe në do-
menin e radio komunikimeve. α kuptoni pse?
3. Njolla shkëlqyese te hija e topit te drita e bardhë 
kudo vërehet, vallë α kuptoni pse është ajo ashtu? 
Sqaroni.
4. Vallë difraksioni si dukuri e ka edhe te llojet tjera 
valore? Sugjeroni shembuj ku vala zgjerohet edhe në 
vendet e ashtuquajtura,,hija gjeometrike”.

Jepni sqarimin e këtyre koncepteve, nëse është e 
nevojshme jepni sugjerim edhe shembuj

– difraksioni i dritës
– difraksioni prej llojit të Frenelit,
– difraksioni i Fraunhoferit,
– difraktogram
– zona e Frenelit
– eksperimenti i Frenel–Pauson–Agarov

12.15. GRILA E DIFRAKSIONIT

Grila e difraksionit (optike) është aparat optik i 
cili përbëhet prej numri të madh N, shumë çarje të 
ngushta që shkëlqejnë ndërmjet të cilave gjendet pje-
së të pandriçuara (fi g. 1). Grilat e mira të difraksionit 
përfi tohen me makina të ndryshme prerëse me të ci-

lat te qelqi bëhen prerje. Atje ku qelqi është prerë, dri-
ta nuk kalon. Sot shumë grilla të mira të difraksionit 
përfi tohen në mënyrë klorografi ke si interferogram të 
dy valëve të rrafshëta. Numri i çarjeve mund të jetë 
edhe deri te disa mijëra çarje në një milimetër largë-
si. Ekzistojnë edhe grila difraksione refl ektuese (za-
konisht metalike) te të cilat linjat drejtvizore e refl ek-
tojnë dritën, por “të pa depërtueshme” e shpërndajnë. 
Teknika edhe në këtë grilë të fi tuar, me zhvillimin e te-
knologjisë laserike, është shumë e përparuar.

 
Fig.1

Nëse është gjerësia e tejdukshmërisë (ose refl ektu-
eset) linjat α, por gjerësia e pjesëve të padukshme b, 
me konstanten e grillës d nënkuptohet:

bad ��                           (1) 

Për t’i gjetur bazat e teorisë elementare të difraksi-
onit të grilës optike do të supozojmë se te ajo bie valë 
drite e rrafshët me gjatësi valore plotësisht të caktuar 
X. Tani më sqaruam se për të fi tuar valë të rrafshët, 
duhet burim drite pikash S të vendoset te fokusi F te 
thjerrëza e hollë përmbledhëse L1 (fi g. 2)

Burimet sekondare prej pikave të hapjeve krijoj-
në valë drite të cilat dom të shpërndahen nën kënde 
të ndryshme në lidhje me rrezet ndërhyrëse. Valët të 
cilat ndërmjet veti janë paralele dhe mënjanohen për 
kënd të njëjtë φ me ndihmën e thjerrëzës shtesë L2 su-
perponohen në një pikë M dhe atje si rezultat të in-
terferencës së tyre do të paraqitet intensitet i caktuar.
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Ta caktojmë kushtim ku te valët në pikën M do të 
japin intensitetin maksimal. Ndryshimi i ecjes i rrezeve 
ndërmjet e rrezeve të skajshme të çdo hapje, për shem-
bull rrezet të cilat bien te pikat α dhe B, është dhënë me 
segmentin AC. Nëse kjo largësi është numër i plotë herë 
më i madh prej gjatësisë valore të dritë ndërhyrëse, atë-
herë jo vetëm këto por edhe të gjitha rrezet tjera prej ha-
pjeve te pika M do të shkakton lëkundje në fazë, pra këti 
valëvitjet e dritës do të përforcohen. Prej trekëndëshit 
ABC mund të gjendet se:

�� sinsinABAC d��  .          (2) 

Maksimumet do të vërehen nën këndin φ, të për-
caktuar me:

..) 3 ,2 ,1 ,0(        sin �� kkd .�      (3)

Këto maksimume quhen maksimume kryesore.
Duhet të nënvizohet se kur kushti i dhënë me relaci-

onin (3) është plotësuar për pikat А dhe B të cilët gjen-
den te pjesëve më të poshtme të hapjeve, ai është atëherë 
i plotësuar edhe për të gjitha pikat tjera të hapjes. Te çdo 
pikël prej hapjse së parë i përgjigjet pikës përkatëse prej 
të dytit e cila gjendet në largësinë d.

Kushti (3) tregon se pozita e maksimumeve për të 
gjithë k, përveç për qendrorin kur është k=0, varet prej 
gjatësisë valore te drita. Sa është më e madhe gjatësia 
valore e dritë aq është më i madhe këndi

u

Fig.3. Difraktogramet e fi tuara me grilë optike: me dri-
të mokromike (lartë); hapje e bardhë rrethore, në mes 

dhe spektri i rendit të parë

Kjo tregon se nëse mbi grillën 
e difraksionit bie drita e bardhë ajo 
do të krijon fytyra të ngjyrosura 
te çarjet, pasi ngjyrat e ndryshme 
do të mënjanohen në mënyrë të 
ndryshme. Kështu fi tohet spektri.

Zbatimi themelor i grillës opti-
ke, e shfrytëzon pikërisht atë veti. 
Ajo paraqet aparat për shqyrtimin 
e spektrave të dritës që ndërhyjnë 
mbi atë. Po ashtu për çdo vlerë të 
numrit k, i përgjigjet rendit për-
katës të spektrit.

Te fotografi a prej fi gurës 3 lartë 
e dhënë është fotografi a e difraksi-
onit të dritës monokromike, laseri-
ke, por të fotografi së poshtë, spek-

tri i fi tuar i dritës së bardhë.

12.16. DIFRAKSIONI I HAPJES 
RRETHORE. FUQIA NDARËSE E 
INSTRUMENTEVE OPTIKE

Dukuria e difraksionit luan rol shumë të rën-
dësishëm në mundësitë e fi timit të fotografi së te apa-
ratet optike: mikroskopi, teleskopi, syri etj. Difraksioni 

S 
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f1 
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� 
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Fig. 2.
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është shkak që nuk mundet të fi tohen fytyra të ndara të 
dy pikave të afërta të ndonjë objekti në mikroskop, ose 
dy yje të larguara me ndihmën e teleskopit.

Te fi g. 4 është dhënë difraktogram të fi tuar prej ha-
pjes rrethore me diametër D. Ajo është shprehur dri-
të rrethore maksimum 
disk i Erievit (Airy) 
me linja të shkëlqye-
ra dhe të rrethore të 
errëta rreth tij. Te fi gu-
ra 4а është dhënë grafi -
ku i varësisë së intensi-
tetit prej largësisë, por te 
4b fotografi a e tij.

Për shkak të dukuri-
së së difraksionit të ha-
pjeve rrethore të apa-
rateve optike, fytyra e 
objektit pikash te rrafshi 
fokale i thjerrëzës e cila 
është vendosur te hapja, 
nuk është pikëm sikur-
se ajo e parashikon gje-
ometria optike, por ajo 
është disku i Eriev – difraktogram te hapja rrethore. 
Pozita e minimumit të parë të këtij difraktogrami është 
caktuar me këndin ϕ. Kjo madhësi varet prej diametrit 
të hapjes rrethore D dhe gjatësia valore e dritës së për-
dorur λ:

D
.� 22,1sin �                              (4) 

Te relacioni paraqitet edhe faktori 1,22 i cili fi to-
het me zgjidhjen rigoroze të problemit që shfrytëzohen 
funksione speciale matematikore.

Për të mundur fytyrat e dy pikave të afërta (dy objek-
te, dy yje) të jenë vërejtur si të ndarë, duhet difraktogra-
met e tyre ta plotësojnë këtë kusht: maksimumi qendror 
prej difraktogramit të njërës fytyrë të puthitet me mini-
mumin e parë prej difraktogramit të dytë. Ky kusht është 
i njohur si kriteriumi Rejliev.

 
Fig. 5. Kur rrezja e maksimumit qendror të fytyrës së parë 
është më e madhe prej minimumit të parë të të dytit, të dy 

objektet të jenë të vërejtur të ndarë (fi gura djathtas)

Fuqia ndarëse është përcaktuar me relacionin (4). 
Sa është këndi i ndarjes, më i vogël, aq është edhe, the-
mi, fuqia ndarëse e instrumentit optik më i madh. Kjo 
do të thotë, për të zmadhuar fuqinë ndarës të ndonjë 
aparati duhet të zvogëlohet këndi i ndarjes. Sikurse 
tregon (4), ajo mund të arrihet ose me zvogëlimin të 
gjatësisë valore të dritë së përdorur, ose me zmadhimin 
e rrezes së hapjes rrethore te e cila vendohet thjerrëza.

Te mikroskopët shfrytëzohet zvogëlimi i gjatësisë 
valore, por te teleskopët zmadhimi i diametrit të apara-
teve–thjerrëzave ose pasqyrave.

SHEMBULLI 1. Të caktohet kushti për fi timin e mi-
nimumeve të llojit të Fraonhoferit të një çarje.
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Fig.6

Zgjidhje: Pas plasaritjes (fi g.6) rrezet e dritës lako-
hen dhe rezultati i interferencës te pika М do të varet 
prej asaj si është ndryshimi fazor i të gjitha rrezeve të 
cilat janë mënjanuar për këndin φ në lidhje me boshtin 
optik. Nëse ndryshimi i rrugës АС ndërmjet rrezes e 
cila fi llon te α dhe rrezes i cili fi llon te B i barabartë me 

I 

r 
 

                    a) 

b)
Fig. 4
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φ ose numër i plotë herë më i madh, atëherë për së gjati 
çarjeve me largësi d për çdo rreze ndërmjet pika α dhe 
O do të ketë edhe rreze përkatës ndërmjet pikave О dhe 
B ndërmjet të cilëve ndryshimi i rrugës λ/2 ose numër 
tek (2k + 1) λ/2, pra ato rreze janë kundër fazore dhe 
anulohen. Prandaj kushti:

       ..) 3 ,2 ,1 ,0(        sinAC ��� kkd .�
është kusht për ekzistimi i minimumit. Keni kujdes, re-
lacioni është i njëjtë me relacionin (3), por ajo zbatohet 
te minimumi!

SHEMBULLI 2. Rrjeta e difraksionit ka 1,26.104 
çarjet në mënyrë uniforme janë të shpërndara mbi si-
përfaqen me gjerësi prej 25,4 mm. Ajo është e ndriçuar 
së pari me dritë monokromatike me gjatësi valore prej 
450 nm (e kaltër), por pastaj me dritë të kuqe me gjatësi 
valore 625 nm. Nën cilët kënde do të paraqiten maksi-
mumet e rendit të dytë për këto gjatësi valore? Zgjidhje: 
Konstanta e grillës d e fi tojmë:

nm 2016 m10016,2
1026,1
104,23 6

4

3

���
�
�

�� �
�

N
Ld  

Maksimumi i rendit të dytë është caktuar me k=2. 
Domethënë sipas (3)

446,0
nm 2016
nm 45022sin 1 �

�
��

d
.�  ; �1H 26 0 30’ 

  '2038  ;    62,0
nm 2016
nm 62522sin 0

22 H�
�

�� �.�
d

 

SHEMBULLI 3. Prej çfarë largësie maksimale nje-
riu mund të shikon ndaras dy fare të automobilit, nëse 
në largësia ndërmjet fareve është d=1,5 m, por diame-
tri i venicës së syrit është 5 mm. Për dritën të merret 
gjatësia mesatare valore 555 nm. Syri i njeriut e lloga-
risim për aparat optik, te e cila te efektet e difraksionit 
vjen deri te shprehja hapja e zenicës.

Zgjidhje: Sipas relacionit (4), pasi gjatësia valo-
re e dritës është shumë herë më e vogël se madhësia 
D, mund të merret sin φφ, pra këndi i ndarjes është 
:

D
.� 22,1� .  Këndi nën të cilin vërehen faret α, është 

po ashtu i vogël dhe i dhënë me: 
x
d

�+  ku x është largë-

si e panjohur. Për të shikuar të dy faret duhet �+ K ,,
 domethënë

:
Dx

d .22,1�   pa   sleduva   

km 11,1 m101,11
1055522,1

1055,1
22,1

3
9

3

���
��

��
�� �

�

.
dDx  

vijon

Pyetje, detyra, aktivitete
1.Sqaroni pse te spektri prej rendit 0 te grilla optike nuk 
ka ngjyra.
2. Te grilla e difraksionit me konstante 10 μm bie tufë 
paralele e dritës së gjelbër. Me ndihmën e aparatit spek-
trale është matur maksimumi i rendit të parë (shiriti i 
parë) vërehet nën këndin φ1 = 
3°7’ në lidhje me shiritin prej 
rendit zero. Sa është gjatësia va-
lore e kësaj drite?
( Përgjigje: 550 nm)
3. Çdo disk kompakt paraqet 
një grillë refl ektuese e difraksi-
onit (fi g. 7).
Me tregues laserik, gjatësinë 
valore e të cilit e keni caktuar eksperimentalisht me in-
terferencënо Coach), çdonjëri prej jush mund ta cakton 
largësinë mesatare ndërmjet prerjeve të diskut. Për atë 
qëllim bëni skemë eksperimentale si te fi g.8.

laserski 
poka`uva~

 

tregues 
laserik

Fig.8

Te ekrani S për refl eksionin e dritës. Prej kompakt 
diskut CD, të vendosur si te fi gura, fi tohet maksimumi 
i parë zero edhe plus dhe minus i digraktogramit. Me 
matje të largësisë ndërmjet CD edhe ekrani (rreth 3 

 
Fig. 7
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cm) sikurse edhe largësia ndërmjet maksimumi ndër-
mjet zeros dhe i parë do ta përcaktoni këndin α, por me 
shfrytëzimin e barazimit (3) dhe konstantes d.
4. Kërkoni në internet veb faqen Diff raction; difra-
ction grating 
http://hyperphysics.phy–astr.gsu.edu/hbase/phyopt/c1
dhe simuloni çfarë ndodh kur do të ndryshon konstan-
ta e rrjetës, ose se si ndryshon fi gura kur do të ndryshon 
gjatësia valore.

Jepni sqarimin e këtyre koncepteve, nëse është e 
nevojshme jepni sugjerim edhe shembuj

– grilla e difraksionit
– difraksioni i hapjes rrethore
– fuqia ndarëse e instrumentit optik
– kriteriumi i Rejlievit

12.17. POLARIZIMI I DRITËS

Transerzaliteti i valëve të dritës
Gjatë kohë përkrahësit më të mëdhenj të natyrës va-

lore të dritës Jung dhe Freneli, kanë llogaritur se drita 
është valë të ngjashme me valët e zërit, domethënë lon-
gitudinale.

Me teorinë e Maksvelit për natyrën elektromagneti-
ke të dritës vërtetohet se valët e dritës janë transversale. 
Drita paraqet valë e cila mundëson bartjen e impulse-
ve elektromagnetike në hapësirë ashtu. Kjo do të thotë 
se vektori i fushës elektrike lëkundet vetëm në një rraf-
sh, në atë në të cilën qëndron antena, ndërsa vektori i 
fushës elektromagnetike lëkundet po ashtu në një rraf-
sh, i cili është normal në rrafshin e oscilimeve të vek-
torit elektrik. Kahja e përhapjes së valës është normale 
në intensitetin e fushës elektrike dhe fushës magnetike.

Por, është vërtetuar se drita e emetuar nga cili burim 
nuk është polarizuar. Si ta shpjegojmë atë?

Drita natyrore (e polarizuar). Drita drejtvizorisht 
e polarizuar

Burimet e dritës janë vende ku bëhet ngacmimi i një 
numri të madh të atomeve të burimit. Çdo elektron, i 
cili emeton valë, gjithsesi paraqet njëfarë,,antene“ për 
valën elektromagnetike, e cila ika të gjitha vetitë si edhe 

vala emetuar nga antena e radiovalëve. Por, në burimin 
numri i atomeve të ngacmuara është shumë i madh, 
ato lëkunden plotësisht pavarësisht dhe në rrafshe krej-
tësisht të rastësishme.

Domethënë nëse vërehet një rreze drite në rrafshin 
π, normal në përhapjen e tij, vektori i intensiteti të vek-
torit elektrik në rrafsh lëkundet në të gjitha drejtimet e 
mundshme (fi g. 1).

Kuptohet se edhe vektori i induksionit magnetik gji-
thashtu lëkundet në më shumë rrafshe, por rrafshe të ci-
lët janë normal në ato që lëkundet fusha elektrike. Drita 
e atillë është jo e polarizuar ose natyrore.

� 

E 

Fig.1

Nëse në cilën do mënyrë arrijmë që rrezja e ritë të 
jetë e atillë që vektori elektrik të lëkundet vetëm në një 
rrafsh, dritën e atillë e quajmë dritë linearisht të pola-
rizuar (fi g. 2).

� 

E 

 
Fig. 2

Disa trupa kristalor, si për shembull, turmalini ka 
veti që t‘i lëshoj oscilimet e intensiteti të fushës elektri-
ke E

→
 vetëm në një rrafsh. Oscilimet e dritës në rrafshe 

tjera absorbohen, ose plotësisht se pjesërisht. Prandaj, 
dallojmë dritë plotësisht linearisht të polarizuar ose 
pjesërisht të polarizuar.
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O 

O’ 

N 

E 

B 
 

 

turmalin

Fig. 3. Vektori E
→

 lëkundet në një rrafsh, kurse normal 
në atë lëkundet vektori B

�

Turmalini është kristal njëboshtor. Ai ka një bosht të 
simetrisë. Nëse merret një pllakë e drejt këndore nga ai 
kristal, e cla është gdhendë ashtu që faqet e saja të për-
puthen me boshtin e kristalit OO‘, dhe nëse drita e një 
llambe lëshohet të bie normal në këtë pllakë, drita pas 
pllakës do të jetë e polarizuar. Vektori elektrik E

→
 do të 

lëkundet në rrafshin në të cilin qëndron boshti i krista-
lit (fi g. 3).

Sido të tregojmë se ajo është ashtu? Nëse në pikën 
N gjendet syri ynë, drita që kalon nëpër pllakën e tur-
malinit do të na duket e njëjtë si ajo natyrore. Ajo pak 
do të jetë e ngjyrosur gjelbër dhe pjesërisht e absorbu-
ar, por nëse pllakën e turmalinit e rrotullojmë, pa ndër-
prerë nëpër te do të vërejmë të njëjtin intensitet. Do të 
përfundonim se drita e polarizuar nuk dallohet nga ajo 
natyrore. Megjithatë, ky përfundim është i gabuar.

Nëse në rrugën e dritës që është e polarizuar ven-
doset tjetër pllakë turmalini dhe fi llojmë atë ta rrotu-
llojmë, intensiteti i dritës do të zvogëlohet. Kur boshti 
optik i pllakës së dytë O1O1‘ do të vendoset normal në 
OO‘, nëpër pllakën aspak nuk do të vërehet dritë (fi g. 4).

Në këtë rast themi se të dy pllakat e turmalinit janë 
në pozitë të kryqëzuar. Këto pllaka të turmalinit i quaj-
më polarizatorë, nëse përdoren dy pllaka të atilla, zako-
nisht të dytën e quajmë analizator. Drejtimi i oscilime-
ve të vektorit elektrike (i cili ndonjëherë quhet i dritës 
zakonisht është i shënuar në polarizatorët).

Mund të tregohet se intensiteti i dritës që ka kaluar 
nëpër të dy polarizatorët varet nga ajo se sa është këndi 
ndërmjet boshteve optik të tyre. Nëse boshte optike janë 
paralele, këndi është 00, dritës nuk i zvogëlohet intensi-

teti, ndërsa nëse ai kënd është 900, intensiteti është i ba-
rabartë me zero (fi g. 4).

O 

O’ 

M 
N 

O1 O1’ 

 

turmalin

Fig.4

Në përgjithësi, drita që kalon nëpër të dy polatiza-
torët, ka dal nga analizatori dhe ka intensitet I.

                             (1) +2
0 cosII �

ku I0 është intensiteti që bien polarizator,ndërsa α është 
këndi në mes polarizatorit dhe analizatorit. Ky barazim 
është i njohur si ligji i Malusit (Malus).

Përveç turmalinit ekzistojnë edhe substanca tjera 
nga të cilët ndërtohen polarizatorët. Veti të tilla ka edhe 
polaroidi. Është zbuluar nga Lend (E. H Land) më vitin 
1938. Ai paraqet një shtresë të hollë (0,1 mm) nga një 
substancë organike tolekulat e të cilave janë të renditura 
në zinxhir të gjatë. Shtresa e këtillë bartet mbi pllakën e 
qelqit ose celuloidit. Polarizatorët e këtillë mundtë bë-
hen me dimensione mjaft ë të mëdha.

Mënyrat tjera për përfi timin 
e dritës së polarizuar

Drita e polarizuar mund të fi tohet edhe gjatë kali-
mit të dritës nga njëri mjedis optik në tjetrin. Dimë se 
në sipërfaqen kufi tare të këtyre dy mjediseve drita pje-
sërisht refl ektohet dhe pjesërisht përthyhet. Nëse anali-
zohet drita e refl ektuar dhe ajo e përthyer mund të kon-
statohet se drita është e polarizuar.

Në rast të përgjithshëm drita është pjesërisht e po-
larizuar, ashtu që, te drita e refl ektuar dominon drita 
e cila është e polarizuar normal në rrafshin ndërhyrës. 
Ajo është treguar te fi g. 5a
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Brusteri ka treguar se është e mundshme përfi timi 
i dritës plotësisht linearisht të polarizuar. E tillë është 
drita e refl ektuar për të cilën është plotësuar kushti: 
këndi ndërmjet rrezes së refl ektuar dhe rrezes së përt-
hyer të jetë 900. Këndi ndërhyrës atëherë quhet këndi i 
Brusterit, dhe ai varet nga treguesi relativ i përthyerjes. 
Me fj alët të tjera, nëse këndi ndërmjet rrezes së përthyer 
është i barabartë me 900, atëherë nga ligjet e Sneleusit 
del se:

+II+I1 - 90  ;  90     ;     90 0 00 ����� ; ili 

� � 210 cos
sin

90sin
sin

sin
sin n��

�
�

+
+

+
+

I
+

 

t.e.                     21tg n�+                           (2) 

ose

Ky është barazimi sipas të cilit caktohet këndi i 
Brusterit. Për shembull, për qelqin, i cili në raport me 
ajrin ka indeks të përthyerjes 1,54, këndi i Brusterit 
është 570. Kjo do të thotë,nëse drita bie nën këndin të 
Brusterit, atëherë drita e refl ektuar është linearisht e po-
larizuar dhe ajo në rrafshi që është normal në rrafshin 
ndërhyrës. Drita e përthyer gjithmonë është pjesërisht 
e polarizuar, por për këndin e Brusterit shkalla e po-
larizimit të saj është më e madhe se ajo në rrafshin e 
ndërhyrjes.

Polarizator më të mirë përfi tohen me 
ndihmën e dukurisë përthyerja dyfi she e 
dritës. Ajo ndodh te disa lloje të veçanta 
të trupave kristalor (për shembull, kalciti 
islandez), te i cili gjatë përthyerjes në vend 
të një rreze je përfi tohen dy rreze që anë 
të polarizuara. Me për punim të veçantë të 
trupave kristalor të tillë mund të përfi tohen 
polarizator jashtëzakonisht të kualitetshëm. 
Polarizimi i dritës ka gjetur zbatim të madh 
të teknologjinë e sotme të displejve në kal-
kulatorët ose LCD–ekranet te kompjuterët 
laptop (fi g. 6).

Zbatimi. Rrotullimi i rrafshit të polarizimit

Ekzistojnë substanca të cilat tregojnë veti interesan-
te të cilat kanë të bëjnë me polarizimin e dritës. Kur në 
ato bie drita e polarizuar, nëpër substancat bëhet rrotu-
llimi i rrafshit të polarizimit të dritës.

Substancat të cilat e rrotullojnë rrafshin e polarizimit 
të dritës quhen substanca optikisht aktive. Të tilla janë, 
për shembull, pllaka e kuarcit ose tretja e sheqerit.

Demonstrimi eksperimental i dukurisë kryhet në 
mënyrën vijuese:

K 

Pk P T.F. 

L S 
E A 

Fig. 7

Vendoset skema si te fi g. 7. Drita nga një llambë in-
tensivisht ndriçon një çarje Çk. Pas çarjes është vendo-
sur thjerrëza L, fi ltër ngrohëse F. N (me të cilin mbro-
het polarizatori P edhe analizatori A. Me thjerrëzën L 
rregullohet që të bie shëmbëllimi i mprehët i kësaj çarje 
në ekranin E, i vendosur në një far largësie pas anali-
zatorit A. Në këtë rast polarizatori dhe analizatori janë 

a) b)
Fig. 5. Polarizimi gjatë refl eksionit dhe përthyerjes. Me të kuqe është 

shënuar kahja e oscilimit të vektorit elektrik. Gjatësia e shigjetës 
ose madhësia e pikës tregon shkallën e polarizimit, në rrafshin e 

ndërhyrjes ose në rrafshin normal në atë.
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vendosur ashtu që rrafshet e oscilimeve të vektorit elek-
trik të jenë paralele. Pastaj veprojnë kështu: polizato-
rin dhe analizatorin i vendosim në pozitë të kryqëzuar. 
Shëmbëllimi në ekran zhduket. Nëse tani ndërmjet po-
larizatorit dhe analizatorit vendosim një enë me tretje të 
sheqerit K, rrafshi i polarizimit të dritës që vjen nga po-
larizatori do të rrotullohet për një kënd. Prandaj, drita 
nga polarizatori (edhe ena me tretje) nuk është në pozi-
të të kryqëzuar në raport me analizatorin. Në ekran do 
të paraqitet dritë. Nëse dëshirojmë që ta matim këndin 
për të cilin është bërë rrotullimi i rrafshit të polarizimit, 
do të duhet që rrafshin e oscilimeve të analizatorit ta 
rrotullojmë për një far këndi ashtu që përsëri të zhduket 
shëmbëllimi i çarjes Pk.

Te tretjet optikisht aktive këndi i rrotullimit të rraf-
shit të polarizimit α varet nga për qëndrimi i tretjes c, 
dhe gjatësia e shtresës së tretjes l. Ligji shkruhet në këtë 
mënyrë:

� �cl0++ � ,                             (3) 

ku [a0] është këndi specifi k i rrotullimit të rrafshit të 
polarizimit. Ky varet nga natyra e substancës së tretur 
optikisht aktive dhe nga gjatësia valore e dritës së për-
dorur. Ky kënd është përkufi zuar me madhësinë e kën-
dit të rrotullimit të rrafshit të polarizimit të tretjes me 
100% përqendrim, nëse gjatësia e tretjes është 1 dm.

Pikërisht kjo ka gjetur zbatim të madh te të ashtuqu-
ajturit polarimetra. Instrumenti i tillë më i njohur qu-
het saharimetër, ku nëpërmjet këndit të rrotullimit të 
rrafshit të polarizimit përcaktohet përqendrimi i sheqe-
rit në një tretje të caktuar.

Rrotullimi i rrafshit të polarizimit të dritës varet nga 
gjatësia valore e dritës. Prandaj, për ta bërë eksperimen-

tin më së miri është që të shfrytëzohet drita monokro-
matike. 

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Disa peshkatar shfrytëzojnë syze polarizuese për 
diell. Pse?
2. Si duhet të jetë drejtimi i oscilimeve në syzet e pesh-
katarit që mos t‘i pengoj drita refl ektuese?
3. Sa është këndi i Brusterit për qelqin me indeks të 
përthyerjes n=1,7? (Përgj. 59030‘)
4. Sa është këndi i Brusterit për diamantin me n=2,42? 
(Përgj. 67040‘)

Shembull 1. Sa është raporti i intensitetit të dritës 
që kalon nëpër dy polarizator boshtet e të cilëve 
janë vendosur nën këndin α, dhe intensiteti i dritës 
ndërhyrëse I0 nëse a) α =450, b) α =600.

Zgjidhje: Sipas ligjit të Malit, barazimi (1)
I = Iocos2 α  do të thotë në rastin a)

, 
2
1    

22
245cos

0

0
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0
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0 �F���
�

�
��
�

�
��

I
II

III

kurse në rastin b) në të njëjtën mënyrë duke pasur pa-
rasysh atë që cos 600=1/2, për I/Io fi tohet 1/2.
Shembulli 2. Nën cilin kënd në lidhje me horizontin 
duhet të bien rrezet e Diellit që të fi tohet dritë totale 
refl ektuese të polarizuar prej ujit të liqenit?
Zgjidhje: Sipas ligjit të Brusterit, barazimi (2), nëse 
drita bie nën këndin aBr për të cilin vlen relacioni:
tgaBr = n21 që këtu është tgaBr=n, ku n është indeksi 
absolut i përthyerjes së ujit, pasi drita bie prej ajrit, 
do të jetë:

0
Br 53      33.1tg HF�� ++ n Br ,  kurse këndi i 

kërkuar atëherë është φ=900–aBr=370.
Shembulli 3. Caktoni [a0] për sheqerin nëse është 
matur se 10% tretje të sheqerit me gjatësi 5 cm e rro-
tullon rrafshin e polarizimit të dritës monokromatike 
për këndin a=3,30.
Zgjidhje: Sipas relacionit (3) 

 � � � � 0
0 66

5,010
3,3100

100

�
�
�

�
+ . �++�+

lc
cl 0  ;   

Rezyme e shkurtër
Drita paraqet valë transversale, meqë ka natyrë 

elektromagnetike, megjithatë burimet e zakonshme të 
dritës emetojnë dritë të pa polarizuar.

Drita e polarizuar mundet të fi tohet: duke kaluar 
nëpër trupa special kristalor–polarizatorë (për shem-
bull, turmalini), me refl ektim dhe përthyerje nëse bie 
nën këndi e Brusterit dhe me përthyerje të dyfi shtë.

Substanca aktive optike e rrotullon rrafshin e po-
larizimit për kënd i cili është proporcional e gjatësinë 
e tij dhe përqendrimin. Kjo është shfrytëzuar te 
polarimetrët.
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5. Kërkoni në veb faqen e internetit: 
Polarization of light
http://www.colorado.edu/physics/2000/polarization/
lexoni më shumë për këtë dukuri dhe vëreni simulimin 
e fenomenit.

12.18. APARATET SPEKTRALE

Fitimi i spektrit të rrezatimeve elektromagnetike 
nga lëmi optike gjen zbatim të gjerë në detyra shken-
core dhe praktike. Në rastin e përgjithshëm shfrytëzo-
het për:

– analiza i rrezatimi i burimit të panjohur;
– fi timi i burimit monokromik të dritës.
Edhe në të dy rastet është e nevojshme aparat spek-

tral për zbërthimin e dritës. Për zbërthimin e valëve 
elektromagnetike prej lëmesë optike, d.m.th., për fi -
timin e spektrit shfrytëzohet prizmi optik dhe rrjeta e 
difraksionit. (Principi për fi timin e spektrit të dritës së 
bardhë me prizëm optik dhe rrjeta optike tani më u 
njohëm. Me qëllim spektri të jetë sa më e mundshme të 
jetë që është e mundshme më e qartë, d.m.th., të pjesët 
spektrale të jenë sa më mirë të ndara, aparatet spektrale 
kanë konstruksion të përbërë.

Aparat spektrale (fi g. 1) është ndërtuar prej këtyre 
pjesëve kryesore: çarja S, element disperzues P, pjesa fo-
kuse, që i përmban objektivët O1 dhe O2 dhe detektor të 
dritës D. Pjesa fokuse përbëhet prej: 1. kolimator K– që 
e përmban objektivin e kolimatorit O1 dhe çarja S dhe 2. 
kamera – që e përmban objektivi i kamerës O2.

Kjo skemë vepron në mënyrë optike në këtë mënyrë: 
Drita e përbërë e shqyrtuar lëshohet nëpërmjet çarjes 
së ngushtë S, të vendosur te rrafshi fokale i objektivit 
O1, i cili jep tufë paralele që bie te elementi i disperzuar 
P (fi g. 1). Gjatë kalimit nëpër P tufa prej dritës së për-
bërë zbërthehet në aq tufa paralele sa që gjatësitë valo-
re të ndryshme përfshihen te ajo. Këto tufa formojnë 
kënd të caktuar ndërmjet veti, varësisht prej vetive të 
elementit të disperzuar. Objektivi O2 të vendosur rru-
ga e tyre i mbledh në rrafshin e tyre fokale F. Çdo tufë 
bie në vendin F1, F2, që i përgjigjet këndit nën të cilin 
rrezet e tij bien te objekti i kamerës dhe prej gjatësisë 
valore. Zbërthimi i dritës regjistrohet prej detektorit D, 
të vendosur prej sipërfaqes së vetë të ndjeshmërisë së 
dritës te rrafshi fokal të objektivit O2. Sipas kësaj, nëse 
te çarja prej aparatit spektral prej dritës së përbërë, atë-
herë te rrafshet fokale prej objektivit O2 do të paraqiten 
aq fytyra monokromatike të çarjes aq sa gjatësia valore 
gjenden te tufa.

Çdo fytyrë monokromatik paraqet një vijë spektrale 
me gjatësi valore të caktuar, që i përgjigjet një frekuen-
cave të përfaqësuara te drita e përbërë. Në përgjithësi të 
gjitha fytyrat monokromatike të çarjes, të fi tuara te rraf-
shi fokal i objektivit të kamerës, paraqet spektër të dritës 
së përbërë. Nëse rrafshi fokal F vendosim qelq të turbu-
llt ose pllakë fotografi ke, atëherë te ato fi tojmë fotografi  
të spektrit.

Varësisht prej llojit të detektorit të dritës dallohen 
këto lloje të aparateve spektrale. Aparatet spektrale te 
të cilët fi tohet në foto pllakën e zgjedhur ose te plan fi l-
mi janë të njohur sikurse spektrofotografi . Te aparatet 

S

O1
O2

P

D

F1

F2

.1

.2

F

Fig. 1. Skema optike i aparat spektral.
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spektrale që përdoren te pjesa e shikuar prej zonës spek-
trale optike, kamera është zëvendësuar me durbi, por 
spektri vërehet vetëm me sy. Aparatet e këtilla spektrale 
të dedikuar për spektroskopi vizuale janë të njohur si-
kurse spektroskop.

Disa spektroskop janë furnizuar me shkallën te e 
cila direkt mund të lexohet gjatësia valore e vijave spek-
trale dhe intensitetet e tyre. Aparatet spektrale, pra, 
te disa direkt regjistrohen spektrat me detektor që e 
shfrytëzojnë veprimin fotoelektrik – foto multiplikator 
dhe fotodiodat ose veprimi i nxehtësisë – bolometri dhe 
termo–elementi, i rrezatimeve elektromagnetike janë të 
njohur sikurse spektrometra ose spektra–fotometra, por 
në spektroskopinë atomike –kuantometra.

Gjatë spektrometrave mund te rrafshi fokal të 
objektivit të kamerës të vendoset çarje tjetër– dalëse dhe 
shërben ta ndan prej spektrit vetëm një gjatësi valore, 
d.m.th., vetëm një vijë spektrale. Aparati i këtillë spek-
trale quhet monokrometër, përkatësisht polikrometër, 
nëse ka më shumë çarje. Aparati i këtillë i çarjes – mo-
nokrometër mund të shërben si burim i rrezatimi mo-
nokrometër.

Detektori, i vendosur prapa çarjes dalëse, i shn-
dërron sinjalet e dritës në elektrike, të cilat maten me 
aparat përkatës. Kështu fi tohet shpërndarja e intensite-
tit të dritës varësisht prej gjatësisë valore, d.m.th., spek-
tri i zgjedhjes së burimit të dritës.

Sipas llojit të elementit të disperzuar të aparateve 
spektrale, kryesisht janë, ndahen në:

– prizma, ku për zbërthim të dritës shfrytëzohen 
prizma ose sistem prej prizmave;

– difraksionuese, të cilat shfrytëzohen rrjeta difrak-
sionuse.

Për rrezatimet në largësi zona infra të kuqe (50000 
nm – 400000 nm), sikurse edhe në zonën e largët ultra-
vjollcë, nën 121 nm, nuk ekzistojnë materiali të njohur 
të shndritshme optike. Për këtë te këto zona për zbërt-
himin e rrezatimit, sikurse element disperzues, te apa-
ratet spektrale shfrytëzohen rrjeta të difraksionit. Te 
aparate te spektrale më së shfrytëzohen rrjeta refl ektu-
ese të rrafshëta ose konkav. Për zona të ndryshme spek-

trale shfrytëzohen rrjeta të difraksionit me konstante të 
ndryshme.

Aparatet spektrale kanë karakteristikat e veta të ci-
lat varen, para së gjithash, prej elementit të disperzu-
ar (prizmi dhe rrjeta e difraksionit), sikurse edhe prej 
elementeve tjera që hyjnë te përbërja e tyre. Ekzistojnë 
aparate spektrale me fuqi ndarëse të vogël dhe të mad-
he.

Aparati spektrale ka fuqi ndarëse të madhe kur dy 
vija spektrale të afërta gjatësitë valore të të cilave dallo-
hen vetëm për Δλ =0,01 nm mund t’i ndan njërën prej 
tjetrës.

Për shqyrtimin e zonës infrakuqe ekziston te-
knikë spektrale të quajtur spektroskopi infrakuqe. Për 
regjistrimin e rrezeve shfrytëzohen detektor të efekteve 
të dobëta të nxehtësisë (termoelement, bolometri dhe 
radiometra të ndryshëm).

Si burime intensive për rrezatimin infrakuqe në 
spektroskopinë infrakuqe shfrytëzohen trupa të nxehur 
deri te ngjyra e kuqe ose e bardhë. Qelqet optik (fl int 
dhe kron) nuk i lëshojnë rrezet infrakuqe, për këtë ele-
mentet optike (prizmi, thjerrëza, te aparatet spektrale 
përpunohen prej safi rit (А12О3) ose kripës (MaCl, KCl).

Sot për studimin e zonës ultravjollcë ekziston te-
knikë eksperimentale të quajtur spektroskopi ultra-
vjollcë.

Pasi qelqet optike (kron dhe fl int) nuk i lëshojnë rre-
zet UV gjatë analizës së tyre, elementet optike (prizma, 
thjerrëza) te aparatet spektrale janë kuarci (SiO2) dhe 
fl uori (CaF2) ose qelqe speciale.

Studimi i rrezatimit te intervali valor prej 200 nm 
deri 125 nm bëhet në vakuum, për shkak të cilës kjo 
zonë quhet zona ultravjollcë e vakuumit.

Burime të rrezatimit UV paraqesin llambat e ga-
zit. Llamba e gazit të hidrogjenit emeton rrezatim ul-
travjollcë me gjatësi valore deri 190 nm. Burime të UV 
rrezatimi me gjatësi valore të shkurtra janë llambat me 
gazra inerte, për shembull, llamba ksenon.

Sikurse detektor e rrezatimit UV shfrytëzohen 
vetëm materiale fotografi k, foto–multiplikator, sikurse 
edhe fotodioda.
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12.19. LLOJET E SPEKTRAVE DHE 
ANALIZA SPEKTRALE

Emision spektër
Kur substanca do të nxehen ose rrezatohen me 

rrezatim elektromagnetik, atomet e tyre se molekulat 
absorbojnë energji dhe shqetësohen. Atëherë atomet 
dhe molekulat bëhen burime të valëve elektromagneti-
ke, më konkret drita.

Spektrat që fi tohen gjatë zbërthimit të drejtpërdrejt 
të dritës së emetuar prej substancave (trupave) qu-
hen spektra emetuese. Spektrat emetuese mund të jenë 
prej tre lloje dhe përgjigjen në gjendje të ndryshme të 
substancave: vijore; shirit, të kontinuar (të vijueshëm).

Shqyrtimet tregojnë se lloj i spektrit është caktuar 
prej karakteristikave të trupit që shkëlqen, përkatësisht 
që absorbon dritë.

Spektra vijor (fi g. 2). Kur elektrodat e gypit të qelqit 
(gypi i gajslerit) plotë me gaz atomar, gjatë shtypjes së 
ulët kyçet tension i drejtë, në atë rrjedh zbrazje elektrike 
nëpër gaz dhe po ashtu emitohet drita. Gjatë analizës së 
dritës me spektroskop vërehen vija të ngushta të veçan-
ta me ngjyrë të ndryshme dhe intensitet, të ndara me 

errëta ndërmjet veti. Përkatësisht, vërehet spektër vijor 
të atomeve të substancës në gjendjen e gazit.

Spektrat vijore janë karakteristike për ndriçimin e 
gazrave ose avujve prej metali dhe lëngje me dendësi 
të vogël. Spektrat vijore rrjedhin prej atomeve ose jo-
neve të atomeve që gjenden në largësi të atilla prej fqi-
njëve të vet mund të rrezatojnë si individuale. Shumë 
gazra prej atomeve individuale, për shembull, të atilla 
janë avujt prej metaleve dhe gazrave inert – heliumi, 
neoni, argoni, etj. Gazrat që përbëhen prej molekula-
ve për shembull, hidrogjeni, oksigjeni, avulli prej jodi 
etj., gjatë shqetësimit mund të shkatërrohen në atome 
(disocim). Atomet e atilla të gazrave japin spektër vijor.

Ndriçimi i atomeve te gazrat dhe avujt mund të sh-
kakton edhe gjatë nxehjes së tyre, për shembull, nde-
zjes së gazit. Për shembull për përzierjen e hidrogjen–
ajër temperatura e fl akës është përafërsisht 2400 K. 
Gjatë temperaturës së caktuar substanca e futur te fl aka 
avullohet, atomet e tyre në mënyrë termike shqetësohen 
dhe e lëshojnë energjinë e absorbuar nëpërmjet emeti-
mit të dritës–japin spektër vijor.

Eksperiment. Me gjilpërë platin janë futur kristale 
prej kripës së kuzhinës (NaCl) ose fi til prej azbesti i la-
gur në tretje të kripës së kuzhinës te ndezja P (shqetësi-
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H
 

Fig. 2. Spektri i kontinuar (1) dhe spektrat vijore Cs, K, Na, H.
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mi i atomeve prej natriumi është e mundshme edhe te 
ndezja e llambës së zakonshme të spiritusit), drita e të 
cilës bie te çarja S prej spektroskopi Sp (fi g. 3).

Flaka ngjyroset me intensitet ngjyrë të verdhë dhe 
te spektroskopi vërehet, te pjesa e verdhë te spektri, dy 
vija të verdha të afërta (fi g.2), me gjatësi valore λ1 =589 
nm dhe λ2 =589,6 nm. Ajo tregon se te fl aka molekulat 
e natrium klorurit zbërthehen në atome të natriumit 
dhe klorurit. Po ashtu ndriçimi i atomeve të natriumit 
lehtë vërehen, por atomet e klorurit nuk janë të lehta, 
zakonisht është krejtësisht e dobët.

 

 Sp 

metalni (jagleni)  
elektrodi 

 L1                P                L2 

 I  S 

elektrodat e metalit
(të karbonit)

Fig. 3. Skema e principit për fi timin e spektrit 
të emisionit (absorbues)

Për fi timin e spektrave vijore të metaleve, sikur-
se edhe legurat e tyre më së shpeshti prej tyre përga-
titen elektroda në formë të thuprës në formë të konit 
te njëri skaj, ndërmjet tyre krijohet zbrazje nëpërmjet 
xixës elektrike ose hark (fi g. 3). Po ashtu te largësia 
ndërmjet elektrodave prej disa milimetra, temperatura 
arrin 3000–10000 K, pjesa prej substancës te sipërfaqja 
e elektrodave avullohet. Atomet e avulluar sipas rrugës 
termike shqetësohen dhe ndriçojnë. Spektri i emetimit 
të dritës analizohen me aparat spektral.

Shqyrtimi i spektrave vijore (atomike 0 prej substan-
cave të ndryshme ka treguar se çdo element kimik ka 
spektër vijor të vet rigoroz të caktuar. Spektrat vijo-
re (të diskontinuar) të elementeve kimike dallohen si-
pas ngjyrës, intensitetit, pozitës, d.m.th., sipas gjatësisë 
së tyre valore. Numri i vijave spektrale individuale dhe 
shpërndarja e tyre.

Spektrat shirit për bëhen prej shiritave të veçanta, 
me ngjyrë të ndryshme të ndara me ndërmjet largësi të 

errët. Ato bëhen gjatë rrezatimit të molekulave të jo-
nizuara dhe të pa disocuara, që gjenden në largësi të 
atilla prej fqinjëve të tyre të mund të rrezatojnë si in-
divid. Spektrat shirit po ashtu janë karakteristike për 
ndriçim të gazrave ose avujve me dendësi të vogël.

Gjatë shqyrtimit me kujdes tregohet se shiritat për-
bëhen prej numrit të madh të vijave të veçanta. Spektrat 
shirit, po ashtu, janë të diskontinuara, d.m.th., te shiri-
tat e tyre spektrale dallohen sipas pozitës (d.m.th., sipas 
gjatësisë së tyre valore), sipas numrit dhe shpërndarja 
së tyre te spektri. Ato spektra janë karakteristike për 
substancat me ndërtim molekular.

Sot për shqyrtimin e emisioneve të spektrave të vi-
jave dhe shiritit është zhvilluar teknikë eksperimentale 
spektroskopi emetuese.

Spektri i kontinuar. Nëse te çarja prej spektroskopi 
bie drita prej llambës me tel të nxehur, qiriu etj., fi to-
het spektër i kontinuar, te e cila ka kalim të kontinuar 
të një ngjyre te tjetra (fi g. 2 të shënuar me 1). Me këtë 
lloj të spektrit ne tani më u njohëm (shiko kapitullin 
Disperzioni i dritës).

Spektrat e kontinuar fi tohen si rezultat i ndriçimit 
të trupave të ngurtë dhe të lëngët gjatë nxehjes së tyre. 
Këto spektra nuk japin kurrfarë informate për struk-
turën e grimcave (atome dhe molekula) që ndriçojnë.

Spektrat absorbues. Pas kalimit të dritës së bar-
dhë nëpër substancën e ngjyrosur 9për shembull, tretja 
prej CuSO4 në ujë), ngjyra e saj ndryshon. Shqyrtimet 
e spektrit prej dritës së atillë “të profi ltruar”, nëpër 
substancën e atillë, tregojnë se te ajo disa ngjyra zhdu-
ken, d.m.th., paraqiten vija të errëta ose shirita absor-
buese. Ato u përgjigjen gjatësive valore ose zonave valo-
re që absorbojnë substancë të absorbuar. Spektri i atillë 
quhet spektër absorbues.

Sikurse spektrat e emetimit ashtu edhe absorbuese 
mund të jenë vijore (atomike) dhe shirit (molekulare). 
Me interes të madh është studimi i spektrave absorbue-
se të gazrave njëvalente, si edhe avujt prej metaleve, të 
përbërë prej atomeve në veçanti.

Cilat rreze të dritës do të jenë të absorbuara prej ga-
zrave një element nëse nëpër ato lëshohet dritë e bar-
dhë? Lëshojmë dritë të bardhë prej harkut elektrik I 
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(fi g. 3), të vendosur para fl akës P te e cila gjenden avuj 
prej elementit që studiohet. Drita e bardhë nëpërmjet 
thjerrëzave përmbledhëse L1 dhe L2, pas kalimit nëpër 
avull, bie te çarja prej aparatit spektral Sp – spektro-
skopi. Po ashtu fi tohet spektër i kontinuar të dritës së 
bardhë e vrimosur me vija të errëta, të vendosura sak-
të atje ku gjenden vija të ndritshme te spektri i emisi-
onit (fi g. 5).

 

 

Fig. 5. Spektër emisioni dhe absorbues të bariumit

Spektrat molekular absorbues, gjatë kalimit të dri-
tës nëpër përzierje kimike, i përkasin ndryshimeve 
energjetike, dhe atë: për lëvizjen e atomeve rreth pozi-
tës baraspeshe të tyre, për rrotullimin të molekulës dhe 
për kalimit elektronik te molekula.

Të gjitha llojet e spektrave atomik dhe molekular 
shqyrtohen në spektroskopinë optike e cila ndahet në 
atomike dhe molekulare.

Analiza spektrale është metodë fi zike për studimin 
kualitativ dhe kuantitativ të përbërjes kimik të substan-
cave nëpërmjet shfrytëzimit të spektrit të tyre optik. 
Mund të jetë: analiza spektrale atomike dhe molekulare.

Analiza spektrale atomike është metodë fi zike për të 
mësuarit kualitative dhe kuantitative të përbërjes kimi-
ke të substancave sipas spektrat atomike të elementeve.

Varësisht prej detyrave që zgjidhen gjatë analizës 
spektrale dallohen analiza spektrale kualitative dhe ku-
antitative. Gjatë analizës spektrale kualitative përcakto-
het përbërja kimike, përkatësisht cila elemente kimike 
hyjnë në përbërjen e substancave. Me analizën spektra-
le kualitative përcaktohet sasia e herësit të elementeve 
kimike në substancë.

Analiza spektrale shfrytëzohet në astronomi për 
përcaktimin e përbërjes kimike dhe temperaturës së 
Diellit dhe yjeve, sikurse edhe lëvizja e tyre në hapësirë.

Me analizën spektrale janë zbuluar disa elemente 
prej sistemit periodik, që kanë qenë të parashikuar pre 
D. Mendelev.

Në vitin 1895 te spektri i Diellit janë konstatuar vija 
të reja spektrale që kanë qenë të shënuara të gazit të ri, 
i cili e ka marrë emrin helium (greqisht helios – Diell). 
Diçka më vonë në Tokë është zbuluar gaz spektri i të ci-
lit është treguar se është identike me spektrin e heliu-
mit hipotetik. Kështu, supozimi se te përbërja e Diellit 
ekziston element të ri ka qenë e vërtetuar.

Analiza spektrale kuantitative mundëson nëpër-
mjet intensitetit të vijave spektrale të elementit ki-
mik të caktohet sasia e tij e përqindjes në ekzempla-
rin e shqyrtuar. Kështu, me këtë metodë te ekzemplari 
i dhënë (legura, minerali etj.) und të zbulohet prania 
e elementit të dhënë (primesa) madje edhe kur masa 
është i rendit të madhësisë 10–10 g. Me atë analiza spek-
trale sipas ndjeshmërisë së tyre i tejkalon të gjitha me-
todat analitike. Po ashtu intensiteti i ndriçimit të vijave 
spektrale zmadhohet me zmadhimin e koncentrimit të 
elementit te kontrolli.

Analiza molekulare spektrale i shfrytëzon para së 
gjithash spektrat molekulare absorbuese si edhe duku-
ria e lumineshencës.

Analiza spektrale (atomike dhe molekulare) sot 
aq më shumë shfrytëzohet në shkencës dhe teknikë. 
Kështu shumë ndjeshmëri të lartë e bëjnë këtë model të 
përshtatshëm për shfrytëzimin në metalurgji dhe ma-
kinë ndërtim, kimi dhe gjeologji, medicinë dhe biologji 
dhe në shumë lëmi tjera dhe teknikë.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Çfarë janë monokromatorët?
2. Përshkruani dallimet në ndërtimin e spektrosko-
pit, spektrografi t dhe spektrometrit. Cili është qëllimi 
i tyre?
3. Sipas së cilës dallohen spektrat atomik të elemente-
ve kimike.
 Për të shikuar spektrat e elementeve të sistemit pe-
riodik të Mendelevit hapni: 

http://onsager.bd.psu.edu/~jircitano/periodic4.html
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Detalet e preparatit të dukshme sikurse rezultat prej 
ngjyrave të ndryshme ose prej intensiteteve të ndryshme 
të dritës që i ka drita është e njohur sikurse kontrast. Te 
mikroskopi i dritës ë zakonshëm kontrasti paraqitet si 
rezultat i absorbimit të ndryshëm të dritës. Absorbimi i 
ndryshëm e ndryshon intensitetin e dritës (d.m.th., am-
plituda) e cila kalon nëpër pjesët e ndryshëm të prepa-
ratit dhe fotografi a është e dukshme për shkak të am-
plitudës së kontrastit. Për shqyrtimin e prerjeve të holla 
të tejdukshme të preparateve biologjike, sikurse që janë 
qelizat dhe indet e pazakonshme, nuk mund të fi tohet fi -
gura e dukshme, pasi nuk ekziston dallim te absorbimi. 
Te preparatet e atilla ekziston dallim rrugor të valëve fa-
zore të cilat kanë kalojnë nëpër pjesë të ndryshme të pre-
paratit. Nëse dallimet rrugore (të barabarta janë te dalli-
met fazore) shndërrohen në dallime amplitudash, foto-
grafi a mund të jetë e dukshme. Ajo arrihet me ndihmën 
e kontrast fazor, interference, fl uoreshente, polarizuese 
dhe lloje tjerë të mikroskopëve.

MIKROSKOPI KONTRAST FAZOR
Principi i punës të mikroskopit me kontrast fazor 

është treguar te fi g. 1.
Te ky mikroskop preparati О ndriçohet me tufë pa-

ralel të dritës gjatësia valore e të cilit është λ. Nëse di-
mensionet e detaleve prej shqyrtimit të preparatit janë 
të krahasueshëm me gjatësinë valore të dritës, pjesë 
prej rrezeve të dritës sipas difraksionit nëpër prepara-
tin mblidhen te rrafshi i fotografi së. Rrezet e difraktua-

ra –janë paraqitur me vija të ndërprera. Rrezet tjera (vija 
e plotë) mblidhen në rrafshin P. Ato pastaj divergjojnë 
dhe në mënyrë uniforme e ndriçojnë pjesën e prapme 
në rrafshin e dritës.

 
FAZEN PRSTEN 

            P�

 
RAMNINA NA 

SLIKATA 

O 
n1 

 

n2 d 

UNAZA FAZORE

RRAFSHI I 
DRITËS

Fig. 1. Mikroskopi i kontrastit fazor

Nëse objekti dhe mjedisi rrethor, ose pjesë të ndrysh-
me të objektit, kanë indeks të ndryshëm të përthyerjes 
(n2, përkatësisht ndërmjet rrezeve të difraktuara dhe të 
pa difraktuara vjen deri te ndryshimi i lëvizjeve optike 
d(n2 – n1), ku d është trashësia e preparatit О. Kështu 
ndërmjet këtyre rrezeve ekziston rrugore, por sipas kësaj 
edhe dallimi fazor, e cila përafërsisht është λ/4.

Që të fi tohet fotografi  e dukshme, duhet të shkakton 
dallim të ri rrugor prej λ/4 me qëllim që të zvogëlohet 
intensiteti i valëve të cilat nuk janë të difraktuara. Ajo 
arrihet me unazën rrethore të lënë në rrafshin P. Kështu 
rrezet e difraktuara dhe të pa difraktuara tani kanë 
dallim rrugor λ/2 (janë në kundër–fazë) dhe pas super-

13.1. MIKROSKOPI SPECIAL OPTIK

Mikroskopët të cilët shfrytëzohen për vizuelizimi e strukturave biologjike, 
varësisht prej dimensioneve të tyre, janë treguar te tabela 1.

Tabela 1.

ekzemplari protoz grimca gjaku baktere viruse
madhësia           10–3 m                                              10–5 m                                 10–7 m

Lloj i 
mikroskopit me

drita e dukshme UV
elektrone
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pozicionit te rrafshi fokusor i okularit plotësisht shuhen, 
që mundëson regjistrim të detaleve si pjesë të ndritshme 
fusha e errët. Intensiteti e rrezeve të pa difraktuara redu-
ktohen në atë mënyrë që pjesa qendrore e unazës fazore 
mbulohet me shtresë të hollë metalike.

Kontrasti i fotografi së së krijuar me interferencë do 
të varet prej dallimit rrugor e cila është rezultat prej ek-
zistimit të preparatit. Dallimi te intensitetit të dritës 
(d.m.th., kontrast amplitude) mund të jetë rezultat prej 
indeksit të ndryshëm të përthyerjes ose trashësisë së 
ndryshme të pjesëve të veçanta të preparatit. Kontrasti i 
fotografi së është më e madhe, nëse indeksi i përthyerjes 
ndryshon më shpejtë. Ato mangësi largohen te mikro-
skopët interferencion mund të shfrytëzohen mikroskop 
të thjeshtë me zëvendësim përkatës të kondensatorit dhe 
objektivit.

 
 

O4 O3 

O3, O4 
dela~i 

na zrakot

O1, O2 
ogledala

O2 O1 

n1 =1

n2 

pasqyra

ndarës të 
rrezes

Fig. 2. Mikroskop i interferencës

MIKROSKOP INTERFERNCUES – Te ky mikro-
skop (fi g. 2) ekzistojnë dy tufa koherente të dritës të fi tu-
ara me ndarje të tufës ndërhyrëse prej pasqyrës gjysmë 
depërtuese О3. Njëra tufë kalon nëpër preparatin e 
cila ka indeks të përthyerjes n2 dhe gjatësia L, por tje-
tri kalon nëpër ajër indeksi i të cilit të përthyerjes është 
n1=1. Të dy tufat ndërmjet të cilëve ekziston dallim rru-
gor prapa pasqyrës gjysmë depërtuese О4 interferojnë. 
Këto tufa janë ndarë me difraksion, sikurse te mikrosko-
pi me kontrast fazor, pra detalet e fotografi së nuk janë 
theksuar.

MIKROSKOPI ME FUSHË TË ERRËT (fi g.3). – 
Te ky mikroskop preparati ndriçohet me tufë divergjen-
te të dritës, i cili fi tohet prej çarjes para kondensatorit. 

Po ashtu, rrezet direkte nuk hyjnë te objektivi, por fo-
tografi a fi tohet me shpërndarjen e dritës prej prepara-
teve strukturore të pa barabarta. Ajo te fi g. 3 është tre-
guar me vija të ndërprera. Këto mikroskop në medicinë 
shfrytëzohen për vëzhgimin e grimcave koloidale dhe 
baktereve të cilat janë të padukshme me mikroskop me 
fushë të ndritshme.

 rasejana 
 svetlina O� 

Drita e 
shpërndarëOB

kondensator objektiv
Fig. 3. Mikroskop me dritë të errët

MIKROSKOPIA FLUOROSHENTE. – Disa 
substanca, nëse rrezatohen me dritë ultravjollcë, rrezet 
X ose elektrone, emetojnë dritë të dukshme, domethënë 
fl uoreshent. Përveç substancave organike dhe jo organi-
ke fl uoreshenca tregojnë edhe disa materiale biologjike.

Materialet biologjike fl uoreshente me ngjyra të 
ndryshme, për shembull, kërci fl uoreshentin me ngjyrë 
të ndritshme të kaltër, por lipoidet me të verdhë. 
Përveç primares ekziston edhe fl uoreshente sekondare. 
Fluoreshente të atillë japin ngjyra të caktuara – fl uoro-
kromë me të cilët mund të ngjyrosen preparatet biologji-
ke (qeliza, inde).

Gjatë mikroskopisë fl uoreshente, kur substanca ma-
kromolekulare vet nuk fl uoreshentojnë, te molekula 
futen molekula të cilat fl uoreshetojnë. Për shembull, për 
shqyrtimin e acideve nukleike, shfrytëzohen akridine 
të ndryshme. Në të vërtetë, akridin portokall nëse është 
lidhur për ADN për ndriçimin me UV dritë fl uoreshen-
te të gjelbër ose të verdhë, por për lidhje me ARN mole-
kulën– kafe–e kuqe. Mikroskopia fl uoreshente jep mu-
ndësi për analizë kualitative të ARN në indet. Për shem-
bull, inde të sëmura prej kanceri përmbajnë më shumë 
ARN prej të shëndoshave. Me këto mënyra zbulohen 
gjurma prej ndonjë substance, e cila mund të jetë e për-
faqësuar prej rendit të madhësisë 10–9 prej sasisë së për-
gjithshme të ekzemplarit të shqyrtuar.
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MIKROSKOPI POLARIZUES. –Detalet struktu-
rore të disa preparateve të ndriçuar me dritë të pa po-
larizuara janë transparente, por me atë edhe të pa duk-
shme. Megjithatë, nëse ndriçohen me dritë polarizuese, 
fi tohen dallimi në intensitetin e dritës që kalon nëpër 
preparatin Pr.

Te mikroskopi polarizues (fi g. 4) polarizatori P (fi l-
tri polaroid ose i ashtuquajturi prizmi i Nikollës) është 
vendosur te sistemi për ndriçim për ndriçim, ndërsa 
analizatori α është prapa objektivit. Përveç kësaj, për-
bërja e këtij mikroskopi hyn edhe kompensator K i cili, 
në realitet, është pllaka prej substancës anizotrope i cili 
fur ndryshim te faza për λ/4.

Kur rrafshi kryesor i polarizimit polarizuesit dhe 
analizatorit janë normal reciprokisht, fusha e dukshme 
e mikroskopit është e errët. Në bazë të aktivitetit op-
tik te disa struktura te preparati të cilët kanë aft ësi për 
rrotullim të rrafshit të polarizimit, mundësohet duk-
shmëria e tyre.

13.2. OKULARËT DHE OBJEKTIVËT

Okulari është pjesë e mikroskopit optik i cili për-
bëhet prej cilindrit metalik te i cili janë vendosur dy 
thjerrëza. Roli i okularit është t’i mundëson vëzhguesit 
ta vëren fotografi në e objektit i cili vërehet.

Okulari i Hajgensit është kombinim prej dy 
thjerrëzave të plan–konvekse të cilat me anën konvekse 
janë kthyer kah objektivi (fi g. 1). Me qëllim të zvogëlo-
het aberracioni kromatike largësitë fokale të thjerrëzave 
qëndrojnë prej 3:1 deri 1,5:1.

Okulari i Ramsdenit (fi g. 2), përbëhet prej dy 
thjerrëzave të barabarta plan konvekse anët kokave janë 
kthyer njëra kah tjetra. Të dy thjerrëzat kanë largësi fo-
kale të barabartë, por janë paraqitur në largësi të ndër-
mjetshme 2/3 prej largësisë së tyre fokale (d = 2f/ 3 – ku 
me f është shënuar largësia e thjerrëzave).

    P                                               �                      � 

Rs 

PR 

Fig. 4. Mikroskopi polarizues

 

f1=3f2 

L’ L 
F

f2 /2 
f2 

d=2f2 
d=2f /3  

Fig. 2.Fig. 1.
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13.3. MIKROSKOP ELEKTRONIK

Zbatimi i mikroskopit optik për zbulimin e struk-
turave detale të preparateve është kufi zuar më fuqinë 
ndarës, të dhënë me barazimin (për këndet e vegjël 
�-�)

  D
.

�� 22,1 , (1) 

ku φ – kënd nën të cili shikohen dy pika më të afërta 
prej preparatit të ndatë në largësi të caktuar; λ– gjatësia 
valore e dritës së dukshme; D – diametri i okularit të ha-
pjes së objektivit. Prej relacionit (1) vijon se nuk është 
e mundshme të konstruktohet mikroskopi optik, me të 
cilat do të mund të vërehen detalet e objekteve, dimen-
sionet e të cilëve janë të krahasueshme ose më të vogla 
prej gjatësisë valore të dritës së dukshme λ. Me mikro-
skop optik vërehen detalet e preparatit që në largësi mi-
nimale 200 nm, d.m.th., fuqia ndarëse e tij maksimale 
është 200 nm, zmadhimi maksimal i shfrytëzimit është 
përafërsisht 1500 herë.

Ndërmjet rrezatimeve elektromagnetike për atë 
qëllim, megjithatë, u përgjigjen rrezeve rëntgen me 
gjatësi valore dhe atë prej 10 deri 10–4 nm. Por, për kon-
struktimin e mikroskopëve rëntgen, të ngjashëm me 
optik, paraqiten për tani vështirësi të pakalueshme. 
Problemi është në atë që indeksi i përthyerjes dhe re-
fl ektohen te kufi ri ndërmjet meseve. Si pasojë e asaj nuk 
është e mundshme të përpunohen thjerrëza të domos-
doshme për mikroskop rëntgen.

Prandaj në vend të rrezeve rëntgen shfrytëzohen 
tufë e elektroneve, d.m.th., rreze korpuskulare me gjatë-
si valore përkatëse të De Broliut (më të vogla prej 0,1 
nm). Ato kanë natyrë të dyfi shtë. Sipas Luj De broli çdo 
grimcë, pra edhe elektroni me masë mc = 9,11. 10–31  
kg, i cili lëviz me shpejtësi v posedon edhe veti valore. 
Gjatësia valore është dhënë me barazimin

vm
h

e
�.                             ( 1) 

ku h = 6,625�10-34 Js  është konstanta e Plankut.

Gjatë kalimit të elektronit me masë me dhe mbushje 
e nëpër ndryshimin potencial U, energjia potenciale 
ndryshon për eU. Po ashtu vlen:

  
m v

eUe
2

2
�    (2) 

 

Prej këtu për shpejtësi të elektronit fi tohet

      v
eU
me

�
2

  ,  (3) 

përkatësisht, kur barazimi (3) do të futet te (1) për 
gjatësinë valore fi tohet:

         
eeUm

h
2

�.             ( 4) 

Me zëvendësimin e konstanteve te barazimi (4) për 
gjatësinë valore të elektronit të përshpejtuar me ndrys-
him potencial U fi tohet:
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Megjithatë, për elektronin i cili kalon, për shembull, 
nëpër ndryshimin potencial prej 50 kV gjatësia valore 
është λ =0,0056 nm, që është për afërsisht për 100 000 
herë më e vogël prej gjatësisë valore të dritës së duk-
shme. Pasi gjatësia valore e tufave elektronike është 105 

herë më e vogël prej gjatësisë valore të dritës së duk-
shme, vijon se aft ësia ndarëse e mikroskopit elektronik 
ndarës, për numër të njëjtë të hapjeve me optikun, është 
1000 herë më i madh.

Kështu vetitë valore të tufës prej elektroneve 
shfrytëzohen te mikroskopi elektronik për dritën e duk-
shme. Tufa elektronike orientohet dhe fokusohet me fus-
ha elektrike dhe magnetike. Të parat janë thjerrëzat elek-
tronike, por të dytat janë magnetike. Fokusi i thjerrëzave 
janë legura me fushën elektrike dhe magnetike.
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Mikroskopët elektronik, sikurse edhe optik, mund 
të jenë transmision dhe optik, mund të jenë transmi-
sione (Transmission electrom microscope), skanues 
(Scanning electrom microscope) refl ektues, emisione etj.

Skema e mikroskopit elektronik transmetues është 
analog i optikut dhe është treguar te fi g. 1. Shkurtimisht 
do të ndali vetëm te dy të parat, pasi ato shfrytëzojnë 
më shumë.
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thjerrëza projektuese 
elektromagnetike

fotografi a e fundit
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Fig.1. Skema e mikroskopit transmision elektronik

Mikroskopi elektronik paraqet dhomë e evakuuar. 
Vakuumi i lartë mundëson zvogëlimi e humbjeve ener-
gjetike të elektroneve. Në rastin e kundërt elektronet 
përshpejtohen me energji të ndryshme, të cilët shkak-
tojnë shtrembërim të fytyrës. Ky efekt është analog me 
aberracionin kromatik për mikroskopin optik.

Elektronet të cilët fi tohen me emisionin termo elek-
tronik përshpejtohen deri te energjia prej 30 deri 100 
keV dhe më shumë. Pastaj me dallim potencial për-

shpejtohen edhe formojnë të ashtuquajtur tufë elektro-
nike mono–energjetik. Te fi gura 1 është treguar skema 
i mikroskopit elektronit transmisues, me të cilin fi tohet 
fytyrë e rrafshët e objektit (dydimensional). Ajo fytyrë 
vërehet te ekrani fl uoreshente ose fi ksohet mbi pllakën 
fotografi ke.

Për fokusimin e tufës elektronike shfrytëzohet e 
ashtuquajtura thjerrëzat magnetike, elektronike dhe 
elektromagnetike. Po ashtu, mbi tufën elektronike ve-
pron me fushë elektrike ose magnetik.

Largësia fokale e thjerrëzave elektronike nuk është 
konstante si te optiket. Ajo rregullohet me ndryshimin 
e fushës elektrike dhe magnetike (shiko grimcën e elek-
trizuar në fushën elektrike dhe magnetike) e cila nga 
ana e vet mund të ndryshon me ndryshimin e ndryshi-
mit potencial ndërmjet elektrodave ose fuqia e rrymës 
së spiraleve. Në atë mënyrë ekziston mundësia për rre-
gullimin edhe të zmadhimit të mikroskopit elektronik.

Së pari me thjerrëzat e këtilla tufa elektronike for-
mohet dhe orientohen te ekzemplari që studiohet 
(ajo është thjerrëza e kondensatorit L1). Me ndihmën 
e thjerrëzës elektromagnetike L2 krijohet zmadhimi i 
parë, por përfundimisht zmadhimi është me ndihmën 
e thjerrëzës L3. Fytyra e objektit fi tohet te ekrani fl uo-
reshent ose te pllaka fotografi ke. Fytyra e objektit fi to-
het në këtë mënyrë. Nëpërmjet thjerrëzës magnetike 
formohet tufa elektronike me intensitetin e nevojshëm 
dhe formohet mbi ekzemplarin. Th jerrëza magneti-
ke (objektivi) e krijon zmadhimin e parë të fytyrës. E 
dyta, zmadhimi i fundit, e krijon, thjerrëza projektue-
se. Th jerrëzat magnetike paraqesin bobina me spirale 
nëpër të cilat rrjedh rrymë një kahe. Fytyra te mikro-
skopi transmision fi tohet si rezultat i shpërndarjes jo të 
njëjtë të elektroneve prej pjesëve të veçanta të objektit, 
ku ka ndryshim te trashësia e tyre, masa dhe struktu-
ra. Për shkak të absorbimit elektronet mund të kalojnë 
vetëm nëpërmjet ekzemplarëve të hollë. Për këtë me-
toda është përkatës për shqyrtimin i shtresave të holla 
ose printime të përgatitura speciale (replika) prej sipër-
faqes të materialeve me vëllim.

Mikroskopi skedues shfrytëzohet, kryesisht, për 
shqyrtimin e sipërfaqes së materialeve. Në atë tufë 
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shumë të ngushtë të elektroneve skedon pikë pas pike 
sipërfaqen e objektit të shqyrtuar. Po ashtu elektronet 
e shpërndara prej pikave të veçanta mblidhen te kolek-
tori. Sinjalet e fi tuara prej elektroneve të shpërndara 
përpunohen dhe formohet fytyra tredimensionale prej 
objektit. Fuqia ndarëse maksimale e arritur me mikro-
skopin elektronik skedues është përafërsisht 5–10 nm 
që jep mundësi parimore të jenë të regjistruara atomet 
e veçanta.

Mikroskopët elektronik janë mjet të pazëvendësue-
shëm si te shqyrtimet shkencore (në biologji, gjatë 
shqyrtimit të strukturës së substancave etj.) dhe tekno-
logjive të larta.

Me mikroskopin elektronik fi tohet zmadhim 106 
herë më e madhe prej mikroskopit optik, që lejon të 
vërehen strukturat me dimensione prej rendit të 0,1 
nm. Mikroskopi elektronik ka kontribut i madh për 
zhvillimin e biologjisë molekulare, përkatësisht për fi -
timin e paraqitjes më të qartë për disa makromolekula, 
ndërtimi i baktereve dhe shumë viruseve. Megjithatë 
për shkak të përgatitjeve të ndërlikueshme të prepa-
ratit me atë nuk mund të vërehen qelizat e gjalla (in 
vivo).

Te mikroskopi optik mangësitë, që janë rezul-
tat prej gabimeve të thjerrëzave optike, shmangen 
me shfrytëzimin e e kombinimeve të thjerrëzave me 
fuqi të ndryshme dhe prej materialeve të ndryshme. 
Te thjerrëzat elektronike, pra, ajo është e pamundsh-
me. Prandaj, te mikroskopët elektronik shfrytëzohet 
pesëdhjetë herë apertura më pak se sa te mikroskopët 
optik.

Intensiteti i ndriçimit të pjesëve të ndryshme të 
fotografi së, d.m.th., kontrasti te mikroskopi elektro-
nik varet prej shpërndarjes të elektroneve. Zonat të 
cilat janë të tejdukshme për elektronet, te fotografi a 
ndriçon. Te zonat me dendësi më të madhe, shpërn-
darja e elektroneve është më e madhe, pra ato vende 
te fotografi a janë të errëta. Kontrasti më i madh i pre-
parateve biologjike arrihet gjatë përpunimit të tyre me 
kripa të disa metaleve (për shembull, osmium, plumb, 
uranium etj.), pasi që atomet e rënda kanë aft ësi më të 
madhe për shpërndarjen e elektroneve.

 

Fig. 2. Mikroskopi elektronik

Përgatitja e preparatit për mikroskopin elektro-
nik është detyrë e rëndë. Ato patjetër të jenë ekstreme 
të holla për të mos ndodh absorbimi i elektroneve te 
ato, por vetëm shpërndarja që do të japë informata për 
strukturën e preparatit. Për përgatitjen e preparateve 
ekziston teknologji speciale ku ruhet autenciteti i struk-
turës. Materiali pritet me mjet mikrotop (shtresat kanë 
trashësi prej rendit të mikrometrit). Preparati i atillë ka 
dimensione të jashtme 2×2 mm2 dhe vendoset te rrjeta 
metalike e hollë te e cila gjendet shtresë e hollë (fi lm me 
trashësi deri 10 nm) prej kolodiumit ose karbonit i cili 
nuk lejon rënien e preparatit. Nëse preparatet janë prej 
koloidit, supspenzionet prej baktereve ose viruseve ato 
direkt vendosen te rrjeta me shtresë të hollë. Varësisht 
prej preparatit dhe metodës dhe mikroskopimit, më 
tutje kryhet përpunimi për kontrastet më të mëdha: in-
korporomi i atomeve të rëndë, avullimi në vakuum me 
Pt, Au etj.
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13.4. FUQIA NDARËSE E MIKROSPËVE

Kur elementet strukturore të objektit që vëre-
hen dhe aperturat e objektivit (rrezja e hapjes së 
thjerrëzës) janë përcaktuar me gjatësinë valore të dri-
tës që shfrytëzohet vjen në shprehje natyra valore e 
dritës.

Pasi thjerrëzat janë me dimensione të fundshme, 
ato veprojnë si hapje rrethore, pra fotografi a e çdo 
objekt pikash është fotografi a e difraksionit (fi g. 1). 
Nëse dy pika të ndritshme janë shumë afër njëra me 
tjetrën, si te preparati i cili vërehet me mikroskop, fo-
tografi të përkatëse të difraksionit janë mbulohen, pra 
fotografi a është e paqartë (fi g. 2).

Aft ësia e çdo instrumenti optik t’i tregon qartë de-
talet e objektit janë përshkruar me fuqinë ndarëse Sr

Fuqia ndarëse Sr e sistemit optik është e dhënë me 
vlerën reciproke të largësisë më të vogël δ ndërmjet dy 
pikave të objektit, fytyrat e të cilit akoma vërehen pa të 
jenë rimbuluar njëri me tjetrin: 

  
�

�
1 rS  (1) 

r

 intenzitet  I Intensiteti

Fig. 1. Fotografi a e difraksionit prej hapjes rrethore

     
Fig. 2. Pamja e fotografi së të dy objekteve

kur vërehen të ndarë dhe nuk janë të ndarë.

Sa largësia δ është më e vogël, aq është më mirë 
fuqia ndarëse e sistemit optik. Sipas Abe aft ësia ndarë-
se e mikroskopit varet, para së gjithashtu, me aft ësinë 
ndarëse të objektivit te të cilat drejtpërdrejt hyjnë rre-
zet e dritës, duke difraktuar prej detaleve të objektit.

 
  

A

�

�'
 
�'

� "

D

d

 

Fig. 3.

Sipas kriteriumit të Rejlevit, dy pika α dhe B (fi g. 
3) të cilat ndërmjet veti janë në largësi δ janë ndarë, 
nëse largësia A’B’ ndërmjet fytyrave të tyre prej ren-
dit zero është e atillë që minimumi i parë i difraksi-
onit rreth pikës A’ puthitet me qendrën e maksimu-
mit rreth pikës B’. Nëse δ është m e vogël nuk ndahen 
(vërehet vetëm një pikë).

 

"��

    A    B 

 
               dijametar  d 

povr{ina na 
 predmetot 

u

raspredelba na 
intenzitetite  

D ��

    A’    B’ 

 

shpërndarja e 
intensiteteve

diametri

sipërfaqja e 
objektit

Fig. 4. Dy pika α dhe B të vërejtur të ndara me objektivin

T’i shqyrtojmë pikat α dhe B të preparatit të cilët 
ndërmjet veti janë në largësi δ dhe sipas kriteriumit 
Relevit janë ndarë (fi g. 4). Këndi i ndarjes është dhënë 
me barazimin
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d
.

�"  22,1sin  (2) 

ku d është diametri i aperturës së objektivit, λ gjatësia 
valore e dritës me të cilën ndriçohet objekti. Kur dy 
pika prej objektit gjenden te këndi i largësisë këndore 
e dhënë me barazimin me (2), fytyrat e tyre të cilat, në 
realitet, janë fytyra të difraksionit, akoma mund të llo-
garitet se janë njëra prej tjetrës të ndara.

Në rastin ndërmjet objektit dhe objektivi i mikro-
skopit të ketë mes me indeks të përthyerjes n për lar-
gësinë më të vogël δ ndërmjet dy pikave prej objektit 
të cilat akoma mund të vërehen të ndara, njehsime te-
orike e japin burimin:

  
un  

 
sin2

22,1 .
��  ,  (3) 

ku me u është shënuar këndi që e formon boshti op-
tik i mikroskopit me rrezet e fundshme prej tufës ko-
nike të dritës që hyn te objektivi, përkatësisht ajo është 
gjysma e këndit të hapjes së objektivit, D është largësia 
ndërmjet objektivit dhe objektit (shiko fi g..5).

 

 n=1,52 

 maslo  n=1,52 
n =1,52 

 predmetno staklo 
 

                  suv                   objektiv  
             objektiv            so imerzija 

vozduh  n=1 

 

objektiv 
i thatë

objektiv me 
imerzion

ajër yndyrë

qelqi i objektit

Fig. 5.

Duke pasur parasysh barazimet (2) dhe (3) për 
fuqinë ndarës të mikroskopit fi tohet

  
.

�
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�
unSr

   sin264,11
.  (4)

Prodhimi n sin u = α quhet apertura numerike e 
objektivit i mikroskopit.

Prej barazimit (4) del se aft ësia ndarëse e mikro-
skopit zmadhohet (δ është e vogël) me zvogëlimin e 
gjatësisë valore λ e dritës ose me zmadhimin e aper-
turës numerike të objektivit A.

Për shembull, prej barazimit (5) mundet të cak-
tohet largësia më e vogël ndërmjet dy pikave të cilat 
mund të vërehen ndaras njëra prej tjetrit me objekti-
vin i cili ka aperturë A=0,6 dhe shfrytëzohet gjatësia 
valore λ=546 nm.

Aun
.

�
.

��   61,0
sin2

22,1  

nm560
6,0

m1054661,0 9
�

��
��

�
  

Aft ësia më e madhe ndarëse arrihet me shfrytëzi-
min e dritës monokromatike me gjatësi valore më të 
vogël, por ajo është kufi zuar me kufi rin ultravjollcë 
(380 nm). Me shfrytëzimin r dritës ultravjollcë, af-
tësia ndarëse mundet dyfi sh të zmadhohet. Në rastin 
të shfrytëzohet drita ultravjollcë, fotografi a incizohet 
te pllaka fotografi ke.

Për shkak të vetive valore të dritës aft ësia ndarës 
nuk mund të zmadhohet në pakufi . Për gjatësi valo-
re të caktuar të dritës, vlera e aft ësisë ndarëse S mund 
të zmadhohet ose me zmadhimin e këndit u ose me 
zmadhimin e indeksit të përthyerjes n. Pasi vlera e 
sin u, mund të jetë më së shumti 1,0, për objektiva të 
thatë, kur ndërmjet preparatit dhe objektivit gjendet 
ajër (fi g. 5), vlera teorike maksimal i aperturës nume-
rike është 1,0. Megjithatë, në praktikë apertura nume-
rike është më e vogël dhe më së shumti mund të jetë 
0,95.

Nëse ajri ndërmjet objektivit dhe preparatit zëven-
dësohen me ndonjë lëng – imerzioni, e cila e ka indek-
sin të përthyerjes n >1, atëherë do të zmadhohet edhe 
apertura numerike. Por me atë edhe aft ësia ndarës e 
mikroskopit. Objektivat të cilët po ashtu shfrytëzo-
hen, janë objektiva imerzione. Ato mund të kenë aper-
turë numerike prej 1,2 për ujë deri 1,6 për naft alinë 
monokrom kur ajo shfrytëzohet si mjet imerzion. 
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Nëse mjeti imerzues dhe qelqi mbulues kanë indeks 
të njëjtë të përthyerjes, rrezja e dritës, praktikisht, ka-
lon pa përthyerje, pra te objektivi i imerzionit kalon 
tufë më i gjerë i dritës (fi g. 5), por me atë edhe foto-
grafi a është më e ndritshme. Intensiteti i ndriçimit të 
fotografi së përafërsisht është proporcionale me katro-
rin prej aperturës numerike. Për zgjedhjen e zmadhi-
mit të cilin e cakton aperturën numerike rol të rën-
dësishëm ka objektivi. Prandaj rregulla është objektiv 
të fortë por okular të dobët – kurrsesi anasjelltas.

Zmadhimi i dobishëm maksimal dhe minimal i mi-
kroskopit për aperturën numerike А është:

 
  Mmax

 = 1000 A                   Mmin
 = 500 A  . (5) 

Nëse zmadhimi është shumë i madh, syri nuk 
mundet mirë ta shikon fotografi në e preparatit, por 
njëkohësisht edhe detalet e fotografi së nuk do të jenë 
të mira.

Instrumentet optike të cilët në çfarëdo mënyre japin 
ndonjë fytyrë të zmadhuar, patjetër madhësitë e struk-
turuara t’i ndajnë më së paku deri te aft ësia ndarëse e 
syrit.

Nëse merret se diametri i venicës është përafërsisht 
4,0 mm, por gjatësia valore e dritës është λ = 500 nm, si-
pas barazimit (3) mund të caktohet m së paku largësia e 
ndërmjetshme δ ndërmjet dy pikave të cilat janë të nda-
ra me sistemin optik të syrit, por janë vendosur në lar-
gësi në shikim të qartë D=0,25–m. Po ashtu atë e kemi 
parasysh se këndi i shikimit θ është i vogël, pra mundet 
të merret se

d
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�"-" 22,1tan  
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��� = D " = 0,25�m�1,5�10-4= 38�10-6 m (7) 

Aft ësia ndarëse e syrit varet prej dy faktorëve dhe 
atë: prej sistemit optik të syrit dhe prej paketimit të re-

ceptorit të retinës. Zakonisht llogaritet se largësia mak-
simale e ndërmjetshme δ ndërmjet dy pikave të cilat 
janë ndarë me syrin, por janë në largësi të shikimit të 
qartë është diçka më e madhe prej njehsimit paraprak, 
dhe përafërsisht është rreth 10010–6 m, përkatësisht 100 
μm.

Për fuqinë ndarës të mikroskopit elektronik vlejnë 
gati barazimet e njëjta sikurse edhe për optik elektro-
nik. Pasi indeksi i përthyerjes së vakuumit është njëshe, 
atëherë, atëherë: Për vlerën e përmendur të gjatësisë va-
lore prej 4 10–12m, edhe për aperturën numerike 10–2, 
fuqia ndarëse është e 10–10 m që është edhe për 1000 
herë më e mirë prej asaj të mikroskopit optik, sikurse 
edhe zmadhimi i dobishëm që po ashtu është për 1.000 
herë më e madhe prej zmadhimit të mikroskopit optik.

Pyetje dhe detyra
1. Çfarë është mikroskopia fl uoreshente dhe kur 
shfrytëzohet?
2. Çfarë objektiva dhe okulare ekzistojnë?
3. Kur shfrytëzohet mikroskopi polarizues?
4. Çfarë është fuqia ndarëse e mikroskopit?
5. Si zmadhohet fuqia ndarëse e mikroskopit?
6. Shkruani relacionin për fuqinë ndarëse të mikrosko-
pit optik dhe sqaroje.
7. Cilat janë vështirësitë gjatë konstruktimit të mikro-
skopëve rëntgen?
8. Cilat veti elektronike janë shfrytëzuar te mikroskopi 
elektronik?
9. Çfarë paraqet mikroskopi elektronik dhe si oriento-
hen dhe fokusohen elektronet te ai?
10. Çfarë lloje të mikroskopëve elektronik ekzistojnë?
11. Si formohet fytyra e objektit te mikroskopi elektro-
nik edhe sikurse vërehet?
12. Sa është fuqia ndarëse dhe zmadhimi i mikroskopit 
elektronik të transmisionit dhe skanuar?
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13.5. SISTEMI OPTIK I SYRIT
 

 

 

kornea thjerrëza

retinë

skleroza e bardha e syrit

masa e 
qelqit

njolla e 
verdhë

Fig. 1. Pjesët e rëndësishme të syrit si sistem optik

Syri është sistemi optik më i përsosur. Ai k funksi-
onin të formon fotografi  korrekte të objekteve dhe du-
kurive të cilat pastaj barten sikurse informata te truri, 
Sipas mënyrës së formimit të fytyrës syri me madhë-
si të përafërt mund të thuhet se i përgjigjet fotoapara-
tit. Molla e syrit te njeriu ka përafërsisht formë sferike 
(fi g. 1).

Muri i syrit është ndërtuar prej shtresave. Shtresa e 
jashtme, e bardha e syrit, i jep fortësi syrit. Ajo në anës 
e përparme kalon te kornea e tejdukshme. Shtresa e 
mesme është skleroza. Shtresa e tretë retina e cila për-
bëhet prej nervit dhe receptorëve të ndejshëm dhe sh-
kopinj. Drita që bie te syri së pari përthyhet pjesa e 
përparme e tejdukshme te molla e syrit – kornea. 
Nëpër kornenë shikohet diafragma e cila është ngjyro-
sur dhe quhet laramane. Te qendra është bebëza.

Sinjalet e dritës te syri hyjnë nëpër bebëzën e cila 
e ka rolin e diafragmës. Diametri i bebëzës mund të 
ndryshon, por me atë rregullohet madhësia e fl uksit të 
dritës që hyn te syri. Ai proces i kufi zimit të fl uksit të 
dritës i cili bie te kornea quhet adaptim. Syri është më 
i ndjeshëm te njolla e verdhë, pjesa qendrore të cilës ka 
vetëm shkoptha, këtu fi tohet fotografi a më e qartë dhe 
më së miri dallohen ngjyrat.

Prapa bebëzës gjendet thjerrëza e syrit. Ajo është 
thjerrëz bikonkave e përbërë prej shumë shtresa-
ve të ndryshme me indeks të përthyerjes dhe rreze të 
ndryshme të shtrembërimit. Ky jo homogjenitet mun-
dëson korrigjim të aberracionit sferik.

Syri është sistem optik i përqendruar i cili vepron 
si thjerrëz përmbledhëse boshti optik i të cilës është 
caktuar prej qendrave optike të korneas dhe thjerrëzës 
së syrit. Megjithatë për konstruksion më të thjeshtë të 
fytyrave merret një rrafsh i përthyerjes. Kështu syri i 
modeluar quhet sy i reduktuar (fi g.2).
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Fig. 2. Paraqitja skematike e syrit të reduktuar

Drejtëza e cila kalon nëpër qendrën optike dhe pje-
sa më e ndjeshme e dritës–pika e verdhë quhet drejtëza 
e pamjes direkt. Ajo formon kënd të vogël me boshtin 
optik të syrit.

Ndonjë objekt për shikuar qartë është e nevojshme 
të krijohet fotografi  e fortë mbi retinën. Te syri nor-
mal, për shkak të largësisë së tij ndryshueshme foka-
le, fytyra që e formon gjithmonë bie te retina. Syri i pa 
shtrënguar, rrezet paralele të cilat vijnë prej objekteve 
të largëta të pakufi shme i fokusojnë te retina. Fokusi i 
syrit të pa shtrënguar është te pika e verdhë.

Vendi i retinës ku hynë nervi i syrit është i pa ndje-
shëm në dritë. Ajo quhet njollë e verbët. Aft ësia e syrit 
të formon fytyra të forta dhe të qarta në vendin e njëj-
të, gjatë pozitave të ndryshme quhet akomodacioni. 
Largësia prej të cilës syri mund të shikon objekte të vo-
gla gjatë kohë pa shtrëngim quhet largësia e pamjes së 
qartë D. Megjithatë, fuqia e syrit nuk është mjaft  të kri-

tavolinë qelqi
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jon fotografi  e retinës për objekte të cilat janë në largësi 
më të vogla prej asaj.

Për syrin mesatar largësia e pamjes së qartë D është 
përafërsisht 25 cm. Për ekzistimin asaj mundet lehtë 
të bindemi me provën e Mariotit (fi g.3). Syri i majtë 
mbyllet, por vizatimi vendoset në 30 cm larg syrit. Me 
syrin e djathtë fi ksohet pamja e rrethit, njëkohësisht 
shikohet edhe kryqi. Duke lëvizur vizatimin kah syri 
për ndonjë largësi kryqi plotësisht arrihet kur fytyra e 
tij formohet te njolla e verbër.

 

Fig. 3. Vizatimi për provën e Mariotit

Pamja me dy sy – Gjatë të shikuarit të objekteve 
më të largët boshtet optike të dy syve janë paralele. Kur 
objekti është afër, mola e syrit lëviz dhe boshtet kon-
vergjojnë kah objekti që vërehet. Këndi që ato e for-
mojnë aq më i madh, sa objekti është më afër. Sipas 
kësaj parafytyrimi i përvetësuar, prej madhësisë të atij 
këndi ne mundemi të gjykojmë për largësinë e objek-
tit prej syve.

 F 
F2 F1 

P1 P2 

 

Fig. 4.

Të shikuarit me dy sy siguron parafytyrim tredi-
mensional për objektet e vërejtur. Përshtypja për pa-

rafytyrimin e vetëm për fotografi në fi tohet vetëm atë-
herë, kur fotografi të e veçanta të çdo syri fi tohen në 
pika korenspondues të syrit. Të atilla janë qendrat e 
pikës së verdhë. Por ato nuk janë pika korenspondue-
se të vetme, por çdo pike të retinës prej njërit sy i për-
gjigje pikë përkatëse e retinës prej syrit tjetër. Kur do 
të fi tohen fotografi  të pikave të ndryshme prej ndo-
një objekti te pikat të cilat nuk janë korensponduese, 
objekti vërehet dyfi sh (diplopia).

Stereoskopi është aparat me të cilin vërehen dy fo-
tografi  të objektit të njëjtë, të incizuar prej largësisë 
së njëjtë, por nën këndin e ndryshëm. Po ashtu fi to-
het përshtypje për reliefi n e fotografi së së objekteve. 
Fotografi  të atilla mund të fi tohen, për shembull, me 
aparat fotografi k i cili ka dy objektiv të vendosur në 
largësi sa pupilari. Drita e fi tuar prej të dy fotografi ve 
F1 dhe F2 kalon nëpër prizmat P1 dhe P2, të cilët kanë 
kënd të vogël të përthyerjes dhe bien te sytë (fi g. 6.60). 
Vëzhguesi shikon një fotografi  reliefi  e cila është në po-
zitën F. Stereoskopi te radiografi a për shqyrtim lokaci-
oni i disa lëndimeve ose trupa të huaj në organizëm.

13.6. MANGËSIA OPTIKE TË 
THJERRËZAVE DHE SYRIT

Syri i njeriut edhe pse si organ arrin zhvillim më 
të lartë evolutiv, nuk është plotësisht e përkryer siste-
mi optik. Sistemi optik syrit i nënshtrohet një vargu 
të madh të mungesave karakteristike për thjerrëzat. Të 
atilla janë, për shembull, aberaconi sferik, aberaconi 
kromatik, astigmatizëm etj.

ABERACIONI SFERIK është rezultat prej trash-
ësisë së thjerrëzës që, praktikisht, asnjëherë nuk është 
e hollë ideale.

Kur ekziston aberracion sferik, rrezet paralele me 
boshtin optik pas kalimit nëpër thjerrëz nuk fokuso-
hen në një pikë. Rrezet që janë afër deri te boshti op-
tik pas përthyerjes fokusohen te FA, kurse rrezet pe-
riferike, të cilat janë më larg boshti optik, përthyhen 
më shumë dhe fokusohen në pikën që shtrihet më afër 
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deri te thjerrëza optike FB (fi g. 2). Në këtë mënyrë pas 
thjerrëzës formohet sistem prej fokuseve të kufi zuar 
ndërmjet dy fokuseve të skajshëm FA dhe FB.

 

B 

B 

A 

A FB FA 

 

Fig. 1. Aberaconi sferik

Nëse te fokusi vendohet ekran, normal në boshtin 
optik, shëmbëllimi i pikës nuk do të jetë në formë të 
pikës, pro sipërfaqe rrethore–shëmbëllimi i trupit 
është i paqartë.

Aberaconi sferik zvogëlohet me kombinim të 
thjerrëzave. Zvogëlimi i aberracionit sferik arrihet 
edhe me zbatimin e diafragmës e cila do t‘i përfshin 
vetëm rrezet që janë afër deri te boshti optik, por po 
ashtu zvogëlohet edhe intensiteti i dritës.

Te syri aberaconi sferik është i vogël dhe rregullo-
het me ndryshimin e diametrit të bebes së syrit, te syri 
hyn tufë e gjerë e dritës, pra syri nuk mund të shikon 
qartë.

ABERACIONI KROMATIK është rezultat prej 
varshmërisë së indeksit të përthyerjes prej gjatësisë va-
lore të dritës ndërhyrëse.

Për shkak të përthyerje së ndryshme, gjatë disperzi-
onit të dritës vjen deri te fi timi i fokuseve të ndryshme 
për gjatësi valore të ndryshme të dritës. Shëmbëllimi i 
fi tuar me thjerrëze të këtillë optike ka tehe të ngjyrosu-
ra (disperzioni i dritës).

Meqë indeksi i përthyerjes të substancave va-
ret prej gjatësisë valore të dritë, edhe largësia fokale e 
thjerrëzës do të varet prej indeksit të përthyerjes.

 

 

Fc Fv 

vjollcë

e kuqedrita e 
bardhë

Fig. 2. Aberracioni kromatik

Kur te thjerrëza do të bie tufë e dritës polikromike, 
për shkak të përthyerje së ndryshme të gjatësive valore 
të ndryshme të dritës fi tohen shumë fokuse. Pasi drita 
vjollcë më së shumti përthyhet, largësia më e vogël fo-
kale do të jetë për gjatësinë valore të vjollcës, kurse më e 
madhe-për të kuqen që më së shumti përthyhet (fi g. 2).

Aberaconi kromatik eliminohet me kombinimin e 
dy ose më shumë thjerrëzave prej materialeve me in-
deks të ndryshëm të përthyerjes-thjerrëza akromatike.

Pasi syri është i ndejshëm i ndryshëm në gjatësi të 
ndryshme valore të ngjyrës së bardhë, aberaconi kro-
matik është jo përfi llësh. Për këtë kontribuon edhe 
struktura e thjerrëzës së syrit. Syri është më i ndejshëm 
në ngjyrën e verdhë-gjelbër, te tehet e kuqe dhe të vjoll-
cës të fotografi së,të cilat janë rezultat prej aberracionit 
kromatik, nuk i vëren.

Gabimet te syri, që janë rezultat i difraksionit të dri-
tës, më së shumti vijnë në shprehje kur bebja e syrit do 
të zvogëlohet si pikë.

Fig. 3 Sy normal (emetrop)

 
  

 

EMETROPI
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Pasi drita vjollcë më së shumti përthyhet, largësia 
më e vogël fokale do të jetë për gjatësinë valore të vjoll-
cës, kurse më e madhe–për të kuqen që më së shumti 
përthyhet (fi g. 3).

Nëse pika më e larguar të shikimit të qartë nuk është 
në pakufi ,edhe sistemi optik i syrit posedon gabim, the-
mi se syri është ametrop. Dallojmë dy lloje të ametro-
pisë: largpamës dhe shkurtpamës.

Largpamës (hipermetropi). Kur syri, më mirë i shi-
kon objektet e largëta thuhet se ajo është hipermetro-
pik.

 

 
a) 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
 

a)

b)

Fig.4 Syri largpamës

Pika e tij më e largët të shikimit të qartë, në vend 
të pakufi së, shtrihet në largësi të fundshme. Syri është 
shumë i shkurtër, pra në qetësinë akomodicionale te 
syri i atillë rrezet fokusohen pas rrjetës (fi g. 4a). Te ky sy 
pika më e afërt të shikimit të qartë më larg se sa te syri 
normal për të cilën është D=25 cm.

Për korrigjim të shikimit të syrit të atillë shfrytëzo-
hen thjerrëza përmbledhëse (fi g. 4b).

Shkurtpamës (miopi). – Syri është shumë i gjatë,pra 
te qetësia akomodacionale rrezet i fokusojnë para 
rrjetës (fi g. 5a). Prandaj syri te qetësia akomodaciona-
le i sheh vetëm trupat e afërt Pika më e afërt të shikimit 
të qartë është në largësi më të vogël se sa syri normal 
(D <25 cm). Për korrigjim të shikimit te syri i këtillë 
shfrytëzohen thjerrëzat shpërndarëse (fi g. 5b).

Syzat me thjerrëza përmbledhëse kanë intensitet të 
shprehur me dioptri pozitive (J=+0,5 D; +2 D etj.),kurse 
syzat me thjerrëza shpërndarëse kanë intensitet me di-
optri negative (për shembull:–5 D; –3 D etj.).

a) 
 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
 
 
 

a)

b)

Fig. 5. Syri shkurt pamës

Astigmatizmi. – Çdo sy më pak ose më shumë është 
asigmatik. Ajo është dukuri kur sendi pikë pika nuk 
krijon rrjetë të fotografi së me pika. Shkaku është fs-
hehtësia e ndryshme e thjerrëzës dhe kornea në rrafshe 
të ndryshme (kornea nuk është simetrike rrotulluese).

Gabimet e syrit të atillë korrigjohen me thjerrë-
za cilindrike. Th jerrëza cilindrike, e cila mund të jetë 
përmbledhëse ose përhapëse, është vendosur ashtu që 
e ndryshon forcën e syrit në rrafshin meridian të ano-
malisë.

Pyetje dhe detyra
1. Cilat mangësi mund t‘i ketë syri?
2. Çka është aberacion kromatik,çka sferik dhe si 
eliminohet?
3. Cilat thjerrëza kanë dioptri pozitive,kurse cilat bega-
tive dhe për çfarë korrigjime bëhen?
4. Si vet mundemi thjeshtë të kontrolloni sa është lar-
gësia fokale e thjerrëzës përmbledhëse?
5. Se si thjeshtë vet do të kontrolloni sa është largësia fo-
kale (forca) e thjerrëzës përmbledhëse?
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13.7. LIGJI I BERT–LAMBERTIT PËR 
ABSORBSIONIN E DRITËS

Nëse te mjedisi izotop me trashësi L bie tufë paralele 
prej dritë monokromatike (rrezatimi me gjatësi valore 
të barabartë) in densiteti i të cilës është Io, si pasojë prej 
absorbimit të dritës te mjedisi, intensiteti pas kalimit 
bie, sikurse tregon edhe fi g. 1. Gjatësia valore e absorbi-
mit të rrezatimit është karakteristike për lloj e dhënë të 
molekulave ose atomeve, por shkalla e absorbimit mun-
dëson vlerësim të u të molekulave te ekzemplari.

 KONCENTRACIJA c 
Io 

I  

L 
kLII �� eo

 

KONCENTRIMI 
MOLEKULAR

Fig. 1.

Intensiteti i dritës I, pas kalimit nëpër mjedisin izo-
top me trashësi L, është dhënë me barazimin:
 

                 ili    ,  (1) kLII �� eo
kLII �� eo/ose

ku k është koefi cienti i absorbimit. Relacioni (1) është 
formulim matematik i ligjit të Ber–Lambertit (Në lite-
raturë njihet edhe si ligji i Lambert–Berovit). Për tretje 
ku tretësi nuk e absorbon dritën me gjatësinë valore λ, 
koefi cienti k është proporcional me koncentrimin c të 
tretjes:
 

k (., c) = a (.) c , 

ku α është koefi cienti i absorbimit për mjedisin e dhënë 
dhe varet vetëm prej gjatësisë valore të dritës.

Herësi I / Io = T përkufi zohet sikurse transparencë 
(lëshueshmëri). Për dritën e dukshme zakonisht është 
të futet absorbimin α ose dendësia optike (mendoj jo), 
të përkufi zuar me barazimin:

 A
I
I

To� � �log log10 . ( 2) 

Kur ekzemplari absorbon 50% prej rrezati-
mit ndërhyrës, Io/I=2, në atë rast absorbimi është 
 A = log 10 2 = 0,301.

Absorbimi varet prej numrit të molekulave te ek-
zemplari nëpër të cilin kalon drita. Nëse koncentrimi 
molekular shënohet me c, gjatësia e ekzemplarit me L, 
atëherë A J cL,  ose

A = acL log e                   ( 3) 

Njësia për koefi cientin e absorbimit а është m2. mol–1,
në rastin kur koncentrimi është shprehur në mol.m–3, 
por trashësia–në metro. Barazimi (3) tregon se absorbi-
mi rritet linearisht me gjatësinë e ekzemplarit. Me kra-
hasimin e barazimeve (2) dhe (3), fi tohet:

A
I
I

a cL� �log o
10  log e ; log e=0,43429.  (4) 

 

  LcaA ��� 4,0  (5) 

Përkatësisht absorbimi ose ekzistenca është në pro-
porcion të drejtë me trashësinë L.

Ajo është shprehje matematikore e ligjit Beer–
Lamberti për absorbimin i cili e jep raportin ndërmjet 
absorbimit, koncentrimit molekular dhe gjatësia e ek-
zemplarit.
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KONCENTRIMI OLEKULAR
Fig. 2.

Barazimi (4) jep mundësi të caktohet koncentrimi 
i ndonjë ekzemplari. Për shembull, kur ndonjë tretje 
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standard me koncentrim co ka absorbim Ao, në atë rast 
prej matjes së absorbimit α te ekzemplari, i cili ka gjatësi 
të barabartë, koncentrimi që i përgjigjet është:

c = co A /Ao. 

Ligji i Beer–Lambertit për absorbim vlen koncen-
trime të vegjël. Për koncentrimet e mëdha ndërmjet α 
dhe c nuk është më shumë linear, që mundet në realitet, 
të shikohet se prej fi g. 2. Ajo vështirësi largohet me vi-
zatimin e lakores së kalibracionit të absorbimit për tre-
tje me koncentrimin e njohur. Kjo varësi grafi ke mun-
dëson të përcaktohet koncentrimi i çfarëdo tretje.

13.8. KOLOMETRIA. 
KOLOMETRI

Analiza kilometrike i përfshin metodat optike të ci-
lat shfrytëzohen për caktimin e koncentrimit të substan-
cave të ngjyrosura me shfrytëzimin e standardeve për-
katëse. Intensiteti i ngjyrosjes të tretjes së koncentrimit 
të panjohur krahasohet me intensitetin e ngjyrosjes së 
tretjes prej natyrës së njëjtë me koncentrimin e njohur i 
cili shfrytëzohet si standard. Te kolometrat ndryshimi i 
intensitetit të dritës i cili kalon nëpër tretjen arrihet me 
ndryshimin e trashësisë së tretjes.

Nëse dy tretje të një tretje të substancës janë me kon-
centrime C1 dhe C2 gjatë trashësisë х1 dhe х2 e absorbon 
dritën një lloj (d.m.th., absorbimi–ekstincan i kanë të 
barabarta А1= А2) sipas ligjit të Lambert–Berovit mund 
të shkruajmë:

1
o1

aCx
x II �� e ,           (6) 2

o2
aCx

x II �� e

nëse Ix1= Ix2, koefi cientët e ekstincisë i kanë të barabartë 
vijon se C1x1 = C2x2 

  
1

2

2

1
x
x

C
C

�  (7) 

prej barazimit të fundit mund të caktohet njëri koncen-
trim nëse është i njohur koncentrimi standard, por ma-
ten trashësitë x1 dhe x2. Aparati vizual për përcaktimin 
kilometrik të koncentrimit është treguar te fi g. 3.

 

L 

x2 
x1 x1 

C2 C1 

 

S1 
S2 

K 

I  
Fig. 3. Kolometri për përcaktimin e koncentrimit

Burimi i dritës I me qëllim të fi tohet tufë paralele të 
dritës është te fokusi i thjerrëzës L. Burimi i ndriçon ki-
vetet K te të cilët janë tretjet. Te kivetet ka shkopinj iden-
tik të qelqit S1 dhe S1 dhe të cilët zhyten në tretje dhe në 
atë mënyrë e ndryshojnë trashësinë e shtresës të tretjes 
të cilin e absorbon dritën.. drita e cila kalon nëpër sh-
kopinjtë e qelqit mblidhet te prizma Р. Me ndryshimin e 
trashësisë (që arrihet me futjen dhe nxjerrjen e shkopi-
njve të qelqit) të tretjeve janë barazohen intensiteti i dri-
tës te të dy fushat e dukjes, dhe me atë edhe vlefshmëria 
e barazimit (7).



269

13. Metoda optike në mjekësi

KOLORIMETRI FOTOELEKTRIK

Instrumentet për përcaktim objektiv të koncentri-
mit të tretjes më së shpeshti në bazë të efektit foto elek-
trik (foto–elementi, foto qeliza, foto dioda. Foto rezi-
stori dhe foto multiplikatori) dhe janë të njohur sikurse 
kolometrët foto elektrik.

Fuqia elektrike (i) proporcionale është me intensite-
tin e dritës ashtu që mund të shkruhet: 

  
i
i

I
I oo �  (8) 

pra absorbimi përkatësisht koncentrimi fi tohet me lexi-
min e foto rrymën. Foto rryma e dritë së ndërhyrë io i 
përgjigjet hyrjes së dritës nëpër tretës të pastër.

 

490 nm 
550 nm 
571 nm 
640 nm 

 

K1 

R  

FE  

G 

K2 

F 

( 

(e 
Fe 

+ 

- 

Fig. 4. Kolorimetri foto elektrik

Te fi g. 4. Është treguar skema optike e kalorimetrit 
foto elektrik me një kalorimetër me një foto element 
(Fe). Për foto elementin nuk është e nevojshëm burim 
i veçantë i rrymës, dhe më së shpeshti është shtresë e 
cila emeton elektrone nën ndikimin e dritës së ndërhyrë 
prej gjysmëpërçuesin selen (Se). Seleni është avullues 
në vakuum te pllaka e hollë, prej hekuri i cili shërben 
si elektrodë pozitive. Elektroda negative e cila i pra-
non foto elektronet po ashtu është shumë i hollë shtresë 

transparent (e shënuar me vija të ndërprera te fi gura.4). 
Burimi i dritës është llambë me tension të ulët S, fi ltri 
është F, por me K1 dhe K2 janë shënuar ndryshoret kiva-
tet me tretjen dhe tretësin. Galvanometri G kа shkallë 
logaritmike për absorbim dhe transparencë lineare.

Ky kalorimetër foto elektrik shfrytëzohet në labota-
riumet biokimike për caktimin me saktësi të madhe të 
cilët јanë shumë të rëndësishme për diagnozën klinike: 
proteine, bilirirubine, fribrinogen, hemoglobinë, hole-
sterol etj.

PYETJE DHE DETYRA
1. Me cilat metoda përcaktohet koncentrimi i tretjeve 
të ngjyrosura.
2. Në cilin princip funksionon kalorimetri foto elektrik

REZYME E SHKURTËR
– nëse I është intensiteti i dritës që kalon, por I0 intensi-
teti i dritës së ndërhyrëse, atëherë I/Io=T përkufi zohet si 
transparencë (lëshushmëria).

– absorbimi α ose dendësia optike, është përkufi zuar 
me barazimin:

A
I
I

To� � �log log10 . 

–njësia për koefi cientin e absorbimit а është m2.mol–1, 
në rastin kur koncentrimi është shprehur në mol.m-3, 
por trashësia– në metro.

– ligji i Lamert–Berov për absorbimin e dritës është 
dhënë me barazimin: 

kLII �� eo  

ku L është gjatësia nëpër të cilën kalon drita, por k koe-
fi cienti i absorbimit.
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12.1. NDJESHMËRIA E 
SPEKTRIT TË SYRIT

Rrezatimit elektromagnetik që rrjedh prej çfarë-
do burimi karakterizohet me energji të caktuar të rre-
zatimit. Matja e asaj energjie për çfarëdo interval valo-
re, si edhe të madhësive tjera të lidhura me bartjen e 
energjisë në hapësirën e përafërte,realizohet me meto-
da radiometrive të cilat mësohen në radiometri. Pjesë e 
veçantë e radiometrisë e njohur si fotometri e studion 
rrezatimin elektromagnetik prej pjesës së dukshme të 
spektrit, ku për karakteristikat energjetike të rrezatimit 
gjykohet sipas ndjeshmërisë së syrit të njeriut.

Kur bëhet fj alë për ndjeshmërinë, rol të veçantë 
të ansorberit ka syri, që energjinë e dritës së pranuar 
nëpërmjet rrugës psikofi ziologjike,dhe në bazë të atij 
intensiteti matet,respektivisht vlerësohet.

Ai rrezatim elektromagnetik i cili te syri i njeriut 
mund të realizon përshtypje të dritës quhet drita e të pa 
murit. Për syrin mesatar ajo gjendet prej 400 nm deri 
760 nm. Ndjeshmëria e syrit nuk është e njëllojtë për 
të gjitha gjatësitë valore që mund të shihen prej fi g. 1. 
Syri është më i ndjeshëm në dritën me gjatësi valore 555 
nm. Koefi cienti i të pa murit vl (ndjeshmëria relative e 
syrit) është madhësi me të cilën caktohet ndjeshmëria 
për çfarëdo gjatësi valore. Është përkufi zuar si raport 
ndërmjet energjisë së dritës mokromatike lmax=555 nm 
(pjesa e gjelbër e spektrit)(E555) dhe energjisë të dritës 
monokromatike me gjatësinë valore të dhënë l, (El) e 
cila te syri shkakton ndjenjë për dritë si edhe për dri-
tën e gjelbër:

  
.

. E
Ev 555�   (1) 

Forma e lakores të spektrit të shpërndarjes së gjatë-
sive valore të ndryshme varet prej kushteve nën të cilat 
kryhet vëzhgimi. Lakorja α përgjigjet lumineshencës të 
rrethinës më të madhe se 3 cd/m2 (pamja gjatë ditës), 
ose të pa murit fotopik), kurse lakorja B i përgjigjet syrit 
të adaptuar të lumineshencës prej 0,025 cd/m2 (që i për-
gjigjet të pa murit natën ose të pa murit skotopik).

Përshtypja e dritës e mundësojnë të ashtuquajtura 
shkopinjtë të vegjël dhe thuprat.

Shpërndarja e shkopinjve në rrjetën është jo ho-
mogjene. Përqendrimi i shkopinjve është më e madhe 
rreth pikës së bebes së syrit, por rreth tyre janë radhitur 
thupra. Madhësia mesatare e shkopinjve është 2–3.10–

6 m, që paraqet 1/4 e madhësisë së fytyrës të pikës së 
ndritshme. Th uprat janë diçka më të vogla,

Shkopinjtë janë më të ndjeshme në intensitetin e 
dritës dhe nuk mund të reagojnë në gjatësitë valore të 
ndryshme.

Th uprat janë të ndjeshme në ngjyrën. Duke u falën-
deruar atyreve te ato njeriu i dallon ngjyrat dhe ndrys-
himet në ngjyrosjen e objektit.

Prej fi g. 1 ku është paraqitur ndjeshmëria spektra-
le e rrjetës së gjatësisë valore të dritë së të pa murit kur 
rrethina është normalisht e ndriçuar (të pa murit foto-
pike) edhe për ndriçmëri të pamjaft ueshme (të pa mu-
rit skotopik) shihet se gjatë ndriçimit të pamjaft ueshëm 
shpërndarja spektrale zhvendoset nga pjesa vjollcë prej 
spektrit që është me energji më të madhe.
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Fig. 1. Ndjeshmëria spektrale e syrit varësisht 
prej gjatësisë valore

Ndërsa në dritën e ditës syri është më i ndjeshëm 
për dritën e verdhë–gjelbër (λ  555 nm) para territ më 
e madhe është ndjeshmëria nga gjatësitë valore më të 
vogla afërsisht 500 nm. Në kushtet e ndritshmërisë së 
dobët ndërpritet funksioni i thuprave she ndjeshmëria 
e syrit përshkruhet vetëm me shkopinjtë, pra trupat 
shikohen në të gjitha niansat të ngjyrës së përhimët 
(,,natën të gjitha macet janë të zeza“). Të pa murit gjatë 
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intensitetit të dritës mesatare quhet të pa murit mezopik 
ose të pa murit me muzg.

Zhvendosja e lakores të shpërndarjes spektrale të 
ndjeshmërisë së syrit te njeriu gjatë zvogëlimit të inten-
sitetit të dritës në fushën e të pa murit nga pjesa vjoll-
cë të spektrit të dritës së të pa murit, njihet si efekti i 
Purkinsit. Ky është shkaku që ngjyrat e kuqe para territ 
vështir vërehen (shihen në nuanca të përhimëtës).

12.2. MADHËSITË RADIOMETRIKE 
DHE FOTOMETRIKE DHE NJËSITË 
E TYRE

Pjesa e optikës që i studion metodat e matjes të in-
tensitetit të dritës dhe burimeve të saja edhe karakteri-
stikat mund të kenë dy qasje nga madhësitë:

1. Energjetike (radiometrike)–që ikarakterizojnë pa-
rametrat energjetike të rrezatimit optik. Ato janë ma-
tje objektive të madhësive energjetike, për shembull, me 
fotocelula, termoelemente. pllaka fotografi ke etj.

2. Vizuele (fotometrike)–që i karakterizojnë vepri-
met fi ziologjike të dritës dhe vlerësohen sipas ndikime-
ve subjektive mbi syrin.

Te matjet optike shfrytëzohen pranme të ndryshme 
të rrezatimit (për shembull, syri, fotoelementi, fotomul-
tiplikatori, pllaka fotografi ke etj.), të cilat nuk posedoj-
në ndjeshmëri të njëjtë të energjisë për gjatësi valore të 
ndryshme, përkatësisht ato janë selektive. Për shembu-
ll, sikurse përmendëm, për syrin të adaptuar në dritë, 
ndjeshmëria spektrale ësht maksimale për λ=555 nm, 
kurse përsyrin e adaptuar në terr është λ=500nm.

Në fotometri përkufi zimi i njësive të caktuara janë 
për burime pikash të dritësm të cilat në kushte ideale 
rrezatojnë energji në të gjitha kahet një lloj. Burimet e 
atilla të dritës quhen burime izotrope. Burim pikash 
ësht burim drite dimensionet e të cilës në krahasim me 
largësitë deri tevendi i vëzhgimit mund të mos përfi llen. 
Si burim piksh të dritës mund të merren Dielli, që edhe 
pse ka dimensione të mëdhaja është në largësi të mad-
he prej Tokës.

Çdo pranues i rrezatimit karakterizohet me lakoren 
e tij të shpërdarjes spektrale, për dritën me gjatësi va-

lore të ndryshme.Prandaj matjet e dritës ndërmjet veti 
janë subjektive, të cilat dallohen nga objektivat energje-
tike, dhe për ato janë futur njësitë fotometrike të cilat 
shfrytëzohen vetëm për dritën e dukshme.

Këtu së pari do ta përkufi zojmë njërën nga madhë-
sitë fotometrike themelore, kurseajo është:

1. FLUKSI I DRITËS Φ. Nëse burim pikash i dritës 
për intervalin kohor rrezatonenergji të dritës ΔW, atë-
herë fl uksi i dritës ΔF, me atë energjiqë bie në sipërfaqe 
elementare ΔS (fi g. 2), e paraqet shpejtësinë e bartjes 
së energjisë të valës, d.m.th. fuqia e rrezatimit te kahja 
e dhënë
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Fig. 2. Ndritshmëria e sipërfaqeve elementare gjatë 

ramjes normale të fl uksit të dritës

Njësia energjetike (radiometrike) për fl uksin e dri-
tës është 1W (vat) 1W=J/s, kurse njësia fotometrike në 
SI është 1 lm(lumen),

1 lm = 1 cd. 1sr

Lumen përkufi zohet si intenzitet i dritë të njëkan-
dele (cd) që rrezatohet prej burim pikash në këndin ha-
pësinor prej një (sr) steradian (gjatë fushës drehtvizore 
të rrezatimit në këndin hapësinor). Meqë ndjeshmëriae 
syritvaret prej gjatësisë valore, kurse ajo është është 
maksimale prej dritës së gjelbër λ=555 nm, në këtë rast 
fl uksi i matjes radiometrike të energjesë së rrezatimit 
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prej Φλr =1 W shkak kton ndjenjë të fl uksit të dritës fo-
tometrike prej 683 lm, d.m.th.,

1W=683 lm ose 1 lm=1/683W=0,0015 W

Raporti ndërmjet fl uksit të dritës (fotometrik) për 
rrezatimin Φλ dhe fl uksi radiometrik të rrezatimit Φλr  
për dritën me shpejtësivalore 555 nm quhet ekuivalen-
ti fotometrik i energjisë së rrezatimit (k555) është i ba-
rabartë me k555=683 lm/W, ndërsa për dritën me gjatësi 
tjetër valore ai raport (kλ) duhet të shumëzohet me koe-
fi cientin e të pamurit vλ:

555kvk ..� . 

Prandaj raporti lumen – vat varet prej gjatësisë valo-
re, respektivisht prej përbërjes së spektrit të dritës, pra 
në fotometri shfrytëzohet relacioni

  r.. . �k� )(� , (2) 

që e jep lidhjen fl uks të rrezatimit të dritës Φλ për ci-
lëndo gjatëvalore të matur vizuelisht në lumen dhe ma-
tur radiometrikisht (enegjitik në vat) Φλr. Te barazimi 
92) koefi cienti i proporcionalitetit k(λ) është funkson 
prej koefi cientit të të pamurit (ndjeshmëria spektrale e 
syrit) vλ, shprehet në njësi lm/W dhe ka vlera të veta të 
caktuara.

2.INTENSITETI I DRITËS. Me madhësi radiome-
trike intensiteti i dritës nënkuptohet ajo energji e rre-
zatuar prej burimit pikash për njësi kohe nëpër këndin 
hapësinor, d.m.th. fl uksi i dritës ΔΦ nëpër këndin ha-
pësinor ΔΩ.

  
��
�� �I � , (3) 

Fluksi i dritës për burim izotop është i barabartë në 
të gjitha kahet për gjithë këndin hapësinor Ω, pra inten-
siteti i dritës është:

  
�
�I � , (4) 

Njësia themelore për intensitetin e dritës në SI është 
1 cd (kandelë). Një cd është e barabartë me intensitetin 
e dritës në drejtimin e dhënë prej burimit, që emeton 

dritë monokromatike me frekuencë 540.1012 Hz, inten-
siteti i energjetik në atë drejtim është 1/683 W/sr

1 lm/sr = 1/683 W/sr.

Prandaj vijon se 1 lm fl uks të dritës te i cili kënd ha-
pësinor prej 1 sr e përcjell burimin e dritës intensiteti i 
të cilës në të gjitha kahet të hapësirës është e barabartë 
me 1 cd. Respektivisht 1 lm = 1 cd 1 sr.

3. NDRITSHMËRIA. Ndritshmëria është masë për 
intensitetin e dritës që në njësi kohe bie në njësi syprinë
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Nëse brimi i dritës është izotrop, fl uksi i përgjit-
hshëm nëpër gjithë këndin hapësinor Ω=4π ndriço si-
përfaqe të sferës S=4πr2, pra në këtë rast ndritshmëria e 
asaj sipërfaqe (rasti kur burimi i dritës është në mesin 
e sferës) është:
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Fig. 3

Nëse fl uksi i rrezatimit nuk bie normal në sipërfaqen 
që e ndriçon, por formon dnonjë kënd α me normalen e 
asaj sipërfaqe (3), në këtë rast ndritshmëria është:
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ku sipas fi gurës 3
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ku ΔSn=ΔScosa është element i sipërfaqes në kahen e 
shpërdarjes së fl uksit të rënies.

Barazimi (8) është ligji themelor në fotometri të 
njohur si Lamber–Berov që e jep intensitetin e ndrit-
shmërisë të sipërfaqes së pjerrët, α është këndi ndërmjet 
dy rreze vektorëve prej

burimit të dritës deri te sipërfaqja elementa-
re e shqyrtuar dhe normalja e sipërfaqes së shqyrtuar. 
Kuptohet se ndritshmëria e sipërfaqes është më e mad-
he nëse a=0. Largësia prej sipërfaqes së nriçuar është 
shumë e madhe në krahasim me dimensionet e sipër-
faqes së ndriçuar. Njësia fotometrike në SI është luks 
(fi g. 3).

1 lx=1 lm/m2

Luks është ndritshmëria e sipërfaqes prej 1 m2 te e 
cila biefl uks drite drejtvizorisht e shpërdar prej 1 lm.

Njësia energjetike, radiometrike për ndritshmërinë 
është W/m2. Lidhja ndërmjet njësisë fotometrike dhe 
energjetike është:
 

1 lx=1 lm/m2=1/683 W/m2 . 

Ligji Lambert–Berov (8) mund të shfrytëzohet për 
caktimin e intensitetit të dritës të ndonjë burimi.

Nëse te ndonjë sipërfaqe prej dy burimeve bie dritë 
dhe shkakton ndritshmëri të barabartë, atëherë prej ba-
razimit paraprak fi tohet se

    E E1 2�  (9) 
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d.m.th., intensitetet e dy burimeve të dritës të cilët një 
lloj ndriçojnë ndonjë sipërfaqe qëndrojnë si katrorët e 
largësive të tyre prej asaj sipërfaqe. Në bazë të barazimit 
(10) funksionon fotometri i Bunzenovit.

Burim pikash është aproksimin matemtikor. 
Nurimet reale të dritës janë trupa të ndritshëm me di-
mensione të fundshme. Te burimet e këtilla kuptimi in-

tensitet i burimit të dritës është i pamjaft ueshëm meqë 
pika të ndryshme prej sipër faqes së burit të dritës ja-
pin fl ukse të ndryshme.Për burime të këtilla është futur 
LUMINANCË–L ose SHKËLQIM i sipërfaqes së dritës, 
në ndonjë kahe α.

LUMINANCA–L është madhësi e barabartë me 
herësin e intensitetit I të asaj kahe dhe syprinës S të si-
përfaqes së dritës të rradshit normal në drejtimin e 
dhënë.
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Sipas barazimit të fundit, Lφ të burimit të dritës 
së dhënë varet prej fl uksit të dritës që ndriçon njësi 
syprinë prej burimit të dritës në njësi të këndit hapësi-
nor. Njësiaenergjetike është 1 W/(m2 sr), kurse njsia vi-
zuele në SI është 1 nt (nit),

1 nt = 1 cd/m2 = 1 lm/(m2 sr) = 1 lx/sr.

Shkëlqimi minimal që eregjistron syri është 10–6 nt, 
kurse shkëlqimi prej 1,6.105 nt tesyri shkakton ndje-
shmëri të dhembjes.

12. 3. MATJA E MADHËSIVE 
FOTOMETRIKE. FOTOMETRIA

Për caktimin e madhësive fotometrie duhet të dihet 
intensiteti i dritës së burimin e dhënë të dritës. Që të 
caktohet intensiteti i dritës në burimin e dhënë të dritës 
bëhet duke krahasuar ndritshmërinë që e krijon ai bu-
rim dhe ndriçimin që e krijon burim tjetër me intensitet 
të njohur të dritës. Krahasimi i ndritshmërisë mund të 
kryhet në dy mënyra: me ndihmën e syrit (metoda vi-
zual ose subjektive) ose me ndihmën e foto elementeve 
ose termoelementeve (metoda objektive).

Instrumentet me të cilët kryhet krahasimi intensi-
tetit të dritës janë fotometrat. Të atillë ka shumë lloje, 
por më së shpeshti e përbashkët është shfrytëzimi i ba-
razimit (7). Të atillë janë fotometri me hije (Rumford, 
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1794), fotometri i Bunzenit me njollë yndyre, fotome-
tri i Riçit etj.

Metodat vizuale bazohen në vetinë e syrit të mund 
saktë t‘i njoh sipërfaqet e ndryshme të ndritshme. 
Prandaj te metodat vizuale roli i syrit sillet në atë të thu-
het kur ndodh barazimi i ndritshmërisë të dy sipërfaqe-
ve të ndryshme të cilat janë ndriçuar prej burimeve të 
dritave të krahasueshme.

Fotometri i Bunzenit përbëhet prej letrës së bardhë 
që në mes ka njollë yndyre. Fotometri dhe burimet l1 

dhe l2 që krahasohen janë vendosur në lartësi të bara-
barta të kundërta të njollës së yndyrës. Ato mund të 
zhvendosen sipas gjatësisë së binarit optik. Drita prej 
burimit l1 e ndriçon letrën, ashtu që njolla e shikuar nga 
ana e atij burimi do të jetë më e errët në krahasim me 
rrethin e tij, pasi njolla më shumë e lëshon dritën. Nga 
i njëjti shkak, njolla do ë jetë më e ndriçuar, nga ana e 
burimit l2. E njëjta kjo ndodh edhe gjatë ndriçimit të 
njollës me e burimit l2. Duke i ndryshuar largësitë r1 dhe 
r2 të burimeve të dritës deri te fotometri, mund të arri-
het njolla të zhduket gjatë ndriçimit të letrës prej të dy 
anëve do të jetë e barabartë.

 

I1 **
r1 

I2r1 

Fig. 1

Te të dy burimet e dritës me intensitet I1 dhe I2, që 
gjenden në largësi r1 dhe r2 prej të njëjtës sipërfaqe, ku 
rënia normale e rrezeve të dritës, ndritshmëria që do ta 
shkaktojnë do të jetë:

 2
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1
1 r
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Gjatë zgjidhjes së përshtatshme të largësive r1 dhe r2 
mund të arrihet ndritshmëria e sipërfaqeve që e japin të 
d burimet të jetë e njëjtë. Po ashtu duhet pasur kujdes 

burimet të jenë nën këndin e njëjtë në lidhje me fushën 
që ndriçohet.
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d.m.th., intensitetet e dy burimeve t dritës që janë të ba-
rabartë ndriçojnë ndonjë sipërfaqe qëndrojnë sikurse 
katrorët e largësive të tyre deri te fotometri.

Prej barazimit (3) është e qartë se kur shfrytëzohet 
etaloni– burmim drite mund të caktohet intensiteti i 
burimit të dritës së panjohur gjatë matje së largësive r1 
dhe r2.Në realitet kjo është edhe baza e fotometrisë.

Fotometrat e shfrytëzojnë barazimin (3). Te çdo 
fotometër vërehet ndonjë fushë ku një pjesë është e 
ndriçuar vetëm prej njërës, kurse pjesa tjetër prej tje-
trit burim të dritës. Po ashtu, duhet pasur kujdes buri-
met të jenë nën të njëjtin kënd në lidhje me fushën që 
ndriçohet

 

 
Fig. 2

Njëri nga fotometrat vizual më të përsosur është 
Lumer–Brodin. Te ai pjesa më e rëndësishme është kubi 
i Lumerit që hyn në pjesën përbërëse dhe te shumë fo-
tometra tjerë. Kubi përbëhet prej dy prizmave drejtkën-
dore (fi g. 2). Brinja e njërës prej tyre është grihë në ska-
jet. Prizmat janë poluar mirë dhe në vendin e prekjes 
janë si trup i rrezatuar. Skema dhe forma e fotometrit 
të Lumer–Brodinit janë dhënë në fi g. 3. L1 dhe L2 janë 
burime të dritës që duhet të krahasohej. S është ekra-
ni i bardhë që në mënyrë difuzive e shpërndan dritën. 
Kjo dritë e shpërndarë refl ektohet prej pasqyrave të ba-
rabarta M1 dhe M2 të kubit të Lumerit. Te prizmi α bie 
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dritë prej burimit L1 (te fusha e dukshme është rreth i 
ndritshëm), kurse te prizma B prej burimit L2(në fushën 
e dukshme ajo është hapësirë përreth rrethit të ndrit-
shëm). Drita e α mund të vjen te largpamësi vetë nëpër-
mjet sipërfaqes prekëse prej hipotenuzës, kurse prej 
prizmit B vetëm prek refl ektimit të skajeve të hipote-
nuzës.

 
L2 L1                                             
* * 

A 
B 

r2 r1 
S 

 M1              M2 

Fig. 3

Vëzhguesi shikon te fus-
hat të cilat janë ndryshuar 
në mënyra të ndryshme (fi g. 
4). Duk e lëvizur njërin bu-
rim, arrihet të zhduket ku-
fi ri ndërmjet të dy fushave 
dhe tërë hapësirës të jenë një 
lloj të ndriçuara. Kjo do të 
ndodh për E1 = E2. Prej bara-

zimit (3) gjendet intensiteti i panjohur i burimit të dri-
tës, paraprakisht duke matur largësitë r1 dhe r2.

Fotometrat vizual japin rezultate të mira vetëm 
kur të dy burimet të dritës ndriçojnë me gjatësi valo-
re të njëjtë. Kur kjo nuk është plotësuar, rezultate e fi -
tuara nuk janë korrekte për shkak të ndjeshmërisë jo të 
njëjtë të syrit nga gjatësitë valore të ndryshme. Prandaj 
shfrytëzohen fotometrat objektiv të cilët, gjithashtu 
mundësojnë matjen e intensitetit të një burimi të dritës 
nëse dihet intensiteti i burimit tjetër i dritës. Ato japin 
rezultatet më t sakta dhe për këtë qëllim shfrytëzohen 
luksmetra. Te ato shndritja e matur direkt lexohet.

Fotometrat e këtillë përbëhen prej foto celulës 
që është e lidhur me qark të rrymës te galvanometri. 
Drita që bie te fotoelementi direkt shndërrohet në ener-

gji elektrike. Nën ndikimin e dritës, fotoelementi jep 
rrymë elektrike intensiteti i së cilës është aq më e mad-
he sa është më e madhe e shndritjes e sipërfaqes së vet. 
Domethënë, rryma nëpër galvanometrin është propor-
cionale me shndritje. Shkalla e galvanometrit në vend 
në amperë është shkallëzuar në luks. Gjatë matjes fo-
tocelula është vendosur në sipërfaqen shndritshme e së 
cilës matet dhe lexohet shndritja përkatëse në shkallën 
e galvanometrit.

Luksmetra të atillë, të njohur si eksponometra, janë 
ndërtuar në aparatet më të mirë fotografi kë dhe me 
ndihmën e tyre caktohet ekspozicioni gjatë fotografi mit 
të objekteve varësisht prej shndritjes së tyre.

DETYRA. Me ndihmën e fotometrit të Bunzenit 
të caktohet intensiteti i burimit të dritës, nëse dihet in-
tensiteti i një burimi standard. Për çdo burim të dri-
tës bëhen më shumë matje gjatë largësive të ndryshme. 
Rezultatet rregullohen në tabelë dhe tregohen nëpër-
mjet gabimeve gjatë matjes.

SHEMBULLI 1. Llamba cilindrike lumineshence 
me diametër 3 cm dhe gjatësi 30 cm (neone), në largësi 
prej 6 m në kahe normale të boshtit të llambës, krijon 
ndriçim prej 1 lx. Të caktohet: a) intensiteti i burimit të 
dritës në kahen e normales së boshtit të llambës. b) lu-
minacion (shkëlqimin).

Zgjidhje: Pasi gjatësia e llambës është 20 herë më e 
vogël se largësia 6 m ku matet shndritja, llamba mund 
të shqyrtohet si burim pikash, pra e shfrytëzojmë bara-
zimin (3), prej ku për intensitetin e burimit të dritës fi -
tohet:

2rEI � ; ;    26lx1 ��I cd36�I

Luminacioni Lφ caktohet prej barazimit (9): 

S
IL ��

;  ku S është sipërfaqja e llambës e shikuar prej 

vendit të ndriçimit. Për shkak të formës së saj cilindri-
ke sipërfaqja e pashme e ka formën e drejtkëndëshit me 
gjatësi të barabartë me gjatësinë e llambës dhe gjerësia 
e barabartë me diametrin e llambës. Prandaj S=ld, ku 
l=0,3 m, kurse d=0,03 m. Me zëvendësim fi tohet:
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Fig. 4
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15.1. LIGJET PËR RREZATIMIN E 
NXEHTËSISË. KUENTET

Sipas provave të Hercit me ë cilat është vërtetuar 
teoria e Maksvelit dukej se të gjitha dukuritë të lid-
hura me optikën dhe në përgjithësi rrezatimi kanë 
qenë sqaruar. Por, dy probleme “të vogla” kanë ngelë 
të paqartë. Teoria elektromagnetike nuk ka mundur ra 
sqaron zbatimin e trupave të cilët rrezatojnë rrezatim 
të nxehtësisë. Po ashtu, e pa qartë ka qenë se si mundet 
me ndriçim të fi tohet ç’elektrizim të pllakës metalike 
të elektrizuar negativisht. Kjo ka qenë dukuria e dytë, 
për të cilën detalisht do të fl asim te kapitulli vijues, 
është quajtur fotoefekt. Zgjidhja e këtyre dy proble-
meve ka sjellë deri te ndryshimi i të kuptuarit tonë për 
ndërtimin e materies. Sikurse edhe proceseve të rreza-
timit edhe për absorbimin e energjisë në përgjithësi.

Rrezatimi i nxehtësisë

Çdo trup i nxehur rrezaton. Teli i hekurit i nxehur 
deri në temperaturë rreth 1000 K ndriçon me ngjyrë 
të kuqe. Nëse e ndërpresim nxehjen e telit, ajo gradu-
alisht do të ft ohet. Kjo tregon në atë se rrezatimi i te-
lit bëhet në llogari të energjisë së brendshme të trupit.

Rrezatimi i valëve elektromagnetike e cila ndodh 
në llogari të energjisë së brendshme të trupit, quhet 
nxehtësi. Po ashtu, nuk duhet të llogaritet se aji lloj 
i rrezatimit është tipike vetëm te trupat të cilët janë 
nxehur në temperatura të larta, Rrezatimi i nxehtësisë 
paraqitet edhe për temperatura të dhomës edhe më 
të ulëta. Dallimi është vetëm te intensiteti për rreza-
tim edhe te përbërja e tij spektrale. Ajo qartë mund të 
vërehet për nxehje graduale të telit të hekurit. Nëse teli 
i atillë gradualisht e nxehmë (për shembull me për-
forcimin e rrymës që rrjedh nëpër atë), ai së pari sh-
këlqen kuq, pastaj bardh, por madje për temperatu-
ra shumë të larta drita fi ton ngjyrë të bardhë më të 
shprehur. Domethënë, spektri i energjisë së rrezatimit 
të nxehtësisë varet prej temperaturës së trupit.

Infra të kuqe, për ne rrezatim i padukshëm, është 
po ashtu rrezatim i nxehtësisë. Ajo thjesht kontrollo-
het me këtë provë. Në fokusin e pasqyrës sferike ven-
doset spirale e cila mund të nxehet deri në tempera-
turë shumë të lartë. Nëse te fokusi i pasqyrës tjetër të 
atillë vendoset pak pambuk,ai mund të ndizet.

Fig. 1

Çdo trup jo vetëm që emeton rrezatim të 
nxehtësisë, por ai edhe absorbon nxehtësi prej trupa-
ve përreth. Përndryshe,, se si do të sqarojmë pse pam-
buku prej provës të fi g. 1 është ndezur. Nëse një trup 
ka temperaturë m të lartë prej temperaturës së rret-
hinës, ajo më shumë emeton energji se sa që absor-
bon. Në realitet, emision i dukshëm i trupit bëhet ma-
dje ekziston dallim të temperaturave ndërmjet atij dhe 
rrethinës.

Provat treguan se sa një trup më shumë emeton rre-
ze me gjatësi valore të caktuar aq më shumë rrezet e ati-
lla edhe i absorbon. Spektri i absorbuar i elementit të 
dhënë ka vija të errëta te spektri në vendin e njëjtë te i 
cili te spektri i emisionit ka vija të shkëlqyera.

Për sqarimin sasior të rrezatimit të trupave futet 
madhësia fi zike fuqia se fuqisë spektrale të trupit. 
Ajo është energjia e rrezatimit me frekuencë të dhënë f 
(përkatësisht gjatësia valore λ) e cila trupin e rrezaton 
për njësi syprinë te sipërfaqja e vet në njësi kohë. Do 
ta shënojmë me WT,λ. Fuqia e përgjithshme e emisi-
onit, WT e trupit është totali i fuqisë së emisionit të të 
gjitha gjatësive valore.
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Madhësia karakteristike e aft ësisë absorbuese e 
trupit të dhënë është fuqia e tij absorbuese, АT,λ e cila 
tregon në atë cila pjesë e energjisë që ndërhyn mbi tru-
pin e rrezatimit me gjatësi valore të caktuar absorbohet 
prej njësisë së syprinës në njësi kohe.

Fig. 2

Trupat e zi shumë mirë e absorbojnë rrezatimin.
Trupi te cila do temperaturë gjithë energjia e rreza-

timit elektromagnetik që bie mbi atë e absorbon (me të 
cilën të jetë edhe gjatësi valore) quhet trup absolut i zi. 
Kuptohet, trupi i atillë nuk ekziston, por prandaj hapje 
e vogël e një trupi të zbrazët me mure të brendshme të 

ashpra të errëta ka veti të afërta deri te trupi i atillë (fi g. 
2). Kryesisht, nëse ndonjë rreze hyn te hapja, ai në bren-
dësi shumë herë refl ektohet, duke humbur gjatë refl ek-
timit pjesë prej energjisë së vet. Kështu, pas refl ektimit 
shumë energjia e përgjithshme e rrezes është absorbuar. 
Shembull i trupit të zi absorbues është Dielli. (Ke kuj-
des, një trup është absolut i zi jo për shkak të asaj që 
nuk rrezaton, por pasi që energjia e përgjithshme që do 
të bie mbi atë e absorbon). Te trupi i zi AT = 1, por gjit-
hsesi edhe АTλ = 1.

Fakti se trupat e emetojnë atë rrezatim e cila edhe 
e absorbon akoma në shekullin XIX e ka shprehur 
Kirkovi me ligjin të dhënë me relacionin:  

Raporti ndërmjet emisionit i fuqisë spektrale dhe 
fuqia absorbuese e ndonjë trupi është konstant, e bara-
bartë me emision spektral të trupit absolut të zi.

Fig. 3
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Ligji i Stefan–Bollcman

Energjia e brendshme e emetuar në njësi kohe prej 
njësisë së syprinës të trupit absolut të zi është proporci-
onal me fuqinë e katërtë të temperaturës së tij absolute:

Ky ligj eksperimentalisht e ka zbuluar Sleveni Jozhef 
Stefav, por interpretimin teorik e ka dhënë Bolcmani. 
Prandaj është edhe si ligji i Stefan–Bolcman. Konstanta 
 quhet konstanta e Stefan–Bolcmanit. Ajo është 
σ = 5,672. 10–8 W/(m2K4). Prej këtij ligji vërehet se rre-
zatimi i trupit absolut të zi shumë varet prej tempera-
turës absolute. Prandaj është e qartë edhe trupat më të 
nxehur rrezatojnë dukshëm më shumë rrezatim elek-
tromagnet prej më të ft ohtit (fi g. 3).

Lakorja prej fi g. 3 e jep varësinë e fuqisë emetuese 
spektrale të rrezatimit WTλ prej gjatësisë valore gjatë tre 
temperaturave të ndryshme.

Ligji i Vinit

Prej lakores prej fi g. 3 vërehet se me zmadhimin e 
temperaturës së maksimumit të lakores zhvendoset kah 
gjatësitë valore më të shkurtra. Vilhem Vin ka konsta-
tuar se prodhimi prej gjatësive valore i cili i përgjigjet 
maksimumit të lakores λm të spektrit dhe temperatura 
absolute Т të trupit të zi është vlera konstante:

Relacioni e shpreh ligjin e Vinit për zhvendosje të 
maksimumit spektral.

Megjithatë, shqyrtimet të shprehura me relacionet 
(1) dhe (2) nuk e japin varësinë funksionale të lakores të 
dhënë me fi gurën 3. Numër i madh shkencëtarët në pe-
riudhën ndërmjet viteve 1887 dhe 1900 janë përpjekur 
ta zgjidhin këtë detyrë duke u nisur prej pikëpamjes së 
teorisë klasike të Maksvelit, por pa sukses.

9.8.4. Ideja e Plankut për 
ekzistimin e kuanteve

Pse lakorja e varësisë spek-
trale të rrezatimit të trupit 
absolut të zi e ka formën e 
dhënë te fi gura 3, ka sqaruar 
në vitin 1900 fi zikani gjerman 
Maks Plank. Ai detyrën e ka 
zgjidhur duke shprehur një 
hipotezë të re revolucionare 

sipas të cilës, rrezatimi i atomeve dhe molekulave nuk 
është i vijueshëm, por në porcione të caktuara, të cilat 
ai i ka quajtur kuante. Planku ka supozuar se energjia 
e lëkundjeve të atomeve mund të ketë vetëm madhësi 
specifi ke të cilat janë dhënë me relacionin:

ku f është frekuenca e lëkundjes të atomit, h është kon-
stante por n është numër i plotë 0,1,2,3.....

Kjo do të thotë energjia e rrezatimit E mund të ketë 
vetëm vlera hf, 2 hf, 3 hf, ej. Energjia rrezatohet domet-
hënë në mënyrë të diskontinuar, themi ajo është kuan-
tizuar.

Madhësia h e cila quhet konstanta e Plankut e ka 
madhësinë:

dhe ajo paraqet njërën prej konstanteve universale në fi -
zikë. Kësaj ne tani më treguam te kapitulli 9.1.

1. Shembull. Njehsoni temperaturën e Diellit, nëse 
dihet se lakorja e rrezatimit të Diellit e ka maksimumin 
për 500 nm.

Zgjidhje: Sipas ligjit të Vinit:
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Pyetje, detyra, aktivitete
1. Është e njohur se heliumi për herë të parë ka qenë 
i zbuluar me shqyrtimin e spektrit të absorbimit të 
Diellit. Te cilat vende kanë qenë vijat e zeza në spektrin 
e kontinuar të cilat i përkasin heliumit. (Shikoni spek-
trin e emisionit të heliumit–kapitulli 1.)
2. Pse themi se llambat me tel të skuqur nuk janë eko-
nomike. Pasi edhe te ato nuk vjen deri te humbja e 
energjisë?
3. Nëse e vërejmë fl akën e qiriut prej shishes së buta-
nit, ato kanë ngjyra të ndryshme. Në cilën fl akë plazma 
është në temperaturë të lartë?
4. temperatura e trupit të zi është 27 0 С. Sa herë do 
të rritet fuqia emetuese e përgjithshme e rrezatimit të 
trupit nëse temperatura i është rritur në 327 С?

( Përgjigje: 16 herë)

Rezyme e shkurtër
Çdo trup që gjendet në temperaturë të ndryshme 

prej zeros absolute, rrezaton valë elektromagnetike, 
d.m.th., të nxehtësisë. Çdo trup e emeton atë rrezatim 
që edhe e absorbon. Ai është ligji i Kirkovit. Energjia 
e përgjithshme në njësi kohe prej njësisë së syprinës 
të trupit të zi absolut është proporcionale me fuqinë e 
katërtë të temperaturës absolute të tij. (Ligji i Stefan–
Bolcmanit).

Prodhimi prej gjatësisë valore e cila i përgjigjet 
maksimumit të lakores  λm dhe temperatura 
absolute Т të trupit të zi është konstant. Ai është ligji i 
Vinit. Energjia e emetimit ose absorbimi është numër i 
plotë multipël i energjisë së një kuanti:

15.2. LIGJI I PLANKUT PËR RREZATIMI

Hipoteza e kuantit të Plankut është paraqitur në 
vitin 1900, por kulmin e tij α ka arritur në mesin e vi-

tit 1920 me mekanikën e kuantit të Shredingerit dhe 
Hajzenbergut.

Ligjet për shqyrtimet termodinamike: ligji i Kirkovit, 
ligji i Stefan–Bolcmanit, ligji i Vitni, janë zbatimet e ka-
rakteristikave të fuqisë emetuese spektrale dhe fuqinë 
absorbuese spektrale të trupit të zi absolut.

Menjëherë pas fi timit të lakoreve eksperimentale 
për shpërndarjen e energjisë, që e rrezaton trupin e zi 
absolut pas gjatësisë valore, shumë shkencëtarë janë ka-
pur me problemin për gjetjen e shprehjes analitike për 
funksionin W( ,T) formula që i përgjigjen lakoreve të ek-
sperimenteve. Po ashtu trupi i zi absolut është shqyrtuar 
si sistem prej numrit të madh të lëkundjeve elektroma-
gnetike, të cilët lëkunden me frekuenca të ndryshme.

Duke u nisur prej parafytyrimeve klasike për rreza-
timin e kontinuar të energjisë dhe ligji për shpërndarje 
uniforme sipas fuqive të lira të lëkundjes lineare, në vi-
tin 1896 V. Vitni realizoi shprehje analitike për funksio-
nin W (λ,T) në këtë formë:

ku с1 dhe с2 – konstante (domethënia e tyre do të jetë 
e dhënë më tutje), λ – gjatësia valore e valëve elektro-
magnetike të emetuara për temperaturë të caktuar Т të 
trupit zi absolut dhe e – numri i Neperit (baza e logari-
tmit natyror). Relacioni (1) mirë pajtohet me të dhënat 
të fi tuara prej eksperimenteve vetëm në lëmi të rreza-
timit prej trupit të zi absolut me gjatësi valore të vogla 
(frekuenca të mëdha).

Fizikani anglez L. Relej dhe Xh. Xhins, po ashtu, në 
bazë të kuptuarit për kontinuitetin e energjisë gjatë rre-
zatimit, kah fundi i shekullit 19 kanë realizuar shprehje 
analitike për funksionin W (λ,T)

Duke u nisur prej parafytyrimeve klasike të për-
mendura për shpërndarjen uniforme të energjisë sipas 
fuqisë së lirë te sistemi i dhënë, L. Relej dhe Xh. Xhins 
për fuqinë emetuese spektrale të trupit të zi absolut 
W (λ,T) e kanë nxjerrë këtë:
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ku с – shpejtësia e dritës në vakuum; k– konstanta e 
Bolcmanit (k=1,38. 10–23 J/K).

Prodhimi kT është energjia mesatare e lëkundjes 
mesatare për frekuencë të caktuar dhe temperatu-
ra. Të përkujtohemi se energjia mesatare e lëkundjes 
harmonike është shumë prej energjisë mesatare kine-
tike dhe energjisë mesatare potenciale të tij.

  v)  RELEJ  - XI NS
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WW TT

   
   

  b
)  V

I
N

O
V

A

T=2000 K

 

a) Nga eksperimenti dhe 
sipas ligjit të Plankut
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c) RELEJ – XI NS

Fig.1. Lakore për shpërndarjen e fuqisë 
emetuese spektrale në bazë të: а) rezultateve 
eksperimentale dhe relacioni i Plankut, b) të 

Vinit, c) Relej–Xhinsit

Relacioni (2) është i njohur si Relej–Xhins, dhe ai 
mirë pajtohet me të dhënat t fi tuara prej eksperimen-
teve vetëm në lëmit të rrezatimit prej trupit të zi abso-
lut me gjatësi valore të mëdha, përkatësisht me fre-
kuenca të vogla. Domethënë, problemi i rrezatimit të 
nxehtësisë do të jetë i zgjidhur me sukses kur do të 
shkruhet ashtu relacion të atillë teorike W (λ,T) do të 
puthitet me lakoren eksperimentale te fi g. 1. Vlerat e 
fi tuara për W (λ,T) sipas relacioneve (2) dhe (3) grafi ki-
sht janë paraqitur te fi g. 1.

Mund të vërehet se vetëm pjesët puthiten me la-
koren eksperimentale. Dhe atë, relacioni i Vinit drejtë 
e përshkruan rrezatimin e trupit të zi absolut vetëm te 
spektri i gjatësive valore të vogla (frekuenca të mëd-
ha), te zona ultravjollcë, por relacioni i Relej–Xhinsit, 
vetëm spektri i gjatësive valore të mëdha (frekuenca 
të vogla)–te zona infrakuqe.

Sipas relacionit W(λ,T) (3) monotonish rritet me 
zvogëlimin e gjatësisë valore të rrezatimit, nuk ka 
maksimum, por fuqia emetuese e përgjithshme e 
trupit të zi absolut ku çfarëdo qoft ë temperaturë bë-
het e pafundshme (WT=Ω). Megjithatë, sipas Stefan–
Bolcmanit Wt ligji duhet të jetë proporcional me 
fuqinë e katërtë të temperaturës absolute, d.m.th., 
duhet të jetë madhësi e pafundshme. Ajo, në realitet, 
vërehet edhe prej grafi kut te fi g. 1: syprina që gjendet 
ndërmjet boshtit të abshisës dhe lakores të fi tuar si-
pas relacionit (3) të Relej–Xhins është e pafundshme 
e madhe në zonën e rrezatimit ultravjollcë. Ky rezul-
tat quhet “katastrofa ultravjollcë“,

Domethënë punimet e L. Relej dhe Xh. Xhins qar-
të tregon se zbatimi i fi zikës klasike për shqyrtim të 
shpërndarjes së energjisë së rrezatuar sipas gjatësive 
valore prej trupit të zi absolut jep rezultatet absurde të 
cilat janë kundërthënës te rezultatet të cilët janë kun-
dërthënës rezultatet eksperimentale.

Në vitin 1900, М. Planku ka gjetur relacion, në fi -
llim pastër nëpërmjet rrugës empirike, sipas të cilës 
rezultatet të fi tuara për fuqinë e emisionit spektral të 
trupit të zi absolut janë në pajtim me të dhënat ekspe-
rimentale, dhe e cila të dy rastet kufi tare (për valët e 
gjata dhe të shkurtra të rrezatimit) kalon përkatësisht 
te relacioni i Relej–Xhinit dhe të Vinit.

Relacioni i Plankut për fuqinë e emisionit spektral 
të trupit të zi absolut W (λ ,T)

  
1

1
/5

1
),( 2 1TcT
cW T, 5 e

, (3) 

ku c1 dhe c2 janë konstantet e njëjta te relacioni i Vinit 
(1).
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М. Planku duke analizuar metodën sipas të cilit L. 
Relej dhe Xh. Xhins kanë ardhur deri te relacioni (2), 
ka ardhur deri te përfundimi se gjatë asaj nuk është në 
pyetje mënyra e realizimit të tij, por njëra prej supo-
zimeve themelore mbi të cilën bazohet fi zika klasike, 
por ajo është hipoteza për emetimi të kontinuar (të 
vijueshëm) të energjisë, d.m.th., emetimi te çfarëdo 
qoft ë çfarëdo sasi të vogla ose të mëdha të energjisë. 
Megjithatë, sipas fi zikës klasike energjia e cilit do si-
stem mund të ndryshon në mënyrë të kontinuar (të 
vijueshme) edhe po ashtu ai mund të pranon çfarë-
do vlera.

Në ligjëratën e vet në Akademinë e Berlinit në 14 
dhjetor të vitit 1900, М. Planku e ka hedhur hipo-
tezën për emetimin e kontinuar të energjisë dhe në 
vend të asaj e ka futur hipotezën e guximshme për 
emetimin e diskontinuar të energjisë.

Planku ka supozuar, sikurse tani më është thënë te 
mësimi paraprak, se energjia E i rrezatimit të atomeve 
mund të ketë madhësi të caktuara të cilët janë dhënë 
me relacionin:

ku f është frekuenca e lëkundjeve të atomit, h është 
konstanta, por edhe është n numër i plotë.

Energjia rrezatohet në mënyrë të diskontinuar, 
themi se ajo është e kuantuar.

Ajo do të thotë se energjitë e lëkundjes–atomi 
mund të jenë E=hf, ose 2hf, ose 3hf, etj.; por nuk mun-
det të ekzistojnë lëkundje me energji ndërmjet këtyre 
vlerave. Në të vërtetë, energjia nuk mundet të jetë në 
çfarëdo sasi, sikurse besohej deri atëherë, por është e 
kuantuar në sasi të caktuara, Sasia e mundshme më e 
vogël e energjisë (hf) quhet energjia kuant.

Energjia mesatare  për sistemin e përbërë prej 
lëkundjeve të atilla (atomeve), në vend  
është:

Te relacioni (4) frekuenca f është marrë me 
gjatësinë valore f të rrezatimit (f=c/λ), с – shpejtësia 
e dritës në vakuum. Prej relacionit (3) dhe (5) fi tohet 
relacionin i Plankut për fuqinë e emisionit spektrale 
të trupit të zi absolut:

Madhësinë h të cilën për herë të parë e ka fu-
tur Planku, dhe i pari sipas rrugës eksperimenta-
le e ka caktuar vlerën e saj, të quajtur konstanta e 
Plankut. Ajo ka dimensione të prodhimit të energjisë 
me kohën. Sipas të dhënave bashkëkohore h=6,626. 
10–34 Js

Në bazë të hipotezës së vet për emetimin të dis-
kontinuar të emetimit të energjisë М. Plank të relaci-
onit empirik (3) dhe ka dhënë sqarimi të vet të re, i ka 
caktuar konstantet с1 dhe с2, vlerat e të cilit janë:

ku h – konstanta e Plankut; с – shpejtësia e dritës në 
vakuum; k – konstanta e Bolcmanit.

Relacioni i Plankut (6) jep rezultat teorik bukur 
puthiten me rezultatet eksperimentale për shpërn-
darjen e energjisë të trupit të zi absolut për çfarëdo 
temperatura.

Te fi g. 2, po ashtu, grafi kisht janë paraqitur vlerat e 
fi tuar për W(λ,T) sipas relacionit të Plankut (7).

Prej relacionit të Plankut lehtë fi tohet, tani më të 
njohur të ligjit Stefan–Bolcmanit dhe Viti për zhven-
dosje, po ashtu prej atij dhe vlerave teorike për kon-
stantet , dhe b.
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15.3. EFEKTI FOTOELEKTRIK

Foto efekti i jashtëm te metalet
Gjatë ndriçimit të disa metaleve me dritë nga sipër-

faqja e tyre dalin elektrone kjo dukuri quhet efekti fo-
toelektrik, ose shkurtimisht fotoefekt. Fotoefekti për të 
parën herë është konstatuar nga Hajnrih Herc më vitin 
1897, por hulumtime më të hollësishme eksperimenta-
le kanë bërë edhe shkencëtarë të tjerë ndër ata vend më 
me rëndësi ka shkencëtari rus A.G. Stoletov.

Do ta përshkruajmë eksperimentin me të cilin 
shumë qartë demonstrohet ky efekt i rëndësishëm. Në 
tavolinën optike vendoset llamba harkore (ose burim 
tjetër drite që emeton rrezatim ultravjollcë) dhe elek-
troskop të cilin e elektrizojmë negativisht (fi g. 1a). në 
thuprën e elektroskopit është vendosur pllakë zinku 
mirë e pastruar ndërmjet llambës dhe pllakës së zin-
kut në fi llim vendoset pllakë qelqi. Gjatë ndriçimit të 
pllakës së zinkut asgjë nuk ndryshohet. Qelqi, sikurse 
dimë i absorbon rezet ultravjollcë.

Nëse pllaka e zinkut e elektrizuar negativisht ndriço-
het me llambë harkore, por në kushte kur llamba e qelqit 
nuk i pengon rezet ultravjollcë, shmangia e elektrosko-
pit shpejtë bie (fi g. 1b). Kjo domethënë se drita e ka eli-
minuar tepricën e ngarkesave negative. Ne tani dimë se 
ata janë elektrone kjo nxjerrje e elektroneve nën vepri-
min e dritës quhet fotoefekt i jashtëm. Eksperimentet 
tregojnë se dukuria e fotoefektit të jashtëm shumë varet 
nga kushtet nga të cilat ndriçohet pllaka metalike.

Prandaj eksperimentet bëhen ashtu që pllaka meta-
like K e cila ndriçohet vendoset në nji balon kuarci ose 
qelqi nga i cili është nxjerrë ajri (fi g. 2). Mjeti i këtillë 
quhet vakum fotocelula (ose fotoqeliza). Katoda e këtij 
gypi është lidhur me polin negativ të burimit me tensi-
on të lartë, ndërsa anoda α e cila paraqet tel në formë të 
unazës, është lidhur me polin pozitiv të burimit. Nëse 
foto katoda nuk është e ndriçuar, galvanometri nuk tre-
gon kurrfarë shmangie. Ndërmjet katodës dhe anodës 
është vakum dhe nuk ka ngarkesa. Por, kur katoda do të 
ndriçohet për shembull, me llambën harkore galvano-
metri do të tregojë rrjedhje të rrymës. Këtë rrymë e qu-
ajmë foto rrymë. Nëse ndryshohet tensioni U ndërmjet 
elektrodave (i cili arrihet nëpërmjet Potenciometrit) 
ndryshohet edhe rryma I. Në fi g. 3 është dhënë karak-
teristika volt amper e foto rrymës, për dy intensitete të 

ndryshme të ndriçimit 
J1 dhe J2 nga grafi ku shi-
het se foto rryma ritet 
nga tensioni i sjellë, por 
për një vlerë të caktuar 
të tensionit, kur të gjit-
ha elektronet e nxjerrë 
do të tërhiqen nga ano-
da, arrihet ngopje. gjatë 
zmadhimit të mëtutje-
shëm të tensionit, rryma 
mbetet konstante këtë 
rrymë e quajmë rrymë 

   
Fig. 1a. Elektrizimi i pllakës së zinkut 

(ndërmjet llambës dhe pllakës është qelq)
Fig. 1b. Nën ndikimin e dritës shmangja 

zvogëlohet

 

P 
.V. 

A K 
G

L.L 

Fig. 2
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të ngopur. Për intensiteti më të mëdha të ndriçimit (J1 > 
J2), rryma e ngopur arrin vlerë më të madhe

Nëse sjellët tension me kahe të kundërt, d.m.th., 
nëse katodën e lidhim me polin pozitiv të burimit, 
ndërsa anodën për atë negativ, fusha elektrike ndërmjet 
elektrodave ka kahe të kundërt dhe ajo synon t‘i kthej 
elektronet kah katoda. Kur elektroni do ta kalojë lar-
gësinë nga katoda deri në anodë, forca elektrike e fushës 
kryen punë negative madhësia e së cilës është e barabar-
të me eU, ndërsa energjia kinetike e elektronit zvogëlo-
het. Foto rryma, po ashtu zvogëlohet sepse vetëm elek-
tronet që kanë energji kinetike më të madhe nga vlera 
eU, arrin në anodë. Të gjitha elektronet tjera nën ve-
primin e forcave të fushës kthehen kah katoda. Për një 
tension të caktuar në kahe të kundërt të barabartë me 
Uf foto rryma bëhet e barabartë me 0. Ky tension quhet 
tension frenues. Sipas kësaj, si rrjedhim i ligjit për ru-
ajtjen e energjisë kemi:  

max,kz EeU �                       (1)

ku 
2

2
max

max,
mv

Ek � është vlera maksimale e energjisë 

kinetike të foto elektroneve (m është masa e elektronit, 
vmax është shpejtësia maksimale me të cilën elektronet e 
lëshojnë katodën).

Hulumtimet kanë treguar se për foto efektin vlejnë 
ligjshmëritë si vijon.

1. Gjatë ndriçimit të katodës me dritë monokro-
matike, numri i elektroneve të nxjerra nga sipërfaqja e 

dhënë në njësinë e kohës është në përpjesëtim të drejtë 
me intensitetin e dritës rënëse.

2. Për çdo metal ekziston i ashtuquajturi kufi ri i kuq 
për foto efektin. Kjo është gjatësia valore maksimale e 
dritës λmax (ose, përkatësisht, frekuenca e sajë minimale 

(
max

min .
cf � )  për të cilën akoma mundësohet sh-

këputja e foto elektroneve nëse mbi katodën bie dritë, 
por edhe me intensitet shumë të madh, ku gjatësia valo-
re e sajë është λ > λmax nuk ndodh fotoefekt.

3. Energjia kinetike maksimale e foto elektrone-
ve nuk varen nga intensiteti i dritës. Energjia kinetike 
maksimale e elektroneve Ek,max ritet linearisht me rritjen 
e frekuencës të dritës rënëse (fi g. 4)

f fmin 

Ek,max 

 
Fig.4

4. Foto elektronet dalin, praktikisht, njëkohësisht 
kur ndodh ndriçimi (koha kur ndërmjet dy akteve është 
më e shkurtër se 10–9s). Kjo është kështu edhe në rastin 
kur intensiteti i dritës rënëse është shumë i vogël.

Teoria elektromagnetike e Maksvelit vetëm pjesëri-
sht mund ta sqaron dukurinë e fotoefektit. Me atë teo-
ri nuk mund të sqarohen ligjshmëritë të shënuara me 
2, 3 dhe 4.

Fotonet

Sikurse treguam në mësimin paraprak, Maks–Plank 
pati sukses ta shpjegojë rrezatimin e trupit absolutisht 
të zi duke supozuar se energjia e rrezatimin është dis-
krete. Ajo rrezatohet në kuante. Energjia e një kuanti 
është dhënë me barazimin

E=hf (2)

U 

I J1

J2

Uz 

Fig. 3
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ku f është frekuenca e rrezatimit, kurse p është konstan-
ta e Plankut.

Albert Ajnshtajni e pranoi idenë e Plankut për ku-
antet e dritës dhe e zhvilloi atë duke vërtetuar se drita 
jo vetëm që emetohet me anë të kuanteve, por ajo ashtu 
edhe absorbohet. Kuantet e dritës quhet fotone. Fotonet 
kanë vetë të grimcave të cilat gjithmonë lëvizin me 
shpejtësinë e dritës. Drita monokromatike (ose ndonjë 
lloj tjetër valë elektromagnetike) me frekuencë f mund 
të trajtohet si një tufë fotonesh. Energjia e fotonit është 
dhënë me barazimin (2). Domethënë, dritës me gjatësi 
valore të ndryshme të energjisë.

Fotonet njëkohësisht janë edhe valë edhe grim-
ca. Janë valë sepse karakterizohen me frekuencën dhe 
gjatësinë valore të dritës: c=λ f. Por nga ana tjetër, 
ngjashëm me grimcat ata lokalizohen në hapësirë me 
energji saktësisht të caktuar. Mund të emetohen ose 
absorbohen vetëm fotonet e plota. Fotonet nuk mund 
të emetohen, as absorbohen në pjesë.

Barazimi i Ajnshtajnit për foto efektin

Kur një foton do të hyjë në brendinë e ndonjë meta-
li ai tërë energjinë e vet hf i dorëzon një elektron të lirë 
në brendinë e ndonjë metalit. Për ta lëshuar sipërfaqen 
e metalit, elektroni duhet t’i përballojë forcat elektrosta-
tike tërheqëse të joneve të metalit, domethënë duhet të 
kryej ndonjë punë të caktuar A. Kjo punë është karakte-
ristike për çdo metal dhe quhet puna dalëse e metalit. 
Energjia e mbetur e elektronit harxhohet për t’i dhënë 
energji kinetike atij. Sipas kësaj, duke pasur parasysh li-
gjin e ruajtjes së energjisë

2

2mvAhf ��                         (3) 

Barazimi (3) quhet barazimi i Ajnshtajnit për foto 
efektin.

Vlerat për punën dalëse të metalit janë të vogla. 
Prandaj është më mirë që ata, në vend që të shprehen në 
xhul, do t‘i shprehin në njësinë elektron volt.

Një elektron volt është puna që e kryen elektroni gjatë 
përballimit të ndryshimit potencial prej 1 volt. Sipas 
kësaj:

1eV= 1,6 �10-19 J. 

 Për metalet e ndryshme puna dalëse është e ndrysh-
me, dhe është madhësi prej disa elektron volt. Për shem-
bull, puna dalëse e ceziumit është 1,8 eV, e natriumit 2,3 
eV, e arit 4,5 eV etj. Do të sqarojmë ligjshmërinë sipas 
radhitjes që e treguam më parë.

1. Numri i fotoneve, që kanë rënë në njësi kohe 
në njësinë e sipërfaqesh së metalit është në proporci-
on të drejtë me intensitetin e dritës. Sa më tepër fotone 
bien aq është më i madh numri i elektroneve të nxjerrë. 
Kështu shpjegohet pse numri i foto elektroneve veç e 
veç në njësi kohe është në proporcion të drejt me inten-
sitetin e dritës.

2. Nëse hf < A, foto efekti nuk ekziston, sepse ener-
gjia e fotonit nuk është e mjaft ueshme që elektroni ta 
lëshojë sipërfaqen e metalit. Energjia minimale e foto-
nit për të cilin akoma është e mundshme elektroni ta 
lëshojë sipërfaqen e metalit, është:

h
AfAhf �� minmin                              ili 

A
ch

f
c

��
min

max.                      (4) 

ose

Barazimi (4) e jep kufi rin e kuq të gjatësisë valore.
3. Fakti se energjia kinetike maksimale e elektrone-

ve nuk varet nga intensiteti i dritës, po ashtu e shpjegon 
barazimin e Ajnshtajnit. Domethënë, prej barazimit (3) 
vijon:

AhfEk ��max,                        (5) 

domethënë, Ek,max varet vetëm nga energjia e fotonit dhe 
puna dalëse e materialit të foto katodës. Nga barazimi 
(5) është e qartë edhe varësia lineare midis Ek,max dhe f 
(varësia grafi ke është dhënë në fi g. 4).

4. Bashkëveprimi ndërmjet fotonit dhe elektro-
nit është i ngjashëm me goditjen ndërmjet dy grimca-
ve. Energjia e fotonit është përqendruar në një hapësirë 
shumë të vogël, për dallim nga vala elektromagnetike, 
e cila sipas Maksvelit është shpërndarë njëtrajtësisht në 
tërë hapësirën të përfshirë. Prandaj, elektroni për një in-
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terval kohor shumë të shkurtër e pranon energjinë e fo-
tonit. Foto elektroni e lëshon sipërfaqen e metalit, prak-
tikisht, njëkohësisht me ndriçimin e pllakës metalike.

Shembulli 1. Sa është energjia e fotonit që i për-
gjigjet dritës me gjatësi valore 600 nm? Analizo kur 
është i mundshëm gjatë ndriçimit me atë dritë në ka-
todën e ceziumit ose natriumit.

Zgjidhje: është dhënë: λ = 600nm, Acs = 1,8 eV, 
ANa = 2,3 eV                   E=? 

eV 2,08J1032,3
10600

1031063,6

9

9

834

��

�
�

���
���

�

�

�

.
hchfE  

Fotoefekti është i mundshëm te katoda e ceziumit, 
ndërsa nuk është i mundshëm te natriumi.

Shembulli 2. Përcaktoni punën dalëse të argjen-
dit, nëse e dini se kufi ri i kuq i gjatësisë valore për të 
është λmax =261 nm

Zgjidhje: është dhënë: λmax =261nm A=?
Sipas barazimit (4)

eV. 4,01 J 1062,7
10261

1031063,6           

19

9

834

max
max

���

�
�

���
��F�

�

�

�

.
. hcA

A
hc

 

Shembulli 3. Me çfarë shpejtësie maksimale 
mund ta lëshojë elektronin sipërfaqen e katodës të li-
tiumit, nëse katoda është ndriçuar me dritë monokro-
matike me gjatësi valore 440nm? Puna dalëse e liti-
umit është 2,48 eV, kurse masa e elektronit m = 9,1. 
10–31 kg

Zgjidhje: është dhënë: α = 2,48 eV;     λ = 440 nm; 
m =9,1.10–31 kg ,       v = ?

Nga barazimi i Ajnshtajnit (3) për shpejtësinë 
maksimale fi tohet:

� �

s
m 103,3106,148,2

10440
1031063,6

101,9
2

22

519
9

834

31

max

����
�
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���
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�
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�
�
� ��

�
�

�
�

�

�

Ahc
mm

Ahfv
.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Shpjegoni pse tensioni frenues për një foto celulë va-
ret nga gjatësia valore e dritës rënëse, kurse nuk varet 
nga intensiteti i dritës.
2. Sa është energjia e fotoneve të dritës nga vlerat kufi -
tare të zonës të dukshme (λ1 =400nm dhe λ2= 760 nm)?

(Përgjigje: E1= 3,1 eV, E2=1,63eV)
3. Puna dalëse e kaliumit është 2,24eV. Sa është gjatësia 
valore të kufi rit të kuq të fotoefektit?
  (Përgjigje: 554 nm)
4. Kërkoni në internet ueb faqen
Photoelectric eff ect
http://www.physicscurriculum.com/explorationof 
physicalscience.htm  dhe simuloni dukurinë.

Rezyme e shkurtër
Dukuria gjatë ndriçimit me dritë prej sipërfaqes 

metalike të largohen elektronet quhet fotoefekt i 
jashtëm. Po ashtu: 1) numri i elektroneve të larguar 
varet prej intensitetit të dritës rënëse; 2) për çdo me-
tal ekziston e ashtuquajturi kufi ri i kuq, gjatësia va-
lore maksimale për të cilën akoma ekziston fotoefekt 
(drita me gjatësi valore më të madhe prej asaj nuk sh-
kakton efekt); 3) energjia kinetike maksimale e foto 
elektroneve nuk varet prej intensitetit të dritës dhe 4) 
largimi i elektroneve, praktikisht, është njëkohësisht 
me ndriçimin.

Fotoefekti nuk mund të jetë i sqaruar me teorinë 
elektromagnetike klasike.

Sqarim ka dhënë Ajnshtajni me futjen e foto-
nit si kuant të dritës dhe me ligjin e tij, sipas të cilit 

2

2mvAhf �� ,  ku shfrytëzohet ligji për ruajtjen 

e energjisë dhe thuhet se energjia e fotonit harxhohet 

për përballimin e forcave me të cilin elektroni është 
mbajtur në brendësinë e metalit (puna dalëse A) dhe 
për fi timin e energjisë kinetike.

Me këtë qasje të kuantit Ajnshtajni pat sukses 
tërësisht ta sqaron dukurinë e fotoefektit.
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Fotoefekti i brendshëm
Në kushte të zakonshme gjysmëpërçuesit kanë 

numër shumë të vogël të bartësve të rrymës–elektrone 
të lira ose vrima. Gjatë ndriçimit të gjysmëpërçuesit, 
fotonet që kanë hyrë u dorëzojnë energji elektroneve 
valën të cilët e lëshojnë atomin dhe bëhen të lirë. Kështu 
me ndriçimin zmadhohet numri i elektroneve të lira, 
por edhe vrimave, meqë me daljen e elektronit nga ato-
mi në të krijohet vrimë.

Kjo dukuri e krijimit të bartësve të rrymës së 
gjysmëpërçues gjatë ndriçimit të tyre quhet fotoefekt i 
brendshëm.

Fotoefekti i brendshëm mundëson dy fenomene të 
rëndësishme:
 – me ndriçim zmadhohet përçueshmëria e gjysmë 
përçuesve–e quajtur foto përçueshmëri dhe
 – me ndriçimin e kontaktit p–n të një çift i të 
gjysmëpërçuesish, ose kontaktit metal–përçues, në 
kontaktin krijohet forcë elektromotore. Dukuria është 
e njohur si efekt fotovoltaike.

15.4. ZBATIMI I FOTOEFEKTIT. 
FOTOELEMENTI

Zbatimi i fotoelementit
Fotoefekti ka gjetur zbatim praktik të shumëlloj-

shëm. Baza e batimit të tij qëndron në mundësinë që si-
njali i caktuar i dritës, nëpërmjet dukurisë së fotoefektit, 
të shndërrohet në sinjal elektrik. Do të përshkruajmë 
ndonjërën prej zbatimeve.

U.V. 

_       + 

F  

EM 

lost 

_       + 

alarm 

Fe 

Pr 

 

alarm

llozi

Fig. 1

A. Ajnshtajni (Albert 
Einstein, 1879–1955) 
është i lindur në Ulm, 
Gjermani më 14 mars 
1879. Sipas legjendës po-
pullore ai ka qenë fëmijë i 
qetë i cili vonë i ka mësu-
ar të fl as. Prindërit janë 
trembur se ndoshta men-
talisht është i prapambe-
tur. Por, që në shkollën 
fi llore ka treguar rezulta-

te të konsiderueshme ne matematik dhe fi zik dhe të 
luaj në violinë.

Pas shpërnguljes të familjes së tij në Itali shkolli-
min e vazhdoi në Zvicër. Si student është dalluar me 
individualitet të shprehur. Pas kryerjes së studime-
ve, një kohë të shkurtër ka punuar si ligjërues ndërsa 
edhe pa kaluar dy vite, ai ka fi tuar punë të përhersh-
me në qendrën e patentave të Zvicrës në Bern ku k 
punuar 7 vjet. Punën e ka llogaritur me interes, sepse 
e ka stimuluar imagjinata e tij shkencore.

Në moshën 26 vjeçare, më vitin 1905 e ka mbroj-
tur disertacionin e doktoratës. Ky vit është i rën-
dësishëm për zhvillimin e shkencës në përgjithësi. Ai 
është vit ku ai shpalli tre publikime shumë të rën-
dësishme. E para ka të bëj me teorinë e kuantit të 
dritës dhe të shpjegimit të fotoefektit, për të cilin e fi -
toi çmimin Nobël për fi zikë në vitin 1921. Publikimi 
i dytë ka të bëj me aspektet statistikore të dukurisë 
lëvizja Braunike, ku dëshmon për lëvizjen Braunike 
të atomeve. Puna e tretë e tij i ka sjell publicitet më 
të madh. Ajo ka të bëj me teorinë speciale të relati-
vitetit. Më vitin 1915 Ajnshtajni e ka dhënë teorinë e 
përgjithshme të relativitetit në të cilën ka treguar se 
teoria klasike për graviteti e Njutnit është vetëm rast 
special i teorisë së tij. Teoritë relative të Ajnshtanit 
në themel e ndryshuan kuptimin tonë për hapësirën 
dhe kohën, si edhe për universin në përgjithësi.
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Figura 1 ilustron zbatimin e foto celulën në pajisjet 
për alarm. Fotocelula F, ndriçon me dritë ultravjollcë 
(UV) e cila sikurse dimë, është e padukshme për syrin 
e njeriut. Kështu, nëpër qarkun e celulës (të shënuar me 
përçues të kuq) do të rrjedh rrymë. Elektromagneti EM 
e tërheq bërthamën e hekurit Fe të vendosur në një loz të 
vogël i cili tërhiqet me një sustë elastike S. Kur ndërmjet 
burimit të rrezatimit ultravjollcë dhe foto celulës do të 
kaloj diçka (person), elektromagneti nuk do të jetë i ma-
gnetizuar; bërthama e hekurit (Fe) e tërhequr nga susta 
elastike e mbyll qarkun e dytë (të shënuar me përçues të 
kaltër) në të cilin është lidhur alarmi elektrik.

Një qark shumë të ngjashëm, të dhënë në fi gurën 
1, është qarku i pajisjes foto rolej. Vetëm se zakonisht 
shfrytëzohet fotocelula e cila është e ndjeshme edhe në 
dritën e dukshme. Meqenëse foto rryma e fi tuar në këtë 
rast është e vogël, ajo përforcohet me përforcues të po-
saçëm. Rryma këtu e përforcuar mund ta kyç ose ç’kyç 
një qark tjetër pune. Në qarkun e punës mund të lidhen 
mekanizma të ndryshëm me të cilën rregullohen procese 
të ndryshme për drejtim automatikë, ndezja dhe fi kja e 
dritave të rrugës, pajisje mbrojtëse etj. Me foto celulë janë 
të lidhura edhe motorë të cilët gjatë afrimit në një vend të 
caktuar automatikisht mundësojnë hapjen e dyerve.

F 

svetlina 

zvu~nik

T 

kon
zasiluva~ 
drita kah 
përçuesi

altoparlanti

Fig. 2

Fotoefekti ka gjetur zbatim edhe gjatë regjistrimit fi l-
mik për regjistrimin e zërit incizues. Për të shikuar fi lm 
të lëvizin ashtu që për çdo sekondë të kalojnë 15 fi gu-
ra. Shënimi i zërit duhet të jetë njëkohësisht i regjistru-
ar. Shënimi i zërit zakonisht është i përbërë nga shiriti T 
(fi g. 2) në të cilën me intensitet të ndryshëm të nxehjes 
në formë të vizave është dhënë shënimi i cili përputhet 
me lëkundjet e zërit. Nëse në atë pjesë të fi lmit orientohet 

drita që bie në foto celulën F, intensiteti i dritës modulo-
het sinkronizimi me lëkundjet e zërit. Prandaj, lëkundjet 
e zërit shndërrohen në foto rrymë të ndryshueshme, e 
cila e përforcuar shkakton lëkundje të altoparlantit të lid-
hur në qarkun e rrymës foto celulës.

Fotorezistorët

Fotorezistor paraqet pllakë prej izolatori mbi të ci-
lën është sjellë shtresë e hollë e gjysmëpërçuesit me 
trashësi e rendit të madhësisë së mikrometrave (fi g. 3). 
Si gjysmëpërçues shfrytëzohen materiale të cilët janë 
shumë foto të ndjeshëm, për shembull, silici,seleni, tali-
um sulfi di, kadium sulfi di.

G

  

gjysmëpërçues

izolator

Fig. 3

Gjatë ndriçimit në dhomë fi lmi i këtillë i hollë ka 
përçueshmëri shumë të vogël, e cila regjistrohet me 
galvanometrin si rrymë e errët. Gjatë ndriçimit rry-
ma shpejt zmadhohet proporcionalisht me ndriçim. 
Shfrytëzohen në fotografi  dhe në elektroteknik për rre-
gullimin e sinjaleve dalëse ose për ndërprerjen e qarqe-
ve të caktuara.

Fotoelementet

Sikurse përmendëm, me ndihmën e dritës mund të 
fi tohet rryma elektrike pa praninë e burimit të jashtëm të 
f.e.m. (forcë elektromotore).

Nëse kontakti i dy gjysmëpërçuesve të trupit p dhe 
n ndriçohet, ai energjinë e dritës e shndërron në rrymë 
elektrike, ashtu që pajisjet e tilla paraqesin burime elek-
trike. Këto quhen fotoelemente.

Fotoelementet më të përhapura janë celulat solare. 
Te ata me shfrytëzimin e fotoefektit fotovoltaike mun-
dësohet shndërrimi direkt i energjisë së Diellit në ener-
gji elektrike.

drita
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+

-

G

K
K'

drita

lloj–n

lloj–p

Fig. 4

Në fi gurën 4 është dhënë paraqitja skematike e 
një celule të tillë, e ndërtuar prej silicit të tipit p dhe 
n. Një shtresë e hollë e gjysmëpërçuesit të tipit p e 
mbështjell pllakën e tipit n. Me kontaktet K dhe K‘ të dy 
gjysmëpërçuesit janë të lidhur me qarkun e jashtëm në 
të cilin është lidhur galvanometri G.

Kur drita e Diellit do të bie në shtresën p, bëhet 
zmadhimi i shpejtë i ngarkesave elektrike.:elektrone-
ve dhe vrimave. Nën ndikimin e fushës në kalimin p–n 
përqendrimi i elektroneve në gjysmëpërçuesin zmad-
hohet, Përkujtohu se në kontaktin p–n krijohet fushë 
elektrike (fi g. 5).Njëkohësisht me zmadhimin e numrit 
të elektroneve, zmadhohet edhe përqendrimi i vrimave 
në gjysmëpërçuesin– p

p n 
+ - 
+ 
+ 
+ + 

- 
- - - 

E  
Fig. 5. Për shkak të difuzionit të elektroneve prej n nga p 
gjysmëpërçues dhe vrimave nga gjysmëpërçuesi p nga n,

krijohet fushë elektrike e barrierës me intensitet E
|

Kështu gjatë ndriçimit të fotoqelizës ndërmjet dy 
gjysmë përçuesve paraqitet forca elektromotore. Pajisja 
paraqet burim të rrymës elektrike, e cila mund galva-
nometrin ta regjistron. Fenomeni i këtillë krijon tensi-
on të rendit të madhësisë së 0,5 V. Rryma që megjit-
hatë rrjedh është e rendit të parë të madhësisë së dhjetë 
mili amperëve. Celulat solare të silicit kanë ndjeshmëri 

më të madhe ndërmjet intervalit 540 dhe 560 nm, e cila 
i përgjigjet edhe ndjeshmërisë më të madhe të syrit të 
njeriut.

Fotoelementet bëhen edhe prej materialeve tjerë. 
Kryesisht ata janë gjysmëpërçues ose disa okside në 
kombinim me metalet. Zona e ndjeshmërisë maksimale 
të fotoelementeve është e ndryshme dhe varet prej ma-
terialeve prej të cilave janë ndërtuar. Për shembull, ce-
lulat solare të germaniumit kanë ndjeshmëri maksimale 
në zonën e afërt të rrezatimit infrakuq.

Teknologjia e sotme moderne nuk mund të para-
mendohet pa fotoelementet. Do të përmendim disa 
mjete ku ata shfrytëzohen. Në meteorologji shfrytëzo-
het fotometër me të cilin nëpërmjet ndriçimit të qiellit 
gjykohet për ndryshimet kohore në atmosferën e Tokës. 
Në vetëshërbimet çdo ditë shfrytëzohen lexuesit–bar–
kod të kodeve (fi g. 6) të 
prodhimeve të ndrysh-
me. Çdo prodhim ka 
kodin e vet. Për ta lexu-
ar atë kod shfrytëzohet 
mjeti e elektronik me 
fotoelemente. Gjatë re-
fl eksionit të dritës nga 
shiritat e ndritshëm dhe të errët të kodit regjistrohet 
prodhimi përkatës. Lexuesi është lidhur me kompjute-
rin dhe është e mjaft ueshme një kalim kohëshkurtër i 
dritës për të fi tuar informatë për çmimin, emrin dhe të 
dhëna tjera për prodhimin.

Skanerët modern janë ndërtuar prej mijëra fotoele-
menteve të vegjël. gjatë së cilës çdo fotoelement është 
edhe njësi digjitale.

Në shkencë, veçanërisht në astrofi zikë në përdorim 
të gjerë janë të ashtuquajturit kamera SiSiDi (CCD), sh-
kurtesë e fj alës Charge Coupled Devices, të cilët paraqe-
sin zbulim revolucionar. Ato janë sipërfaqe prej dhjetëra 
ose mijëra foto detektorësh të vendosur në vetëm një 
çip mikro çip. Efi kasitetin kanë shumë të madhe edhe 
deri 50% nga drita rënëse, e cila shndërrohet në impuls 
elektrik.

Në fi zikën nukleare me rëndësi të madhe janë gypat 
foto multiplikator, ku nëpërmjet fotoefektit përforcohet 
rrezatimi.

Fig. 6
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Shfrytëzimi i fotovoltaikëve–rrugë kah 
mjedisi i pastër jetësor

Fig. 7. Centralë fotovoltaike solare në Virxhini 
që jep fuqi 15 kW

Teknologjia fotovoltaike është njëra nga preokupi-
met moderne fi zikës së sotme. Mund të pyetemi pse? 
Do t‘i numërojmë disa nga përparësitë e fotoelemen-
teve.

–celulat solare fotovoltaike mundësojnë përfi timin e 
energjisë elektrike jashtë atmosferës tokësore,në sateli-
tët dhe llojet tjera të fl uturakeve kozmike. Të ushqyerit 
e instrumenteve matëse atje, kryesisht, bëhet me bateri 
foto elementesh

–celulat fotovoltaike mundësojnë përfi timin e ener-
gjisë elektrike në vendbanimet që janë larg nga instali-
met kryesore elektrike;

–në këto vende të largëta është mundësuar jo vetëm 
përfi timi i energjisë elektrike për qëllime të ndrysh-
me, sikurse janë ndriçimi, të furnizimit të motorëve për 
qëllime të ndryshme, por edhe për transmetimin e in-
formatave deri në ata vende;

–foto voltaikët janë shumë të përshtatshëm për fur-
nizim me energji të mjeteve me fuqi të vogël, sikurse 
janë kalkulatorët, orët ose kamerat.

Por, njëra nga përparësitë më të mëdha gjatë shn-
dërrimit direkt të energjisë diellore në atë elektrike qën-
dron në përfi timin e,,energjisë së pastër“ (fi g. 7). Me ce-
lulat solare nuk ekziston kurrfarë rreziku për ndotjen 
e mjedisit jetësor.

Prandaj, në shumë qendra të botës, si edhe te ne, pu-
nohet në përfi timin e elementeve fotovoltaike me efi ka-
sitet të zmadhuar.

Deri tani në këtë plan më shumë ka pasur sukses me 
celulat mono kristalore të silicit, te të cilët është arrit efi -
kasitet edhe deri 25%. Por, procesi i përfi timit të këtyre 
foto celulave është shumë e shtrenjtë dhe i pa pague-
shëm. Fotocelula poli kristalore më të mira kanë efi kasi-
tet deri 19%, ndërsa fotocelulat solare të fi tuara nga sili-
ci amorf janë deri 13%. Megjithatë është bërë përparim 
i madh në këtë plan, kur theksohet se fotocelulat e para 
të ndërtuara n pesëdhjetë vitet e shekullit të kaluar, kanë 
pasur efi kasitet vetëm 4%.

Përfi timi i fotoelementeve me fuqi më të madha 
arrihet me zmadhimin e sipërfaqes që i janë nënshtruar 
dritës diellore, me ndërtimin e mjeteve speciale të cilët 
sipërfaqen e foto celulave do ta rrotullojnë ashtu që rre-
zet e dritës të bien gjithmonë normal në sipërfaqet, por 
edhe me koncentrator special drite.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Studioni çfarë zbatime tjera ka fotoefekti?
2. Për fotoefektin e jashtëm ekziston,,kufi ri i kuq për fo-
toefektin“, çka mendoni α ekziston kufi  i tillë edhe në 
rastin e fotoefektit të brendshëm?
3. Kërkoni në veb faqen e internetit:
Photovoltaic eff ect
http://www.qreenhouse.qov.au/renewable/technoloqie 
s/pv/work#work dhe
http://ww.nrel.gov/clean_energy/farmer_pv.html 
ku do të mund të shihni animime dhe efektin. 
Shfrytëzoni edhe linke tjera të ngjashme.

Rezyme e shkurtër
Zbatimi i fotoefektit është e llojllojshme. Me rëndësi 

të madhe është edhe zbatimi i fotoefektit të brendshëm 
që paraqitet te gjysmë përçuesit te të cilët me ndriçim 
zmadhohet numri i elektroneve të lira dhe vrimave.
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15.5. VETITË E FOTONEVE

Teoria elektromagnetike e Maksvelit hasi në vështi-
rësi serioze gjatë sqarimit të ligjeve për foto efektin e 
jashtëm. Këto vështirësi i tejkaloi A. Ajnshtajni në vitin 
1905 e krijoi teorinë e kuantit për dritën dhe ligjeve për 
foto efektin e jashtëm u dha sqarim kuanti.

A. Ajnshtajni e zgjeroi idenë e Plankut për karak-
terin e kuantit të energjisë që e rrezatojnë atomet prej 
trupave si lëkundje harmonike. Ai zgjerim qëndron në 
atë që ai supozoi se jo vetëm energjia që e rrezatojnë tru-
pat është e kuantit, por edhe vet rrezatimi elektromagne-
tik ka strukturë diskrete, d.m.th., përbëhet prej kunate 
të energjisë:
 

  , (1) hfE �

ku h është konstanta e Plankut; f është frekuenca e ku-
antit të caktuar.

Sipas A. Ajnshtajnit, drita e cila ka natyrë elektro-
magnetike jo vetëm që rrezaton, po ashtu, dhe shpërn-
dahet në hapësirë dhe absorbohet prej substancave në 
formë të,,porcioneve” të veçanta të energjisë– kunate të 
rrezatimit elektromagnetik. Sipas kësaj, shpërndarja e 
rrezatimit elektromagnetik duhet të shqyrtohet jo si-
kurse proces të kontinuar, por si përrua prej të lokali-
zuara në hapësirë kuantet diskrete, të cilët lëvizin me 
shpejtësi c të dritës në vakuum. Ato kuante të rrezatimit 
elektromagnetik (të dritës) quhen kuante të dritës ose 
fotone. Kjo do të thotë se drita për të cilën ekzistojnë 
vërtetime të parëndësishme (interferenca, difraksioni, 
polarizimi) ka natyrë valore, duhet në rastet e dhëna të 
shqyrtohet edhe sikurse përrua prej grimcave (korpu-
skulë)– të quajtur fotone.

Energjia e çdo foton varet prej frekuencës së tij f dhe 
është caktuar me relacionin (1). Për dritën monokroma-
tike me frekuencës f të gjitha fotonet posedojnë energji 
të njëjtë, të barabartë me hf. Tani procesi i absorbimit 
të dritës prej substancave sqarohet me atë që fotonet 
e dorëzojnë gjithë energjinë e vet menjëherë grimcës 
prej substancës. Kjo do të thotë se procesi i absorbimit 

të dritës rrjedh në mënyrë të diskontinuar në hapësirë, 
kështu edhe gjatë kohës. Me fj alë tjera mund të emeto-
hen edhe absorbojnë vetëm fotone të plota. Fotonet nuk 
mund të jenë të emetuara as të absorbuara në pjesë.

Këto ide të A. Ajnshtajnit kanë hyrë në bazën e 
ashtuquajtur teoria e kuantit për dritë, e cila mundëson 
me sukses ta sqarohen ligjet e foto efektit të jashtëm dhe 
shumë dukuri tjera optike.

Gjatë sqarimit të dukurive të kuanteve optike deri 
më tani është shfrytëzuar vetëm një karakteristikë e fo-
tonit–energjia e tij EΦ = hf. Megjithatë përveç energjisë 
së fotonit, si korpuskulare prej llojit të veçantë, patjetër 
të ketë masën dhe impulsin e vet.

Relacioni për masën e fotonit mund të fi tohet në 
pajtim me teorinë speciale të relativitetit, sipas relacio-
nit E = mc2, e cila e jep lidhjen reciproke ndërmjet ma-
sës m dhe energjisë E për grimcën e dhënë. Për fotonet 
kemi

  ; 2mcE �f 22 c
hf

c

E
m �� f

, (2) 

Sipas kësaj, masa m e fotonit, i cili sikurse korpuskul 
lëviz me shpejtësi të dritës c me vakuum varet prej fre-
kuencës f (gjatësia valore λ) të dritës. Masa e fotoneve 
kryesisht dallohen prej masës së trupave mikroskopik 
dhe masës së grimcave tjera elementare. Ai dallim qën-
dron në atë që fotoni nuk ka masë të qetësisë mo, për-
katësisht masa e tij e qetësisë është e barabartë me zero 
(mo = 0). Në lidhje me atë le ta shqyrtojmë fotonin i cili 
lëviz në vakuum me shpejtësi (v=0. Nëse, tani, e zbatoj-
më relacionin

 

2

2
1

c
v

m
m

�

� o ,  

për varësinë e masës m të grimcës së dhënë v për lëvi-
zjen, për fotonin vijmë deri në absurd (m = ), nëse llo-
garitet se fotoni ka masë të qetësimit të ndryshme prej 
zeros. Atëherë është qartë se fotoni, si korpuskulë, në 
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gjendjen e qetësimit nuk ekziston. Në atë mënyrë, në 
bazë të parafytyrimeve të kuantit për dritën dhe princi-
pet e përgjithshme të teorisë së relativitetit, del se:

1. Masa e qetësimit të fotonit është e barabartë me 
zero.

2. Kudo fotoni lëviz me shpejtësinë c.
Kështu thënë shënon se fotoni paraqet vet grim-

cën (korpuskul) prej llojit të njëjtë, e cila dallohet prej 
grimcave tjera, sikurse që është elektroni, protone edhe 
të tjerë, të cilët mundet të ekzistojnë gjatë lëvizjes me 
shpejtësi më të vogla prej c dhe gjatë qetësimit.

Lidhja ndërmjet impulsit vmp ��
� ,  të çfarëdo 

grimce me masë m dhe gjatë lëvizjes së saj me shpejtësi 
v, dhe energjisë së saj, në pajtim me teorinë speciale të 
relativitetit është dhënë me relacionin:

  22
o

2 cmpcE �� . (3) 

Nëse bëhet fj alë për fotonin, si korpuskulë, atëherë 
mo = 0edhe për impulsin e fotonit pf, prej relacionit (3) 
fi tohet:

  cm
c

hf
c

E
p ��� f

f , (4) 

ku   2/ chfm �  – masa e fotoni, por c –shpejtësi e dri-
tës në vakuum. Nëse te relacioni (4) frekuenca e fotonit 
f shprehet nëpërmjet gjatësisë valore λ ( f = c/λ) por pa-

staj futet numri valor 
.
�

�
2k  i valës së dritës për im-

pulsin e fotonit fi tohet relacioni:

 
.

��
h

c
hfpf , (5) 

Fotoni sikurse korpuskulë fl uturon në kahen e valës 
elektromagnetike. Për këtë kahja e impulsit të fotonit si-
kurse madhësi vektoriale puthitet me kahen e shpërn-
darjes së valës së dritës. Vektori valor , k

�
 me drejtim 

normal në frontin e valës, përputhet me kahen e zgje-
rimit të valës dhe ka intensitet të barabartë me numrin 

valor  
.
�

�
2k . 

Duke e pasur parasysh relacionin (5) mund ta sh-
kruajmë në formën vektoriale:

 khp
��

�
�

2f . (6) 

Në atë mënyrë fotoni, sikurse edhe çdo grimcë në 
lëvizje, posedon energji, masë dhe impuls. Të gjitha këtë 
karakteristika korpuskulare të fotonit nëpërmjet relaci-
onit (6) janë lidhur me karakteristikat valore të dritës 
(rrjedhja e fotoneve) me frekuencën e tyre f (ose gjatë-
sitë valore λ).

Te tabela 1 janë dhënë vlerat për energji, masa dhe 
impulsi i fotonit prej rrezatimeve të ndryshme elektro-
magnetike.

Sipas të dhënave, prej tabelës 1, vërehet se zvogëlimi 
i gjatësisë valore të rrezatimit elektromagnetik karakte-
ristikat e tij korpuskulare vijnë deri në shprehje më të 
madhe. Me fj alë tjera, energjia, masa dhe impulsi i foto-
neve në lëvizje bëhen aq m të mëdha.

RREZATIMI 
ELEKTROMAGNETIK

Gjatësia valore
(λ)

Energjia e fotonit  
(eV)

Masa e fotonit
(kg)

Impulsi i fotonit
(kgm/s)

Radiovalë 2 m 6,25–10"8 1,1–10–45 3,3–10–37

Drita e dukshme 600 nm 2 3,6–10"36 1,1–10–27

Rreze rëntgen 0,1 nm 12,4–103 2,2–10–32 6,6–10–24

Tabela 1.
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15.6. SHTYPJA E DRITËS

Vërtetimi eksperimental se fotoni posedon masë 
dhe impuls dhe shtypja e dritë e matur te trupat që 
janë të ndriçuar.

Duke pasur parasysh se fotonet kanë impuls, fl uks 
përkatës të atyre fotoneve gjatë goditjes te ndonjë sipër-
faqe kryen shtypje.

Për njësinë e kohës Δt të elementit të shqyrtuar prej 
sipërfaqes ΔS normal në atë bie drita monokromatike 
me gjatësi valore λ.

Nëse sipërfaqja e trupit plotësisht e refl ekton dri-
tën ndërhyrëse (koefi cienti i refl eksionit R=1), atëherë 
ndryshimi i impulsit të fotonit është:

  
c

hf
c

hf
c

hfp 2��
�
�

�
�
����� f . (1) 

Nëse gjatë kohës Δt të elementit të shqyrtuar të ΔS 
bien no fotone, atëherë impulsi i përgjithshëm i forcës 
është:

  
c
EtF 2�� , (2) 

ku F=PΔS është forca e shtypjes prej të gjitha no fotone, 
por E=n0 hf është energjia e përgjithshme e fotoneve. Në 
atë rast relacioni (2) mund të shkruhet në formën:

  
ctS

EP
��

�
2

 , (3) 

ku P është shtypja e dritës me fotonet e asaj sipërfaqe.
Pasi intensitetit të dritës J është energjia e fotoneve 

e cila në njësi kohë bie në njësi syprinë normale te si-
përfaqja, J = E/ΔS Δt, sipas relacionit (3) shtypja e dri-
tës është:

  
c
JPr

2
�  , (4) 

ku indeksi r paraqet se trupi plotësisht i refl ekton foto-
net ndërhyrëse. Nëse sipërfaqja te e cila bie drita plo-

tësisht i absorbon të gjitha fotonet e ndërhyra, atëherë 
shtypja e dritës i asaj sipërfaqe është:

  
c
JPa � . (5) 

Në rastin e sipërfaqes së shqyrtuar pjesërisht t’i 
absorbon fotonet e ndërhyra, atëherë pjesë prej fotone-
ve noR refl ektohen, por pjesë (1–R)n0 absorbohet, pra 
shtypja e dritës sipas njësi sipërfaqe është:

)1()1(2 R
c
J

c
JR

c
JRPPP ar ������� , (6) 

Në të vërtetë, nëse trupi plotësisht refl ekton (R=1) 

shtypja e dritës është 
c
JP 2� ,  por për trupin e zi 

absolut (R=0) shtypja e dritës 
c
JP �   dy herë më i 

vogël.
Relacioni (6) i cili e përcakton shtypjen e dritës të fi -

tuar në bazë të hipotezës së Plankut. Deri te relacioni i 
njëjtë mund të vihet edhe nëpërmjet teorisë elektroma-
gnetike të Maksvelit për përhapjen e dritës. Shtypja e 
dritës në lidhje me shtypjen atmosferike është 1010 herë 
më i vogël, pra veprimi i tij është shumë i vogël, pra ve-
primi i tij është shumë dobët i shprehur.

a b

l

OGLEDALCEPASQYRË

Fig. 1 Eksperimenti i Lebedevit

I pari eksperimentalisht e ka vërtetuar ekzistimin e 
shtypjes së dritës në vitin 1901 fi zikani rus P. I. Lebedev. 
Kështu relacioni (6) ishte vërtetuar.
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Pjesa kryesore e aparaturës së P. Lebedevit ka qenë 
shumë i lehtë lartë te fi je të hollë l, te e cila janë për-
forcuar krahët α dhe b (fi g. 1), prej ku njëra është (për 
shembull а) të zezë, por tjetra më ndritshme. (Përpiquni 
edhe Ju prej folisë së aluminit të bëni diçka të ngjash-
me.)

Për shkak të krahëve, lartë fi llon të rrotullohet, por 
me atë mbështillet edhe fi ja e hollë e cila është varur. Po 
ashtu mbështjellja e fi jes vërehet me durbi dhe pasqyrë 
të përforcuar për fi jes. Me krahasimin e mbështjelljes, të 
shkaktuar prej ndriçimit të krahëve të zezë dhe të ndrit-
shme, P. Lebedevi ka mundur të konstaton se, në pajtim 
me teorinë, shtypja në bazë të sipërfaqes së zezë është dy 
herë më e vogël prej shtypjes mbi sipërfaqen refl ektue-
se (më të ndritshme). Kështu pas matjeve të realizuara 
Lebedevi tregoi se vlerat e fi tuara për shtypjen e dritës, 
te kufi jtë e e gabimeve eksperimentale, puthitjet e rea-
lizuara me vlerat e fi tuara sipas teorisë së relacionit (6).

Gjatë dimensioneve shumë të vogla të grimcave, si-
kurse janë molekulat e gazrave, forca e shtypjes së dri-
tës mbi ato mundet ta tejkalojnë forcën e gravitacionit 
që vepron te ato. Në të vërtetë, në vitin 1908 P. Lebedev 
e ka matur shtypjen e dritës mbi gazrat. Me atë ka vër-
tetuar se gjatë afrimit të kometave kah Dielli, te formo-
het bishti, gjithmonë të kahëzuar prej Diellit. Bishti for-
mohet si rezultat i fuqisë të shtypjes së dritës, të dritës 
së Diellit, e cila i shtyn grimcat prej të cilave përbëhet 
bishti i kometës.

pp ���

hfE ���

c
hfp �

hfE � hfE �

c
hfp �

pp ��

hfE ��a)        b)

trupi që 
rrezaton

trupi që 
absorbon

Fig. 2.

SHEMBULLI 1: Për proceset e emetimit dhe absor-
bimit të fotoneve vlejnë lidhet për ruajtjen e energjisë 
dhe impulsit. Ajo do të thotë se gjatë çdo akti të emisio-
nit të fotonit trupi që rrezaton impuls plotësues Δp=–p 

në kahen e kundërt të kahes së shpërndarjes së dritës së 
emetuar, por energjia e trupit zvogëlohet për ΔE=–hf 
(fi g. 2а). Trupi që absorbon fotoni fi ton energji ΔE=hf 
dhe impuls Δp=p (fi g. 2b).

SHEMBULLI 2. Sa është energjia në elektro vol-
të, masa dhe impulsi i fotonit, që i takon valës elektro-
magnetike me gjatësi valore 500 nm (drita e gjelbër)? 
Zgjidhja: Energjia e fotonit është:

eV48,2J1039,3 19 ���
.

�� �chhfE  

eV1025,6J1 18��  

Masa e fotonit është:

kg104,4
sm109

J1097,3 36
2216

19

22
�

�

�
��

�

�
���

c
E

c
hfm ; 

Impulsi i fotonit është:
127 skgm1032,1 ����

.
��

h
c

hfp  

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Cilat janë karakteristikat korpuskulare dhe valo-

re të fotoneve?
2. Nëse tufa prej dritës së kuqe dhe tufa prej dritës së 

kaltër kanë energji të barabartë, cila tufë ka numër më 
të madh të fotoneve?

3. Çka paraqet vërtetimi eksperimental se fotoni po-
sedon masë dhe impuls?

4. Flasim për foton prej dritë së kuqe, drita e gjel-
bër etj. Sqaro vallë mundet të fl asim për fotonet te dri-
tës së bardhë.

5. Frekuenca mesatare e dritës prej llambës me fuqi 
P=25 W është f=2,5.1014. Të vlerësohet numri i përafërt 
i fotoneve të rrezatuar për një sekondë.

(Përgjigje: N=1,5.1020/s)
6. Syri i njeriut është gjatë adaptuar në errësirë, duke 

pranuar sinjal drite prej 100 fotoneve në sekondë me 
gjatësi valore 550 nm. Sa sasi të energjisë bie në sy në 
çdo sekondë?

(Përgjigje: P=3,6.1017W)
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15.7. NATYRA DUALE E GRIMCAVE

Për sqarimin e rezultateve eksperimentale të fi tua-
ra, për rrezatimin e trupit të zi absolut dhe absorbimi 
i dritës gjatë foto efektit të jashtëm, të pa shmangshme 
ishte e nevojshme hipotezë e re: drita me frekuencës f 
emetohet dhe absorbohet në porcione të caktuara, të 
cilët për disa dukuri paraqiten sikurse grimca me ener-
gji E=hf. Në fi zikë përsëri vendoset teoria korpuskula-
re e dritës, teoria e kuantit. Ajo teori dallohet edhe prej 
të vjetrës, teoria korpuskulare e Njutnit, dhe prej teori-
së valore.

Drita ka natyrë të ndërlikuar dhe nuk mundet të 
shqyrtohet vetëm sikurse valë ose vetëm sikurse tufë 
prej grimcave lëvizëse.

Sikurse vërejtëm te dukuritë interferencës dhe di-
fraksioni i dritës i manifeston vetitë valore, d.m.th., pa-
raqitet sikurse valë elektromagnetike me frekuencë të 
caktuar f periodike në kohën dhe hapësirën. Te proceset 
e rrezatimit dhe absorbimit të ditës manifestohen vetitë 
e saja korpuskulare– rrezatohen dhe absorbohen vetëm 
kuantet,,porcione” me energji E=hf dhe impulsi p=hf/c, 
por kurrsesi nuk rrezatojnë dhe absorbojnë pjesë prej 
atyre,,porcioneve”.

Të gjitha përpjekjet të shqyrtohet drita vetëm sikur-
se valë elektromagnetike klasike e Maksvelit ose tufë e 
grimcave klasike të Njutnit ishin pa sukses. Paraqitja e 
dritës si valë ose si grimcë në dukuri të ndryshme janë 
shprehje të natyrës së saj duale (të dyfi shtë). Fotoni 
është grimca e parë e studiuar në fi zikë te e cila paraqi-
tet dualiteti.

Deri te krijimi i teorisë së kuantit për natyrën e dri-
tës është theksuar natyra valore e dritës, por natyra e 
saj korpuskulare energjike ka qenë e shtypur, madje 
ka qenë edhe krejtësisht e injoruar. Ndërsa, pra, grim-
cat (sikurse janë atomet, molekulat, elektronet, proto-
net, d.m.th., grimcat masa e të cilave në qetësim është e 
ndryshme prej zeros) kanë qenë të trajtuara thjeshtë si 
grimca klasike.

Në natyrë edhe te ligjet e tyre ekziston simetri. Duke 
marrë drita posedon veti të valës dhe grimca, nuk vi-
jon të pritet se dualiteti i ngjashëm u takon elektroneve 
edhe mikro grimcave tjera?

Në vitin 1923 fi zikani francez Luj de Broli parashtroi 
hipotezë të guximshme se ekziston veçanti e natyrës dhe 
natyra duale e dritës e zgjeron edh te të gjitha grimcat 
materiale. Të gjitha format e materies kanë veti sikurse 
te grimcat, ashtu që valët. Ato valë quhen valë të ma-
teries ose valës e De Brolit. Sipas hipotezës së valëve. 
Sipas hipotezës së[ De Broli. Çdo grimcë me impuls p 
paraqitja edhe e vetive valore.

Ajo do të thotë se të gjitha format e materies, por jo 
vetëm të dritës kanë veti sikurse te grimcat, ashtu edhe 
te valët. Valët e De Brolit për grimca për grimcën me 
impuls p, karakterizohen me gjatësi valore:

  
p
h

�. , (1) 

ku h–konstanta e Plankut.
Relacioni (1) është i njohur sikurse relacioni i De 

Brolit të gjatësisë valore. Gjatësia valore e De Brolit si-
pas relacionit (1) vlen sikurse për relativiste, kështu 
edhe për grimcat jo relativiste. Pasi impulsi p i grimcës 
me masë m, që lëviz me shpejtësi v<<c, p= mv, kemi:

  
mv
h

�.  . (2) 

Relacioni (2) e jep gjatësinë valore λ, d.m.th., e për-
cakton vlerën e tij t[ të ashtuquajtur vala e De Brolit ose 
materia valore.

Nëse grimca ka energji kinetike

  
m

pmvE
22

22
�� , (3) 

ku p = mv, atëherë, me zëvendësimin e impulsit p me 
energji sipas mEp 2� ,  relacioni (2) vijon:
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mE
h

2
�.  . (4) 

Do ta caktojmë relacionin e De Brolit për gjatësinë 
valore të elektronit. Nisemi prej relacionit për energjinë 
e elektronit E që lëviz në fushën e elektrike me ndrys-
him potencial U:

  E=eU, (5) 

ku e – mbushja e elektronit. Nëse te relacioni (4) futet 
te shprehja për E prej relacionit (5) dhe vlerat për kon-
stantet h=6,626. 10–34 Js; m=9,11.10–31 kg, e=1,6. 10–19 C, 
atëherë fi tohet relacioni për gjatësinë valore e elektronit:

  
Ume

h
meU
h 1

22
���.  , 

  

   nm23,11023,1 9

UU
�

�
�.

�
 . (6) 

Te relacioni (6) ndryshimi potencial U matet në vol-
te (V). Relacioni (6) tregon se vala e De Brolit që paraqi-
tet elektroni i cili lëviz te fusha elektrike me ndryshimin 
e potencialit për 1 V ka gjatësi valore prej 1,23 nm. Ajo 
është e rendit të gjatësisë valore të rrezeve rëntgen dhe 
këto veti valore të elektronit mundet eksperimentalisht 
të regjistrohen.

Natyrisht, paraqitet pyetja pse vetia valore nuk pa-
raqitet te trupat makroskopike, për shembull, te plumbi 
që fl uturon? Përgjigja e kësaj pyetje është lidhur me ve-
titë e relacionit të De Brolit (1) dhe të gjitha relacionet e 
fi zikës së kuantit, që e përmbajnë konstanten e Plankut. 
Nëse relacionet prej fi zikës së kuantit nuk mund të ne-
glizhohet konstanta h, atëherë gjithmonë do të fi tohen 
rezultatet që nuk janë klasike. Dhe anasjelltas, nëse te 
relacionet mund të llogaritet sikurse h0, atëherë re-
zultatet prej fi zikës së kuantit puthiten me klasiket. Në 
veçanti, për trup me masë m drejtpërdrejt më e madhe 
prej masës të atomeve dhe molekulave, mund të lloga-
ritet se h 0 dhe kurrfarë veti te trupat e atillë nuk pa-
raqiten (λ0).

SHEMBULLI 1. Plumbi me masë m =.10–3 kg lëviz 
me shpejtësi v=.102 m/s. Sa është gjatësia e tij valore?
Zgjidhje:

m10626,6m
1010
10626,6 33

23

34
�

�

�
��

�

�
��.

mv
h

. 

Domethënë gjatësia valore e De Brolit është krej-
tësisht e vogël, dhe gjatësia valore e atillë nuk mund të 
jetë e regjistruar me kurrfarë eksperimente. Sipas kësaj 
vetitë valore te trupat makroskopike praktikisht nuk ek-
zistojnë.

Është e njohur se difraksioni i dritës prej rrjetës op-
tike mund të regjistrohen nëse konstanta e rrjetës ka di-
mensione të rendit të madhësisë së gjatësisë valore të 
dritës monokromatike që bie në atë.

Sipas relacionit (2) qartë është se gjatësia valore e De 
Brolit për mikro grimcat, për shkak të masës së tyre të 
vogël në krahasim me masën e trupave makroskopik, 
mund të jetë shumë e madhe. Kështu ekziston mundë-
si si rrjetë e difraksionit të shfrytëzohen, te substancat 
kristalore, rrafshet kristalore te të cilët largësitë ndër-
mjet elementeve të tyre ndërtues (atomeve) është i ren-
dit të madhësisë së gjatësive valore të De Brolit për mi-
kro grimcat.

Ta marrim elektronin sikurse njëri prej mikro grim-
cave më të rëndësishëm, Ai te atomi hidrogjenit, lëviz 
me shpejtësi v=2.106 m/s, dhe gjatësia valore e De Brolit 
për atë është:

nm33,0m
1021011,9

10626,6
631

34
�

���

�
��.

�

�

mv
h

. 

Për elektronin, pra, që lëviz në fushën elektrike 
me ndryshim potencial U=100 V sipas relacionit (6) 
gjatësia valore e De Brolit është λ=0,123 nm. Këto re-
zultate numerike tregojnë se gjatësia valore e elektrone-
ve të shpejtë është e krahasueshme me dimensionet e 
konstantes të grillës së kristaleve. Sipas asaj struktura 
kristalore mund të shërben sikurse rrjetë adekuate për 
vëzhgimin të dukurive të difraksionit të valëve prej mi-
kro grimcave.
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15.8. VËRTETIMI EKSPERIMENTAL I 
VETIVE VALORE TË MATERIES

Vërejtëm se gjatësia valore e De Brolit është në vër-
tetimin eksperimental për vetitë valore të mikro grim-
cave, sikurse edhe te rrezet rëntgene, duhet të kërko-
het te interferenca dhe difraksioni tyre prej kristaleve. 
Hipoteza e Luj De Brolit, se çdo mikro grimcë, përveç 
korpuskulareve, në kushte të caktuara manifeston edhe 
veti valore, eksperimentalisht është vërtetuar në vitin 
1927 prej fi zikani amerikan K. Xh. Devison dhe L. H. 
Xhermer. Ato e kanë vërejtur fotografi në e difraksionit 
për lëshimin e tufës së ngushtë mono energjetik të elek-
troneve të shpejtë mbi monokristalin e nikelit. Është e 
njohur se dukuritë e difraksionit në fi zikën klasike janë 
karakteristikë për valët. Skema sipas të cilës Devison 
dhe Xhermer e kanë realizuar eksperimenti është tre-
guar te fi g. 1.

M 

C 

G 
N 

" " 

r
pu{ka 

K 

 

pushka 
elektronike

Fig. 1. Skema e aparaturës për difraksionin 
e elektroneve

Tufë e ngushtë i emetimit të elektroneve prej katodës 
së skuqur K te pushka elektronike orientohen nën kën-
din e caktuar  të sipërfaqe prej mono kristalit të nike-
lit M dhe refl ektohet prej atij. Konstruksioni i pushkës 
së elektronike mundëson elektronet që dalin prej asaj 
të fi tohen shpejtësi të caktuar. Elektronet e shpërndara 
prej mono kristalit bien te kolektori C, i cili zhvendoset 
te rrafshi te e cila shtrihen tufat ndërhyrës dhe refl ektu-
es të elektroneve. Në këtë mënyrë kolektori C mund t’i 
regjistron elektronet e shpërndarë nën kënde të ndrysh-

me në lidhje me normalen N të sipërfaqes prek mono 
kristalit. Elektronet të cilët kanë çfarëdo energji kine-
tike do të shpërndahen nën të gjithë këndet e mund-
shëm në pajtim me ligjet për refl ektimin gjeometrinë 
optike. Sasia e elektroneve që bien te kolektori regjistro-
het sipas fuqisë së rrymës në galvanometrin e ndjeshëm 
G. Fuqia e rrymës ndryshon varësisht prej ndryshimit 
të energjisë së elektroneve dhe prej këndit të shpërn-
darjes së tyre. Është thënë se gjatë energjisë kinetike të 
elektroneve të ndërhyrë E =54 eV, d.m.th., gjatë nxitimit 
të elektroneve ndërhyrës në fushën me ndryshim po-
tencial U=54 V dhe këndin e rënies =65°, regjistrohet 
numri maksimal i elektroneve të refl ektuar, përkatësish 
kanë qenë të regjistruar fuqia maksimale e rrymës te 
galvanometri G.

K. Devison dhe L. Xhermer rezultatet e fi tuar i kanë 
sqaruar në pazëtë relacionit të Breg–Vulf për difraksio-
nin e rrezeve rëntgene të kristaleve:

 "�. sin2 dm ,  (1) 

ku d është konstanta e grilës kristalore prej nikeli–lar-
gësia ndërmjet dy rrafsheve kristalore d = 0,091 nm dhe 
m =1,2,3.. – rendi i maksimumeve të difraksioneve.

Për gjatësinë valore të De Brolit të elektroneve, për 
U= 54 V sipas relacionit (6), fi tohet k =0,167 nm. Sipas 
relacionit të Breg–Vulfi t (1) për m =1 kemi λ=2.0,091. 
sin 65˚;

nm165,0866,0091,02 ����. . 

Ky rezultat përputhet me gjatësinë valore e cila fi to-
het sipas relacionit të De Brolit (6). Rezultatet të ngjash-
me janë fi tuar edhe në rend madje eksperimentet edh 
në atë mënyrë ka qenë e vërtetuar natyra duale e elek-
tronit.

Pas këtyre eksperimenteve janë bërë të ngjashme 
edhe me grimca tjera të cilët e kanë vërtetuar hipote-
zën e De Brolit. Kështu në vitin 1929 I. Esterman dhe O. 
Shtern kanë fi tuar fotografi  të difraksionit me ndihmën 
e molekulave të heliumit dhe të hidrogjenit.

Në shqyrtimin e strukturës së substancave, përveç 
analizës së strukturës së rëntgenit (që i shfrytëzon rre-
zet e rëntgenit), gjerësisht janë zbatuar edhe metoda e 
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elektronografi së. Kjo metodë bazohet në difraksionin e 
elektroneve gjatë kalimit nëpër pluhurin kristalor ose 
nëpër foli të hollë metalik, të cilët paraqesin agregat 
prej mikro kristaleve. Kuptohet, ndërmjet kristaleve të 
imta do të ketë edhe të atilla të cilat në lidhje me gufi m 
ndërhyrës të elektroneve do të jenë të orientuar në kën-
din  i cili e kënaq relacionin e Breg–Vulfi t (7). Të gjithë 
ato elektrone që refl ektohen nën këndin e njëjtë, bëjnë 
sipërfaqe konike sipërfaqja boshti i përbashkët i të ci-
lës përputhet me gufi m ndërhyrës të elektroneve. Sipas 
kësaj nëse në rrugën prej kalimit të elektroneve nëpër 
folisë e hollë (me trashësi 10–5 cm) vendoset pllaka foto-
grafi ke, atëherë elektronet e shpërndarë (të difraktuar) 
(do të formojnë te pllaka fotografi ke sistem prej unaza-
ve interference, në lloj të serisë prej vijave rrethore kon-
centrike. Te fi g. 2 është treguar elektrogrami i fi tuar prej 
kristaleve të arit.

 

Fig. 2 Difraksioni i: elektrone me energji 600 eV 
(λ=0,05 nm) prej kristaleve të arit (majtas); b) 

difraktogrami i i rrezeve të rëntgenit prej kristaleve të 
cirkonium (λ=0,07 nm) (djathtas).

Fakt shumë i rëndësishëm është se çdo elektron 
bashkëvepron vetëm me një kokërr të foto emulsionit 
të negativit. Domethënë absorbimit të elektroneve te 
emulsioni ndodh në të njëjtën mënyrë sikurse absor-
bimi i fotoneve prej metali për foto efektit: në pikën e 
caktuar absorbohet vetëm gjithë porcioni, gjithë grim-
ca. Vendet e shkëlqyeshme të incizimit janë vendet kur 
kanë rënë më së shumti elektrone. Eksperimentet e di-
fraksionit jo vetëm me elektrone, por me mikro grim-
ca– protone, neutrone, jone etj., e vërtetojnë korrek-
tësinë e hipotezës të De Brolit. Kështu vërtetohej sime-
tria te korpuskulare–valore duale: jo vetëm valët pa-

raqesin veti të grimcave, por edhe grimcat paraqesin 
veti valore. Kuptohet, ajo nuk do të thotë anulim prej 
modelit për grimcat si objekt të lokalizuar, të formon 
pjesë të kufi zuar të hapësirës.

Difraksioni i grimcave të sqaruar nëpërmjet valëve 
të De Brolit llogaritet për bazën eksperimentale të me-
kanikës së kunatit bashkëkohore.

SHEMBULLI 1. Të caktohet gjatësia valore e De 
Brolit të pluhurit masa e të cilës është m=1.10–10 kg, e 
cila lëviz me shpejtësi v=1mm/s.

Zgjidhje: Gjatësia valore është

m10626,6m
10101

10626,6 21
310

34
�

��

�
��

��

�
��.

mv
h

. 

Vlera e fi tuar është përafërsisht një milion më e 
vogël se rrezja e bërthamës së atomit. Prandaj nuk ek-
ziston rrjetë e difraksionit, me të cilën mund të vërehet 
difraksioni i pluhurave të ngjashëm.

d sin "

d
 "

 "

Fig. 3.

SHEMBULLI 2. Elektronet me energji kinetike të 
vogël Ek=100 eV goditen normalisht në sipërfaqen prej 
trupit të ngurtë (fi g. 3). Po ashtu, ato bashkëveprojnë 
vetëm me atomet e shtresës sipërfaqësore. Nëse këndi 
më i vogël, nën të cilin maksimumi i difraksionit pa-
raqitet është 24о, të caktohet largësia d ndërmjet atome-
ve te sipërfaqja e trupit të ngurtë.

Zgjidhje: Për të kënaqur kushtin për maksimum, 
për interferencën e valëve të De Brolit të elektroneve 
prej sipërfaqes së trupit të ngurtë, relacioni (7) është: 
mλ = d sinθ. Për maksimumin e difraksionit m=1, dhe 
λ = d sinθ;
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Lidhja ndërmjet gjatësisë valore λ të valës së De 
Brolit për elektronet dhe energjia kinetike e tyre jo rela-
tivistike të dhënë me relacionin(4). Pas zëvendësimit të 
vlerave te (4) për h=6,626. 10–34 Js; E=100 eV; m=9,11. 
10–32 kg; 1 ev=1.6. 10–19 fi tohet:

nm123,0
2

��.
mE
h . 

Largësia ndërmjet atomeve të sipërfaqes prej trupit të 
ngurtë është

nm30,0
41,0

nm123,0
24sin

nm123,0
sin o ���

"
.

�d  

SHEMBULLI 3. Sa është gjatësia valore e De Brolit 
për elektron me energji E=1 MeV?

Zgjidhje: Energjia e elektronit në këtë rast është dy 
herë më e madhe prej energjisë së tij në qetësim E0=m0 

c2=0,5 MeV. Në këtë rast vlen relacioni relativistike për 
lidhjen ndërmjet impulsit dhe energjisë.
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Pas relacionit (1) fi tohet:

2
o

2 EE

hc
p
h

�
��. ;  

nm00165,0m1065,1 12 ���. �  

Gjatësia valore e De Brolit për elektronet relativisti-
ke është një qind herë më i madh se dimensionet e ato-
mit, por akoma është 1000 herë më i madh se dimensi-
onet e bërthamës atomike.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Si thotë hipoteza e De Brolit për natyrën duale të 

grimcave?
2. Sqaro relacionin e De Brolit. Cili është kuptimi 

saj?

Provoni këto sajte për të rejat:
 http://www.iop.org
 http://www.nobelprize.org

15.9. PRINCIPI I HAJZENBERGUT

E dimë se çdo matje është lidhur me gabime, 
madhësitë e të cilave varen prej saktësisë së instrumen-
tit për matje.

Në fi zikën klasike, e cila i studion trupat makro-
skopike, supozohet se në princip të gjitha madhësitë 
fi zike mund të maten me çfarëdo saktësi të madhe. 
Megjithatë, gjatë të studiuarit e gjendjes mikro siste-
meve nuk është e atillë. Ai dallim i përket dy faktorëve: 
te dualizmi valës korpuskulare të atyre sisteme dhe të 
bashkëveprimit të pashmangshëm ndërmjet sistemit të 
vërejtur dhe aparatit me të cilin e realizojmë matjen.

I dyti prej këtyre faktorëve është i pranishëm edhe 
në fi zikën klasike, por atje ndikimi i tij është pak e pash-
mangshme. Me të vërtetë, te eksperimenti kur e fotogra-
fojmë rënia e topit të dhënë dhe pas fotografi ve e për-
caktojmë vend pozitën e tij, ne në realitet e regjistroj-
më dritën e refl ektuar prej topit. Po ashtu nuk mbajmë 
llogari se para asaj drita ka bashkëvepruar me topin – 
është refl ektuar prej sipërfaqes së tyre, i ka dhënë ener-
gji të caktuar dhe impuls, dhe sikurse pasojë të atij trupi 
e ka ndryshuar lëvizjen e vet. Por ai ndryshim është aq i 
vogël, ashtu që neglizhohet.

Në botën e mikrosistemeve situata është shumë më 
e ndryshme.

Vërejmë se elektroni si grimcë te vargu i rasteve 
paraqesin edhe veti valore, përkatësisht natyra e mi-
kro grimcave (atome, molekulave, elektroneve) është e 
ngjashme sikurse edhe te drita, e përbërë: korpuskulare 
valore (duale).

E kemi të njohur prej mekanikës klasike (Njutni) se 
gjendja e grimës klasike (jo relativistike) mund ta për-
shkruajmë me ndihmën e koordinatave ),,( zyxr�  dhe 
impulsi (shpejtësia) e grimcës ),,( zyx pppp �

�
. 
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Këtu është e rëndësishme të theksojmë se te mekani-
ka klasike, gabimet për përcaktimin e koordinatave Δx 
(për shembull, X – koordinata) dhe impulsi Δp., ndër-
mjet veti janë të pavarur dhe varen vetëm prej kushte-
ve eksperimentale. Ajo do të thotë në kushte eksperi-
mentale mund të jetë Δx=0 dhe Δp=0 (ngjashëm vlen 
edhe për koordinatat tjera). Th ënë thjeshtë, në meka-
nikën klasike është e mundshme njëkohësisht, në çdo 
moment, saktë të caktohet koordinata dhe impulsi i 
grimcave.

Te mekanika e kuantit zakonisht parashtrohet pye-
tja: si mundemi ta përshkruajmë gjendjen e mikro si-
stemit?

 

 -1                                     +1 

      C                                                                   D 

�px�

e 

PRV DIFRAKCIONEN 
MINIMUM 

d=�x 

Y 

      "�

X 
p 

MINIMUMI I PARË 
I DIFRAKSIONIT

Fig.1

Të shqyrtojmë elektronin që lëviz në drejtim të bo-
shtit γ dhe bie te pengesa me një çarje (ngjashëm sikur-
se edhe te fotonet fotografi a e difraksionit nuk varet prej 
numrit të grimcave te tufa ndërhyrëse, ajo fi tohet edhe 
kur elektronet bien veçmas). Do të llogarisim se elek-
troni bashkëvepron me çarjet gjatë kalimit nëpër ato. 
Para pengesës gjendja e elektronit karakterizohet me 
saktë vlerën e caktuar të impulsit p = py, ku ekziston sh-
këputja e tij e tërësishme. Për të caktuar pozitën e ndo-
një elektroni në boshtin x, vendoset pengesa CD e cila 
ka çarje me gjerësi d (fi g.1). Nëse elektroni kalon nëpër 
plasaritjen, pasi nuk mundet të caktohet nëpër të cilën 
pikë prej plasaritjes ka kaluar, atëherë koordinata e saj 
x është caktuar me pa saktësinë Δx. Gjerësia e plasari-

tjes le të jetë e rendit të njëjtë të madhësisë më e vogël 
prej gjatësisë valore të valëve të Brolierit. Në atë rast, 
gjatë kalimit nëpër plasaritjen, vala e rrafshët e Brolit, 
me të cilin tregohet lëvizja e elektronit të lirë, pëson di-
fraksion.

Me zvogëlimin e gjerësisë së plasjeve zvogëlohet 
edhe pa përcaktueshmëria e koordinatës x, por prandaj 
zgjerohet maksimumi qendror i difraksionit, pra drejti-
mi i lëvizjes së elektronit, por me atë edhe impulsi i tyre 
bëhet më e përcaktuar. Në këtë mënyrë, ndryshimi i im-
pulsit Δpx, në drejtimin e boshtit x që mund të përsh-
kruhet te elektroni që kalon nëpër plasaritjen, do të jetë:

� � "
.

-"-� sinsin hppx  � (1)  

Nëse pa përcaktueshmëria e pozitës, ku treguam, 
është Δx = d, atëherë prodhimi i pa përcaktueshmëri-
së është:

� � "
.

-��� sinhdpx x  � (2)  

Sipas teorisë për difraksionin e plasaritjes, kushtet 
për të cilën do të paraqiten minimumet e difraksionit 
thotë:

  
d

m .
)" = sin , (3) 

Nëse merret se minimumi i parë i difraksionit i 
përgjigjet për m=1, me zëvendësim (2) te relacioni (3) 
mund të shkruhet:

  hpx -��� x  (4) 

Tani mund të shkruajmë relacionin e njohur të 
Hajzenbergut për pa përcaktueshmëri për çfarëdo ko-
ordinata dhe pa përcaktueshmërinë te komponenta e 
impulsit përkatës:

  hpx K��� x , (5)  

Vijon se prodhimi prej pa përcaktueshmërisë në 
koordinatën dhe pa përcaktueshmëria te impulsi për-
katës nuk mund të jetë më i vogël prej konstantes së 
Plankut.
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Më e rëndësishme që del prej relacionit të 
Hajzenbergut për pa përcaktueshmërinë është ajo që 
pa përcaktueshmëria për koordinatën Δx dhe impul-
si Δp ndërmjet veti janë të varur për grimcat prej mi-
kro botës. Nëse është vlera më e vogël për Δx (d.m.th., 
që më saktë e përcaktojmë pozitën e grimcës), aq më 
e madhe Δpx (d.m.th., gabimi gjatë përcaktimit të im-
pulsit px të grimcës bëhet më e madhe) dhe, anasjelltas.

Në të vërtetë, mund të përfundojmë njëkohësisht 
nuk është e mundshme zmadhimi i saktësisë së matjes 
së dy madhësive fi zike, për shkak se nuk është e mund-
shme sipas dëshirës të zvogëlohet prodhimi i pa sigurisë 
së koordinatës dhe impulsit.

Relacioni (3) është tregim matematikor i principi 
i Hajzenbergut i pasigurisë ose, sikurse që është edhe 
ndonjëherë i quajtur, principi i pa përcaktueshmërisë. 
Ky princip i rëndësishëm për pasiguri për herë të parë 
ishte shprehur prej fi zikanit gjerman V. Hajzenberg në 
vitin 1927. Prej relacionit (5) vijon se prodhimi mund të 
zvogëlohet vetëm deri te madhësia e rendit të konstan-
tes së Plankut.

Relacioni (5) vlen për çdo koordinatë dhe impulsi 
impulsi përkatës, kështu kemi

�K�� xpx ;    ;        (6) �K�� ypy �K�� zpz

Këto relacione paraqesin relacion të Hajzenbergut 
të pa përcaktueshmërisë. Prej asaj vijon: prodhimi prej 
pa përcaktueshmërisë së koordinatës së dhënë dhe im-
pulsit përkatës nuk mundet të jetë më e vogël se kon-
stanta e Plankut.

Të kthemi te hipoteza e De Brolit. Sipas asaj një elek-
tronit të lirë me impuls p dhe valë të De Brolievit me 
gjatësi valore të caktuar, vlera e impulsit është saktë i 
caktuar – pa përcaktueshmëria e tij është zero, por po-
zita e elektronit të atillë është plotësisht i pa përcaktuar 
– vala e De Brolievit e zënë gjithë hapësirën dhe ka një 
amplitudë të njëjtë kudo.

Relacioni i Hajzenbergut të pa përcaktueshmërisë 
vlen edhe për madhësi të atilla prodhimi i të cilave ka 
dimensione të konstantes së Plankut h.

SHEMBULLI 1. Elektroni me masë m=9,11.10–31

lëviz në mënyrë drejtvizor me shpejtësi konstan-
te v=1,10.106 e cila mund të jetë e matur me saktë-
si 0,10%. Me të cilën saktësia maksimale mund të jetë 
njëkohësisht e matur pozita e tij.

Zgjidhje: Impulsi i elektronit është:

mvp � =9,11�10-31 kg�1,10�106 m/s =1,00�10-24kgm/s. 

Saktësia e shpejtësisë është 0,10% = 10–3

Pa përcaktueshmëria te impulsi është:

�p=1,00�10-24 �10-3 kgm/s = 1�10-27 kgm/s. 

Sipas relacionit të Hajzenbergut, pa përcaktueshmëria 
e pozitës është:

nm110m101,1
kgm/s101

Js1006,1 7
27

34
���

�

�
�

�
�� �

�

�

p
x �

 

Vlera e fi tuar është rreth 1000 herë më e madhe prej 
diametrit të atomit.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Vallë te mekanika klasike është mundshme 

njëkohësisht, në çdo moment, të caktohet koordinata 
dhe impulsi i grimcës?

2.  Pozita e një elektroni është përcaktuar me saktë-
si 1,2.10–8. m. Me çfarë saktësi mund të caktohet shpej-
tësia e tij? Masa e elektronit është m=9,11. 10–31.

(Përgjigje: Δv = 9600 m/s)
3.  Matja e shpejtësisë së protonit jep rezultat me 

saktësi mp= 1,673�10-27 kg.  Me çfarë saktësi maksimale 
mund të matet vend pozita e protonit? Masa e protonit 
është mp = 1,673. 10–27 kg.

(Përgjigje: Δx = 4. 1011)
4.  Elektroni gjendet te gjendja e shqetësuar në atom 

për kohën Δt = 10–8 s. Sa është pa përcaktueshmëria mi-
nimale e energjisë ΔE në atë gjendje?

(Përgjigje: ΔE = 0,7 10–7 eV)
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15.10. TERMOGRAFIA DHE 
ZBATIMI I SAJ

Çdo trup, pa dallim në natyrën e tij, në tempera-
turë më të madhe se zero absolute, emeton rrezatim 
nxehtësie, valët elektromagnetik, te intervali spektral i 
kontinuar prej disa manometra deri përafërsisht 40 000 
nm. Është kuptueshme se temperatura më e ulët valët 
kanë gjatësi valore më të madhe, por te më të lartat më 
e vogël.

Çdo trup, që është i aft ë për rrezatimin e nxehtësisë, 
njëkohësisht është aft ësia edhe për absorbimin e ener-
gjisë që emetohej prej rrethinës.

Rrezatimi i nxehtësisë ose bartja e nxehtësisë me rre-
zatim paraqet proces elektromagnetik. Sikurse e dimë 
te spektri i rrezatimit spektral duke fi lluar prej pjesë së 
fundit te drita e kuqe, d.m.th., 760 nm kah gjatësitë va-
lore më të mëdha, të pa dukshme për syrin e njeriut, 
zgjatet pjesa infrakuqe e spektrit të rrezatimit elektro-
magnetik. Në të vërtetë, zona e zgjatet prej λ1=760 nm 
deri λ2=14 000 nm.

Çdo trup që rrezaton në temperaturë të dhënë T ka-
rakterizohet me aft ësinë emisionit vet. W ajo është sa-
sia e përgjithshme energjisë (E) që trupi e rrezaton në 
njësi kohë (d.m.th., fuqia e rrezatimit P) nëpër njësi si-
përfaqe normale në procesin e shpërndarjes së rrezeve. 
Sipas kësaj:

 
S
P

tS
EW � =T  , 

ku t është koha e emetimit, S është syprina e sipërfaqes 
nëpër të cilën trupi rrezaton. Njësia për aft ësinë e eme-
timit në SI është W.m–2.

Madhësia tjetër e cila i karakterizon trupat gjatë ba-
raspeshës termodinamike me rrezatim të nxehtësisë, 
është aft ësia absorbuese e tyre. Çdo trup i cili për çfarë-
do temperaturë plotësisht e absorbon gjithë energjinë 
prej valëve elektromagnetike që bien te ajo pavarësisht 
prej gjatësisë valore të tyre, quhet trupi i zi absolut.

Në natyrë trupat e zi absolut nuk ekzistojnë. 
Megjithatë disa prej tyre te intervali i kufi zuar i gjatësi-

ve valore janë të afërta sipas vetive kah trupi i zi absolut. 
Për shembull, vetëm te intervali i gjatësive valore prej 
dritës së dukshme, trupat të mbuluar me shtresë prej 
bloze ose me shtresë prej platin të zi, kanë aft ësi absor-
buese afër feri te njësia.

Sipas ligjit të Stefan–Bolcmanit (shiko 15.1) aft ësia e 
përgjithshme emetuese me trupin e zi absolut W0 është 
proporcional i fuqisë së katërtë të temperaturës abso-
lute T

   . (1) 4
o TW 4�

Te barazimi (1) koefi cient i proporcionale  është 
konstanta e Stefanit–Bolcmanit

  4�= 5,670�10
- 8 W m-2 K- 4

.  (2) 

 Aft ësia e çfarëdo trupi real është më i vogël prej af-
tësisë emetuese të trupit të zi absolut.

Aft ësia emetuese për trupin real është:

   (3) 4
o TeWW 4��

Koefi cienti pa dimenzional e quhet emisiv i trupit 
dhe varet prej temperaturës të trupit, materiali i tij dhe 
gjendja e sipërfaqes. Për trupin e zi absolut e=1. Për tru-
pat e pa rrezitur, të cilët as nuk rrezatojnë as nuk absor-
bojnë rrezatim elektromagnetik, por plotësisht e refl ek-
tojnë rrezatimin që bie, emisioni është e=0.

Trupat real për të gjithë gjatësitë valore kanë e < 1, 
prandaj edhe aft ësia e tyre e përgjithshme është më e 
vogël prej aft ësisë së përgjithshme të emisionit për tru-
pin e zi absolut.

Trupi rrezaton nxehtësi pa dallim të dallimit even-
tual te temperatura ndërmjet tyre dhe rrethinën. Kur 
rrethina ka temperaturë të barabartë me trupin, ai rre-
zaton aq sa edhe absorbon, pra nuk vërehet ndryshimi 
te temperatura. Megjithatë, kur temperatura T e trupit 
është më e madhe prej temperaturës TS te rrethina e 
trupit rrezaton më shumë se sa pranon. Bilanci pozitiv 
i energjisë që e rrezaton trupin në njësi kohe prej njësi 
sipërfaqe është:
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)( 4444
sstot TTeSeTSeTSP �4�4�4�   (4) 

Regjistrimi i temperaturës duke shfrytëzuar Stefan–
Bolcmanin për detektimi e rrezatimit infrakuq është 
termografi a. Me termografi në njëkohësisht regjistrohet 
prej numrit të madh të pikave dhe ndryshimi i tyre në 
kohën. Po ashtu mund të regjistrohen ndryshime të vo-
gla te temperatura (�T-0,03 K). 

Rrezatimi infrakuqe i trupave mund të shfrytëzohet 
për zbulimin e tyre dhe matja e temperaturës. Në vitin 
1959 R. N Lavson, me termogram i pari e vërejti tem-
peraturën e zmadhuar prej kancerit të gjirit. Për zhvi-
llimin e detektimit të rrezatimit të lëkurës kontribuoj-
në edhe organizatat ushtarake të cilat rrezatimin infra-
kuqe e shfrytëzojnë në lokalizimin e objekteve për qëlli-
me ushtarake.

Ndryshimet te temperatura e lëkurës, të cilat zako-
nisht mund të jenë edhe disa shkallë, tregojnë ndryshi-
me te qarkullimi i gjakut dhe qelizat nën lëkurë, edhe 
me atë bartin informata diagnostike. Për shembull, 
temperatura e arteries anësore të kraharorit është 34 оС, 
venet sipërfaqësore kanë temperaturë 35 оС, kanceri i 
gjirit 36,5оС.

Përveç termografi a shfrytëzohet për diagnostifi kim 
e numrit të madh të sëmurëve.

 
TS Eo 

E1  

T1 

 

termograf

ambient

objekt

Fig. 1. Paraqita skematike e aparaturës për fi timin 
e termogramit

Zakonisht trupi te e cila bëhet termogrami gjenden 
në kushte normale fi tohet temperatura shpërndarës me 
saktësi prej 1%.

Fig. 2. Termogrami i kancerit të gjirit

Distribuimi i përgjithshëm temperaturës në fushë 
të dukshme të caktuar regjistrohet me fotografi –termo-
gram, ose te monitori –termovizion. Te fi g. 2 është pa-
raqitur termogram i kancerit të gjirit.

Si detektor të rrezatimit infrakuq nuk shfrytëzohen 
fi lma (ato janë të ndjeshëm në gjatësitë valore më të vo-
gla prej 900 nm), por termistor, fotodioda etj. Për foto 
diodat zakonisht shfrytëzohet InSb ose HgCdTe.

SHEMBULLI 1. Me zbatimin e barazimit (4) mund 
të caktohet nxehtësia e liruar me rrezatim në njësi kohe 
të njeriut. Me supozim se temperatura e lëkur[s është 33 
оС = 306 K, por temperatura e rrethinës 20 оС = 293 K, 
për nxehtësinë e liruar në njësi kohe me rrezatim fi to-
het se është:

W137)293306(1067,573,1 448 ����� �
totP , 

ku është eΩ1, te njeriu i rritur sipërfaqja e lëkurës është 
marrë se është S = 1,73 m2. Kjo tregon se trupi lakuriq, 
temperatura e të cilit është 20 ˚C (293 K), rrezaton më 
shumë nxehtësi se sa që liron për procese metabolike 
(nxehtësia e liruar në njësi kohe me procese metaboli-
ke është afërsisht 100 W). Në këto kushte, për të mbaj-
tur temperaturën e trupit, edhe pse temperatura e ajrit 
është n nivel të mjaft ueshëm, njeriu duhet ta zmadhon 
aktivitetin fi zik.
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16.1. MODELET E ATOMIT

Deri në fi llim të shekullit XX, në bazë të eksperi-
menteve të shumta është mbledhur një numër i madh i 
njohurive se atomi nuk është grimcë e vogël e pandash-
me e materies dhe se ai është i përbërë prej grimcave të 
elektrizuara negativisht. Në këtë dëshmojnë zbulimet, 
sikurse janë: rrezet katodike dhe rrezet e kanalit si tufë e 
grimcave negative dhe pozitive, jonizimi, radioaktiviteti 
natyror, rrezet rëntgen,emisioni termoelektronik, efek-
ti fotoeletrik. Prandaj, domosdo shtrohet pyetja. Si është 
ndërtimi i vet aotmit?

r

 

Fig. 1. Modeli i atomit sipas Tomsonit

Me qëllim që të përcaktohn karakteristikat fi zike të 
atomit (madhësia, struktura, ngarkesa, energjia) dhe 
ndërtimi i tij, pamja e atomit tregohet me ndihmën e 
modeleve.

Njëri prej modelve të para është modeli i Tomsonit 
për atomin (fi g. 1), i propozuar më vitin 1903 nga J. 
Tomson. Në pajtimme këtë model, atomi është sferë e 
grimcave elektrike pozitive në të cilën janë shpërdarë 
elektronet negative, ngjashëm sikurse rrushi i thatë në 
puding.

Sipas këtij modeli, elektronet lëkunden rreth pozi-
tave të tyre baraspeshuese (ekuilibruese). Me qëllim të 
që të shpjegohet shkarkesa elektrike nëpër gaz, elektro-
liza etj.

Por, dëshmi të forta në sqarimin e strukturës së ato-
mit janë dhënë me eksperimentet e E Radhrford.

Modeli planetar i atomit. Në bazë të rezultateve ek-
sperimentale të fi tuara gjatë shpërdarjes së grimcave a– 
(atome të heliumit dyfi sh të jonizuara) nga fl etët e holla 
të arit, të mbështetur në logaritjet teorike, Radhërfordi 

më vitin 1911 we propozoi modelin e parë eksperimen-
tal të atomit. Në literaturë ky model i atomit haset me 
emrin: model planetar, model bërthamor (nuklear) i ato-
mit (meqë atëherë për të parën herë përmendet bërtha-
ma e atomit).

E. Radhërfordi dhe bashkëpunëtorët e tij H. Gajger 
dhe E. Marsden, me qëllim që të provojnë shpërndarjen 
e ngarkesave pozitive në atomin, i kanë nmëruar grim-
cat α të shpërndara nga fl etët e holla të arit, respektivi-
sht shintilimet (xixëllimet) që ikrijojnë grimcat α në një 
ekran luminishent. Nga eksperimenti i dhënë përfun-
dimet vijuese:

– numri më i madh i grimcave α kalojnë nëpër 
fl etën e arit të pashmangie. Kjo do të thotë se në atomet 
ka zbrazëti të mëdha;

–shumë ivogël është numri i grimcave a–të cilat 
gjatë kalimit nëpër fl etën e hollë shmangen nën kënd 
prej 900 ose kënde më të mëdha. Kjo sjellje është lid-
hur me renditjen hapësinore të ngarkesave elektrie të 
atomit.

Nuk ka dyshim se ndryshimi i drejtimit të lëvizjes 
së grimcave α është rezultat i bashkëveprimit të tyre me 
ngarkesat elektrike pozitive të atomit.

Në bazë të rezultateve eksperimentale E. Radhëfordi 
erdhi në njohuri se çdo atom është përbërë prej bërt-
hamës pozitiveisht të elektrizuar me ngarkesë Ze (Z–
numri rendor i elementit në sistemin periodik të 
Mendelevit, e ngarkesa elektrike elementare), ndërsa 
nëpër orbita të mbyllura lëvizin elektronet.

Nëse elektronet hyjnë në përbërjen e atomeve, ndër-
sa elektroni është elektroneutral, rrjedh përfundimi se 
ngarkesat elektrike pozitive në atomin duhen të jenë të 
barabarta me ngarkesat negative të elektroneve, d.m.th., 
rreth bërthamës lëvizin Z elektronet në vijë rrethore.

Sipas logaritjeve, rrezja e bërthamës së atomit 
është ~10–15 m (atomi e ka rrezen ~10–10 m). Meqenëse 
ka pak gjasa që grimcat α në rrugën e tyre ta godasin 
bërthamën e vogël të atomit (ngjashëm sikurse të go-
dasim saçme plumbi në një mullar të madh bari), pjesa 
më e madhe e tyre kalojnë nëpër fl etën e hollë. Masa e 
elektroneve paraqet pjesë krejtësisht të vogl nga masa 
e bërthamës së atomit. Kjo do të thotë, mund të merret 
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se e tërë masa e atomit është e përqëndrueshme në 
bërthamën e tij.

 

+

 +Ze            e

+

+

+

 

Fig. 2. Rrugët e grimvave α të shpërdara gjatë kalimit pranë
njërit nga atomet e fl etës së hollë metalike prej ari

Sipas ligjeve të fi zikës klasike modeli i Radhërfordit 
për atomin mund të jetë stabil vetëm atëherë kurelek-
troni me masë me dhe ngarkesë e lëvizrreth bërthamës 
nëpër orbita rrethore me rreze r. Nxitimi cetripetal 
që e ka elektroni është drejtuar kah qendra e rrethit. 
Bërthama dhe elektroni bashkëveprojnë me forcën e 
Kulonit, ashtu që sipas ligjit të dytë të Njutnit mund 
të shkruhet:

 2

22

4
1

r
Ze

r
vme

o�
�  . (1) 

ku v është shpejtësia llineare e elektronit; 0 është kon-
stanta dielektrike e vakumit; Ze është ngarkesa elek-
trike e bërthamës. Në barazimet e fundit dy të panjo-
hurat, rrezja r dhe shpejtësia lineare v, mund të kenë 
pafund shumë vlera, respektivisht r dhe v ndrysho-
hen kontinualisht, ashtu që gjatë kalimit të elektronit 
nganjëra orbitë në tjetrën mund të rrezatohet energji e 
çfarëdoshme, do të thotë spektrat e atomeve do të du-
hej të ishin kontinual. Por, në realitet, eksperimentet 
tregojnë se atomet kanë spektra linear që janë karakte-
ristikë për çdo element.

Sipas ligjeve të elektrodinamikës klasike, elektro-
ni duke lëvizur me nxitim domosdo duhet të emetojë 
valë elektromagnetike, ndërsa me ate zvogëlohet ener-
gjia etij. Për shkak të humbjes së shpejtë sistematike të 

energjisë, elektroni nuk do të mund të lëviz nëpër or-
btame rreze konstante, ashtu që rrezja e tij graduallisht 
do të zvogëlohet dhe elektroni do të duhej të bjerë në 
bërthamën e atomit, gjëqë është në kundërshtim me 
eksperimentete (fi g. 3).

e�

 
Fig. 3

Kur elektroni do t‘i afrohej bërthamës së atomit, 
do të zmadhohet numri i rrotullimeve që i bën elek-
troni në njësi kohe. Në pajtim me ligjet klasike, duhet 
pandërprerë të zmadhohet edhe frekuenca e rrezatimit 
elektromagnetik të emetuar.

Pavarësisht nga ajo se modeli i Radhërfordit është 
njëhap përpara në lidhje me idenë e ndërtimit të ato-
mit, megjithatë, modeli kështu i menduar ka më tepër 
mangësi. Ai nuk ka mundur të përfshihet në suazat e 
fzikës klasike. Supozimin për lëvizjen e elektroneve 
nëpër orbitat rrethore Radhërfordit e ka dhënë për sh-
kak se vetëm nën kushte të këtilla ata mund të gjen-
den në largësi të caktuara nga bërthama e atomit. Sikur 
elektronet të ishin në prehje, do të ishin të tërhequr 
nga bërthama, e me këtë atomi do të pushonte së ekz-
situari si i tillë.

Ndonëse sipas modelit të Radhërfordit për ato-
min mund të realizohet njëfar stabiliteti i atomit, kanë 
mbetur shumë pyetje tëcilave ky model nuk mund t‘u 
jep përgjigje: me atë nuk ka mundur të shpjegohet për-
fi timi i spektrave linear, si edhe të gjitha dukuritë tje-
ra në lidhje me emisionin dhe absorbimin e rrezatimit 
elektromagnetik.

Këto kundërthënie qartë tregojnë se igjet për mi-
krobotën nuk janë të njëjtë me ata që vlejnë për mi-
krobotën.
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16.2. MODELI I BORIT PËR ATOMIN

N. Bor e mbajti idenë themelore për modeli plane-
tar të atomit, por të zbatuar te kuanti. Gjatë formuli-
mit të modelit, Bori është udhëhequr nga kuptimet e 
kuantit për emisionin dhe absorbimin e rrezatimit të 
propozuar nga Planku dhe Ajnshtajni, por ai ka fi tu-
ar supozime të caktuara të cilët nuk kanë bazë me fi -
zikën klasike.

N. Bor më vitin 1913 e propozoi teorinë e cila zba-
tohet jo vetëm te atomi më i thjeshtë–atomi i hidrogje-
nit por edhe për atomet të ngjashëm me hidrogjenin të 
cilët janë të përbërë prej bërthamës së atomit me ngar-
kesë elektrike Ze dhe një elektron rreth bërthamës. 
Sistemet e këtilla janë jonet He+, Li2+, Be3+ etj.

Bori pa ë vërtetime i propozoi këto postulate të ku-
antit si vijon:

Postulati i parë i Borit (postulat për gjendjet sta-
cionare): nga numri i pafundshëm i orbitave të elek-
troneve, të cilët janë të mundshëm sipas fi zikës klasike, 
ekzistojnë vetëm orbita rigoroze të caktuara me energji 
të caktuara. Këto orbita të mundshme u quajtën orbi-
ta stacionare.

Elektroni kur lëviz nëpër orbita stacionare nuk 
emeton rrezatim elektromagnetik, pa dallim se lëviz 
me nxitim. Atomi, elektronet e të cilit gjenden në orbi-
ta stacionare është stabil. Këto gjendje të atomit janë të 
pavarur nga koha dhe quhen gjendje stacionare.

Postulati i dytë i Borit (rregulla për kuantin e or-
bitave) ekzistojnë vetëm ata orbita stacionare të elek-
tronit për të cilat momenti i impulsit të elektronit i cili 
është i barabartë me prodhimin e impulsit të tij p=mv 
dhe rrezes r, është madhësi e kuantit, do të thotë fi ton 
vetëm vlera të caktuara diskrete:

   
�

�
2
hnrvm nne   ,       (2) ....,3,2,1�n

ku me është masa e elektronit, vn shpejtësia në orbi-
tën n me rreze rn, h është konstanta e Plankut, n është 
numër i plotë pozitiv, më vonë u quajte numri krye-
sor kuanti.

Postulati i tretë i Borit (rregulla për frekuen-
cat):gjatë kalimit të atomit nga në gjendje staciona-
re me energji En në një gjendje të dytë stacionare me 
energji Em, ai emeton ose absorbon një kuant me ener-
gji hf, ashtu që ai kuant është i barabartë me ndryshi-
min e energjive të këtyre dy gjendjeve.

Për En > Em atomi emeton foton me energji

  mnnm EEhf �� , (3) 

Në këtë formulë Enm është frekuenca e fotonit të 
emetuar ose, sikurse akoma quhet frekuenca e kalimit 
nga gjendja n gjendjen m. Këto kalime quhen kalime 
të kuantit.

Për të kaluar atomi prej gjendjes me energji më 
të vogël Em në gjendjen me energji më të madhe En 
është e nevojshme ai të absorboj foton me energji 

mnmn EEhf �� . 

Teoria e Borit lehtë dhe në mënyrë të kapshme e 
përshkruan lëvizjen e elektroneve rreth bërthamës së 
atomit dhe emisionin edhe absorbimin e energjisë te 
atomet. Megjithatë, faktet eksperimentale të mbled-
hura, nuk kanë mundur të sqarohen me teorinë e teo-
risë së Borit. Njëra nga shkaqet themelore për pa suk-
sesin e teorisë së Borit është ajo që ajo nuk është as 
vijimisht kuant, në përputhje me klasiken; nga njëra 
anë zbatohen rregullat për kuantin, por nga ana tjetër 
llogaritet se lëvizja e elektronit nënshtrohet ligjeve kla-
sike.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Pse futen modelet e atomit
2. Cilat veti të atomit mund të sqarohen me modelin 
planetar?
3. Vallë ligjet e fi zikës klasike vlejnë edhe për mikro 
botën?
4. Si e sqaron Radefordi stabilitetin e atomit?
5.  Si thonë postulatet e Borit?
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16.3. MODELI VALOR I ATOMIT

Në idenë për natyrën e valës së materies De Broli 
vjen me qëllim t’i sqaron gjendjet stacionare të atomit 
janë rezultat e natyrës valore të materies. Edhe pse vala 
e De Brolit nuk guxon të identifi kohet me ndonjë valë 
klasike, formalisht postulati i dytë i Borit mund të fi to-
het prej kushtit sipas të cilit te çdo shteg stacionar janë 
vendosur numër i plotë i gjatësisë valore të Brolit (kusht 
për formimin e valëve të stojnit). Pas të gjitha shtigjeve 
tjera stacionare vjen deri te zhdukja e valëve për shkak 
të interferencës së tyre.

Domethënë, ekzistimi i valëve të stojnit është mu-
ndshme vetëm te orbita 2πrn te e cila ka numër të plotë 
të gjatësive valore:

      (n = 1, 1, 3, ....)  ,     (1) .�� nrn2

ku rn është rrezja e orbitës n. Prandaj, gjatësia valore e 
valëve të mundshme është:

  
nevm

h
�.  . (2) 

ku me është masa e elektronit, vn është shpejtësia e tij 
dhe rn rrezja e orbitës, n është numër i plotë.

Pasoja i diskontinuitetit e gjatësisë valore është edhe 
diskontinuiteti i momentit të impulsit. Duke pasur pa-
rasysh relacionin (2), fi tohet:

 
vm

hnr
e

n ��2  . (3) 

Përkatësisht, kushti për kuanti më momentin e im-
pulsit është:

 
�

�
2
hnrvm ne  , (4) 

që paraqet formë identike e postulatit të dytë të Borit i 
cili tani ka ndonjë domethënie fi zike. Kjo paraqet inter-
pretim të madh të gjendjeve stacionare e shënon edhe 
fi llimin e rigorozitetit të mekanikës së kuantit me të ci-
lën ka sukses natyrisht të puthiten të gjitha vështirësitë 
të lidhura me zbatimin e mikro grimcave.

Plank, Ajnshtajni dhe Bori kanë treguar se principi 
për vijueshmëri është prishur në botën e mikro grim-
cave. Megjithatë, duke pranuar principin për kuantim, 
elektroni sipas Borit, megjithatë lëviz sipas orbitës kla-
sike. Edhe pse de Broli një hipotezë e zëvendëson me 
tjetër hipotezë– hipoteza për veti valore të materies 
është zgjerim të natyrës dyfi shore të materies. Nëse 
elektroni shqyrtohet si valë koncepti “trajektore” është 
e pakuptimtë, pasi për valën nuk ekziston lokal hapësi-
nor, por sipas α edhe trajektorja.

 

rn 

.�e-
 

 
Fig. 1. Te orbita stacionare me rreze rn (n=6) janë 

vendosur 6 gjatësi valore të Brolit.

Por se si në atë rast mundet të përshkruhen gjendjet 
e kuanteve të atij sistemi?

Përgjigja e kësaj pyetje përfshihet te punimet e 
Shredingerit, Hajzenbergut. Pauli, Dirak, Born etj. 
Mund të themi se pasojë e ndërlikuar natyra valore kor-
puskulare e mikro grimcave është edhe pamundësia për 
matje precize të njëkohësishme të koordinatës Δх dhe 
impulsit Δр të mikro grimcave të dhëna me relacionin 
e Hajzenbergut

� hpx -��� x � �@��

Pamundësia për matje precize të njëkohësishme të 
koordinatës dhe impulsit kontribuojnë për pa përcak-
tueshmërinë e trajektore së mikro grimcave. Kjo do të 
thotë se në mekanikën e kuantit koncepti klasik tra-
jektorja 9orbita), kur shqyrtohet lëvizja e elektronit në 
përpjesë atomike, e humb domethënien e vet parapra-
ke. Kështu, në pajtim me mekanikën e kuantit, në vend 
për trajektoren nëpër të cilat qarkullojnë elektronet, fl i-
tet për re të gjasës.
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16.4. MODELI I BORIT DHE 
SHPJEGIMI I SPEKTRAVE

E domosdoshme ishte pyetja:a është e mundur duke 
i shfrytëzuar postulatet e Borit, t‘i përcaktojmë rrezet 
e orbitave stacionare, shpejtësinë lineare të elektroneve 
dhe energjinë e atomit të hidrogjenit?

ern

nv�

Q=+Ze

Fig.1.

Të përkujtohemi se sipas këtij modeli elektroni rreth 
bërthamës atomike të hidrogjenit dhe joneve të ngjash-
me me atë, lëviz nëpër orbita stacionare të caktuara ne 
dy kushte: njëri klasik dhe tjetri i kuantit. Le të supozoj-
më se ekziston atom i përbërë nga bërthama me ngarke-
së Ze dhe një elektron (fi g. 1). Gjatë lëvizjes së njëtrajt-
shme të elektronit nëpër orbitën stacionare n– me rreze 
rn, është plotësuar kushti klasik:

  2

2

o

2

4
1

nn

ne

r
Ze

r
vm

�
� , (1) 

ku me është masa e elektronit, vn është shpejtësia e tij li-
neare, e0 është konstanta dielektrike e vakuumit.

Orbitat rrethore të lejuara të elektronit janë përcak-
tuar me kushtin e kuantit,të dhënë me postulatin e dytë 
të Borit:

  
�

�
2

hnrvm nne  .  (2) 

Meqenëse prej barazimit (1) dhe (2) ekzistojnë 
vetëm dy madhësi të panjohura, është e mundshme nga 
ata të caktohet shpejtësia vn dhe rrezja rn. Nga Barazimi 
(2) fi tohet:

            
ne

n rm
hnv

�
�

2 ;       n = 1, 2,... (3) 

Nëse barazimi (3) ngrihet në katror dhe zëvendëso-
het te (1), për rrezen e orbitës stacionare n–fi tohet:

  
�


�

e
n

mZe
h

nr
2

2
2 o   . (4) 

Për atomin e hidrogjenit (Z=1) orbita e parë stacio-
nare (n=1) ka rreze më të vogël. Ajo është:

  
�


��

eme
hra 2

2

o
o

1   . (5) 

Madhësia a0 është quajtur rreze e Borit. Sipas mo-
delit të Borit, elektroni te atomi i hidrogjenit mund të 
lëviz nëpër orbita rrethore vetëm me rreze të caktua-
ra. Rrezet r1, r2, r3,...,rn paraqesin rrezet e orbitës së par, 
dytë, tretë,...,n të Borit. Rrezet e orbitave rrethore staci-
onare të elektronit te atomi i hidrogjenit ndër veti sillen 
si katrorët e numrave të plotë natyror.

22222
321 ...:4:3:2:1...::: nrrrr n �  

E pa shmangshme është pyetja sa është madhësia e 
rrezeve të elektronit të parë, të dytë etj., të atomit të hi-
drogjenit? Duke shfrytëzuar barazimin (4) do ta caktoj-
më rrezen e orbitës më të afërme të atomit të hidrogje-
nit, të ashtuquajturën rrezja e Borit a0:

�


��

eme
h

ra 2

2

o
o

1  

 

kg1010938,9C)1060218,1(
s)J10626,6(NmC10854,8

31219

23412212

o ��

����

�����

���
�a

 

m1053,0 10
o

��-a . 

Kjo madhësi është në pajtim me atë që dimë për 
madhësinë e rrezes së atomit.
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Rrezja e dytë e Borit është:

��� oo
2

2 42 aar 2,12�10�10 m . 

Rrezja e orbitave stacionare të elektronit është 
madhësi e cila vështir mund të matet. Megjithatë, ener-
gjinë që e absorbon ose e emeton atomi, eksperimenta-
lisht mund të caktohet. Sipas postulatit të parë të Borit, 
elektroni lëviz në orbita stacionare të cilëve u përgjigjet 
energji saktë të caktuar. Energjia En e elektronit në ato-
min e hidrogjenit përcaktohet me:

        2

4

2 8
1

h
em

n
E e

n 2
o

��        n = 1, 2,.. (6) 

Barazimi (6) tregon se energjia e elektronit (bashkë 
me atë edhe e atomit) është e kuantit, d.m.th., janë të le-
juara disa vlera të energjisë. Vlera negative e energjisë 
tregon që ekziston sistem i lidhur: bërthama dhe elek-
troni formojnë atom.

Atomi mund të gjendet në gjendej energjetike të 
ndryshme të cilat përcaktohen me numra të plotë (ku-
antit) n. Përderisa ekziston gjendje e lidhur ndërmjet 
elektronit dhe bërthamës së atomit, energjia ka vlera ne-
gative. Energjia e elektronit të lirë nuk është e kuantit.

Energjia më e vogël e mundshme e atomit i për-
gjigjet gjendjes themelore, ku n=1. Gjendjet me n > 1 
kanë energji më të mëdha, dhe ata janë gjendje të eksci-
tuara (ngacmuara) të atomit.

Te barazimi (6) nëse zëvendësohen vlerat për ma-
sën dhe ngarkesën e elektronit, konstantën dielektrike 
0 dhe konstanten e Plankut, do të fi tohet energjia e or-
bitës n– të Borit, ajo është:

eV1598,13J11018,2
22

18
n

nn
E ����� �  

eV6,131  ��E ,  n=1,  është orbita e parë e Borit

eV39,3eV6,13
4
1

2   ����E , n=2,  është orbita 

e dytë etj.

Domethënë energjia rritet me 1/n2 (pasi është ne-
gative) dhe për n tenton nga zero: atëherë elektroni 
shkëputet nga atomi, d.m.th., atomi jonizohet.

Do të theksojmë se energjinë e përgjithshme që e 
ka elektroni në njërën nga orbitat stacionare i përgjigjet 
një niveli energjetik (gjendja e kuantit e atomit). Sipas 
kësaj, për çdo orbitë stacionare të elektronit, stomi kas 
nivel energjetik saktë të caktuar.

Gjatë zmadhimit të n, nivelet energjetike afrohen 
kah një kufi , i cili i përgjigjet vlerës në pakufi  n.

Sipas postulatit të tretë të Borit gjatë kalimit nga një 
nivel energjetik me energji En në nivelin energjetik më 
të ulët Em (n > m), emetohet kunat me energji:
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8 nmh

emEEhfE e
mnf  

Frekuenca f të fotoneve të emetuara– vijat spektrale 
për këtë kalim të atomeve të hidrogjenit është:
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emf e ,   m < n  (7) 

Po ashtu, shprehja 
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em
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�  

është e njohur si konstantë e Ridbergut R. Me zëvendë-
simin e vlerave numerike të konstanteve e, h, me, c, për 
konstanten e Ridbergut fi tohet 

R = 1 097 373 1,77  m-1 . 

Sipas kësaj, barazimi (7) merr formën:

   �
�

�
�
�

� �� 22
11

nm
cRf ,   m < n . (8) 

Frekuencat e njehsuara, (respektivisht gjatësitë va-
lore), për vijat spektrale të atomit të hidrogjenit sipas 
barazimit (9), plotësisht pajtohen me rezultatet ekspe-
rimentale. Kjo ishte një dëshmi e sigurte që e vërteton 
saktë dhe zbatimin e teorisë së Borit gjatë shpjegimit të 
spektrit të hidrogjenit.
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Barazimet e përmendura të Borit mundësojnë që 
grafi kisht thjesht të paraqitet krijimi i vijave spektra-
le dhe ligjshmëritë e serive spektrale te atomi i hidro-
gjenit.

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5  

Seri e Lajmanit

Seri e 
Balmerit

Seri e 
Pashenit

Fig. 2.

Në fi gurë 2 janë paraqitur skematikisht orbitat rret-
hore të mundshme të elektronit te atomi i hidrogjenit. 
Shigjetat tregojnë nga cila orbitë në cilën orbitë elektro-
ni kërcen. Njëkohësisht çdo shigjetë simbolizon edhe 
një vijë spektrale. Këtu qartë shihet se një seri spektrale 
e krijojnë të gjitha vijat që fi tohen nga kërcimet e elek-
tronit nga cilado orbitë më e largët në orbitën e caktuar.

Përfi timi skematik i vijave spektrale dhe seritë në 
spektrin e hidrogjenit shumë më qartë paraqiten ndër-
mjet niveleve energjetike të atomit.

Në fi g. 3 me vija horizontale janë paraqitur nivelet 
energjetike të atomit të hidrogjenit, d.m.th., gjendjet 
e mundshme energjetike (gjendjet e kuantit të atomit 
të hidrogjenit). Vija horizontale e shënuar me n=1, e 
paraqet gjendjen energjetike më të ulët të atomit, res-
pektivisht gjendjen themelore energjetike kur atomi 
nuk është i ngacmuar. Vija e më sipërme, e shënuar me 
n e paraqet kufi rin e spektrit energjetik diskret të 
atomit, respektivisht nga atje elektroni e lëshon atomin 
dhe emetohet spektër i kontit.
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JONIZIMI I ATOMIT
–KONTINIUM

e Brekelit
e Pashenit

Seri e 
Balmerit

gjendja e parë e 
ngacmimit

Seria e Lajmonit

gjendja themelore

Fig. 3. Radhitja e niveleve energjetike te atomi i 
hidrogjenit dhe kalimet e mundshme e kuantit

Çdo segment vertikal me shigjetë simbolizon nga 
një kalim e kuantit të atomit, ndërsa njëkohësisht edhe 
nga një vijë spektrale që paraqitet gjatë atij kalimi.

Kur elektroni kalon nga cilado orbitë më e largët 
(n=2, 3, 4,...) në të parën (m=1) fi tohet seri e Lajmanit. 
Kjo seri gjendet në pjesën ultravjollcë të spektrit. 
Frekuenca e vijave spektrale njehsohet me barazimin:

 ��
�

�
��
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�
�� 22

1
1
1

n
Rcf  ,     n=2, 3, 4 ..... (9) 

Seria e Balmerit fi tohet kur elektroni kërcen nga ci-
lado orbitë më e largët (n=3, 4, 5,...) në të dytën (m=2). 
Kjo seri gjendet në pjesën e dukshme të spektrit:

 ��
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�
�� 22

1
2
1

n
Rcf  ,    n= 3, 4, 5 ..... (10) 

Mund të përfundohet se me modelin e Borit për 
atomin në mënyrë të thjeshtë mund të shpjegohet spek-
tri i hidrogjenit, por jo edhe i atomeve më të përbërë.
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SHEMBULLI 1. Sa energji minimale duhet të absor-
bojë atomi i hidrogjenit për t‘u jonizuar?
Zgjidhje: Ajo energji është e barabartë me energjinë 
për ,,shkëputjen“ e elektronit nga atomi i H:

E = E7 - E1;   kade {to 2

4

1
8 h

em
E e

2
o

��  ; n=1 

234212

76434

1
)1062,6()1085,8(8

106,11011,9
��

��

����

���
��E  

eV598,13J1018,2 18
1 ����� �E  

E = 0 - (- 13,6 eV) = 13,6 eV. 

  prej ku

Të njëjtën energji prej 13,6 eV atomi i hidrogjenit e 
emeton në formë të rrezatimit elektromagnetik kur ka-
lon nga gjendja e jonizuar në gjendjen neutrale, d.m.th., 
kur joni H+–pranon një elektron të lirë. Kjo energji qu-
het energji e lidhjes së elektronit në atom.

Pyetje dhe detyra
1. Çka është niveli spektral?
2. Çka është vija spektral? Cilët seri spektrale i ka hi-
drogjeni? Si paraqiten në mënyrë skematike dhe si 
fi tohen?
3. Kur elektroni pranon vlera negative të energjisë?
4. Cakto shpejtësinë e e elektronit te orbita e parë e 
Borit dhe krahasoni me shpejtësinë e dritës.

(Përgjigje. 2,19.106 m/s)
5. Gjatë absorbimit të një fotoni, elektroni në atomin 
e hidrogjenit kalon nga orbita e dytë stacionare në të 
tretë. Të caktohet energjia dhe frekuenca e fotonit.

 (Përgjigje. 1,88 eV; 1,78.1014 Hz)

Kërkoni në ueb faqen e internetit:
http://www.n–t.org/ri/br/sf05.htm

16.5. PROVA E FRANK – HERCOVIT

Prova e Frank–Hercovit është vërtetim direkt ekspe-
rimental dhe arsyeja e postulateve të Borit për ekzisti-
min e gjendjeve stacionare te atomet dhe rregulla për 
frekuencat. Me këtë provë i vendohet fundi në dyshi-
met e hipotezës së kuantit. Të njëjtin vit 1913, kur u pa-
rashtruar edhe teoria e Borit, fi zikanët gjerman J. Frank 
dhe G. Herc në mënyrë eksperimentale e vërtetuan ek-
zistimin e niveleve diskrete energjetike te atomet, por 
me atë edhe korrektësia e postulateve të Borit. Sipas te-
orisë së Borit, energjia bartet në pajtim me Plankun në 
përcaktimin e kuanteve, por pastaj rrezatohet në for-
më të valëve elektromagnetike të cilat kanë gjatësi va-
lore të caktuar e cila mundet të matet dhe të njehsohet. 
Po ashtu, atomi kalon prej njërit në tjetrën gjendje sta-
cionare.

J. Frank dhe G. Herc i kanë studiuar përplasjet e 
elektroneve me atomet te avulli ose gazi i holluar. Prova 
e parë është realizuar me atome të zhivës, por më vonë 
janë shfrytëzuar edhe atome tjera. Gjatë provës reali-
zohet matje e energjisë së humbur të elektroneve gjatë 
përplasjes me atome të zhivës, por njëkohësisht vërehet 
edhe spektri i emisionit që paraqitet. Përplasjet e elek-
troneve me atomet e zhivës mund të jenë elastike dhe 
jo elastike. Gjatë përplasjes elastike nuk ndryshon sipas 
madhësisë as shpejtësia, as energjia e elektroneve, por 
vetëm drejtimi i lëvizjes së tyre. Gjatë përplasjes jo ela-
stike elektroni e bart energjinë e tij te atomi me të cilin 
përplaset. Po ashtu, atomi shqetësohet, por pas kohës 
prej afërsisht 10 s përsëri kthehet te gjendja e vet theme-
lore, me emisionin e kuantit të dritës me gjatësi valore 
të caktuar e cila mundet të matet gjatë vet provës.

Te atomet e rënda, sikurse që është, për shembull, 
atomi i zhivës për shkak të tërheqjes së fuqishme elek-
tronike nga ana e bërthamës, shumë është e vështirë 
të del elektroni prej shtresave të brendshme. Energjia 
e lidhjes të atyre elektroneve është disa mijëra elektron 
volt. Megjithatë, te elektronet e jashtëm (valent), është 
vetëm disa elektron volt. Te eksperimentet e Frankut 
dhe Hercit pikërisht elektronet valent marrin pjesë.
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Atomi i zhivës ka një elektron valent energjia e të ci-
lit te gjendja themelore është Eo =–10,42 eV, por ener-
gjia e nivelit të parë të shqetësuar është E1=–5,59 eV. 
Nëse prej ndonjë shkaku atomi i zhivës kalon te gjendja 
e parë energjetike e shqetësuar, gjatë kthimit te gjendja 
themelore emetohet fotoni me energji:

hf=E1-Eo =-5,59-(-10,42) eV = 4,83 eV. 

Prova e Frank–Hercovit në mënyrë skematike është 
treguar te fi g. 1. Gypi special i qelqit С te i cili gjendet 
avujt e zhivës nën shtypje të ulët, rreth 133 Ра. Gjatë 
kësaj shtypje te gypi ka numër të mjaft ueshëm të ato-
meve të zhivës të cilët gjenden në largësi të madhe njëri 
prej tjetrit. Anoda α është nën tension përkatës, ashtu 
që elektronet, të emetuar me emision termo elektronik 
prej katodës K, përshpejtohen kah anoda. Para anodës 
gjendet elektroda grillë G. Ndërmjet katodës dhe grillës 
G është lidhur tension përshpejtues për elektronet i cili 
mund të ndryshon me potenciometër Р.

V
0A

     K                   A

P

B1

B2

     G

   C

B3

Fig. 1. Paraqitje skematike e provës së Frank–Hercit

Grilla G është në diçka potencial pozitiv në lidhje 
me anodën dhe i pranon elektronet të cilët kanë hum-
bur pjesë të energjisë gjatë përplasjeve jo elastike 
me atomet e zhivës. Kështu. Mikro ampermetri μA i 
regjistron vetëm ato elektrone të cilët nuk kanë përjetu-
ar përplasje jo elastike. Tensioni përshpejtues Ui, të fi tu-

ar prej baterisë B1, me potenciometër Р mund të ndrys-
hon në mënyrë të kontinuar prej zero deri përafërsisht 
30V. Tensioni i bashkangjitur i frenuar ndërmjet grillës 
G dhe anodës α prej baterisë B2, me vlerë prej afërsisht 
0,5 V, gjatë provës ngel konstant.

Prova e Frank–Hercit është realizuar në këtë mënyrë: 
gjatë temperaturës së caktuar prej katodës së skuqur, në 
njësi kohe, emetohet numër konstant i elektroneve të 
cilët n[ën ndikimin e tensionit ndërmjet katodës dhe 
grillës, zmadhohet energjia kinetike e elektroneve, pra 
numër më i madh i elektroneve kalojnë nëpër grillën G 
dhe e vazhdojnë rrugën kah anoda А.

  0              5           10            15   U (V) 

I      4,9V       4,9 V 

Fig. 2.

Si rezultat i asaj mikrometri μA, sikurse edhe te të 
gjithë aparatet termoelektronike, tregon rritje të fuqisë 
së rrymës së anodës I. Rritja e këtillë e rrymës së anodës 
shkon deri te tensioni përafërsisht 4,9 V, përkatësisht 
energjia kinetike e elektroneve prej 4,86 eV. Gjatë këtij 
tensioni fuqia e rrymës menjëherë bie. Rezultatet prej 
matjeve grafi kisht janë treguar në formë të varësisë së 
rrymës prej tensionit të bashkangjitur, (fi g.2).

Gjatë analizës së lakores, të paraqitur te fi g.2, vëre-
het se fuqia e rrymës për tension prej 4,9 V menjëherë 
bie, ai është minimumi i parë. Me zmadhimin e mëtutje-
shëm të tensionit, fuqia e tensionit, fuqia e rrymës për-
sëri rritet deri 9,8 V. Për tension 9,8 V (ose 2. 4.9 V), 
fuqia e rrymës përsëri shpejtë bie, por te grafi ku paraqi-
tet minimumi i dytë.
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Te faktet eksperimentale të vërejtura J. Frank dhe G. 
Herc u kanë dhënë krejtësisht sqarim të drejtë, d.m.th., 
atomet e zhivës e kanë pranuar energjinë rigoroze në 
sasi–kuanti të caktuar. Për tension deri 4,9 V, për-
katësisht për energji të elektroneve më të vogël se 4,9 
eV, përplasjet e tyre me atomet e zhivës janë vetë elasti-
ke, pa ndryshim të energjisë, por si rezultat i asaj fuqie 
të rrymës së anodës rryma rritet. Por për tension saktë 
të caktuar prej 4,9 V, kur elektronet janë me energji ki-
netike prej 4,9 eV, ndërmjet tyre edhe atomeve të zhivës 
ndodhin përplasje jo elastike. Gjatë kësaj përplasje jo 
elastike elektronet e bartin energjinë e tyre te atomet 
e zhivës, por me zvogëlimin e energjisë nuk mund të 
arrijnë deri te anoda, pasi i kthejnë tensionet e frenua-
ra. Në atë moment rryma e anodës bie menjëherë. Sipas 
kësaj, atomet e zhivës gjatë përplasjes me elektronet nuk 
pranojnë çfarëdo sasi të energjisë. Atomit të zhivës i për-
gjigjet kuant energji më e vogël prej 4,9 eV. Për energji 
më të mëdha se 4,9 eV përkatësisht fi llon zmadhimi i 
rrymës.

Kur tensioni është prej 4,9 V deri 9,8 V, përsëri 
rrjedhin vetëm elektrone të cilat kanë përjetuar për-
plasje elastike. Megjithatë, për tension ndërmjet kato-
dës dhe grillës prej 24,9V, përsëri ndodhin përplasje 
jo elastike; atomet prej zhivës përjeton dy përplasje të 
njëpasnjëshme me elektronet dhe pranojnë nga dy ku-
ant energji. Përsëri është numër i madh i elektroneve të 
cilët α kanë bart energjinë e atomeve të zhivës she nuk 
mund të depërtojnë deri te anoda, ku fuqia e rrymës 
përsëri bie, ai është minimumi i dytë te grafi ku. Rënia 
e menjëhershme e rrymës ka edhe gjatë tensionit prej 
34,86 V=14,7 V.

Th ënë në përgjithësi, vetëm për tensione të barabar-
ta me sasi numra të plotë prej 4,9 V, elektronet mund 
të përjetojnë 1, 2, 3 etj., përplasje jo elastike me atomet 
e zhivës. Gjatë atyre përplasjeve jo elastike elektronet e 
humbin gjithë energjinë e tyre dhe arrijnë deri te ano-
da. Energjia prej 4,9 eV është karakteristike për atomet 
e zhivës pasi ajo është energji që i takon kalimit prej 
gjendjes themelore në energjinë e shqetësuar. Ndërsa, 
pra, sipas njehsimeve teorike, gjendja e parë energjeti-
ke e shqetësuar e atomeve të zhivës është 4,83 eV mbi 

bazën (gjendje jo e shqetësuar). Me këtë prova e Frank–
Hercit e vërtetoi ekzistimin e gjendjeve energjetike të 
diskontinuara te atomet. Prova e Frank–Hercit ekspe-
rimentalisht e vërteton karakterin e spektrit të diskon-
tinuar, për të cilën është treguar edhe te postulati i tretë 
o Borit.

Prova e Frank–Hercit është drejtpërsëdrejti vërte-
tim për ekzistimin e niveleve energjetike të diskontinu-
ar te atomet. Në të vërtetë, energjia e brendshme e ato-
mit nuk mundet të ndryshon në mënyrë të kontinuar. 
Ajo ndryshon me kërcime me saktë sasi të caktuara, të 
qenësishme për çdo atom.

16.6. MODIFIKIMIMI I ZOMERFELDIT 
TË TEORISË SË BORIT

Shtark në vitin 1913 e ka vërejtur se vijat spektrale 
te hidrogjeni te fusha e fortë elektrike çahen në shumë 
vija të afërta. Dukuria e strukturës së mirë spektrale të 
hidrogjenit nuk ka mundur të sqarohet me teorinë e 
Borit. Dukuria e çarjes së vijave spektrale në varg prej 
shumë vijave të afërta do të thotë për vlerën e njëjtë të 
numrit kryesor të kuantit u përgjigjen më shumë gjen-
djeve të afërta energjetike.

Për t’i sqaruar këto dukuri A.Zomerfi ld në vitin 
1915 e ka përsosur teorinë e Borit duke futur edhe shti-
gje eliptike. Zomerfi ldi supozon se për lëvizje të elek-
tronit rreth bërthamës atomike, përveç orbitave rret-
hore stacionare, janë lejuar edhe orbita eliptike sta-
cionare me elektricitet të caktuar, analog me lëvizjen 
e planetëve rreth Diellit. Për lëvizjen e këtillë të elek-
tronit në rrafsh të orbitës së tij i përshkruhen dy sh-
kallë të lirë. Kushti i kuantit i dhënë me teorinë e Borit 

�
�

2
hnmvr   nuk është e mjaft ueshme prej të gjitha 

elipsave të mundshme të zgjidhen ato që u përgjigjen 
gjendjeve stacionare të atomit. Zomerfi ldi fut kushte 
universale për kuantim.

Pasi orbita eliptike paraqet lëvizje me dy shkallë të 
lirë, por përshkrimi i tyre është dhënë me dy koordina-
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ta do të ekzistojnë edhe dy numra të kuantit: radial nr 
dhe azimuti nφ. Sipas kushteve i jep Zomerfi ldi stacio-
nare do të jenë vetëm ato shtigje eliptike të cilat kënaqin 
dy kushte të kuantit, në vend një sikurse që ishte te teo-
ria e Borit. Kështu te teoria e Zomerfi ldit vlen:

   . (1) rnnn �� �

�� K� nnn r  ,    odnosno        �K nnpërkatësisht

Prej këtu fi tohen vlerat për numrin radial të kuantit

0Krn ;  rn  = 0, 1, 2, 3, 

Domethënë, numri radial i kuantit nr është numër 
i plotë pozitiv ose zero. Prandaj, numri radial i kuan-
tit mund të jetë edhe zero. Kur nr = 0, do të jetë edhe 
pr = 0, që do të thotë r = const, d.m.th., orbita është vijë 
rrethore.

Për përshkrimin e gjendjes së elektronit, të elipsave 
të ndryshme, është futur dhe numrin i azimutit të ku-
antit. Pasi gjysmëboshti i vogël nuk mund të fi ton vlerë 
të barabartë me zero, kur b>0, nφ > 0.

Prandaj, numri i azimutit të kuantit nφ i fi ton këto 
vlera pozitive:

;    = 1, 2, 3, . . . n .  0A�n �n

Për elipsën vlen se gjysmëboshti i madh është më i 
madh ose në rastin e fundit e barabartë me të voglën: 
α = a0 n2; b = a0 nnφ

Orbita e ka formën e vijës rrethore kur 

nr = 0, por nφ = n

Pasi 
n
n

a
b ��  vijon se mund të ekzistojnë orbita 

eliptike të atilla te të cilat prej gjysmëboshtit të madh 
është e barabartë me herësin prej dy numrave të plotë.

Numri kryesor i kuantit n e përcakton gjysmëbo-
shtin e madh në elipsa dhe ajo është e barabartë për të 
gjitha gjendjet të një niveli energjetik, por gjysmëbo-
shti i vogël i ndryshon vlerat te kërcimet sikurse edhe 
numri i azimutit të kuantit nφ. Kur numrit të njëj-
të të kuantit n i takojnë vlera të ndryshme të numrit 

të ndryshëm të kuantit, ekziston varg i orbitave elipti-
ke të barabartë me gjysmëboshtin e madh dhe vlera të 
ndryshme diskrete të gjysmëboshtit të vogël.

Në bazë të kësaj që përmend deri më tani, del se 
gjendja e kuantit, e karakterizuar me numrin kryesor 
të kuantit n, ka një orbitë vijë rrethore dhe n–1 orbita 
eliptike të cilat dallohen sipas ekscentricitetit. Te fi g.1 
janë treguar orbitat e mundshme të cilat përgjigjen 
n=3. Këtu ekzistojnë tre mundësi:

 

+Ze 

9ao /Z 

6ao /Z 

n=3, n�=3 

n=3, n�=1

3ao /Z 

n=3, n�=2 

Fig. 1. Orbitat e mundshme të cilat u përgjigjen 
n=3.
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(vija rrethore)

(elipsa)

(elipsa)

Tani mund të përmendën edhe të gjitha vlerat e 
mundshme të nφ dhe nr për numrin kryesor të kuantit 
n, duke fi lluar prej 1 pra deri te 4. Po ashtu, duhet pasur 
parasysh se nφ + nr =n.

Elektronet të cilët lëvizin sipas shtigjeve eliptike, 
me gjysmëboshtin e madh të barabartë, por ekscentri-
citet, do të duhej, të kenë energji të barabartë por mo-
mente të ndryshme të impulsit. Në të vërtetë, shtigjet 
eliptike nuk japin nivele të reja energjetike. Gjendjet 
e ndryshme me vlerë të barabartë të energjisë quhen 
gjendje të degjeneruara. Për shembull, nëse njërës vlerë 
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të energjisë u përgjigjen dy vlerave të numrit të kuan-
tit nφ, thuhet se ajo gjendje është dyfi sh e degjeneruar. 
Për rastin e tre vlerave të nφ, thuhet se ekziston degje-
nerim trefi sh etj.

Zomerfi ldi tregon se për shkak të efekteve relativisti-
ke të elektroneve të atilla nuk janë të barabarta. Kështu, 
për shembull, elektroni sipas shtegut eliptik me ekscen-
tricitet (b<<a) më shumë afrohet deri te bërthama, pra 
shpejtësia e tij zmadhohet. Duke lëvizur sipas shtigje-
ve eliptike elektroni nxitohet kur është më afër deri te 
bërthama (bërthama atomike gjendet në njërën prej fo-
kuseve të elipsës), por e zvogëlon shpejtësinë kur është 
më larg prej atij, që shtegut rrethor nuk ndodhin. Këto 
ndryshime të shpejtësisë kushtëzojnë ndryshime të ma-
sës së elektronit, por me atë ndryshimi edhe i energjisë. 
Elektronet gjatë shtigjeve eliptike me gjysmëbosht të 
madh të ndryshëm kanë energji të ndryshme.

Ndryshimi i shpejtësisë, masa dhe energjia gjatë 
lëvizjes së elektronit shkakton edhe lloj të veçantë të 
lëvizjes të quajtur precesion të rrafsheve të elipsës rreth 
fokusit ku është bërthama. Shpejtësia e rrotacionit të 
elipsës varet prej ekscentricitetit të tij, por ajo është më 
e madhe që është ekscentricitet më i madh.

 

Fig. 2. Precesioni i rrafsheve të lëvizjes së 
elektronit –rozetë.

A.Zomerfi ldi tregon në ndryshimi relativistike të 
masës së elektronit sipas shtigjeve eliptike edhe sipas 

rrugës teorike ka fi tuar orbitë që ndodh me rrotulli-
min e rrafsheve të lëvizjes të elektronit rreth fokusit të 
elipsës. Në atë mënyrë, elektroni në vend të lëviz sipas 
elipsës te rrafshi, elektroni lëviz në hapësirën sipas të 
ashtuquajturës rozeta.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Vallë eksperimenti i Frank–Hercit përveç me atome 
të zhivës mund të realizohet edhe me atomet tjera?
2. Përshkruaje eksperimentin i cili e ka vërtetuar postu-
lati i Borit dhe ekzistimi i kuanteve.
3. Cilat kushte i fut Zomerfi ldi te teoria e tij?
4. Sa numra të kuantit ekzistojnë sipas kësaj teorie?
5. Çfarë energji ka elektroni gjatë lëvizjes sipas elipsave 
me gjysmëbosht të madh të barabartë?

16.7. MODELI KUNAT–MEKANIK 
I ATOMIT

Paralelisht me sukseset e para të arritura të teorisë 
së Borit më qartë vërehen mangësitë e saja. Edhe pas të 
gjitha përsosjes së tyre ajo nuk ka qenë në gjendje deta-
lisht t’i sqaron spektrat e atomeve më të ndërlikuar. Në 
veçanti vështirësitë janë paraqitur gjatë përpjekjeve rre-
gullat për kuantet të zbatohen edhe për atomet me më 
shumë elektrone në kuadër të teorisë së Borit.

Teoria e Borit nuk ka qenë në gjendje t’i sqaron: për 
shembull, struktura e orbitave stabile te atomi i heliu-
mit, i cili ka dy elektron, intensiteti dhe struktura e mirë 
e vijave të veçanta spektrale, sikurse edhe lidhja e ato-
meve te molekulat ose te trupat e ngurtë dhe lëngjet. E 
gjithë kjo e ka imponuar pyetjen për korrektësinë e po-
stulateve të kuanteve dhe ndërtimi i teorisë më të për-
sosur për proceset te atomi. Teoria e re ishte e kriju-
ar prej fi zikani austriak E. Shreder, fi zikanit anglez P. 
Dirak dhe fi zikani gjerman V. Hajzenberg. Ajo quhet 
mekanika e kuantit.

Në mekanikën e kuantit, sikurse zakonisht thu-
het, gjendja e sistemit, d.m.th. gjendja e ndonjë grim-
ce në lëvizje të pikës së dhënë në hapësirë dhe moment 
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i dhënë, mund të përshkruhet me funksion valor* prej 
koordinatave të rreze vektorit ),,( zyxr�  dhe koha. Në 
rastin e përgjithshëm funksioni valor është madhësi 
komplekse e cila mund të shkruhet në këtë formë:

  )(e),(),( trkitrAtr 	��L
����

, (1) 

ku ),( trA �
 – amplituda e valës, por )( trk 	�

��
 – faza e 

valës. Duke u nisur prej relacionit  ����� sincose ii  
funksionin valor mund ta shkruajmë (si shumë të 
numrit realë dhe pjesa imagjinare) në formë të zakon-
shëm për madhësi komplekse:

 
)(sin),(

)(cos),(),(

trktriA

trktrAtr

	��

�	��L
���

����

 , (2) 

Moduli (intensiteti) i funksionit valor mund të fi -
tohet me shumëzimin e funksionit valor (2) me funk-
sionin e tij kompleks të konjuguar të shënuar me 

),(* tr�L : 

)3(),()(sin

)(cos),(*),(),(
222

222

trAtrkA

trkAtrtrtr
���

�����

�	��

�	��LL�L  

Sipas kësaj, moduli i funksionit valor është i bara-
bartë i katrorit prej amplitudës, domethënia fi zike e të 
cilit është gjasa për gjetjen e grimcave te pika e dhënë në 
hapësirë. Vijon se funksioni valor te mekanika e kuantit 
ka interpretim statistikë.

Në bazë të mekanikës së kuantit në vitin 1925 u kri-
jua, model i ri i kuante–mekanike i atomit, kësaj radhe 
model i besnik i cili në mënyrë adekuate e kyç idenë për 
kunatim për përshkrimin e atomit. Barazimi themelor 
në mekanikë e kuantit është e ashtuquajtura barazimi 
i Shredingerit. Ai është barazim diferencial për për-
shkrimin e grimcave jo relativistike (shpejtësitë v<<c) 
me funksione valore të reja. Ajo në mënyrë teorike nuk 
mund të realizohet, po ashtu mundet të realizohen li-
gjet e Njutnit prej mekanikës. Ato mund të vërtetohen 
vetëm eksperimentalisht.

Gjatë lëvizjes së elektronit vijnë në shprehje vetitë 
valore të tij. Gjendja e elektronit të atomit do të për-
shkruhet me katrorin prej modulit të funksionit valor 

2),( tr�L   i cili e paraqet dendësinë e gjasës elektroni 
të gjendet te momenti në pikën e dhënë prej hapësirës 
–vëllimi i atomit.

Sipas mekanikës së kuantit, pozita e saktë e elektro-
nit asnjëherë nuk mund të jetë e përcaktua. Por, mund 
të njehsohet gjasa se një elektron do të gjendet në këtë 
ose në atë pikë në vëllimin e atomit. Për gjendjen e 
dhënë stacionare (gjendja e atillë kanë të gjitha sistemet 
e mekanikës së kunatit te të cilat energjia e përgjithsh-
me nuk varet prej kohës) ajo gjasë është e rëndësishme 
për pika të ndryshme rreth bërthamës. Kur atomi gjen-
det te gjendja e pa shqetësuar, gjasa varet vetëm prej lar-
gësisë së elektronit te bërthama e atomit. Nga ajo, pra 
del se te të gjitha pikat që gjenden në një sferë me rreze 
r dhe qendër te bërthama e atomit, gjasa që të gjendet 
elektroni është e barabartë. Në këtë mënyrë për të kriju-
ar supozim për shpërndarjen e e gjasave thuhet se pozi-
tat e ndryshme të elektronit te atomi formon një lloj re 
elektronik rreth bërthamës së atomit (fi g. 1).

 

 

Fig.1. Re e elektronit

* Funksioni valor ),( tr�L  në përgjithësi është madhësi 
komplekse, ai kyç 1��i  dhe është e mundshme të vërehet, 
Nga ana tjetër 2L , katrori i vlerës absolute është Ψ është gjit-
hmonë madhësi reale pasi që te 2L  mund të japim interpre-
tim fi zik real.
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Dendësia e kësaj reje elektronike është e ndryshme 
në pika të ndryshme në vëllimin e atomit. Reja elektro-
nike është më e dendur atje ku është më e madhe gjasa 
të gjendet elektroni, por forma e resë varet prej gjendjes 
stacionare. Në cilin do pikë te vëllimi i atomit dendësia 
e resë të elektronit është proporcionale me gjasën e elek-
tronit të gjendet në atë pikë.

Në pajtim me principin e Hajzenbergut për pa për-
caktueshmërinë, për disa orbita të caktuara te atomi nuk 
mund të fl itet. Atëherë, që në realitet paraqesin orbita të 
Borit të elektronit te atomi të hidrogjenit. Atëherë, që në 
realitet paraqesin orbita të Borit te elektroni te atomi i 
hidrogjenit? Për shembull, kur ai gjendet te gjendja the-
melore e pa shqetësuar. Në pajtim të mekanika e kuantit 
për gjendjen stacionare të atomit, dendësia e gjasës 2L  
elektroni të gjendet në largësi r prej bërthamës atomike 
është paraqitur me lakoren e fi g. 2.

             0,05                  0,15      r(nm)

2L
0,53 nm

Fig. 2.

Vërehet se maksimumi i lakores është largësi r e ba-
rabartë me rrezen prej orbitës së parë të Borit të elektro-
nit r=a0 = 0,53. 10–10m. Çfarë është ajo? Ky rezultat pa-
raqitet si rast special prej përfundimit të përgjithshëm: 
orbita stacionare e Borit të elektronit paraqesin vend 
gjeometrik të pikave, ku elektroni mund të gjendet me 
gjasë të madhe.

Në këtë mënyrë në pajtim me modelin kuant–meka-
nik për atomin, lëvizja e elektronit rreth bërthamës së 
atomit nuk realizohet sipas orbitave, por te zona ku gja-

sa ai të gjendet është më e madhe. Në atë mënyrë elek-
troni rreth bërthamës së atomit përshkruan një re elek-
tronik–hapësira rreth bërthamës së atomit te i cili ekzi-
ston gjasë më e madhe të gjendet elektroni.

Postulatet e Borit, të riformuluara sipas model të 
kuant mekanik të atomit, thotë:

1. Elektronet në një sistem (atomi, molekula, joni 
etj.,) gjenden në gjendjet rigoroz të caktuar të cilat qu-
hen gjendje stacionare dhe karakterizohen e energji të 
caktuara.

2. Gjatë kalimit të elektroneve ndërmjet gjendjeve 
stacionare emetohen ose absorbohet foton në pajtim, 
tani më me relacionin e njohur:

  mnnm EEhf ��  (4) 

Sipas mekanikës së kuantit çdonjëra prej gjendje-
ve stacionare të mundshme të elektronit te atomi është 
përcaktuar me katër numra të kuantit.

16.8. PËRCAKTIMI I GJENDJES SË 
ATOMIT ME NDIHMËN E NUMRAVE 
TË KUANTIT

Sipas mekanikës së kuantit çdonjëra prej gjendje-
ve stacionare të mundshme të elektronit te atomi është 
përcaktuar me katër numrat e kuantit.

1. Numri kryesor i kuantit n e përcakton energjinë e 
gjendjes së elektronit të atomit dhe mundet të ketë vlera 
numra të plotë prej 1 deri në pakufi  ( 7� ....,3,2,1n ). 

Gjendja me energji të ulët, d.m.th., për vlera më 
të vogla të n elektroni fuqishëm është lidhur me bërt-
hamën dhe reja elektronike është koncentruar te largësi 
jo më pak prej tij. Në gjendjen themelore me n=1, reja 
elektronike është më e dendur në largësi r=a=0,53 10–10 
(fi g. 2) të quajtur rrezja e Borit. Ajo largësi puthitet me 
orbitën e parë rrethore te modeli i Borit për atomit. Më 
të mëdha, por prej rendit të njëjtë 10–10 m, janë dimensi-
onet e resë elektronike në gjendjet n = 2, 3,....

2. Numri orbital i kuantit l e përcakton madhësinë 
e momentit orbital të elektronit – momenti i impulsit 
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të elektronit rreth bërthamës të atomit i cili quhet mo-
menti orbital l

�
. Ai është madhësi vektoriale me kahe të 

caktuar dhe qëndron normal në rrafshin orbital të elek-

tronit. Momenti orbital l
�

 mund të ketë vetëm vlera të 
caktuara – është kuantuar. Vlera numerike të lejuara të 
tij janë dhënë me shprehjen:

 
�

����
2

1(1( hlllll �
�

 (1) 

Për vlerën e dhënë të numrit kryesor të kuantit n, 
numri orbital i kuantit l mund të jenë këto vlera:

   (2) )1(...,3,2,1,0 �� nl
Domethënë numrin orbital i kunatit l për n të dhënë 

mund të ketë n vlera të ndryshme. Sipas mekanikës së 
kuantit, ku edhe çfarëdo atom të mundshme janë gjen-
djet e elektronit edhe për rastin kur l=0. Në këtë gjen-
dje vijon sipas relacionit (5), se momenti orbital i elek-
tronit 0�l

�
.  Relacioni (2) vijon, te gjendja e kuantit 

të dhënë, të caktuar me numrin e kuantit kryesor n, të 
atomit të hidrogjenit dhe atij atome të ngjashme (jonet 
të He+, Li++, Be+ të cilët përbëhen prej bërthamës së ato-
mit me mbushje Ze dhe një elektron rreth bërthamës, 
Z – numri rendor i atomit) i takojnë më shumë gjendje 
t elektronit. Ato gjendje janë edhe gjendjet e një atomit 
me një elektron, sikurse që është atomi i hidrogjenit dhe 
atij atome të ngjashme. Për vlera të ndryshme të numrit 
orbital të kuantit, gjendet quhen dhe shënohen në këtë 
mënyrë:

n=1 l=0 s–gjendja, 1s

n=2
l=0
l=1
l=0

s– gjendja, 2s
p– gjendja, 2p
s– gjendja, 3s

n=3
l=1
l=2
l=0

p– gjendja, 3/j
d– gjendja, 3d
s– gjendja, 4s

n=4
l=1
l=2
l=3

p– gjendja, 4/p
d– gjendja, 4d
f– gjendja, 4f

Vërejmë se gjendjet e elektronit për vlera të ndrysh-
me të l shënohen me shkronjat s, p, d, f dhe me radhë 

më tutje me shkronjat e alfabetit latin, para së gjithash 
çdonjëra gjendet te numri kryesor i kuantit n te i cili ato 
i takojnë.

3. Numri magnetik i kuantit ml e përcakton 
madhësinë e projeksionit e momentit orbital të elek-
tronit sipas drejtimit të caktuar në hapësirën i cili është 
caktuar me kahen e fushës magnetike të jashtme. Në 
mekanikën e kuantit ky drejtim zgjidhet për së gjati Z 
boshti prej sistemit kënddrejtë të koordinatave.

Numri magnetik i kuantit ml, për numër orbital 
të kuantit l, mund të ketë në përgjithësi 2l+1 vlera të 
ndryshme:

lllllml ),1(...,2,1,0,1...),2(),1(, ��������  (3) 

d.m.th., të gjitha vlerat e plota numerike, duke përfshirë 
zeron prej – l deri +l.

Çdo grimcë e elektrizuar kur rrotullohet rreth ndo-
një qendre, pra ashtu edhe elektroni te atomi, krijon 
rrymë rrethore. Ajo do të thotë se elektroni i takon edhe 
momenti orbital magnetik s0

�
 i cili është lidhur me mo-

mentin orbital l
�

 të elektronit nëpërmjet relacionit:

  l
m
e

e
l

��

2
��0  (4) 

ku e dhe me janë mbushje elektrike dhe masa e elektro-
nit. Sipas relacionit (4) vektorët s0

�  dhe l
�

 janë të orien-
tuar në kahe të kundërta.

Nëse zëvendësohet relacioni (1) për l
�

 te relacioni 
(4), atëherë lidhja ndërmjet vlerave numerike të mo-
menteve s0

�
 dhe l

�
 për elektroni mund të shkruhet 

kështu:

)1(
2

)1(
2

�0�����0 ll
m
elll

m
e

B
ee

l
���

 (5) 

Madhësia

ee
B m

eh
m
e

�
��0

42
�

 

quhet magneton i Borit për elektronin.
Pasi atomi i hidrogjenit ka vetëm një elektron, atë-

herë magneton të Borit e jep momentin dypol magne-
tik të atomit të hidrogjenit kur ai gjendet te gjendja the-
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melore e pa shqetësuar. Eksperimentet tregojnë se të 
gjitha atomet kanë momente magnetike të atij rendi të 
madhësisë.

Në mekanikën e kuantit është vërtetuar se projeksi-
oni lz të vektorit l

�
 dhe projeksioni lz0  dhe e vektorit 

l0
�

 sipas kahes së fushës magnetike të jashtme me in-
duksion B

�
, mund të pranon vetëm vlera numra të plo-

të të h

  
�

��
2
hmml llz �  (6) 

Bl
e

lz
e

lz mh
m
eml

m
e

0�
�

��0
222

          (7) 

ku ml është numër magnetik i kuantit.
Te fi g. 1 janë dhënë orientimet e mundshme të 

vektorit l
�

 për l = 2. Numri magnetik të kuantit për 
l=2 i fi ton këto vlera (2l+1)=5: ml = –2, –1, 0, +1, +2, 
Projeksionet e momentit orbital l

�
, pra kemi: 

. ���� 2,,0,,2 �����zl

Në mekanikën e kuantit nuk është kuantuar vetëm 
momenti orbital dhe momenti magnetik orbital i elek-
tronit, por edhe projeksionet e tyre për së gjati boshtit Z, 
e cila puthitet me kahen e fushës magnetike të jashtme.

6�
�

�l

 ml=-1

 ml=1

 ml=0

�
B

�2��zl

Z

 ml=2

                                  l=2                     

 ml=-2

���zl

���zl

�2��zl

0�zl

Fig. 1. Orientimet e mundshme të vektorit l
�

 në lidhje me 
kahen e zgjedhur në hapësirë

Në pajtim me mekanikën e kuantit energjia e elek-
tronit në gjendjen e dhënë te atomi te hidrogjeni sikur-
se edhe teoria e Borit varet vetëm prej numrit kryesor të 
kuantit n. Te gjendjet me vlera të ndryshme të numra-
ve të kuantit l, ml, por me vlera të barabarta të n elek-
troni ka një dhe energji të njëjtë, d.m.th., gjenden në 
një dhe nivel i njëjtë energjetik. Gjendjet e atilla qu-
hen të degjeneruar.

Te tabela 1 janë dhënë vlera të ndryshme të valëve 
të kuantit l dhe ml për tre vlerat e para të numrit krye-
sor të kuantit n.
Tabela 1

 

En n l  ml
lmlnL  

E1 1 0 0 L1 0 0
0 0 L2 0 0
 -1 L2 1 –1
1 0 L2 1 0

 
 

E2

 
 

2 

 1 L2 1 1
0 0 L3 0 0
 -1 L3 1 –1
1 0 L3 1 0
 1 L3 1 1

 
 
 
 

3  -2 L3 2 -2
  -1 L3 2 -1

 
 
 
 

E3

 2 0 L3 2 0
   1 L3 2 1
   2 L3 2 2

Te tabela 1 vlerat e mundshme të energjisë së elek-
tronit për të cilin ekzistojnë funksione valore të caktu-
ara janë E1, E2,..., En (E1 <E2 <E3<... <En). Ajo do të thotë 
se te atomi i hidrogjenit gjendet në nivelin saktë ener-
gjetik të caktuar. Ky rezultat i fi tuar te mekanika e kuan-
tit puthitet me atë që fi tohet sipas teorisë së Borit. Por, 
prej tabelës vërehet se elektroni me një vlerë të njëjtë 
mund të gjendet në gjendje të ndryshme të përcaktuar 
me numrat e kuantit l dhe ml.

Gjendja me n=1, të quajtur themelore, ka energji më 
të vogël E1 = – hcR = –13,6 eV.

Te gjendja themelore numri i kuantit orbital dhe ma-
gnetik kanë vetëm një zgjidhje l=0 dhe ml=0. Barazimi i 
Shrederit ka vetëm një zgjidhje, d.m.th., ekziston vetëm 
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një gjendje stacionare të elektronit te atomi i hidrogje-
nit, te e cila energjia është E1.

Funksioni valor me të cilën është përshkruar gjen-
dja e dhënë e elektronit është Ψ100.

Niveli energjetik i caktuar me n=2, 
eV4,34/12 ���� EE   ka katër gjendje:

а) n=2, l=0, ml =0,   s – gjendje;
b) n=2, l=1, ml = �1, 0, +1,   p – gjendje.
Për En (n>1) numri i gjendjeve të elektronit me një 

energji të njëjtë zmadhohet për n=2 ato janë katër, për 
n=3 janë 9 etj. Në përgjithësi te gjendjet me vlera të 
ndryshme të kuantit i dhe mi, por për vlerë të dhënë 
të numrit kryesor të kuantit n ekzistojnë n2 gjendje të 
ndryshme.

Numri i katër i kunatit është i spinit, por për atë më 
gjerësisht do të fl asim te mësimi vijues.

SHEMBULLI 1. Te atomi i hidrogjenit: а) të cak-
tohet madhësia e momentit orbital l

�
 për elektronin te 

p –gjendja; b) të përkufi zohen komponentet e momen-
tit orbital l

�
 për së gjati boshtit Z të elektronit në gjen-

djen p.
Zgjidhje: а) numri orbital i kuantit për p elektronet 

l=1. Prej relacionit (5) për madhësinë e l
�

 fi tohet:

Js1049,1
2

22 34���
�

�
h

�  

b) madhësia e projeksionit është 
�

�
2
hml lz

Për l=1 , ml = -1, 0, +1;  
�

��
�

��
2

;0;
2

hlhl zz

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Në bazë të cilave teori është krijuar mekanika e 

kuantit?
2. Cilat mangësi të modelit të Borit të atomit e tejka-

lon modelin mekanik të kuantit?
3. Jepni sqarim të gjykimit “elektroni i atomit të hi-

drogjenit formon re të elektronit “. Se si kjo re pajtohet 
me parafytyrimin për elektronin si grimcë?

4. Cilët janë numrat e kuantit me të cilat është cak-
tuar gjendja e elektronit te atomi? Jepni vlerat e tyre.

5. Cili numër i kuantit e përcakton formën e resë së 
elektronit, por orientimi i tij në hapësirë?

16.9. SPINI I ELEKTRONIT

Në vitin 1924 fi zikani gjerman О. Shtern dhe V, 
Gelah e kanë realizuar këtë eksperiment: te gypi i qelqit 
me vakuum atomet e argjendit, të fi tuara gjatë avulli-
mit të topit të argjendit të nxehur, lëshohen të kalojnë 
nëpër plasaritjen drejtkëndore. Pastaj, këto atome hasin 
në fushë magnetike të fuqishme jo homogjene, të fi tuar 
me formim special të poleve (fi g. 1).

Orientimi i fushës është normale në lëvizjen e ato-
meve. Gjatë kalimit nëpër fushën magnetike të fuqish-
me jo homogjene tufa e ndan në dy pjesë, të cilët më-
njanohen në kahe të kundërta dhe formojnë dy vija mbi 
foto pllakën të vendosur normal te lëvizja (fi g. 1),

BEZ POLE

y=-1/2

Z

dB
dZ

y=1/2
 

BEZ POLE 

z 

s=+1/2 
 
 
 
 

s��1/2 
 

 

 

PA FUSHË

Fig. 1. Skema e eksperimentit të Shtern–Gerlahovit

Sipas tyre, kjo do të thotë se momenti orbital ma-
gnetik i atomit prej argjendi (i matur gjatë eksperi-
mentit të këtillë) ka dy orientime në fushën magneti-
ke. Atomi i argjendit, sikurse edhe te elementet tjera 
prej grupit të parë të sistemit periodik të elementeve, 
ka elektron valent i cili gjendet te gjendja 5s (n=5, l=0), 
kur atomi është në gjendjen themelore të pa shqetësuar, 
por i përgjigjet numrit orbital të kuantit l=0. Sipas kësaj 
te s gjendja për l=0 elektroni nuk ka moment orbital të 
impulsit ( 0�l

�
),  sikurse që vijon prej relacionit (1), te 

kapitulli paraprak, nuk ka as moment orbital magnetik 
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(μl = 0). Në të vërtetë, atomi një elektronik do të duhej 
të jetë diamagnetik te gjendja e tij themelore, kur ka një 
elektron valent te shtresa e jashtme dhe të gjitha elek-
tronet tjera janë në te shtresat e plotësuese.

Për këtë janë paraqitur vështirësi serioze gjatë sqari-
mit në këtë eksperiment, pasi ka qenë krejtësisht e qar-
të se nuk punohet për kurrfarë kuantim hapësinor të 
çfarëdo momenti magnetik orbital. Kjo vështirësi (por 
edhe shumë të tjera, më vonë të vërejtur) e kanë largu-
ar në vitin 1927 S. Gaudsmit dhe G. Ulenbek me supo-
zim për ekzistimin është moment personal i impulsit të 
elektroni s� , të quajtur spin i elektronit (anglisht to spin 
– rrotullohet) dhe moment magnetik personal s0

�
.

Por, këtu menjëherë do të theksojmë se sqarimi i 
këtillë për futjen e spinit të elektronit nuk është në paj-
tim me të kuptuarit në fi zikën bashkëkohore. Në të vër-
tetë, spini i elektronit duhet të kuptohet si një madhë-
si karakteristike për çdo grimcë elementare sikurse që 
është masa, mbushje elektrike etj.

P. Dirak në vitin 1928 tregoi se spini i elektronit 
është pasojë e domosdoshme e teorisë relativistike e ku-
antit.

Modeli mekanik për spinin si rrotullim i elektro-
nit rreth ndonjë boshti personal tregohet i paqëndrue-
shëm. Për shembull, për të fi tuar moment magnetik të 
barabartë me një magneton të Borit, shpejtësia këndo-
re duhet të jetë ashtu që shpejtësia vijore te sipërfaqja 
e elektronit duhet 300 herë ta tejkalojnë shpejtësinë e 
dritës, ose dimensioni i elektronit të jetë rreth 10–12 m.

Spini është karakteristik fi zike jo vetëm të elektronit, 
por esh e të gjitha grimcave tjera, por edhe të atomeve të 
plota. Spini mund të pranon vlera gjysmë numra të plo-
të (1/2, 3/2, 5/2...). Disa veti të grimcave varen prej asaj 
vallë spini i tyre është i plotë ose gjysmë numër i plotë. 
Grimcat me spin gjysmë numër të plotë (elektron, neu-
tron) quhen fermionë.

Momenti i përgjithshëm j
�

  i elektronit, përbëhet 
prej momentit orbital l

�
, i cili vjen prej lëvizjes së elek-

tronit rreth bërthamës atomike dhe prej momentit per-
sonal ose spinit s�  

  slj ���
��  (1) 

Me spinin e elektronit s�  është lidhur edhe momenti 
magnetik personal (i spinit) s0

�
 i elektronit.

Prej mekanikës së kuantit vijon se spini patjetër të 
jetë im kuantuar sipas ligjit:

 
�

����
2

)1()1( hsssss �
�

, (2) 

ku s është numër kuanti i spinit, i cili për elektronin 
është 1/2.

Edhe vektori s� , analog edhe të l
�

, mund të ketë 
(2s +1) orientimi në hapësirë. Domethënë te fusha ma-
gnetike e jashtme me induksion B

�
, orientimi i vektorit 

s�  mund të jetë jo vetëm ashti që projeksioni i tij sz si-
pas boshtit Z është madhësi e kuantit, e dhënë me rela-
cionin:

  
�

��
2
hmms ssz � , (3) 

ku ms – numër magnetik i kuantit të spinit. Prej ek-
sperimentit О. Shtern dhe V. Gerlah vijon, se për spi-
nin s�  i elektronit ekzistojnë vetëm dy orientime të mu-
ndshme, për të cilët 2s+1=2. Numri magnetik i kuan-
tit të spinit mund t’i ketë vetëm këto dy vlera, dhe atë: 

2
1

)�)� sms  Prej këtu vijon se edhe projeksioni i 

spinit sz te fusha magnetike jashtme për së gjati boshtit 
Z mund të ketë vetë dy vlera:

  
�

)�)�)�
22

1
2
1 hms sz ��  (4) 

Te fi g. 2 janë paraqitur dy projeksionet e vektorit s� ,

në kahen e fushës �
2
1  edhe te kahja e kundërt e fushës 

�
2
1

� . 

Pasi atomi i argjendit ka bërthamë atomike me 
mbushje elektrike pozitive +Ze dhe një elektron va-
lent, sikurse edhe atomi i hidrogjenit momenti i përgji-
thshëm orbital j

�
  i elektronit, sipas relacionit (1), është 

edhe momenti i përgjithshëm ose i brendshëm i atomit. 
Sipas kësaj, momenti i brendshëm i atomit prej argjen-
dit te s – gjendja është vetëm spini  (s� l

�
= 0). 
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Fig. 2. Orientimet e mundshme të vektorit s�  në hapësirë

Në këtë mënyrë për shkak të vlerës numerike të mo-
mentit të brendshëm i atomit, e barabartë me projek-

sionet prej spinit sz i elektroni ( �
2
1

) ),  tufa e atome-

ve të argjendit te fusha magnetike e jashtme ndahet në 
dy pjesë të barabarta. Njëra vizë lejnë atome të argjen-
dit me moment magnetik paralel me fushën magneti-
ke, por tjetra atomet me moment magnetik antipara-
lele. Me atë hipotezë për spinin plotësisht është sqaruar.

Lidhja ndërmjet momentit magnetik të spinit s0
�

 
edhe spini s�  i elektronit me mbushje elektrike e dhe 
masa me është dhënë me: 

  s
m
e

e
s

��
��0 , (5) 

Për vlerën e mundshme të projeksionit μsz për orien-
tim të momentit magnetik të spinit s0

�
 të elektronit te 

fusha magnetike e jashtme fi tohet:

B42
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�    (6)

Projeksioni μz i momentit magnetik i spinit të elek-
tronit është e barabartë me magnetonin e Borit μB. 
Kështu, me futjen e spinit të elektronit dhe momentit 
magnetik të spinit të tij janë krijuar kushte të sqarohet 
struktura e mirë e vijave spektrale.

16.10. GJENDJA E ELEKTRONEVE 
E PËRCAKTUAR ME PRINCIPIN 
E PAULIT

Vetitë e gazit inert (Ne) edhe të metalit alkalik natri-
um (Na) shumë janë të ndryshme, pavarësisht preja saj 
që neoni (Z=10) dhe natriumi (Z=11) kanë numra ren-
dor njëri deri te tjetri te sistemi periodik i elementeve. 
Pse atomet të cilët krejtësisht pak dallohen sipas numrit 
të elektroneve kanë dallime të mëdha?

Vetitë fi zike dhe kimike të atomeve janë përcaktuar 
prej mënyrës sipas të cilit elektronet janë shpërndarë në 
hapësirë rreth bërthamës së atomit. Vetia e kuantit i çdo 
elektroni te atomi me më shumë elektrone janë karakte-
rizuar me katër numrat e kuantit:

– numri kryesor i kunatit n
– numri orbital i kuantit l
– numri magnetik i kunatit ml

– numri magnetik i kunatit të spinit ms.
Gjendja e kuantit të atomit sikurse tërësi e vetive të 

tij janë përcaktuar prej asaj cilat prej gjendjet elektro-
nike janë plotësuar me elektrone. α është e mundshme 
dy ose më shumë elektrone të gjenden në një gjendje 
të kunatit të njëjtë? Përgjigja i asaj pyetje të veçantë të 
rëndësishëm për fi zikë të mikro botës e ka dhënë fi zi-
kani zviceran V. Pauli, i cili në vitin 1925 e ka formu-
luar principi i mekanikës së kuantit të quajtur principi 
i Paulit.

Principi i Paulit thotë: Në një sistem mekanik të 
kunatit nuk mund të ekzistojnë dy grimca të cilat kanë 
numra kuantike të njëjtë (në një dhe gjendje të njëjtë 
të kuantit).

Ky princip quhet, po ashtu, principi i ndalesës ose 
principi i ç’kyçur. Ai vlen jo vetëm për elektronin, por 
edhe për grimcat tjera elementare me spin të numrave 
gjysmë të plotë – për të gjithë të ashtuquajtur fermione.

Në lidhje me atomin, ajo do të thotë se të gjitha katër 
numrat e kuantit: n, l, ml, ms për ndonjë elektron te një 
atom nuk mund të përputhen me të katër numrat e ku-
antit me tjetër elektron te atomi i njëjtë. Domethënë, te 
atomi nuk mund të ekzistojnë dy elektrone për të cilët 
të gjitha katër e kuantit janë të barabartë. Me fj alë tje-
ra thënë, te atomi të gjitha gjendjet e kuantit të elek-
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troneve janë të ndryshme, në një gjendje të njëjtë mun-
det njëkohësisht të gjenden dy elektron

E dimë se për numrin kryesor të kuantit të dhënë n, 
te atomi i hidrogjenit, i përgjigjen më shumë gjendje të 
mundshme për elektronin. Është dhënë gjendja e elek-
troneve te atomi me më shumë elektrone është caktu-
ar me katër numra e kuantit: n, l, ml, ms. Të gjitha elek-
troneve le të jenë të barabarta të tre numrat e kuantit n, l, 
ml. Atëherë elektronet te gjendja e dhënë do të dallohen 
vetë sipas numrit magnetik të kuantit të spinit ms Pasi ms 
mund të ketë vetëm dy vlera ms = 1/2 dhe ms=–1/2, sipas 
principit të Paulit, numri i mundshëm i elektroneve N(n, 
l, ml) te gjendja e dhënë, me të gjithë tre numrat e kuan-
tit të ndryshëm, do të jenë 2, përkatësisht:
  N (n, l, ml) = 2 (1) 

Numri magnetik i kuantit ml mund të ketë (2l+1) 
vlera për vlerën e dhënë të numrit orbital të kuantit l, 
por numri i kunatit magnetik të spinit ms kа 2 vlera. 
Sipas kësaj, numri maksimal i elektroneve N1, te atomi 
gjendjet e të cilave janë përcaktuar me numrat e kuantit 
n dhe l, d.m.th., të cilat i kanë të barabarta këto valë të 
kunatit, në pajtim me principin e Paulit:

  N1 (n, l) = 2(2l+1) (2) 

Numri maksimal i elektroneve N1 (n, l), sipas rela-
cionit (2), për gjendjet: s, p, d, f, g, te atomi për vlerat 
numerike të dhëna të numrit orbital të kuantit l është:

L 0 1 2 2 4
GJENDJET E 

ELEKTRONEVE
s p d f g

Numri i elektroneve 
N1 (n, l)

2 6 10 14 18

Nëse kryhet mbledhja e anës së djathtë prej relaci-
onit (2) për vlerat e numrit arbitrar të kuantit l prej 0 
deri (n–1), atëherë për numrin maksimal të elektrone-
ve N2(n) te gjendjet e atomeve të përcaktuar vetëm me 
numrin kryesor të kuantit n fi tohet:

�
��

�

������
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2
2 2])1([2)12(2)(

nl

l
nnnnlnN  (3) 

Sipas kësaj te gjendjet të përcaktuar me vlerat e n 
mund të gjenden te atomike më shumë se 2n2 elektrone:

n=1 mund të ketë 2 elektrone,
n=2 mund të ketë 8 elektrone,
n=3 mund të ketë 18 elektrone,
n=4 mund të ketë 32 elektrone,
n=5 mund të ketë 50 elektrone etj.

Numri maksimal i elektroneve N1 (n,l), sipas relaci-
onit (2), te gjendjet (s, p, d, f, g)  për vlera të dhëna të 
numrit orbital të kuantit l dhe numri maksimal i elek-
tronit N2 te gjendjet të përcaktuar me vlerat me vlerat 
e numrit kryesor të kuantit n janë dhënë me tabelën 1.

Tërësia prej elektroneve te gjendja i kuanteve të ato-
mit të cilët kanë një vlerë të njëjtë të numrit kryesor të 
kunatit n bëjnë një tërësi – shtresë spektrale. Të shënu-
arit e shtresave të elektroneve është lidhur me spektro-
skopinë e rrezeve të rëntgenit. Varësisht prej vlerës së 
numrit kryesor të kuantit n, shtresat elektronike te ato-
mi shënohen në këtë mënyrë:

VLERA TË n=1 2 3 4 5 6 7
SHËNUARA TE 

SHTRESA
K L M N O P Q

Tabela 1.
 

n 
 

BROJ NA ELEKTRONI VO POTSLOJ   
 2(2l+1) 

 

MAKSIMALEN BROJ NA 
ELEKTRONI VO SLOJ  2n2

 s(l=0) p(l=1)  d(l=2)  f(l=3)  g(l=4) N2 (n) 
1 2  -   -  -    -     2 
2 2 6  -    -    -     8 
3 2 6 10  -    -   18 
4 2 6 10 14  -   32 
5 2 6 10 14 18 50 

NUMRI I ELEKTRONEVE TE NËNSHTRESA NUMRI MAKSIMAL I 
ELEKTRONEVE TE SHTRESA 2n2
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Elektronet që i takojnë një shtrese të njëjtë elektro-
nike në atomin janë grupuar dhe sipas vlerës së numrit 
orbital të kuantit l. Të gjitha elektronet prej një shtre-
se, gjendja e kunatit e të cilit është caktuar me numër 
të njëjtë orbital të kuantit l, japin një nënshtresë (njëjtë 
n dhe l). Varësisht prej numrit orbital të kuantit l, nën-
shtresat shënohen në këtë mënyrë:

VLERAT E    l =  0  1  2  3  4
TË SHËNUARIT
E NËNSHTRESËS  s p d f g

Numri i elektroneve te çdo nënshtresë te çdo nën-
shtresë me numër orbital të kuantit l, të caktuar me re-
lacionin (2) është i barabartë me numrin e elektroneve 
te gjendjet.

Numri maksimal i elektroneve te shtresa e dhënë 
është i barabartë me prej numrit maksimal të elek-
troneve të të gjitha nënshtresave dhe sipas relacionit 
(3) është 2n2.

Të gjitha shtresat elektronike, përveç shtresës K, 
përmbajnë nënshtresa të cilat u përgjigjen vlerës së 
ndryshme të numrit orbital të kuantit l.

Shtresa e parë K (n=1), e cila është më afër deri 
te bërthama atomike, ka vetëm një nënshtresë, për-
katësisht një 1 s nivel energjetik me dy gjendje të 
ndryshme për elektronet. Te ai mund të gjenden vetë 
dy elektrone.

Shtresa e dytë L (n=2) ka dy nënshtresa, dhe atë 
2s dhe 2p. Shtresa M (n=3) kа 3s, 3p dhe 3d nënshtre-
sa. Shtresa N (n=4) kа 4 nënshtresë, dhe atë: 4s, 4p, 4d 
dhe 4f etj.

Nëse nuk vlente principi i Paulinit atëherë do të vi-
jonte se çdo atom të gjitha elektronet do të duhej të 
gjenden te gjendja me energji më të vogël. Me atë do 
të zhduken vetitë e ndryshme të elementeve kimike. 
Natyra nuk do të ekzistonte në formë të këtillë, të ci-
lën e njohim, por realisht në shumë atome elektronik 
e plotësojnë jo vetë m gjendjen me energji minimale, 
por edhe pjesë prej gjendjeve me energji më të madhe 
rigoroze ruhet principi i Paulit.

Gjendja te e cila energjia e atomit është minimale 
quhet gjendja themelore. Te ajo elektronet kanë ener-

gji më të vogël të mundshme, e cila lejon principin e 
Paulit. Sa një elektron gjendet më afër deri te bërthama 
aq është më e vogël energjia e tij (kinetike + potencia-
le). Largësia mesatare ndërmjet elektroneve dhe bërt-
hamës zmadhohet me zmadhimin e vlerave të numrit 
kryesor të kuantit n ose, pra, te numri orbital i kuantit 
l (për n të dhënë – te shtresa e dhënë). Vijon se ener-
gjia e elektroneve zmadhohet me zmadhimin e n dhe 
l. Më e vogël është energjia e gjendjes me vlera më të 
vogla të n dhe l, d.m.th., të gjendjes me n=1 dhe l=0 
(1s – gjendja).

Niveli energjetik i elektroneve te atomet me më 
shumë elektrone, për shkak të interaksionit të elek-
troneve një me tjetrin si edhe me bërthamën e ato-
mit, varen jo vetëm prej numrit kryesor të kuantit n, 
por edhe prej numrit orbital të kuantit l. Refuzimi re-
ciprok ndërmjet elektroneve varet prej vlerave të l dhe 
atë çon deri te i ashtuquajturi çarja e niveleve elektro-
nike, d.m.th., prej një niveli me vlerë të caktuar të n 
fi tohen disa nivele me energji të ndryshme. Po ashtu 
numri i gjendjeve ngelin të pa ndryshueshme. Për sh-
kak të varshmërisë së energjisë prej n dhe l (por jo 
vetëm prej numrit kryesor të kuantit n, sikurse te ato-
mi i hidrogjenit) dhe spektrat e atomeve me më shumë 
elektrone janë të ndërlikuara.

Me zmadhimin e mbushjeve të bërthamës së ato-
mit +Ze, ku Z është numri atomik, zmadhohet sipas 
modulit dhe energjisë së bashkëveprimit ndërmjet 
bërthamës dhe elektroneve, që është proporcional me 
Z2. Për këtë te spektrat e atomeve me numër të madh 
atomike Z kalimet me pjesëmarrje të elektroneve prej 
shtresave të brendshme (n=1, 2) u përgjigjen frekuen-
cave prej zonës spektrale ultravjollcë dhe rëntgen (rre-
ze karakteristike e rëntgenit). Njëkohësisht kalimet e 
elektroneve te shtresat e jashtme çojnë deri te emeti-
mi i valëve me frekuenca te zona të dukshme dhe in-
fra të kuqe.

Elektronet të cilat gjejnë te shtresa e dhënë të cak-
tuar me n dhe nënshtresë l e mbajnë emrin e nën-
shtresës. Për shembull, elektroni i cili gjendet te shtre-
sa L (n=2) edhe te nënshtresa s (l=0) shënohet me 2s 
(numri i shënon e shtresës, por shkronja nënshtresën). 
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Ajo do të thotë se elektronet te atomi quhen s, p, d, f, 
g,... elektrone.

Për numrin e elektroneve të cilët gjenden te ndonjë 
nënshtresë, po ashtu, është mënyrë hyrëse te shënimi, 
për shembull, shënimi 3p2 paraqet se shtresa М (n=3), 
i p – nënshtresa (l=1), gjenden dy elektrone.

Th emi se me numrin e elektroneve te gjendjet 
të përcaktuar me valët e kuantit n dhe l është dhënë 
struktura elektronike e atomit, prej elementit të dhënë 
te gjendja themelore, të quajtur konfi gurimi elektro-
nike. Kështu konfi gurimi elektronik për atomin e hi-
drogjenit te gjendka themelore është 1s2. Për atomin 
e natriumit Na (Z= 11) te gjendja themelore është 1s2 
2s2 2p6 3s1.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Me cilat katër numra t kuantit karakterizohet 

gjendja e elektronit te atomi dhe cilat janë vlerat e 
tyre?

2. Si thotë principi i Paulinit dhe për të cilët vlen 
mikro grimca?

3. Sa gjendje ka te shtresa L të caktuar me numrin 
kryesor të kuantin n =2 dhe sa është numër maksimal 
i elektronit te shtresa?

4. Sa nënshtresa ka te shtresa M dhe sa elektrone 
mund të gjenden te nënshtresa?

5. Çka është ajo konfi gurimi elektronik i atomit?
6. Renditi sipas energjisë së tyre gjendjet: 2s, 4p, 

3d, 1s, 2p, 3s, 3p, 4s.

16.11. SQARIMI I SISTEMIT 
PERIODIK TË MENDELEVIT SISTEMI 
I ELEMENTEVE ME NDIHMËN E 
NUMRAVE TË KUANTIT

Mekanika e kuantit e sqaron sistemin periodik të 
elementeve në bazë të ndërtimit të mbështjellësit elek-
tronik të atomeve. Principi themelor, sipas të cilit sqa-
rohet ligjshmëria në ndërtimin e mbështjellësit elek-
tronik të atomit, janë këto:

– numri rendor Z i elementit kimik është i bara-
bartë me numrin e mbështjellësit elektronik të atomit;

– vetitë kimike dhe disa fi zike të elementeve janë 
përcaktuar prej zbatimit të elektroneve më të dobët të 
lidhur – elektronet valente. Periodiciteti është pasojë 
e renditjes së tyre;

– gjendja e elektronit te atomi është caktuar me 
vlerat e katër numrave të kuantit: n, l, ml, ms, por gjen-
djet energjetike me elektrone plotësohen në pajtim me 
principin e Paulinit. Me zmadhimin e numrit të elek-
troneve te atomi, çdo elektron vijues te atomi duhet të 
merret i atillë gjendja energjetike të cilës i përgjigjet 
energjia më e vogël e mundshme.

Domethënë, me elektrone së pari plotësohen gjen-
djet me energji më të vogla të mundshme, por pastaj 
gjendjet me energji më të madhe. Ajo do të thotë për 
atomet në fi llim të sistemit të Mendelevit të elemen-
teve së pari plotësohet shtresa K, me numër kryesor 
më të vogël të kuantit n, por pastaj plotësohen shtresat 
me më të mëdha n. Deri sa, pra, te kufi jtë në shtresë të 
njëjtë së pari plotësohen gjendjet me l=0, pastaj gjen-
djet me më të madhe l, deri te l=n–1. Por gjatë sistemit 
real të Mendelevit të elementeve paraqite shmangieje 
të sistemit të këtillë ideal. Dallimi ndërmjet sistemit 
ideal të elementeve dhe sistemit real të Mendelevit, 
mund të sqarohet nëse merret parasysh se çdo elek-
tron gjendet te fusha elektrike i bërthamës atomike 
dhe te fusha te elektronet tjera të cilat ndërmjet veti 
veprojnë.

Për të kuptuar se si ndodhin shpërndarjet i elek-
troneve te atomet e elementeve kimike sipas gjendjeve 
energjetike, mundet përafërsisht të supozohet, se ato-
mi i çdo elementi kimik të njëpasnjëshëm të sistemit 
të Mendelevit sikurse të ndodhin prej atomit të tij pa-
raprak me shtuarje të bërthamës atomike nga një pro-
ton (dhe numri i nevojshëm i neutroneve, për ato do 
të fl asim më tutje) dhe pas një elektroni të periferisë së 
tij. Por parafytyrimi i këtillë është vetëm përafërsisht.

Me rritjen e numrit kryesor të kuantit n, d – elek-
tronet në shtresën e dhënë kanë energji më të lartë 
prej s – elektronet te shtresa vijuese. Prandaj 4s – gjen-
dja plotësohet para 3d –gjendja, por 6s – gjendja është 
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plotësuar para 4f – gjendja. Po ashtu, vlen rregulla em-
pirike së pari plotësohen nënshtresat për të cilët shuma 
n+l është më e vogël. Sipas kësaj, renditja e cila elek-
tronet i plotësojnë nënshtresat është kjo:

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s

Struktura elektronike te 14 elementet e para të si-
stemit periodik është treguar te fi g. 1. Vetitë kimike 
varen prej shkallës prej fuqisë të plotësimit të shtre-
save të veçanta me elektrone. Për shembull, heliu-
mi (He) dhe neoni (Ne) janë gazra inerte, të cilët që 
tregojnë shumë aktivitet të ulët kimik dhe gati nuk 
marrin pjesë në reaksionet kimike. Shkaku për atë 
është që shtresat e tyre janë ose plotësisht të plotësu-
ar me elektrone ose janë të zbrazëta. Të gjitha elek-
tronet prej tërësisht shtresa e plotësuar janë fuqi-
misht të lidhur te atomi dhe prandaj atomet e atillë 
janë shumë stabile: ato vështir pranojnë ose lëshojnë 
elektrone. Te heliumi është plotësuar vetëm shtresa K, 
por te neoni janë plotësuar shtresat K dhe L (fi g. 1). 
Nga ana tjetër, metalet alkale litiumi (Li) dhe natriumi 
(Na) kimik janë shumë aktiv pasi kanë nga një elek-
tron plotësues jashtë prej shtresave të plotësuara. Ato 
janë të ashtuquajtur elektrone aktiv të cilët janë dobët 

të lidhur me atomin, prandaj atomi lehtë i lëshon gjatë 
aksioneve kimike. Në bazë të asaj që u përmend deri 
më tani mund ta shqyrtojmë konfi gurimin elektro-
nik të disa atomeve te gjendja themelore. Te hidrogje-
ni (Z=1) elektroni i vetëm është në gjendje të shënuar 
me 1s dhe çfarëdo orientim të spinit. Numrat e kuan-
tit të atomit kanë vlerë L=0, S=1/2, J=1/2. Sipas kësaj, 
termi i tij themelor është 2S1/2.

Konfi gurimi i çdo atomi vijues fi tohet me zmad-
himin e mbushjes elektrike të bërthamës për një 
mbushje elementare dhe me shtuarje të një elektroni 
i cili duhet të vendoset, sipas principit të Paulinit, në 
gjendje me energji më të vogël.

Atomi i He – heliumi (Z=2) ka dy elektron në 
shtresën K, por me orientim antiparalel të spinave. 
Duke pasur parasysh që te shtresa K mund të gjen-
den më së shumti dy elektron, me atomin e heliumit 
mbaron edhe sistemi i parë periodik i Mendelevit. 
Konfi gurimi elektronike krijohet me 1s2. Eksponenti e 
tregon numrin e elektroneve ekuivalent. Gjendja the-
melore i atomit të heliumit karakterizohen me L=0, 
S=0, J=0. Sipas kësaj, termi i tij themelor është 1S0.

Elementi vijues litiumi (Li) ka tre elektrone. Pasi 
shtresa K nuk mund të pranon më shumë se dy elek-

M- sloj l=2,

             m=0, )1, )2

n=3        l=1, m=0, )1

                l=0, m=0

L- sloj

n=2       l=1, m=0, )1

                l=0, m=0

K  sloj
n=1         l=0, m=0

Element
Z

H
1

He
2

Li
3

Be
4

B
5

C
6

N
7

O
8

F
9

Ne
10

Na
11

Mg
12

Al
13

Si
14

Fig. 1. Struktura e elektronike e atomeve te 14 elementet e para të sistemit periodik të Mendelevit. 
Pikat i paraqesin elektronet e atomit.

shtresë

shtresë

-shtresë

element
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trone, elektroni i tretë patjetër të jetë në gjendje me 
energji më të ulët te shtresa L (n=2). Ajo është gjen-
dja 2s. Me Li fi llon perioda e dytë prej sistemit të 
Mendelevit të elementeve. Konfi gurimi elektronike 
për Li te gjendja themelore është 1s2 2s. Gjendja the-
melore i atomit të litiumit karakterizohet me L=0, 
S=1/2. Sipas kësaj, termi themelor është i njëjtë sikurse 
për hidrogjenin 2S1/2.

Për t’u larguar elektroni i fundit prej atomit të litiu-
mit të nevojshëm është energjia e jonizimit prej 5,4 eV, 
ndërsa për t’u larguar elektroni prej atomit të heliumit, 
është e nevojshme energjia prej 24,6 eV.

Elektroni i katërtë te atomit të beriliumit (Be) me 
Z=4 gjendet po ashtu, te nënshtresa 2s. Konfi gurimi 
elektronik i beriliumit te gjendja themelore është 1s2 
2s2. Ka energji më të madhe të jonizimit prej litiumit 
dhe ajo është 9,3 eV. Kjo është pasoja e faktit se bërt-
hama e beriliumit ka një mbushje pozitive më shumë 
prej litiumit.

16.12. LUMINESHENCA

Lumineshenca është proces i ndriçimit për tempera-
turë të atillë të ulët ( e nxehtësisë) rrezatim janë akoma 
nuk ekzistojnë e dritës së dukshme. Domethënë, është 
proces i emisionit të ft ohtë të rrezatimit elektromagne-
tik (prej zonës ultravjollcë, nëpërmjet dritës së duksh-
me, deri te rrezatimi infrakuqe).

Termi e ft ohët përdoret pasi energjia e rrezatimit 
për lumineshencën nuk rrjedh prej shndërrimit të 
energjisë së nxehtësisë, por prej ndonjë lloj tjetër të 
energjisë. Nga ajo pikëpamje lumineshenca nuk u nën-
shtrohet ligjeve për rrezatimin e nxehtësisë, pra mund 
të paraqitet intensivisht edhe në temperatura të ulëta.

Lumineshojnë ekranet e televizorëve dhe moni-
torëve të kompjuterëve, llambat lumineshence, dio-
dat e dritës, të ngulitura te të gjitha pajisjet elektronike 
bashkëkohore, numrat e disa orëve, materialet që kal-
ben, stomakun të xixëllonjës. Prandaj, burimet lumi-
neshence janë sikurse artifi ciale, ashtu edhe natyrore.

Pas numrit të madh të llojeve të ndryshme të lu-
mineshencës fshihet një dhe një mekanizëm i njëjtë i 
ndriçimit të trupave.

Gjatë krahasimit të burimeve të nxehtësisë dhe lu-
mineshencë të cilat ndriçojnë në një zonë spektrale, 
tregohet se temperatura e lumineshencës është befa-
sim i ulët. Pikërisht, me të vërtetë ekrani i televizorit, 
që emeton dritë të bardhë, praktikisht nuk është ngro-
hur. Ndërsa, pra, nga pikëpamja e paraqitjeve për rre-
zatim nxehtësie temperatura e tij do të duhej të jetë më 
e madhe se 1000 оС. Ai fakt tregon se lumineshenca 
nuk krijohet për llogari të energjisë së brendshme të 
trupave, d.m.th., prej lëvizjes kaotike të nxehtësisë të 
grimcave (atome, molekula, jone) të trupave, që, më 
shumë ose më pak, varet prej temperaturës së trupave.

Për dallim prej rrezatimit të nxehtësisë, lumines-
henca e procesit termodinamik jo baraspeshe të lës-
himit të rrezatimit koherent dhe i përket energjia e 
brendshme e grimcave të veçanta, qoft ë të jetë atom, 
molekulë ose jon. Ajo energji nuk është lidhur me lëvi-
zjen e tyre të nxehtësisë. Megjithatë ekzistimi i ener-
gjisë së brendshme sqarohet me faktin se grimcat e 
përmendura kanë strukturë të vet: atomet dhe jonet 
janë ndërtuar prej bërthamave dhe elektroneve, por 
tolekulat prej atomeve.

Energjia e brendshme për çdo lloj të caktuar të 
grimcave karakterizohen me madhësi minimale të 
mundshme, kur ato gjenden te gjendja themelore 
befasuese.

Nëse grimca posedon energji të brendshme më 
të madhe prej minimales themi se ajo është befasue-
se. Grimca te gjendja befasuese mund të gjendet gjatë 
kohës së caktuar (varësisht prej llojit të substancës prej 
10–8 s deri te disa orë, ditë, pra edhe muaj). Grimca e 
befasuar tenton ta jep nëpërmjet njërës formë ose tje-
trës tepricën e energjisë. Procesi e dhënies e energjisë 
së brendshme ku grimca kthehet te gjendja themelo-
re quhet relaksim. Kur energjia jepet si dritë themi se 
grimca ndriçon, por drita e fi tuar quhet lumineshencë.

Sipas kësaj, sasia e energjisë së brendshme të grim-
cës dhe drita e emetuar janë përcaktuar prej strukturës 
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së atomeve konkrete, tolekulat dhe jonet. E rëndësish-
me në këtë rast është se burimi i energjisë për atë lloj 
të rrezatimit është energji e brendshme e grimcave të 
veçantë dhe lumineshenca i përket shndërrimit pjesës 
prej asaj energjie te drita. Prej këtu vijon se vetitë e rre-
zatimit të lumineshencës varen fuqishëm prej llojit të 
grimcës.

Qartë, pasi teprica e sasisë së energjisë së brendsh-
me janë shpenzuar, d.m.th. grimca relaksim, emetimi 
i lumineshencës ndalet. Rrezatimi lumineshencë është 
me gjatësi të fundshme të zgjatjes τ që dukshëm e tej-
kalon periodën T të valës së dritës (τ >>T – për dritën 
e shkueshme T është e rendit 10–14 s).

Varësisht prej mënyrë së krijimit, d.m.th. prej asaj 
cili lloj i energjisë befasohet lumineshenca dallojmë:

Radio lumineshenca krijohet nën ndikimin e 
grimcave me energji të lartë, rrezet radioaktive (ky lloj 
lumineshence është i rëndësishëm gjatë detektimit të 
rrezatimit jonizues).

Katoda lumineshenca bëhet si rezultat i energjisë 
që e dorëzojnë elektronet (rrezet katode) gjatë godi-
tjes me pengesën e dhënë materiale. Në bazë të zbati-
mit të kësaj dukurie punojnë numër i madh i gypave të 
ndryshëm katode (për shembull, osciloskopët, televi-
zorët, monitorët e kompjuterëve.

Elektro lumineshenca – krijohet gjatë shndërri-
mit direkt të energjisë elektrike në energji të rrezati-
mit elektromagnetik, dhe atë zakonisht gjatë zbrazjes 
nëpër gazrat e holluar. Ajo shfrytëzohet për punimin 
e gypave për reklama ose nevoja tjera. Ngjyra e lumi-
neshencës varet prej natyrës së gazit. Ngjyra e lumine-
shencës varet prej natyrës së gazit. Në këtë princip pu-
nojnë edhe ndriçueset fl oroshence.

Te diodat ndriçuese pluhuri i bashkangjitur tensi-
oni elektrike sjellë deri te rekombinimi i elektroneve 
dhe zbrazjeve, ku paraqitet e ashtu quajtura lumines-
henca e rekombinuar.

Hemo lumineshenca–krijohet si rezultat i shn-
dërrimit të energjisë kimike gjatë reaksioneve kimike 
të caktuara te rrezatimi elektromagnetik

Bioluminishenca (hemo lumineshenca e organiz-
mave të gjalla)–paraqitet gjatë reaksioneve kimike te 
organizmat e gjalla. Për shembull, ndriçimi i stomakut 
të xixëllonjës të shqetësimit të substancave specifi ke si 
rezultat i rrjedhjes së reaksioneve të përbëra biokimi-
ke.

Tribo lumineshenca–krijohet si rezultat i shndërri-
mit të energjisë mekanike te rrezatimit elektromagne-
tik gjatë fërkimit ose deformimit të trupave të ngurtë.

Lumineshencat mund të shkaktojnë edhe rrezet e 
rëntgenit. Ajo është rëntgen lumineshenca.

Foto lumineshenca – paraqitet si rezultat i absor-
bimit të rrezatimit të dritës prej substancës dhënë. 
Sipas rregullës gjatë foto lumineshencës të substan-
cave të ngurta dhe të lëngëta emetohet rrezatim me 
gjatësi të madhe valore në lidhje me rrezatimin absor-
bues. Zakonisht për shqetësimin shfrytëzohet drita ul-
tra vjollcë, dhe paraqitet rrezatimi foto–lumineshen-
cë me pjesën e dukshme të spektrit. Me fj alë tjera, kur 
substanca e dhënë ndriçohet me dritë me gjatësinë va-
lore λ1, ajo emeton dritë me gjatësi valore më të madhe 
λ2. Në atë mënyrë substanca e dhënë kryen transfor-
mim të dritës me gjatësi valore më të vogël në dritë me 
gjatësi valore më të madhe dhe quhet substancë foto 
lumineshence.

Kjo veti e foto lumineshencës ka qenë e konstatu-
ar në vitin 1952 prej dijetarit anglez A. Stoks, por sot 
e njohur si rregulla e Stokes: spektri i foto lumines-
hencës është zhvendosur te ana kah gjatësitë valore 
më të gjata në krahasim me spektrin e rrezatimit të 
absorbimit.

Kur shqetësimi i nivelit të lartë energjetik dhe rre-
zatimi i fotonit për lumineshencën ndodh në kuadër të 
një atomi, ajo është e lidhur me tre ose më shumë ni-
vele te ai (fi g. 1).

Procesi i absorbimit dhe rrezatimi realizohen 
vetëm ndërmjet dy niveleve E1 dhe E2 (fi g. 1а dhe b). 
Kur lumineshenca ndodh zakonisht me absorbimin e 
fotoneve me energji hfabs, atëherë realizohet kalimi prej 
nivelit E1 në nivelin E3 (fi g. 1.c). Për veprim reciprok 
me atomet fqinje ose tolekulat, atomet e shqetësuara 
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mund të rrezaton pa rrezatuar t’u dorëzon një pjesë 
prej energjisë së vet dhe të kalon prej nivelit E3 në nive-
lin E2 (energjia E3 – E2 e zmadhon energjinë e brendsh-
me të mjedisit). Qartë, për kalimi e atomit të shqetësu-
ar prej nivelit energjetik E2 i E1 frekuenca e rrezatimit 
lumineshencë flum, është më i vogël prej frekuencës së 
fotonit të absorbuar për shqetësim për fabs,

     E2                                                    E2 

    E1                                                    E1    apsorpcija                 zra~ewe 

    E1                                                    E1 

    E2                                

    E3                                                   E2 

    E2                                  E3     hflum      
    hflum      

    hfaps       
    hfaps      

a)                                               b) 

v)                                               g) 

a)

c)

b)

ç)

rrezatimi

lumineshenca lumineshenca

absorbimi

Fig. 1. Proceset e absorbimit dhe rrezatimit dhe 
lumineshencës së dritës

Skema energjetike e lumineshencës mund të jetë 
edhe më e ndërlikuar, kur te disa pak raste me gjasë 
mjedisi jep pjesë prej energjisë së vet të atomit dhe atë-
herë flum > fabs, (fi g. 1. ç).

Nivelet energjetike E1, E2 dhe E3 janë karakteristike 
për atomin e dhënë. Prandaj vëzhgimi i vijave spektra-
le me frekuenca flum është vërtetim për praninë e ato-
meve të atilla te mjedisi i dhënë, d.m.th., te ekzempla-
ri i cili lumineshon. Po ashtu, dhe për proceset të cilat 
rrjedhin ndërmjet absorbimit dhe ndriçimit gjatë lu-
mineshencës.

Për dallim të gazrave, trupat e ngurtë dhe të lëngtë 
gjatë foto lumineshencës emeton dritë e cila nuk për-
bëhet prej vijave të veçanta spektrale, por prej shiritave 
të gjera dhe të ngushta të kontinuara.

Si ilustrim të rregullës së Stoksit është dhënë te fi g. 
2, te e cila është treguar intensiteti I i shiritit absorbues 
spektral (A) dhe emetuar (E) varësisht prej gjatësisë 
valore (λ). Prej fi g. 2 vërehet se shiriti (E) te drita foto 
lumineshence është zhvendosur në lidhje me shiri-
tin (A) të dritës absorbuese kah gjatësitë valore më të 
gjata.

I

.

A           E

 
Fig.2. Renditje relative e shiritave absorbuese 

dhe foto lumineshence

Teoria e kuantit për rrezatim rregulla e Stoksit për 
lumineshencë e sqaron sipas fi g. 1c. Nëse pjesa e hum-
bur prej energjisë së molekulës e shënojmë me A, atë-
herë energjia tjetër që e emeton molekulën gjatë kthi-
mit te gjendja themelore e pa shqetësuar që e emeton 
në formë të dritës lumineshencës

  Ahfhf �� apslum . (1) 

Pasi , 0KA apslum ff M ,  d.m.th., frekuenca e 
emetimit drita është e barabartë ose më e vogël se fre-
kuenca prej dritës shqetësuese (ekscitacione).

Koha për relaksim të grimcave (atome, molekula 
dhe jone) sipas ndërprerjes së ndriçimit të substan-
cës, d.m.th., pas ndërprerjes së rrjedhjes së energjisë, 
mund të ndryshon në shumë kufi j të gjerë (prej 10–12 s 
deri te ditë të plota) varësisht prej llojit të grimcave de 
kushteve te të cilat gjenden. Si rezultat i asaj foto lumi-
neshencë do të kenë edhe të ndryshme përfundimisht 
koha e shuarjes.

Sipas kohës përfundimtare të shuarjes foto lumi-
neshenca ndahet në fl uoreshencë dhe 

. Nëse koha përfundimtare e shuarjes është krej-

aps
apslum

lum
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tësisht e vogël, ashtu që praktikisht foto lumineshen-
ca e substancës zhduket njëkohësisht me ndërprerjen 
e ndriçimit të tij, atëherë edhe ajo quhet fl uoreshencë. 
Nëse koha përfundimtare e shuarjes është dukshëm e 
madhe (zgjat minutë, orë ose madje edhe ditë), ajo qu-
het fosforeshencë.

Foto lumineshenca vërehet në shumë lëngje dhe 
gazra, por fosforeshenca te trupat e ngurtë. Për shem-
bull, nëse me dritë ultravjollcë ndriçohet tretja prej 
fl uoreshence, do të ndriçon me ngjyrë karakteristike të 
gjelbër; tretja prej rodaminit do të ndriçon me ngjyrë 
portokalli, por tretja prej hini–me ngjyrë të kaltër.

Substancat kristalore, të cilat fuqishëm dhe gjatë fo-
sforoshojnë, quhen kristalofori. Këtu bëjnë pjesë kri-
përa të ndryshme, të cilat përmbajnë shumë numër të 
vogël të primesave të atomeve prej substancave të cak-
tuara, të quajtura aktivator. Përbërja e këtillë, te të cilat 
fosforeshenca është kushtëzuar prej pranisë së aktiva-
torëve, shpesh quhen luminifor. Ashtu si luminifor më 
të mirë janë: zinksulfi d i aktivizuar me bakër fuqishëm 
fosforshçon me ngjyrë të gjelbër. Sulfi te të metaleve al-
kale tokësore të aktivizuar me bakës ose plumb.

Si luminifor me kualitet te ekranet e gypat e kato-
dës të osshiloskopit, televizori, dhe monitorët e kom-
pjuterëve shfrytëzohen kristaloforë, që përmbajnë 
përzierje prej zinksulfi tit dhe kaliumsulfi tit të aktivi-
zuar me argjend. Te TV në ngjyrë te ekrani të rendi-
tur janë vendosur kokrra prej tre luminifor kristalor, 
të cilët ndriçojnë me ngjyrë të kuqe, të gjelbër dhe të 
kaltër. Shembull tjetër për zbatimin e lumineshencës 
janë llambat lumineshence për ngjyrën e bardhë. Gjatë 
atyre llambave rrjedh zbrazje fl akëruese nëpër gaz të 
holluar, po ashtu gazi emeton rrezatim ultravjollcë të 
pa dukshme, fosforeshencë dhe po ashtu emeton dri-
të të dukshme. Përbërja kimike zgjedhet ashtu që drita 
e llambës të jetë e afërt sipas përbërjes së saj të dritës 
së ditës. Llambat lumineshence kanë koefi cient më të 
madh prej veprimit të dobishëm prej llambave me tel 
të skuqur.

Spektri i foto lumineshencës nuk varet prej rrezati-
mit absorbues, por varet prej strukturës së substancës. 
Domethënë, ai është karakteristikë për çdo substancë. 

Ajo është shfrytëzuar për analizën spektrale lumines-
hence për caktimin e përbërjes dhe pastërtia e substan-
cave, sikurse edhe për zbulimin e pranisë së kompo-
nimit të dhënë në përzierjen e përbërë. Ndjeshmëria 
e kësaj metode për analizë është shumë e madhe. 
Lumineshenca prej luminiforit të dhënë te tretja mund 
të vërehet për koncentrime prej 10–7–10–9 g/ml. Për 
këtë shkak të spektrit të foto lumineshencës shfrytëzo-
hen si te industria ushqimore, mineralogji, krimina-
listikë, medicinë, ashtu edhe në laborator shkencore.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Cilit rrezatim (i nxehtësisë ose lumineshence) i 

përgjigjet ndriçimi i: а) prushi; b) gypat reklamuese; c) 
yjet; ç) shigjetat e orës; d) disa meduza?

2. Sipas cilës dallohen proceset e fosforeshencës 
dhe fl uoreshencës?

3. Jepni shembuj për lloje të ndryshme të lumine-
shencës varësisht prej mënyrës të shqetësimit të grim-
cave strukturore prej substancës.

16.13. RREZET RËNTGEN

Rrezet rëntgen paraqesin valët elektromagnetike 
me gjatësi valore shumë të vogël dhe ate nga 10 deri 
10–4nm. So me zbatimin e akcelatorëve bashkëkohor 
të elektroneve regjioni i rrezeve rëntgen është zgjeruar. 
Në spektrin errezatimit elektromagnetike,rrezet rën-
tgenkah ana e gjatësive valoremëtë mëdha kufi zohen 
me rreze ultravjollcë, ndërsa kah ana e gjatësive valo-
re më të vogla në masë të madhe mbulohenme rreze γ.

Duke studiuar dukuritë e shkarkesës elektrike më 
vitin 1895, V. Rëntgen vërejti ndriçim luminishent, 
edhe pse gypi ka qenë i mbyllur në kuti të pa tejduksh-
me për dritën e dukshme.

Menjëherë pas zbulimit të rrezeve rëntgen (rre-
ze–X) V. Rëntgen ka konstatuar se rrezet përveç që 
shkaktojnë luminishencën,kanë veti shumë të ngjash-
me me rrezet e dritës. Për shembull, përhapen drej-
tvizorisht, krijojn hije të mprehta tëtrupave të vendo-
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sur në rrugën e tyre,veprojnë në emulzionin fotogra-
fi k, nxjerrin fotoelektrone nga sipërfaqet e metaleve. 
Sikurse edhe të gjithë valët elektromagnetike, rrezet 
rëntgen nuk shmangen në fushën elektrike dhe ma-
gnetike. Por, sipas vetive, rrezet rëntgenesencialisht 
dallohen nga ato të dritës. Kështu, ata janë të paduksh-
me, kanë aft ësi të madhe depërtuese, nuk mund të fo-
kusohen me thjerrëza optike dhe pasqyra, kanë aft ësi 
jonizuese, tregojnë veprime të forta biologjike në qeli-
zat e gjalla. Por, nëse veprimi është më i gjatë ose bë-
het me rreze më intensive qelizat e ekspozuara mund 
të zhduken plotësisht.

Më të ndjeshme në rrezatimin rëntgen janë qelizat 
të cilat shpejtë rriten dhe shumohen.

Më vonë janë bërë eksperimente për difraksonin 
dhe interferencën e rrezeve rëntgen. Njëra nga vetitë 
kryesore të rrezeve rëntgen është aft ësia depërtuese e 
tyre e madhe. Ajo është e ndryshme për subastanca të 
ndryshme.

Ata lehtë kalojnë nëpër letër, karton, qelq të thje-
shtë, pllaka druri, pllaka metalike të holla. Por, qysh V. 
Rëntgeni ka vërtetua se ata më vështirë kalojnë nëpër 
materiale që kanë dendësi të madhe. prandaj plumbi 
shfrytëzohet për ekrane mborjtës, mantila gome, dorë-
za gome etj.

(kV)

    A         K

 

Rreze X

Tensioni i lartë

Fig. 1. Gypi Rëntgen

Përfi timi i rrezeve rëntgen.–Burim më i thjeshtë 
për përfi timin errezeve rëntgen janë gypat rëntgen 
(fi g. 1). Ai përbëhet prej njëbaloni qelqi ose metali me 

vakum të lartë. Nga katoda K, nëpërmjet emisionit ter-
moelektronik, tufa e elektroneve drejtohet kah anoda 
A. Ajo është e ndërtuar prej metali që ka pikë të lartë 
të shkrirjes. Për shkak të tensionit të lartë 10 deri 200 
kV ndërmjet katodës dhe anodës, elektronet e elemtu-
ara me shpejtësi të madhe e godasin anodën. Shpejtë të 
frenuara nga anoda, elektronet ia dorëzojnë energjinë 
e tyre kinetike, me çrast një pjesë e energjisë emetohet 
si rrezatimrëntgen (fi g. 2).
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Fig. 2.

Për fokusim më të mirë të elektroneve të emetu-
ara nga katoda, anoda ka formë sferike. Me ndrys-
himin e intensitetit të rrymës për nxehjen e katodës, 
ndryshohetedhe numri i elektroneve që lëshojnë ka-
todën. Intensiteti i rrezeve rrëntgen, me këtërast, rritet 
proporcionalisht me intensitetin e rrymës. Intensiteti 
i rrezeve rëntgen varet edhe nga numri rendor Z të 
elementit nga i cili është ndërtuar anoda dhe tensioni 
ndërmjet anodës dhe katodës Ua:
 

  J ~  Z I aU 2
  , (1) 

ku I është intensitetii rrymës në qarkun anodik. 
Meqenëse rreth 90% nga energjia e elektroneve që bien 
në anodë, e ndërtuar nga metalet që vështir shkrihen, 
lirohet në nxehtësi, ajo domosdo intensivisht duhet të 
ft ohet.

Spektri rëntgen është i përbërë prej atij kontinual 
dhe linear. Spektri kontinual i takon të ashtuquajtirit 
rrezatim frenues, ndërsa spektri linear i takon rrezati-
mit karakteristik rëntgen.
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Rrezatimi frenues rëntgenik
Gjatë frenimit të elektroneve të shpejta ose cilado 

qoft ë grimcë e elektrizuar, emetohet rrezatim elektro-
magnetik i cili ka spektër kontinual, d.m.th. janë përf-
shirë rrezet rëntgen me të gjitha gjatësitë valore të mu-
ndshme.

��U3>U2>U1

��U3

 U1

��U2

��.3<.2<.1                                     .

J.

 
Fig. 3. Varësia e intensitetit të rrezatimit frenues 

nga gjatësia valore për vlera të ndryshme të 
tensionit anodik

Nga diagramet e fi g. 3 mund të vërehet se lakoret 
për shërdarjen e intensitetit nuk kalojnë nëpër fi llimin 
e sistemit koordinativ, ndërsa intensiteti bëhet i bara-
bartë me zero për vlera të caktuara të gjatësive valore të 
rrezeve rëntgen. Domethënë, ekzistonkfi  valëshkurtër 
λmin të rrezatimit rëntgen frenues.

Energjia kinetike e elen ktroneve të nxituara nga 
tensioni ndërmjet katodës dhe anodës Ua është:

 aeUmv
�

2

2
  , (2) 

ku mc, v dhe e përkatësisht janë masa, shpejtësia dhe 
ngarkesa e elektronit.

Ekzistimi i kufi rit valëshkurtër λmin në spektrin 
kontinual direkt rrjedh nga natyra kunatike e rrezati-
mit.

Domethën, nëse rrezatimi rëntgen paraqitet në llo-
gari të energjisë që e humb elektroni gjatë frenimit të 
tij, atëherë energjia e një kuanti i atij rrezatimi hf nuk 
mund të jetë më e madhe se energjia e elektronit (eUa). 
Kjo do të thotë, këto fotone të fi tuarai kan të gjitha fre-
kuencat e mundshme, duke fi lluar nga ata që e kënaqin 
jobarazimin:
  hf M  . (3)  aeU

Prej këtu del se energjia maksimale, ndërsa me ate 
edhe frekuenca maksimale e spektrit emetues konti-
nual, përfi tohet kur gjatë godites elektroni e humb gji-
thë energjinë. Kjo energji emetohet si foton me energji 
hfmax= eUa ose:

  
h

eU
f a�max  . (4)

 

ako minmax / .� cf   
 

  
aeU

ch
�.min  (5)

nëse

ku c është shpejtësia e dritës. Kjo shprehje është tregu-
ar shumë e përshtatshme për përcaktimin e konstantës 
së Plankut.

16.14. RREZET KARAKTERISTIKE 
TË RËNTGENIT

Nëse tensioni i sjellur në gypin e rëntgenit gradu-
alisht zmadhohet dhe arrinë vlerë të caktuar kritike, 
karakteristike për substancën nga e cila është ndërtu-
ar anoda, bashkë me rrezatimin kontinual të rëntge-
nit paraqitet edhe rrezatimi karakteristik i rëntgenit. 
Domethënë, te spektogrami i fi tuar ka më tepër ose më 
pak vija intensive të mprehta të cilat gjenden në fonin e 
spektrit kontinual të rrezatimitfrenues rëntgenik.

Te fi g. 4 ështëparaqitur spektogrami i rrezeve ka-
rakteristike rëntgen për molibdenin. Në të njëjtën fi -
gurë për krahasim është paraqitur edhe spektri.
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Fig. 4. Spektri linear i rrezatimit rëntgen

Spektri karakteristik linear i rrezatimit rëntgen 
fi tohet kur elektronet e nxituara në fushën elektrike 
ndërmjet katodës dhe anodës kanë energji të mjaft ue-
shme të depërtojnë në shtresar e brendshme të ato-
meve të elementit nga e cila është ndërtuar anoda. Si 
rezultat i kësaj, në ndonjë nga shtresat e brendshme 
mund të krijohet,,vrimë“ (vend i zbrazët i elektro-
nit). Kjo vrimë ekrijuar pas 10–8s, mund të plotëso-
het me elektron nga shtresat më të larta, dhe me këtë 
rast emetohet kuant rëntgenik me energjitë barabar-
të mendryshimin e energjive të të dy shtresave. Meqë 
çdo element kimik ka spektër të vet karakteristik, këto 

spektre mund të shfrytëzohen për analizë rëntgenos-
pektrale. 

Gjatë kalimit të elektroneve prej shtresave më të 
largët të shtresës K (n=1), fi tohen te vijat spektrale që 
e japin seri K; vijat spektrale që fi tohen për plotësi-
min e vendit të zbrazët te shtresa L (n=2) me elektron 
prej shtresave më të largëta e japin seri L. Në mënyrë 
analoge fi tohet edhe seri të tjerë M, N, O, P. Çdo seri 
spektrale është e përbërë prej disa vijave spektrale të 
shënuar me indekset α, β, γ.

Për shembull, Kα vija spektrale fi tohet kur vendi i 
zbrazët te shtresa K plotësohet me elektron prej shtre-
sës L. Vijat spektrale prej K – seritë kanë gjatësi valore 
më të vogël (energji më të madhe) dhe janë më të de-
përtueshme.

Fizikani anglez H Mozli ka konstatuar se për 
çdo seri spektrale ekziston ligjshmëri e caktuar, për-
katësisht rrënja katrore prej frekuencës së vijës spek-
trale prej spektrit karakteristik të rëntgenit është pro-
porcional me numrin rendor Z të elementit:

 f b Z� �( )4   , (6)  

ku b është konstante e proporcionalitetit e cila për vija 
të ndryshme spektrale ka vlera të ndryshme, por kon-
stanta  për çdo seri është e ndryshme.

Sipas ligjit të Mozliut, gjatë kalimit prej spektrit 
karakteristike të rëntgenit të një elementi me numër 
rendor më të vogël kah spektri i atillë me numër ren-
dor më të madhe, vijat spektrale janë zhvendosur në 
anën kah gjatësitë valore më të shkurtra.

Pasi çdo element kimik ka spektër të vet karakte-
ristik mund të shfrytëzohet për analizë të rentgenos-
pektrit.

Spektratkarakteristikë të rëntgenit për një element 
tëcaktuar dallohen nga spektrat linear optik të tyre. 
Dallimi është rrezultat i asaj se te spektrat linear optik 
marrin pjesë elektronet nga shtresa e fundit e pa plo-
tësuar, ndërsa gjatë përfi timit të spektrave karakteri-
stik të rëntgenit marrin pjesë elektronet nga shtresa 
e brendshme të atomit për të cilët duhet energji më e 
madhe për të ngacmuar.

 L+ K+

 KI

 L1

 K1

   n=1     n=2        n=3    n=4    n=J

   K             L            M        N  
Fig. 5. Spektri karakteristik i rëntgenit.
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Veti e rëndësishme e këtyre spektrave është ajo që 
atomet prej ndonjë elementi kimik, pavarësisht prej 
atij në çfarë komponim kimik janë, gjithmonë japin 
spektër të njëjtë karakteristik të rëntgenit.

Pyetje dhe detyra
1. α mundet rrezet e rëntgeit të shkaktojnë fotoe-

fekt nëse hasin në pengesë metalike?
2. Caktoni energjinë e kuantit rëntgenitk me gjatë-

si valore λ=0,01 nm.
(Përgj. 1,24.105 eV)

3. Caktoni gjatësinë valore minimale dhe frekuen-
cën maksimale të spektrit kontinual të rrezatimit rën-
tgennëse energjiae elektroneve që godasin anodën 
është 200 keV.

(Përgjigje:  min= 0,62–10–2 nm; fmax = 4,8–1019Hz)
4. Të caktohet λmin e rrezatimit karakteristik frenu-

se, nëse tensioni ndërmjet anodës dhe katodës në gy-
pin rëntgen ështl 100 kV?

(Përgj.: λ=0,0123 nm)

16.15. ZBATIMI I RREZEVE RËNTGEN

Vetitë e rrezeve rëntgen siç janë: gjatësi valore të 
vogël, depërtueshmëri të madhe, aft ësi jonizues etj, 
kanë gjetur zbatim të gjerë. Në medicinë rrezet rën-
tgen shfrytëzohen gjatë rëntgen–diagnostikë dhe te-
rapi, në teknikë dhe industri shfrytëzohen si metodë 
e sigurt për kontrollë dhe testim të materialeve. Kjo 
metodë është e njohur si defektoskopi rëntgeni. Me 
këtë metodë mund të zbulohen vrima, çarje, defek-
te të lidhjeve salduese dhe defekte tjera të pjesëve të 
ndryshme të makinave ose elementeve ndërtimore.

Difraksoni, i rrezeve rëntgen shfrytëzohet për hu-
lumtimin e strukturës së materies të njohur si analiza 
e rëntgenit.

Këtu do të njihemi me disa veti themelore të rre-
zeve rëntgen nëpërmjet së cilës është realizuar zbati-
mi i tyre.

Zbatimi i gjerë i rrezatimit i rëntgenit në teknikë 
dhe medicinë bazohet në ligjet e absorbimit, d.m.th., 
në depërtueshmërinë e ndryshme të rrezeve rëntgen 
nëpër materiale të ndryshme.

Absorbimi i ndryshëm i tufës rentgenike gjatë ka-
limit të tyre nëpër mjedise johomogjene, mundëson 
përfi timin e fi gurës së atij trupi (fi g. 1). Domethënë, 
mnd të shihen mangësitë e disa materialeve, për 
shembull, homogjeniteti ose çarjet.

Nëse një tufë paralele e rrezatimit monokromatik 
rëntgenik kalon nëpër një absorbent me dendësi d, 
provat tregojnë se intensiteti I i rrezeve rëntgen ekspo-
nencialisht bie zmadhimi me zmadhimin e trashësisë:

 dII 0�� eo   ,  (1)  

ku I0 është intensiteti i rrezeve që bien në materi-
lin:,,e“ është bazë e logaritmeve natyrore e barabartë 
me e=2,72, μ është koefi cienti linear i absorbimit të 
rrezeve rëntgen. Koefi enti linear i absorbimit shpre-
het me m–1. Ai varet nga natyra e materialit, respekti-
visht nga dendësia e tij p, gjatësi valore λ e rrezatimit 
rëntgenik dhe numrin rendor të elementit Z. Për vlera 
konstante të dendësisë dhe gjatësisë valore, koefi cienti 
liear i absorbimit është:

� � 0�= ~�Z4�                                 (2) 

Ndryshimi i madh te absorbimi i RrR në mjedi-
se të ndryshme mundëson të zhvillohet defektoskopi 
rëntgeni dhe më shumë metoda diagnostikë të rëntge-
nit. Për fytyrën e rëntgenit fi ksohet fi lm i veçantë.

SHEMBULLI 1. Duke pasur parasysh barazimin 
(2), të bëhet krahasimi i koefi cienteve të absorbimit 
në eshtra të cilët, kryesisht, përmbajnë kalcium fosfat 
(Ca3(PO4)2) dhe indeve të buta në përbërjen e të cilit, 
kryesisht, hynë uji.

Zgjidhje: Duke marrë parasysh se numrat rendor 
Ca, P, O dhe H, përkatësisht janë 20, 15, 8, 1 dhe duke 
shfrytëzuar barazimin (2), fi tohet:



334

16. Fizika e atomit

 

0

0

m

m

koska

H 2O
�

� � � � �

� �
-

3 20 2 15 8 8

2 1 8
150

4 4 4

4 4  
koskë

Domethënë, absorbimi i rrezeve rëntgen në kalci-
umi fosfatin është 150 herë më i madh nga absorbimi 
në ujë.

SHEMBULLI 2. Të caktohet trashësia për të ci-
lën intensiteti i rrezatimit rëntgen përgjysmohet. Ajo 
trashësi quhet gjysmë–trashësi dhe shënohet me d1/2.

Zgjidhje: Nëse intensiteti është I=I0/2 atëherë 
trashësia është d=d1/2. Ligji për absorbim barazimi (1) 
mund të shkruhet:

  2/1
o

deII 0��
2
o   .  

Nëse kryhet logaritmi, fi tohet ln 2 = μd1/2, fi tohet:

  d1 2
2 0 693

/
ln ,

� �
0 0

  .  

Nga barazimi i fundit del se gjysmë trashësia është 
aq më e vogël, sa më i madh është koefi cienti line-
ar i absorbimit të materialit (i madh Z). Ky barazim 
shfrytëzohet për të caktuar trashësinë e absorbimit, i cili 
shfrytëzohet për mbrojtjen nga rrezatimi.

Difraksoni i rrezeve rëntgen
Për ta vërejtur difraksionin e rrezeve rëntgen, është 

e domosdoshme rrjeta e difraksionit me konstantë të 
krahasueshme me gjatësi valore të tyre. Rrjetat difrak-
tive optike janë tepër të vrazhdët për të fi tuar fytyrë di-
fraksioni. Nga ana tjetër është e njohur se largësia ndër-
mjet atomeve në trupat e ngurtë është rende madhësisë 
sa gjatësia valore të rrezeve rëntgen. Kjo e shtyni fi zika-
nin gjerman M. Laue në idenë që si rrjetë difraktive për 
rrezet rëntgen të shfrytëzoj kristalet.

Në gjendjen e baraspeshës atomet, jonet, ose toleku-
lat e kristaleve kanë radhitje të rregullt. Ata qëndrojnë 
në nyejt e rrjetës kristalore dhe formojnë rrafshe krista-

lografi ke (atomike). Largësia d ndërmjet rrafsheve qu-
het konstantë e rrjetës së kristalit. M. Laue dhe bashkë-
punëtorët kanë pasur sukses të fi tojnë fi gurë difraktive 
me rrezet rëntgen. Skema e eksperimentit që e vërteton 
përfi timin e fi gurës difraktive është paraqitur në fi g. 4.

                       R

  D

  K

 

kristali

RREZET X TË 
DIFRAKTUARA

Fig. 4. Skema eksperimentale për difraksionin e 
rrezeve rëntgen prej kristali.

Rrezatimi rëntgen bie në pllakën e plumbit D, e cila 
lëshon një tufë të hollë rrezesh rëntgen të cilat pasi ka-
lojnë në kristalin K bie në foto pllakën P. Në foto klla-
pën, përveç njollës së errët qendrore intensive, që i për-
gjigjet drejtimit drejtvizor të rrezeve rëntgen, fi tohen 
edhe shumë njolla të errëta të vogla, që janë radhitur në 
rregull rreth asaj qendrore.

Njollat e errëta janë bendet ku rrezet rëntgen të di-
fraktuara në interferencë maksimalisht përforcohen. 
Ato drejtime varen nga gjatësia valore e rrezeve rëntgen, 
shpërndarja e atomeve, respektivisht joneve të rrjetës 
kristalore dhe këndi i rënies së rrezeve.

Kristalet e ndryshme japin fi gurë difraktive të 
ndryshme, të ashtuquajtur diagrame të Laues (fi g. 5). 
Nëpërmjet fi gurave difraktive të realizuara, jo vetëm që 
u dëshmua natyra valore e rrezeve rëntgen por, është 
matur edhe gjatësia valore e tyre.

Nga ana tjetër, nëse lëshohen rrezet rëntgen me 
gjatësi valore të njohur nëpër një kristal, nga fi gura e fi -
tuar e difraksionit mund të gjykohet për strukturën kri-
stalore.

Në vitin 1913 fi zikanët anglez B. H. Breg dhe B. L. 
Breg, babë dhe bir, e vërtetuan eksperimentin e Laues 
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dhe teorisë së tij i dhanë një relacion teorik shumë të 
thjeshtë për difraksionin e rrezeve rëntgen, sot të njohur 
si barazimi Breg–Valfi t. Ata në shumicën e shembujve 
kanë treguar se zbulimi i Laues mund të shfrytëzohet si 
metodë për të studiuar strukturën e materies. Kështu u 
zbulua një metodë ere për studimin e strukturës së ma-
teries–analiza rëntgen strukturale.

Një tufë monokromatike e rrezatimit rëntgen le të 
bie në kristalin nën këndin q në lidhje me rrafshet pa-
ralele që kalojnë nëpër nyejt (atomet) e rrjetës kristalo-
re dy dimensionale (fi g. 6). Rrezet rënëse që refl ektohen 
nga rrafshet e ndryshme janë koherente dhe mund të 
interferojnë. Me interferencë rrezet e refl ektuara do të 
përforcohen, nëse ndryshimi i rrugëve të dy rrezeve, të 
refl ektuara nga dy rrafshe fqinje të kristalit, është numër 
i plotë i gjatësisë valore.
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y 
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 d sin " 
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RREZET X 
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RREZET X TË 
REFLEKTUARA

Fig. 6. Difraksoni i rrezeve rëntgen nga rrjeta 
kristalore dydimensionale

Ta njehsojmë ndryshimin rrugor të dy rrezeve fqi-
nje të cilët interferojnë. Te fi g. 6 janë treguar dy rrafshe 
fqinje të kristalit normal në rrafshin e vizatimit te i cili 
shtrihen nyje e grillës kristalor, të shënuar me rrathë.

Rrezet 1 dhe 2 prej rrezatimit rëntgen monokroma-
tik, që bien nën këndin  kah sipërfaqja e kristalit, re-
fl ektohen prej rrafshit të parë x – x’ dhe të dytë γ – γ. 
Rrezet e refl ektuara 1’ dhe 2’ me rrafshet atomike të kri-
stalit formojnë kënd të njëjtë .

Për të caktuar ndryshimin e rrugor të dy rre-
zeve të refl ektuara, prej pikës α tërhiqen norma-
le AC dhe AD të rrezeve 1 dhe 2‘. Prej fi g.6 vërehet se 

BC2BDBC ���� . 

Prej trekëndëshit kënddrejtë ABC vijon:

"� sinBC d . 

Indeksi absolut i përthyerjes për të gjitha mjediset 
e rrezeve rëntgen është përafërsisht e barabartë me një 
dhe ndryshimi rrugor i kërkuar është Δ = 2d sinθ.

Sipas kësaj kushti për maksimumin e difraksionit 
prej rendit m është dhënë me barazimin e Breg–Vulfi t:

   .�" md sin2  , (1) 

ku që m =1,2,3,... është numër i plotë dhe e jep rendin 
e difraksionit, λ është gjatësia valore e rrezeve të rënt-
genit, d është konstanta e grillës së kristalit. Barazimi 
Breg–Vulfi , për λ, θ dhe m të njohura, japin mundësi të 
caktohet konstanta e grillës kristalore. Ky barazim është 
bazë e metodës është baza e metodës analiza strukturo-
re e rëntgenit.

Kur dihet se konstanta e grillës së kristalit që 
shfrytëzohet për difraksion të rrezeve të rëntgenit, por 
matet këndi  ku fi tohet maksimumi, sipas barazimit 
Breg–Vulfi  mund të caktohet edhe gjatësia valore e rre-
zeve të rëntgenit.

Me difraksion të rrezeve të rëntgenit hulumtohet 
edhe struktura e shumë viruseve dhe makro molekula-
ve. Me difraksion të rrezeve të rëntgenit ishte e studiuar 
struktura (spiralja e dyfi shtë) e ADN.

SHEMBULLI. Rrezet e rëntgenit me gjatësi valo-
re λ= 0,1 nm bien te kristali konstanta e të cilit e grillë 
është d=0,5 nm. Nën çfarë këndi duhet të bien në lidhje 
me rrafshin e kristalit, për të vërejtur maksimumin e 
parë të difraksionit?

Zgjidhje: Përgjigja e pyetjes së vendosur do të fi to-
het prej barazimit (1) nëse në atë vendoset m =1.

1.0
5,02
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2
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�

�
.

�"
d

m
,    '405o�"

Te përmendorja e Rëntgenit në muzeun e Mynihut 
shkruan: “Sipas atij rrezet e quajtura mjekut u tregon 
brendësinë e organizmit të gjallë, inxhinierit brendësinë 
e ndërtimeve të tij, por studiuesve u jep informata për 
ndërtimin e atomit “. Cilat janë metodat me të cilat 
mund të kryhen hulumtimet e përmendura.
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17. 1. STRUKTURA E 
BËRTHAMËS SË ATOMIT

Bërthama e atomit është pjesë qendrore e atomit. Në 
të është e përqendruar sasia e elektricitetit pozitiv. Sot 
me siguri dihet se bërthama e atomit përbëhet prej pro-
toneve dhe neutroneve të cilët menjë emër të përbash-
kët quhen nukleone.

Protoni (p) ka ngarkesë pozitive, të barabartë me 
ngarkesën e elektronit. Neutroni (n) është grimcë ne-
utrale. Sipas kësaj, vetëm protonet kontribuojnë për sa-
sinë e elektricitetit të bërthamës.

Bërthama e atomit karakterizohet me ngarkesë elek-
trike:

   , (1) ZeQ �

ku me e është shënuar ngarkesa elektrike elementa-
re. Z quhet numër atomik i bërthamës së atomit, i ba-
rabartë me numrin e protoneve. Numri Z përputhet 
me numrin rendor të elementit në sistemin periodik 
të Mendelevit. Meqenëse atomi si tërësi është elektro 
neutral,numri rendor njëkohësisht e përcakton edhe 
numrin e elektroneve.

Numri i përgjithshëm i nukleoneve α në bërthamën 
e atomit quhet numër mase. Numri i masës së elemen-
tit paraqet shumën e numrit të protoneve Z dhe numrit 
të neutroneve N në bërthamën e elementit të caktuar, 
d.m.th.,

  ZNA �� . (2) 

Bërthama shënohet me të njëjtat simbole sikurse 
edhe atomi neutral. Për shembull, simboli
 

XA
Z  

tregon se bëhet fj alë për atom me numër rendor Z dhe 
numër mase A. Kështu, për shembull, kur shkruajmë 

Li7
3 , tregon se bërthama e litiumit ka numër rendor 3 
dhe numër mase 7. Kjo bërthamë është e përbërë prej 
gjithsej 7 nukleonesh, prej të cilëve 3 janë protone dhe 4 
neutrone. Po ashtu U238

92  simbolizon bërthamën e ele-
mentit uranium i cili përmban 238 nukleone, nga të ci-
lët 92 janë protone.

Në natyrë ekziston një numër i madh bërthamash 
atomike. Janë të njohur rreth 280 bërthama stabile dhe 
ë tepër se 700 bërthama jo stabile (natyror dhe të fi tuar 
artifi cialisht). Deri më sot janë të njohur 118 elemente 
numri i të cilëve lëviz nga Z=1 deri Z=118.
 

H1
1 H2

1 H3
1

 
neutrone protone

Fig. 1. Izotopet e hidrogjenit.

Bërthamat me numër të njëjtë atomik Z, ndërsa me 
numër mase α të ndryshëm (me numër të ndryshëm 
neutronesh N=A–Z) quhen izotope. Numri më i madh 
i elementeve paraqiten si lloje të izotopeve stabile. Për 
shembull, hidrogjeni (Z=1) paraqitet në tre lloje izoto-
pesh (fi g. 1);

– protiumi (Z=1, N=0), H2
1  deuteriumi (Z=1, N=1) 

H3
1  triciumi (Z=1, N=2), Plumbi ka tre izotope stabile 

206Pb, 207Pb dhe 208Pb, uraniumi ka më tepër 233U, 235U, 
238U.

Bërthamat që kanë numër mase të njëjtë në të ci-
lët u takojnë elementeve të ndryshëm quhen izobare. 
Bërthamat e izobareve janë të ndërtuar prej numrit të 
njëjtë nukleonesh, por kanë shpërndarje të ndryshme 
të protoneve dhe neutroneve.

Njësia për masë në fi zikën bërthamore
Masa është madhësi karakteristike e bërthamës ato-

mike. Për shkak të masave të vogla të bërthamave dhe 
grimcave, masat e tyre nuk është e përshtatshme të 
shprehen sikurse është e zakonshme, në gramë ose ki-
logramë. Në fi zikën atomike dhe bërthamore masat e 
grimcave dhe bërthamave shprehen me njësi e unifi ku-
ar për masën atomike e cila shënohet me u. Ajo është e 
barabartë me 1/12 e masës së atomit të izotopit të bara-
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bartë 12C për të cilin masa është e barabartë me 12 njësi 
të unifi kuara për masën atomike:

u000,12C)(12
6 �m ;  kg10660538,1u1 27���

Madhësia e bërthamës së atomit.  Bërthama si 
edhe të gjitha grimcat kuanti, për të cilat vlejnë ligjet 
kuante mekanike, nuk kanë kufi  rreptësisht të caktuar, 
ashtu që nuk është thjeshtë të futet kuptimi rreze e bërt-
hamës.

Informatat e para për madhësinë e bërthamës ato-
mike rrjedhin nga E, Radërford, i cili i analizoi eksperi-
mentet e Gajgerit dhe Marzdenit. Domethënë, ai e stu-
dioj shpërndarjen e grimcave në foli e holla metalike 
(ari ose platini) dhe përfundoi se pjesa më e madhe e 
masës së atomit është e përqendruar në bërthamë.

Largësia minimale deri ku grimca α  në eksperimen-
tin e Radërfordit, mund t‘i afrohet bërthamës atomike, 
respektivisht për rreze të bërthamës. Duke njohur ligjin 
e Kulonit për bashkëveprim të dy grimcave të elektri-
zuara pozitivisht, largësia minimale deri ku grimcat α 
mund më së tepërmi t‘i afrohet bërthamës është gjatë 
goditjes ballore (fi g. 2).

SHEMBULLI 1. Të caktohet largësia më e vogël 
deri ku grimca α mund t‘i afrohet bërthamës atomike 
(Z=79). Grimcat α që në këtë rast shfrytëzohen janë fi -
tuar nga izotopet radioaktive natyrore dhe kanë energji 
E=7,7 MeV = 1,2. 10–12 (ose shpejtësi v=2.107m/s). Masa 
e grimcës α është ma = 4u = 4. 1,6605655. 10–27 kg

Zgjidhje: Përkujtohu se energjia potenciale e grim-
cës me ngarkesë Q0 (në këtë rast grimca α 2e) prej buri-
mit të mbushjes pikash Q0 (bërthama–Ze) është

R
QQ

E p
o

o4
1
�

� . 

Në largësi R, gjithë energjia kinetike e grimcave α 
kalon në energji potenciale të asaj grimce në fushë elek-
trostatike të bërthamës–shenja d.m.th.,
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Prandaj largësia më e vogël deri te cila mund 
të afrohet grimca α deri te bërthama e atomit është 

2
o

4
4

1
mv

ZeeR
�

�  

 
m

1041066,14
)106022.1(794109 1427

219
9

����
���

�� �

�
R

 

       m105,27 15��-R fm1m10 15 ��
 

 
 

+�

eQ 2�o
ZeQ �

 

v�  

 
Fig. 2

Kjo e dhënë tregon dimensionet lineare të bërt-
hamës nuk janë më të mëdha se 10–14m. Nëse merret 
se rrezja e atomit është madhësi e rendit 0,05–0,1 
nm, ky është një vërtetim i bindshëm të kuptimeve të 
Radërfordit se bërthama e atomit përfshijnë pjesë të 
vogël të pa krahasueshme në krahasim me vëllimin që 
e ka atomi si tërësi.

Dendësia e bërthamës së atomit nuk varet prej 
numrit të nukleoneve te bërthama. Dendësia mesatare 
e materies është e barabartë me të gjitha bërthamat dhe 
është 2.1017 kg/m3. Ajo është shumë e madhe
 

JADRO

~10-15 m = 1fm

~10-10  m = 0,1nm
 

Fig. 3 Modeli i bërthamës së atomit
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17.2. FORCAT BËRTHAMORE

Bërthama atomike paraqet sistem kuanti mekanike 
relativisht stabil të protoneve dhe neutroneve. Stabiliteti 
relativ i bërthamës dëshmon se ndërmjet nukleoneve, që 
hyjnë në përbërjen e bërthamës së atomit, veprojnë for-
cat specifi ke të cilat i mbisundojnë forcat dëbuese. Ata 
quhen forca bërthamore (nukleare).

Forcat bërthamore, bëjnë pjesë në të ashtuquajtura, 
bashkëveprim i fuqishëm, edhe ajo më intensive bash-
këvepruese në natyrë. Ata janë forca tërheqëse, por nuk 
kanë natyrë elektrike. Ata kanë karakteristika të veçanta:

1. forcat bërthamore janë forca me cak të shkurtër 
dhe janë efi kase vetëm për nukleonet fqinje të afërt. 
Rrezja e veprimit të forcave nukleare është madhësi e ren-
dit aq sa është vet bërthama (2,2.10–15 m).

Me zmadhimin e largësisë ndërmjet nukleoneve, ve-
primi i këtyre forcave bie dhe ajo në varësi eksponencia-
le. Mesatarisht, forcat bërthamore janë me qindra herë 
më të forta nga ato elektromagnetike të cilat e sigurojnë 
ekzistimin e atomeve dhe molekulave. Ato nuk veprojnë 
ndërmjet elektroneve të atomit.

2. forcat bërthamore kanë veti të ngopjes, d.m.th. 
çdo nukleon në vet bërthamën bashkëvepron vetëm me 
nukleonet e afërt pranë tij. Ndërsa aspak nuk veprojnë 
në nukleonet jashtë bërthamës.

3. forcat bërthamore janë qendrore–sikurse janë për 
shembull, forcat e gravitacionit dhe elektrike.

4. forcat bërthamore janë të pavarura nga ngarke-
sat elektrike të nukleoneve të bashkëveprojnë. Për sh-
kak të ekzistimit të të dy llojeve nukleonesh, në forcat 
bërthamore nuk ndikon ngarkesa elektrike dhe ata janë 
të njëjta ndërmjet dy neutroneve, ndërmjet dy protone-
ve dhe ndërmjet neutronit dhe protonit. Prandaj, këto 
grimca janë të njohura me emër të përbashkët nukleone.

Karakteri i ndërlikuar i forcave bërthamore nuk mu-
ndëson që ata të paraqiten me barazime të njëjta mate-
matikore sikurse është rasti me forcat e gravitacionit dhe 
elektromagnetike.

Si është natyra e forcave bërthamore? Fizikani ja-
ponez H. Jukava më vitin 1935 ka supozuar se bash-
këveprimi ndërmjet dy nukleoneve duhet të bart ndo-
një grimcë që do të ishte kuant i fushës bërthamore. 

Kjo grimcë e atillë është zbuluar më vitin 1947 nga Sesil 
Pauel dhe është quajtur π mezon ose pion. Por, për fat të 
keq teori e këtij tipi nuk është ndërtuar. Në mesin e vi-
teve gjashtëdhjetë të shekullit XX gradualisht është kri-
stalizuar kuptimi për strukturën kuarkë të nukleoneve.

Modelet për bërthamën atomike. Me qëllim që të 
përshkruhen vetitë e bërthamave atomike dhe reaksio-
neve bërthamore në të cilat ata marrin pjesë, deri tani 
janë krijuar më tepër modele për bërthamat atomike. Të 
tillë janë, për shembull, modeli i pikës, modeli shtresor, 
modeli i grimcës α etj.

Studimi nëpërmjet modeleve të ndryshme të bërt-
hamave atomike bëhen për shkak të njohjes pjesërisht të 
forcave bërthamore dhe mos ekzistimi i një teorie të plo-
të ekzakte për paraqitjen e strukturës së bërthamës ato-
mike dhe radhitja e nukleoneve në të. Asnjë nga modelet 
e deritanishme nuk është në gjendje, nga të gjitha aspek-
tet, komplet t‘i përshkruaj vetitë e bërthamave atomike 
dhe reaksioneve nukleare. Të gjithë nga modelet paraqe-
sin një numër të caktuar veti të bërthamës dhe pjesëve 
përbërëse të tij,ashtu që fi gura e tërësishme për bërt-
hamën mund të fi tohet me zbatimin e më shumë mode-
leve. Për shembull, me modelin e pikës me sukses shpje-
gohet fi sioni i bërthamave të rënda. Me ndihmën e mo-
delit të pikës mund të shpjegohet dendësia e bërthamës 
atomike. Si rezultat i ngopjes së forcave bërthamore, nu-
kleoni në bërthamë janë të radhitur njëtrajtësisht, pran-
daj dendësia e bërthamës është homogjene, përveç në 
sipërfaqen e bërthamës.

Sipas modelit shtresor, bërthama me 2, 8, 20, 28, 50, 
82 dhe 126 (126 është vetëm për neutronet) protone ose 
neutrone kanë shtresa të plotësuara. Ngjashëm sikur-
se janë atomet më stabil me shtresa të plotësuara, ashtu 
shpjegohet edhe stabiliteti i këtyre bërthamave (bërtha-
ma magjike).

Pyetje dhe detyra
1. Çka është numër mase, numër rendor?
2. Çka është izotop,por çka izobar?
3. Përkufi zo njësinë e unifi kuar për masën atomike?
4. Sa është rrezja e bërthamës atomike?
5. Sa është dendësia e bërthamës atomike?
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17.3. ENERGJIA E LIDHJES SË 
BËRTHAMËS ATOMIKE

Bërthama atomike, sikurse dimë, është ndërtuar 
prej protoneve dhe neutroneve ndërmjet të cilëve ve-
projnë forca bërthamore. Për ta ndarë një bërthamë me 
nukleone të bashkuara ( në protone dhe neutrone të pa-
varura) duhet të përballohen forcat që i mbajnë nukleo-
net bashkërisht.

Energjia e cila është e nevojshme që t‘i jepet bërt-
hamës për t‘i ndarë nukleonet e bashkuara në nukleone 
të lira, quhet energji e lidhjes së bërthamës.

Sa është ajo energji? Që t’i përgjigjemi kësaj pye-
tje do të përpiqemi, në fi llim t‘i përgjigjemi pyetjes: sa 
është masa e bërthamës atomike, nëse ajo është e ndër-
tuar nga Z protone dhe N=A–Z neutrone.

Nëse masa në prehje e neutronit të lirë është mn, 
kurse e protonit mp, atëherë do të duhej masa e bërt-
hamës atomike mb të jetë Zmp+Nmb. Por, matjet më pre-
cize të masës në prehje të bërthamës atomike, si tërësi 
tregojnë se ajo gjithmonë është më e vogël nga shuma 
e masave të nukleoneve të lira që hyjnë në përbërjen e 
bërthamës.

  npj mNZmm �6 . (1) 
 

 

He)(4
2np 22 �

He)(22 4
2mmm np A�  

Fig. 1. Ilustrim i defektit te bërthama e 
atomit të heliumit

Gjatë formimit të bërthamës, një pjesë e masës së 
nukleonëve të cilët e ndërtojnë bërthamën shndërro-
het në energji. Ajo pjesë e maskës, që në lloj të ener-
gjisë lirohet gjatë formimit të bërthamës atomike, quhet 
defekt i masës së bërthamës dhe është dhënë me:

       . (2) ),(])([ ZAmmZAZmm jnp �����

A ekziston ndonjë lidhje ndërmjet defektit të masës 
Δm dhe energjisë së lidhjes së bërthamës?

Për ta kuptuar shkakun për defektin e masës duhet 
të dihet lidhja ndërmjet masës dhe energjisë së një trupi. 
Ajo është dhenë nga Ajshtajni më vitin 1905. Formula e 
ekuivalencës së masës m dhe energjisë shprehet:

  . (3)2cmE �

Kur sistemi nga gjendja kur nukleonet kanë qenë 
të pavarura, kalon në gjendje në të cilën nukleonet 
fortë bashkëveprojnë, energjia e sistemit ndryshohet. 
Ndryshimi i energjisë është: ΔE = Δmc2

Energjia e lidhjes së bërthamës tash mund të për-
caktohet si energji e cila lirohet gjatë formimit të bërt-
hamës nga nukleonet e pavarura:

.  (4)22 ][ cmNmZmcmE jnp ������

    SHEMBULLI 1. Sa energji lirohet gjatë sintezës së 
deutronit (bërthamë e atomit të deuterumit) të për-
bërë prej një protoni dhe një neutroni? Masa e de-
utronit është 2,013553 u.

Zgjidhje: Nëse masa e protonit është mp=1,007276 
u, kurse masa e neutronit mn=1,008665 u, shuma e 
tyre është:

 pm  + nm   =2,015 941 u . 

Me këtë rast, për defektin e masës fi tohet

�m = �( pm  + ) – nm H)(2
1m   

                          = 2,015 941 u – 2,013 553 u = 0,002388 u

Energjia e lidhjes së bërthamës së deuteriumit 
është:

E� =�m c2= (0,002388 u) (931,49 MeV/u) 

E�  = 2,224 MeV 

Kjo energji që lirohet gjatëformimit të bërthamës 
shprndahet ndërmjet bërthamës së posafi lluar të de-
uteriumit dhe fotonit γ që me këtë rast emetohet.
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Për krahasim do të shënojmë se energjia e lidhjes 
së elektroneve në atomin e hidrogjenit (potencial jo-
nizues) është përafërsisht 13,6 eV, që do të thotë 106 
herë më e vogël nga ajo e bërthamës së deuteriumit. 
Kjo lidhje e fortë shpie në përfundim se forcat bërtha-
more janë shumë intensive.

Në fi zikën bërthamore stabiliteti i një bërtha-
me shprehet me energjinë e lidhjes së një nukleoni të 
bërthamës. Ajo është energjia specifi ke e lidhjes Esp. 
Për këtë qëllim energjia e lidhjes ΔE pjesëtohet me 
numrin e masës A, i cili është i barabartë me numrin e 
nukleoneve në bërthamë.

  
A
EEsp

�
� . (5) 

Energjia specifi ke e lidhjes jep informata për stabi-
litetin e bërthamave atomike, sa është ajo më e madhe 
aq është bërthama më stabile.

 

16O 

      20       60       100     140      180     220 A 

238U

159Th 

56Fe 56Cu 

6Li 

12C 

2H 

Esp �MeV��
�

 8 
 

 
 6 
 

 
 4 
 

 
 2 

 
Fig. 2. Energjia specifi ke e lidhjes në varësi 

nga numri i masës A

Varësia e energjisë specifi ke të lidhjes Esp nga 
numri i masës α është paraqitur në fi gurën 2. Nga 
energjia specifi ke të bërthamave të njohura mund të 
nxirren këto përfundime:

Për bërthamat për të cilat α < 12 energjia speci-
fi ke e lidhjes ka vlera të vogla,ndërsa madje me rri-

tjen e numrit të masës, gradualisht ajo zmadhohet. Për 
shembull, bërthama e deteriumit ka energji specifi ke 
më të vogël 1,11 MeV, ndërsa vlerë maksimale prej 8,8 
MeV e arrin bërthamat e mesit të sistemit periodik 
(ajo është zonë e bërthamave stabile).

Te bërthamat me numër mase të madh energjia 
specifi ke e lidhjes bie deri 7,4 MeV, ashtu që bërthama 
me numër mase 208 është bërthamë stabile e fundit. 
Të gjitha bërthamat me α > 208 spontanisht (vetvetiu) 
zbërthehen. Me fj alë të tjera, në natyrë nuk ekzistojnë 
bërthama stabile me Z > 83.

Nga fakti se grafi ku i energjisë specifi ke të lidhjes 
ka maksimum, del se energjia lirohet në ata reaksio-
ne bërthamore te të cilat energjia specifi ke e lidhjes 
së produkteve të reaksioneve është më e madhe nga 
energjia specifi ke e lidhjes së bërthamave fi llestare.

Ky kusht i përgjithshëm mund të plotësohet në 
dy mënyra: ose duke copëtuar bërthamat masive nga 
fundi i sistemit periodik në bërthama më të lehta, ose 
gjatë sintezës së bërthamave nga fi llimi i sistemit peri-
odik në bërthama më të rënda.

Pyetje dhe detyra
1. Të caktohet energjia specifi ke e lidhjes së grim-

cave α, nëse janë dhënë:

, u007825.1H)(1
1 �m u665008,1�nm  

m ( ) = 4,001523 u  He4
2

 (Përgj. 28,3/4 MeV=7,1 MeV).
2. Nëse masa e protonit dhe neutroni janë të njo-

hura, të përcaktuara energjia specifi ke e lidhjes për bërt-
hamën e . C12

6  Masa e saj është u000,12C)(12
6 �m
 (Përgj. 7,7 MeV)

3. Çka është defet i masës së bërthamës?
4. Çka është energjia e lidhjes së bërthamës?
5. Çka është energjia specifi ke e lidhjes dhe si është 

varësia prej numrit masë A?
6. Pse gjatë fi sionit dhe fusionit lirohet energji?
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17.4. RADIOAKTIVITETI NATYROR

Radioaktiviteti është proces spontan ku bërthama 
atomike, duke emetuar një ose më shumë grimca ose 
kuante të rrezatimit elektromagnetik, kalon në tjetër 
bërthamë.

Radioaktiviteti natyror është zbuluar prej Anri 
Bekerel më vitin 1896. Ai duke studiuar lumineshen-
cën, zbuloi se uraniumi dhe komponimet e tij sponta-
nisht emetojnë rrezatim natyra e të cilit deri më atëherë 
ishte e panjohur.

Rrezatimi përveç lumineshencës shkakton jonizi-
min e mjedisit ku kalon; vepron në fotopllakat; lehtë 
bien nëpër pllaka metalike tëholla, ka depërtueshmëri 
të madhe, tregon veprim biologjik dhe kimik.

Hulumtimet e mëvonshme tregojnë se rrezatimi ra-
dioaktiv nuk është e një lloje. Që të mësohet rrezatimi 
radioaktiv natyror përcillet qëndrimi i tij në fushën e tij 
elektrike të fortë (fi g. 1) ose fusha magnetike. Për shem-
bull, nëse prej kutisë së plumbit C, në të cilin është ven-
dosur preparat radioaktiv (RaBr2) del tufë e ngushtë e 
rrezatimit radioaktiv. Kur tufa kalon nëpër fushën ho-
mogjene elektrike dhe magnetike, te pllaka fotogra-
fi ke FP fi tohen tre gjurma. Domethënë, tufa parapra-
ke ndahet në tre komponenta: 1) rrezet α, që paraqet 
përrua të grimcave pozitive të cilat dobët mënjanohen 
në fushën elektrike ose magnetike; 2) rrezatimi b, që pa-
raqet përrua të grimcave negative të cilat fuqishëm më-
njanohen në fushën, dhe 3) rrezet g, pjesë e tufës e vila 
nuk e ndërron kahen fi llestare pas veprimit të fushës.

Elementet radioaktive natyrore, numri rendorë i të 
cilit është ZΩ83, kryesisht, janë grupuar në tre familje 
radioaktive. 1, Familja e uraniumit fi llon me izotopin e 
uraniumit . 92

238 U  Pas zbërthimit α ose β, familja mba-
ron me izotopin stabil të plumbit ; 82

206 Pb  2. Familje e 
toriumit fi llon me toriumin , 90

232 Th  kurse mbaron me 
izotopin stabil të plumbit ; 82

208 Pb  3. Familja e aktini-
umit fi llon me 92

235 U mbaron me izotopin e tretë të 
plumbit .82

207 Pb
Elementet radioaktive natyrore gjatë zbërthimit të 

tyre nuk kalojnë direkt në elemente stabile. Gjatë këtij 
procesi duke kaluar me periodë më të gjatë të gjysme 
zbërthimit, pas një vargu të zbërthimit të α ose β, si pro-
dukt i fundit i zbërthimit (jo radioaktiv).

Për dallim prej izotopeve radioaktive natyrore te 
të cilët emisioni i rrezatimit alfa, beta ose gama, është 
e ngadalshme, te elementet radioaktive artifi ciale të 
prodhuara emisioni i këtyre rrezatimeve është i induk-
tuar. Ndërmjet radioaktivitetit natyrorë dhe artifi cial 
nuk ka kurrfarë ndryshimi parimorë. Prandaj vetitë e 
izotopeve radioaktive janë të pavarura pre mënyrës në 
të cilën ata janë fi tuar.

Vetitë e rrezeve alfa, beta, gama
1. Radërfordë dhe Roids në vitin 1908 në mënyrë 

eksperimentale kanë konstatuar se grimcat α janë bërt-
hama të atomit të heliumit, respektivisht ato janë atome 
të heliumit dyfi sh pozitivisht të jonizuara. Jo stabiliteti 
nga zbërthimi α tregojnë bërthamat e rënda me numër 
mase α >210. Përveç asaj, edhe disa bërthama më të leh-
ta spontanisht emitojnë grimca a. Ato janë, si për shem-
bull, elementet kalium, rubudium, samarium etj.

Gjatë rrezatimit α, përveç ndryshimeve energjetike, 
bërthama nënshtrohet ndryshimeve strukturale. Numri 
atomik Z e bërthamës zvogëlohet për dy njësi, kurse 
numri masë α për 4 njësi. Kjo mund të tregohet me:

  Z
A

Z
AX Y� � He�

�
2
4

2
4  + Q  , (1) 

ku me 2
4  He  është grimcë a– ajo është bërthama e he-

liumit e përbërë prej dy protoneve dhe dy neutroneve, 
me Z

A X  është shënuar bërthama fi llestare, me Z
A

�
�

2
4 Y  

                                                                                                                                             
 

� 

E2 

I 1 + 

C 

� 

RaBr2 

E2 E1 

I 1 + 

Pb 

FP 

 
Fig. 1
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është shënuar bërthama e posa fi tuar, Q është energjia 
që lirohet gjatë këtij procesi. Si shembull për zbërthi-
min α mund të merret izotopi i 226Ra që kalon në radon:

  88
22  . (2) 6

86
222

2
4Ra Rn He� � � Q

Rn222
86  është gaz, që gjithashtu, është α radioaktiv.

Grimcat α prej bërthamës dalin me shpejtësi prej 
rendit të madhësisë (1,4-2) �107 ms-1  që i përgjigjet 
energjisë prej 2 - 10 MeV. Në (fi g. 2) është paraqitur 
me skemën e zbërthimit α të 226Ra. Gjatë këtij zbërthimi 
fi tohen dy grupe të grimcave α, me energji të ndrysh-
me. bërthama e posa fi tuar 226Ra nuk është në gjendjen 
themelore, por në gjendjen e ngacmuar. Kalimi në gjen-
dje më të ulët energjetike është përcjellë me emisionin 
e kuanteve γ.

 
88

226 Ra

(94%)

(6%) 
 E+
 = 4,78 MeV

 E+� = 6,02 MeV 

 

86
222 Rn  

 EI�=0,18 MeV   

 
Fig. 2

Duhet të përmendet se disa prej elementeve radio-
aktive nuk janë të ashtuquajtur emiter α, por një përqin-
dje e bërthamave të elementit radioaktiv të dhënë zbërt-
hehet duke emituar grimca α, kurse përqindja tjetër 
grimca a.

Duke kaluar nëpër mjedisin material grimcat α 
kryejnë jonizimin e atomeve (molekulave) ku humbin 
pjesë prej energjik së vet. Aft ësia e tyre e jonizimit është 
shumë e madhe. Gjatësia e rrugës që grimcat α e ka-
lojnë nëpër mjedisin material quhet domet (depërtue-
shmëri). Për shkak të masës së madhe të grimcave α de-
meti në ajër është prej 2 deri në 8 cm. Te mjediset e lën-
gtë, por veçanërisht te të ngurtët është më i vogël.

Gjatë kalimit te mjedisi material grimca α humbin 
një pjesë të energjisë, së pari duke kaluar në jon të heli-
umit He+, kurse pastaj duke pranuar edhe një elektron 
neutralizohet.

2. Te rrezatimi β-deri më tani janë vërejtur tre lloje 
të shndërrimeve bërthamore: zbërthimi beta– (β–), rre-
zatimi (β+), dhe kapja elektronike ose vetëm kapja K. 
Prej të tre, vetëm i pari është karakteristikë për radioak-
tivitetin natyrorë.

Bërthamat që kanë numër ma të madh të neutroneve, 
që të jenë stabile, nën ndikim e të ashtuquajturës bash-
këveprime të dobëta një neutron kalon në proton dhe 
emiton elektron me energji më të madhe. Njëkohësisht 
me elektronin �1

0e  që të vlejë ligji për ruajtjen e impul-
sit, emitohen edhe antineutrini ~O  . Antineutrini nuk ka 
mbushje, ka masë të qetësimit përafërsisht 0, por eme-
tohet njëkohësisht me elektronin  O��� �

~0
1

1
1

1
0 epn

Gjatë këtij zbërthimi nuk ndryshon numri i nukleo-
neve, Z zmadhohet për një njësi

  Z
A

Z
A eX Y ~� � �� �1 1

0 O  (3) 

Si shembull për zbërthimin  – ta marrim radiumin. 
Ai është anëtarë i familjes së toriumit dhe kalon në ak-
tinium:

  O��� �
~eAcRa 0

1
228
89

228
88  (4) 

Ekzistimi i grimcës antineutrino ~O   e ka zgjid-
hur problemin me spektrin energjetik të zbërthimit β. 
Grimcat β, emetohen me të gjitha energjitë e mundsh-
me, duke fi lluar prej ndonjë kufi ri të largët deri në 0. 
Prandaj spektri i rrezatimit β është i kontinuar.

Shpejtësia e grimcave të emituar β është e krahasue-
shme me shpejtësinë e dritës. Aft ësia jonike e grimcave 
β është 100 herë më e vogël se ajo që posedojnë grim-
cat a. Por depërtueshmëria (arritja), është shumë më e 
madhe, në ajër mund të arin edhe disa metra. Varësisht 
prej energjisë, grimcat β mund të kalojnë nëpër fl etën 
e plumbit me trashësi prej 1mm ndërsa aluminium me 
trashësi prej 3–5 mm, plotësisht i absorbon.

Rrugën që do ta kalon rrezatimi β, te indet varet prej 
energjisë fi llestare dhe prej dendësisë të indit. Rrezatimi 
β me energji 1 MeV, mund të depërton edhe deri në 
3mm.

Rrezet γ janë valë elektromagnetike të cilat pa-
raqiten si rezultat i kalimit ndërmjet dy niveleve ener-
gjetike të ngacmuara të bërthamës radioaktive. Rrezet 
γ kanë energji të madhe (gjatësi valore të vogël (0,5–



343

17. Fizika nukleare

40).10–12m)), rrezet γ prej elementeve radioakti-
ve natyrore, kanë energji ndërmjet 0,04 MeV dhe 3,2 
MeV. Eksperimentalisht është vërtetuar se rrezatimi 
γ nuk është lloj i pavarur i radioaktivitetit. Ato i për-
cjell zbërthimi α dhe β, si edhe reaksionet bërthamo-
re. Gjatë numrit të madh të elementeve radioaktive të 
zbërthimit α dhe β nuk shkon nga gjendja themelore 
e bërthamës së re, por nga ndonjëra prej gjendjeve të 
ngacmuara. Bërthamat atomike mund të jenë në gjen-
dje të ngacmuara një kohë të caktuar që është e rendit 
me madhësi 10–13 s. Pastaj bërthama spontanisht kalon 
në njërën prej gjendjeve me energji më të vogël ose të 
gjendja themelore.

Rrezatimi γ ka depërtueshmëri të madhe dhe nëpër 
ajër mund të kalon largësi të mëdha pa u absorbuar.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Sqaro pse shtrembërimi i grimcave β në (fi g. 1) 

është më e madhe, se sa e grimcave a.
2. Grimca α dhe grimca β kanë energji kinetike të 

barabarta. Cila prej tyre ka shpejtësi më të madhe dhe 
sa herë më të madhe?

3. Sa është frekuenca e kuantit g me energji prej 3,1 
MeV?

(Përgj. 8,9.1020 Hz)
4. Me ndihmën e sistemit periodik cakto bërthamën 

X te këto relacione.

a)       b) HeThX 4
2

234
90 �� HeXPo 4

2
215
84 ��

v)            g)  eXB 0
1

12
5 ��� ePoX 0

1
210

84 ���
 

 

a) b)

c) ç)

Henri Antoine Bequerel (1852–1908) është i lin-
dur në Paris në familje fi zikanësh. Më vitin 1877 ai e 
kreu arsimimin në shkollën politeknike të Parisit dhe 
fi toi diplomë të inxhinierit të ndërtimtarisë. Megjithatë, 
interesi i tij në fi zikë nuk u zvogëlua, prandaj në pje-

sën e mëtutjeshme të jetës së tij i kushtohet vetëm asaj. 
Më vitin 1892 preokupimi shkencor i Bekerelit ka qenë 
lumineshenca e dritës. Duke punuar në laboratori me 
babën e tij, ai e ka vërejtur lumineshencën e shumë 
substancave. Atje, më vitin 1896, e bëri zbulimin e tij 
m të madh–rrezatimin e kripës së uraniumit, e cila ka 
qenë e ndryshme nga ajo e rëntgenit dhe ka pasur deri 
atëherë veti të panjohura.

 

Kjo shpikje e Bekerelit ngjalli interes të madh te M. 
Kyri (Marie Sklodowska–Curie, 1867–1937), e cila 
bashkë me bashkëshortin e saj P.Kyri (Pierre Curie, 
1859–1906), si fi zikan i njohur, vazhdoi me punë në 
studimin e këtij rrezatimi të cilin ata e quajtën radioak-
tive. Ata zbuluan elemente radioaktive të ri, radiumin 
dhe poloniumin, duke pasur punuar pa lodhje dhe në 
kushte primitive. Për këto merita të tyre bashkëshortët 
Kyri, bashkës me Bekerelin më vitin 1903 e fi tuan çmi-
min Nobël për fi zikë.

Përndryshe, Pjer Kyri është i lindur në Paris në fa-
milje mjeku. Ka punuar bashkë me vëllaun e tij Zhak 
edhe në fushën e piezoelektricitetit, ndërsa i kanë studi-
uar edhe vetitë e magnetikëve gjatë ndryshimit të tem-
peraturës. Jetën e humbi në fatkeqësi komunikacioni në 
rrugën e Parisit në vitin 1906.

Maria Sklodovska–Kyri është e lindur në Varshavë 
në familjen e profesorëve të matematikës dhe fi zikës. 
Studimet i kreu në vitin 1895 në Paris kur edhe hyri në 
kurorë me Pjetrin. Më vitin 1906 u bë gruaja e parë pro-
fesoreshë në Sorbonë, ndërsa më vitin 1911 rishtazi lau-
reatë e çmimit Nobël, këtë radhë në kimi.
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17. 5. LIGJI PËR ZBËRTHIMIN 
RADIOAKTIV

Numri i bërthamave që zbërthehen në mënyrë ra-
dioaktive gradualisht zvogëlohet me kohën. Numri i 
bërthamave të zbërthyera në njësi kohe d.m.th., shpej-
tësia e zbërthimit është ndryshimi për çdo substancë.

Qysh në eksperimentet e tij të hershme Radërford, 
ka konstatuar se për çdo substancë radioaktive ekziston 
periodë kohore karakteristike për numrin e bërthamave 
të tij të pazbërthyera të zvogëlohen dy herë.

Koha që është e nevojshme numri i bërthamave të 
panevojshme të zvogëlohet dy herë koha e gjysmë zbërt-
himit ose perioda e gjysme zbërthimit T1/2. Perioda e 
gjysme zbërthimit nuk varet prej llojit të zbërthimit por 
prej llojit të bërthamës që zbërthehet. Kështu, për shem-
bull, zbërthimi U238

92  radioaktiv e ka periodën e gjysmë 

zbërthimit T1/2=4,5.1010 vite, për izotopin 84
212 Po ai 

është 1,39.1010 vite. Ndërsa njëri prej anëtarëve të var-
gut të uraniumit që është gjithashtu α radioaktiv, e ka 
periodën e gjysmë zbërthimit vetëm prej 3 .10–7 s.

Le të jetë për kohën t=0 ka N0 bërthama në substan-
cën e dhënë radioaktive. Pas kalimit të kohës t=T1/2 
numri i këtyre bërthamave do të jetë (1/2)N0

– kurse pas 
kohës t=2T1/2 do të ekzistojnë

(1/2) � No/2=( No/22) 

bërthama të pazbërthyera. Pas kalimit të kohës t=3T1/2 

do të ketë përgjysmim të sasisë paraprake ashtu që bërt-
hama të pazbërthyera do të ketë
 

(1/2) �( No/22) = ( No/23) 

prej numrit fi llestar. Pas kalimit të kohës prej nT 1/2 res-
pektivisht për kohën

  t = nT1/2 , (1) 

numri i bërthamave të pazbërthyera do të jetë
 

  N = No/2n = No/2n = No 2-n (2) 

meqë prej barazimit (1) vijon se n=t/T 1/2, barazimi (2) 
mund të shkruhet në këtë mënyrë

   (3) 2/1/
o 2 TtNN ���

Ky barazim e paraqet ligjin për zbërthimin radio-
aktiv. Në fi gurën 1 është dhënë paraqitja grafi ke e këtij 
ligji.

t0 

N 

No 

 

 No/4 

 No/8 

 No/2 

No/16

       T1/2             2T1/2       3T1/2         4T1/2 

Fig. 1. Paraqitja grafi ke e ligjit për zbërthimin radioaktiv

Për substancën e dhënë radioaktive nuk është e mu-
ndshme të para tregohet cila bërthamë atomike do të 
zbërthehet. Është e mundshme vetëm të supozohet sa 
prej bërthamave në kohën e dhënë janë zbërthyer. Le 
të jetë, për shembull, në intervalin të barabartë T 1/2, 
nuk ka ardhur deri në gjysmë procesi i zbërthimit të një 
bërthame, por ajo është koha për të cilën gjysma e grim-
cave të substancave radioaktive të dhëna do të zbërt-
hehen. Ligji për zbërthimin radioaktiv ka statistikë, 
sepse nëpërmjet tij mund të supozohet vetëm gjasa se 
ndonjëra prej grimcave do të zbërthehet. Koha e ekzi-
stimit të bërthamave në një bërthamë është e ndrysh-
me. Ndonjëri prej bërthamave të uraniumit 238 mund 
të zbërthehet qysh në sekondën e parë të zbërthimit të 
tij, ndërsa tjetër bërthamë e atillë mund të jetë e paz-
bërthyeshme miliarda vite. Prandaj përkufi zohet koha 
mesatare e zbërthimit të bërthamave radioaktive. Koha 
mesatare τ e ekzistimit të bërthamave radioaktive është 
proporcionalisht me periodën e gjysmë zbërthimit të 
dhënë.

  2/14,1 T-�  (4) 
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Numri i zbërthimit në njësi kohe (�N/�t)  paraqet 
madhësi e cila quhet aktivitet α ose shpejtësia e zbërt-
himit

  N
t
NA .�

�
�

�  (5) 

λ është konstanta e zbërthimit radioaktiv dhe e karak-
terizon shpejtësinë e zbërthimit. Ajo e cakton gjasën 
me të cilën ndonjë neuklid radioaktiv do të zbërthehet 
në njësi kohe, λ është madhësi karakteristike te të gjit-
ha atomet të izotopit të dhënë radioaktiv dhe nuk varet 
prej masës dhe faktorëve të jashtëm, sikurse janë, për 
shembull, shtypja, temperatura etj. Zvogëlimi është më 
i shpejtë me konstantë më të madhe me konstantë më të 
madhe të zbërthimit radioaktiv λ
 

  T1 2
2 0 693

/
ln ,

� �
. .

 (6) 

Prej barazimit (6) mund të njehsohet konstanta 
e zbërthimit radioaktiv λ për nukleidin radioaktiv të 
dhënë, nëse dihet perioda e gjysmë zbërthimit T1/2, vlen 
edhe anasjelltas.

Prej barazimeve (3) dhe (5) mund të caktohet 

  , (7) 2/1/
o 2 TtNNA ��� ..

ku A0= λN0 është aktiviteti fi llestarë.
Njësia për aktivitetin SI është 1 Bq (bekerel). Një be-

kerel paraqet një zbërthim për një sekondë, 1 Bq = s–1.
Përcaktimi i aktivitetit (aktiviteti specifi k A/m, ku 

m është masa e radioizotopit, njësia e kësaj madhësie 
është Bq/kg) ka zbatim të gjerë në medicinë (përcak-
timi i vëllimit të gjakut, hemoglobina në gjak), arkeo-
logji (përcaktimi i vjetërsisë së fosileve, papiruseve etj., 
nëpërmjet caktimit të aktivitetit C14

6  që ka periodën të 
gjysmë zbërthimit 5730 vjet) dhe shumë degë të tjera 
nga shkenca dhe teknika.

eliminohet gjysma prej radionuklidit të inkorporuar 
pavarësisht prej periodës së tij të gjysmë zbërthimit. 
Domethënë, numri i atomeve të preparatit radioaktiv 
bie, jo vetëm si rezultat i zbërthimit radioaktiv, por 
edhe si rezultat i eliminimit fi ziologjik që kryhet te 
organizmi i gjallë. Perioda biologjike e gjysmë zbërt-
himit varet prej organizmit, veçanërisht prej organit 
kritik te i cili radionuklidi i zgjedhur grumbullohet.

Supozohet se edhe eliminimi biologjik i preparatit 
radioaktiv i futur në organizëm realizohet sipas ligjit 
eksponencial. Sipas analogjisë më konstantën e zbërt-
himit radioaktiv λ, si masë e gjasës për eliminimin bi-
ologjik të ndonjë neuklidi radioaktiv në njësi kohe, 
futet konstanta e eliminimit biologjik λb. Zvogëlimi i 
përgjithshëm i aktivitetit të radionuklidit të inkorpo-
ruar caktohet me konstantën e zvogëlimit efektiv λef 
që paraqet shumën e dy gjasave:

.ef�=�.�+ .b (8)

prej barazimeve (6) dhe (8) fi tohet
1 1 1

1 2T T Tef / b
� �  .  (9)

Barazimi (9) jep mundësi të njehsohet perioda 
efektive e gjysmë eliminimeve të preparatit radioaktiv 
që është futur në sistemin biologjik

   T
T T

T Tef
b /

b /
�

�

�
1 2

1 2
 . (10)

Për shembull, për jodin radioaktiv 131I perioda e 
të cilit të gjysmë zbërthimit është T1/2 =8 ditë, dhe Tb 
është 138 ditë, sipas barazimit (8) fi tohet se perioda 
efektive e gjysmë eliminimit është 7,6 ditë.

Duhet të përmendet se në rastin e ndryshimeve të 
mëdha ndërmjet T1/2 dhe Tb, praktikisht, merret vle-
ra më e vogël.

Pyetje dhe detyra
1. Çka është perioda e gjysmë zbërthimit?
2. Prej çka varet perioda e gjysmë zbërthimit?
3. Çka është aktiviteti, dhe si ndryshon gjatë kohës 

te substanca radioaktive e dhënë? Cila është njësia për 
aktivitetin?

Nëse izotopi radioaktiv në çfarëdo lloj mënyre 
futet në organizëm, atëherë bëhet fj alë për periodë 
biologjike të gjysmë zbërthimit ose koha e gjysmë 
eliminimit të radionuklidit Tb. Ajo kohë për të cilën 
prej organizmit, organ ose ind, në mënyrë fi ziologjike
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17.6. REAKSIONET NUKLEARE

Transformimet e bërthamave atomike të shkaktua-
ra gjatë bashkëveprimit me bërthamë ose grimca, quhet 
reaksione nukleare (bërthamore). Domethënë, gjatë re-
aksioneve nukleare bërthama është qëllimi i bombar-
dimit me nukleone (protone ose neutrone), grupi i nu-
kleoneve ose bërthamat e lehta, sikurse janë, për shem-
bull, deuterium 1

2 H, treciumi 1
3 H grimcat α etj. Është 

e mundshme, gjithashtu, prej bërthamës të ndahen disa 
nukleone ose γ kuante.

Reaksioni nuklearë, i llojit të përgjithshëm, mund 
të arrihet me bombardimin e bërthamës– shënjestra 
me grimca të shpejta– projektil (ose bërthamë e lehtë). 
Grimca projektil a duhet të ketë mjaft ë energji për t’u 
futur te bërthama qëllim A. Si rezultat i reaksionit nu-
klearë fi tohet bërthamë e re B dhe grimcë e lehtë b. Kjo 
në mënyrë skematike mund të paraqitet në këtë mënyrë.

  bBaA ���   . (1) 

Për të shprehur reaksionet nukleare zakonisht 
shfrytëzohen edhe simbole të shkurtuara  
 

  A(a,b) B , (2) 

ku pas simbolit të bërthamës qëllim (shënohet grimca 
me të cilën bombardohet bërthama dhe të gjitha grimca 
tjera të cilat paraqiten si rezultat i reaksioneve nukleare, 
kurse pas kllapës vendohet simboli i bërthamës që është 
krijuar pas bërthamës.

Gjatë reaksioneve nukleare nukleonet nuk zhduken 
dhe nuk u ndryshohen vetitë, vetëm krijohet riradhitja 
e tyre. Prandaj, gjatë reaksioneve nukleare pa tjetër du-
het të plotësohen këto ligje:

–ligji për ruajtjen e impulsit dhe momentit të im-
pulsit

–ligji për ruajtjen e energjisë;
–ligji për ruajtjen e sasisë elektrike
–ligji për ruajtjen e numrit të elektroneve si edhe li-

gjeve që janë veçori vetëm për mikro grimcat.
Njëra prej reaksioneve të para nukleare e studiuar 

detalisht është realizuar Radëfordit në vitin

1919. Ai për herë të parë pati sukses bërthamën e 
azotit ta transformon në bërthamë të oksigjenit. Për atë 
qëllim shfrytëzoi dhomën e Willsonit të mbushur me 
azot. Po ashtu, grimcat α të përfi tuara prej polioniumit 
natyrorë energjia e të cilit është 7,5 MeV, e bombardoj-
në bërthamën e azotit. Reaksioni mund të paraqitet në 
këtë mënyrë

  , (3) HOFHeN 1
1

17
8

18
9

4
2

14
7 ����

ose shkurtimisht 14N(α, p)17O. Shihet se shuma e numra-
ve masë dhe rendorë prej të dyja anëve të reaksionit nuk 
ndryshon.

H+ 

O

+�

 
Fig. 1. Goditja e grimcave α me bërthamën e azotit.

Fotografi a e bërë prej Blackett më vitin 1925.

Fotografi a (fi g. 1) e këtij reaksioni nuklearë është 
bërë në vitin 1925 nga fi zikani anglez Blaket (Blackett) 
i cili në vitin 1928 e ka fi tuar çmimin nobël për fi zikë.

Ndërmjet gjurmëve të panumërta të grimcave α që 
ndahet në dhomën e Willsonit të mbushur me azot, në 
një vend gjurma e grimcës α ndërpritet dhe në atë vend 
fi llojnë dy gjurma të reja. Ai është vendi ku ka ndodhur 
reaksioni nuklearë i përmendur. Shqyrtimet e këtyre 
gjurmëve me fushë magnetike tregojnë se gjurma e 
hollë dhe më e gjatë është gjurma e bërthamës të re hi-
drogjenit, d.m.th., protonit. Me zbatimin e ligjeve të ru-
ajtjes të impulsit të energjisë, fi tohet se ndarja e shkurtër 
e gjurmës i takon grimcës me sasi elektrike +8 e dhe 
A=17, që i përgjigjet bërthamës të oksigjenit.
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Përveç kësaj që numri i reaksioneve kur bërthamat 
atomike të azotit dhe grimcave α ndërmjet veti veproj-
në është shumë e vogël (përafërsisht një herë në 50000 
raste), është bërë rrotullim i plotë në njohurinë për për-
bërjen e bërthamës. Domethënë, konstatohet se protoni 
është pjesë e bërthamës atomike.

Gjatë disa viteve pas zbulimit të transformimit të 
parë të bërthamës atomike Radërfordi dhe asistenti i tij 
Çedvik treguan se grimcat α, kuptohet nëse posedojnë 
energji përkatëse mund të hidhen protone po thuaj se të 
gjithë elementet e lehtë (B,F,Al,SI,S,K etj.). Të gjitha ato 
reaksione realizohen sipas skemës:

Z
A

Z
A

Z
A WX He ( C) Y H� � � � ��

�
�

�
2
4

2
4

1
3

1
1 �       (4) 

ku Z
A  �

�
2
4 C  paraqet radhitje bërthamore jo stabile, por 

ΔW, është ndryshimi i energjisë së grimcave që kanë 
ekzistuar deri te reaksioni dhe grimcat që janë rezultat 
i reaksionit

Njëra nga zbulimet fundamentale që e bën Kokrof 
dhe Wollton, në vitin 1932 duke punuar në Kevendish 
laboratorin, është për mundësim për reaksionin nukle-
arë invers (4). Rëndësia e eksperimentit të Kokrofi t dhe 
Woltonit qëndron se ato të parët nxitojnë grimca me 
fushë elektrike, dhe kështu e fi llojnë kohën për zhvilli-
min e akseleratorve. Si rezultat i reaksionit të realizu-
ar me protone të nxituara deri te energjitë të rendit të 
madhësisë 0,8MeV, janë dituar dy grimca α, kurse liro-
het edhe energjia

  + 17,35 MeV. (5) HeHeHLi 4
2

4
2

1
1

7
3 ���

Në vitin 1932 Çedvik ka zbuluar grimcë të re të ne-
utronit për të cilën shpejtë do të tregohet se është pjesë 
përbërëse. Neutroni është fi tuar kur bërthama e beriliu-
mit është rrezatuar me grimca a:

  . (6) n��� CHeBe 12
6

4
2

9
4

Matjet të shpejtësisë dhe dometi të bërthamave të 
fi tuara me reaksion tregojnë për atë se grimca neutrale 
e ka masën për afërsisht të barabartë me masën e neu-
tronit.

Reaksionet nukleare mund të klasifi kohen sipas 
energjisë së projektileve që i shkaktojnë karakterit të 
transformimit të bërthamës, grimcave që krijohen si re-
zultat i reaksionit etj. Përveç kësaj, reaksionet nukleare 
mund të jenë shkaktuar nga grimcat rënëse me energji 
të lartë, të mesme dhe të vogël.

Varësisht prej grimcave projektile që i shkaktojnë re-
aksionet, ato mund të ndahen në reaksione të shkaktuara 
nën veprimin: grimcave të elektrizuara, neutroneve dhe 
fotoneve të fi tuara me reaksion tregojnë për atë se grim-
ca neutrale e ka masën përafërsisht të barabartë me γ. 
Është konstatuar se reaksioneve nukleare të shkaktuara 
prej grimcave me shpejtësi relativisht të vogla, realizohen 
nëpërmjet krijimit të bërthamës të radhitur e cila sponta-
nisht transformohet në bërthamë të re (të fundshme) me 
lirimin e një ose më shumë grimcave elementare.

Reaksionet nukleare të shkaktuara prej neutroneve 
me shpejtësi të vogla zakonisht kanë gjasë më të mad-
he të realizohen. Kjo mund të sqarohet me atë sa është 
më e vogël shpejtësia e neutroneve po aq koha është më 
e gjatë për të cilën neutroni do të mbese në sferën e ve-
primit të forcave nukleare, por me të zbardhohet edhe 
gjasa për pranimin e neutronit.

Duke studiuar reaksionet bërthamore fi tohen in-
formata për vetitë e bërthamave (dimensionet, radhitja 
e mbushjeve elektronike, natyra e forcave bërthamore 
etj.). Kjo arrihet ashtu që së pari identifi kohet kanali i 
reaksionit, pastaj bërthama e posa fi tuar dhe grimca, sa 
është energjia e tyre, radhitja analoge, gjasa e realizimit 
të reaksionit, prerja efektive.

Pyetje dhe detyra
1. Çka janë reaksione nukleare dhe si është fi tuar re-

aksioni i parë nuklearë?
2. Si është fi tuar reaksioni i parë nuklearë me grimca 

të përshpejtuara me akceleratorë.

James Chodwick (1891–1974) është bashkëpunëtorë 
i Radërfordit në laboratorin Kevendish në Kembrixh. 
Në vitin 1935 e ka ndarë shpërblimin Nobel për fi zikë 
me bashkëshortët Frederik dhe Irena Zholio–Kiri.
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17.7. RADIOAKTIVITETI AKTIV. 
POZITITRONI

Në janar të vitit 1934 I. Kiri dhe F. Zholio–Kiri 
shpall se elementet e lehta, sikurse: bori, alumini dhe 
magneziumi, nëse bombardohen, me grimca arej polo-
niumi vazhdojnë të rrezatojnë të rrezatojnë dhe pasi të 
largohet burimi i grimcave a. Ajo do të thotë se fi tohen 
izotope radioaktiv që në natyrë janë stabil. Dukuria është 
quajtur radioaktiviteti artifi cial.

Ato konstatuan se intensiteti i rrezatimit bie me 
rrjedhën e kohës sipas të cilës ligji eksponencial për 
zbërthim radioaktiv që vlen për elementet natyror ra-
dioaktiv.

Deri te ky zbulim i madh i radioaktiviteti artifi cial I. 
Kiri dhe F. Zholio kanë ardhur duke punuar në eksperi-
mentet për fi timin e pozitronit. Vetëm dy vjet para asaj, 
Anderseni e ka zbuluar pozitronin si pjesë përbërëse të 
rrezatimit kozmik. Reaksionet e para janë të llojit (a, n):

. (1) MeV69,2PHeAl 30
15

4
2

27
13 ���� n

Izotopi i fi tuar i fosforit P30
15  (radiofosfor) nuk 

gjendet në natyrë. Ai ka bërthamë jo stabile me perio-
dë të gjysmë zbërthimit T1/2=2,5  minuta. Po ashtu vijon 
ky transformim:

 . (2) ee O��� �SiP 30
14

30
15

Karakteristika e këtillë e këtij rrezatimin është ajo që 
nuk ka emision të grimcave α ose β, por emetohet grim-
cë e re–pozitron është edhe neutron.

Në mënyrë të ngjashme prej bori mund të fi tohet 
izotopi radioaktiv i azotit:

  ;    MeV06,1NHeB 13
7

4
2

10
5 ���� n

 .   (3) ee O��� �CN 13
6

13
7

Izotopi i fi tuar N13
7  është radioaktiv me periodë të 

gjysmë zbërthimit T1/2 = 14 minuta, dhe këtu përsëri 
emetohet pozitron.

Menjëherë pas zbulimit të radioaktivitetit artifi -
cial nga ana e I. Kiri dhe F. Zholio, E. Fermi vërtetuan 
se për fi timin e e radioizotopeve artifi ciale mundet në 
mënyrë shumë të përshtatshme të jetë neutroni. Në ra-
stin e bombardimit të aluminit stabil me neutrone është 
vërejtur ky reaksion:

 . (4) MeV14,3HeNaAl 4
2

24
11

27
13 ���� n

Nga ana tjetër natriumi është β– radioaktiven

eO�1�� � ~MgNa 24
12

24
11    .    

Gjasa për reaksionin zmadhohet nëse neutronet 
mbahen më gjatë kohë në afërsi të bërthamës së plotë. 
Ajo arrihet me vendosjen e materialit të pasur me hi-
drogjen rreth burimit dhe bërthamës së plotë, sikurse 
është, për shembull, parafi na. Të theksojmë se proceset 
e ngadalësimit të neutroneve janë me rëndësi të veçan-
të për konstruksionin e sistemeve ku realizohen reaksi-
onet vargore.

Gjatë njëzetë vjet pas zbulimit që e bën I. Kiri dhe 
F. Zholio, lëmi e re zhvillohet me shpejtësi të pa besue-
shme. Numri i radioaktivitetit artifi cial euklide në vi-
tin 1938 arriti 254, në vitin 1944 rreth 450, por në vitin 
1949 rreth 650 dhe pothuajse 1000 në vitin 1954. Sot ra-
dioaktivitet artifi cial nuklide arrijnë numrin rreth 1800.

Me reaksionet nukleare jo vetëm që janë prodhuar 
izotope radioaktiv pothuajse të gjitha elementet e njo-
hur por janë sintetizuar edhe ndonjë numër i elemen-
teve të cilët nuk i gjenden në natyrë. Elementi i njohur 
i sintetizuar është plutoniumi, i cili për më pak se pe-
sëdhjetë vjet pas zbulimit të tij është fi tuar në sasi të 
mjaft ueshme të shërben si pjesë përbërëse e bombës 
atomike. Deri në vitin 1954 janë fi tuar tetë elemente të 
reja, në sistemin periodik, pas uraniumit, sikurse edhe 
tehniciumi (Z=43) dhe prometumi (Z=61) të cilët nuk 
janë gjetur në natyrë. Vetëm të përmendim se në vitin 
1974 është zbuluar i 106–ti, por në vitin 1976 dhe i 107–
ti element prej sistemit periodik. Sot sistemin periodik 
e përbëjnë 118 elemente.
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Përfi timi dhe anihilacioni i çift it 
elektron–pozitron

Pozitroni si antigrimcë i elektronit është parashi-
kuar prej Dirak në vitin 1928. Eksperimentalisht është 
vërtetuar katër vjet më vonë, kur Anderseni i ka studiu-
ar gjurmët e rrezeve kozmike. Shpejtë pastaj është vërej-
tur se edhe γ – fotonet mund të transformohen në çift  
të grimcave: elektron–pozitron (e– - e+). Ajo mund të 
vërtetohet në dhomën e Vilsonit e cila gjendet në fushë 
magnetike ode elektrike. Në atë fushë elektroni dhe po-
zitroni si grimcë e kundërt e elektrizuar mënjanohet në 
kahe të kundërta (fi g.1).

Krijimi i çift it të pozitron–elektron realizohet në 
pajtim me ligjet për ruajtjen e energjisë dhe impulsit. 
Ligji për ruajtjen e energjisë në një kuptim e kufi zon 
këtë proces, ashtu që γ – fotoni, i cili në kushte të cak-
tuara kalon në çift  pozitron–elektron, nuk mund të ketë 
energji më të vogël se 1,022 MeV. Ajo është energji e cila 
i përgjigjet masës së qetësisë së pozitronit dhe elektro-
nit, por sipas relacionit të Ajnshtajnit është:

MeV022,12 2
e

2
e

2
e ���� � cmcmcmE . 

 

Fig. 1. Sjellja e pozitronit dhe elektronit 
në fushën magnetike

Impulsi i γ –fotoni renditet edhe në të dy grimcat, 
sikurse edhe të bërthamës me të cilën është interaksi-
oni, por po ashtu impulsi i përgjithshëm para edhe pas 
procesit nuk ndryshon. Transformimi i γ – fotoni te 
elektron–pozitron çift i është proces reverzibil. Ajo do 

të thotë, gjatë komponimit të elektron–pozitron (anihi-
limi–zhdukja) mund të formohen dy γ–kuante. Ai pro-
ces simbolikisht shënohet:

  . (5) I���� 20
1

0
1 ee

Është konstatuar se pozitroni në gjendje të lirë mund 
të ekziston kohë të shkurtër. Duke kaluar nëpër mjedi-
sin material, ai bashkohet me njërin prej elektroneve të 
atomit, por po ashtu krijohen dy γ –kuante të cilët fl u-
turojnë në dy kahe të ndryshme (ligji për ruajtjen e im-
pulsit).

Këto transformime janë mirë ilustruar në lidhjen re-
ciproke dhe kushtëzimi i formave të ndryshme kualita-
tive të materies, si edhe veçantia e përgjithshme e tij. 
Këtu bëhet fj alë për transformim të substancës te fusha 
elektromagnetike (grimca në γ – fotone) dhe, anasjell-
tas. Kuptohet, për këto transformime vlejnë të gjithë li-
gjet për ruajtje.

 
Fig. 2. Gjurma e pozitronit (të thënë prej Dirakut, por ek-

sperimentalisht i vërtetuar në vitin 1932 prej Andersonit) në 
dhomën e Vilsonit ku ai hynë në dhomë (gjurma prej anës së 
sipërme), ngadalësohet te shtresa prej plumbi (shiriti në qen-
dër) dhe pastaj hyn në hapësirën ku vepron fusha magnetike.

Irene Kirie (1897–1956) dhe Frederic Joliot (1900–
1958) në vitin 1935 për zbulimin e radioaktivitetit arti-
fi cial kanë marrë shpërblimin Nobël për fi zikë.
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17.8. ZBULIMI I NEUTRONIT

Në zbulimin e vërtetë të neutroneve paraprijnë var-
gu i eksperimenteve të rëndësishme. Në vitin 1930 fi -
zikani gjerman Bote (W.Bothe) dhe Beker (H.Becker) 
konstatuan se disa elemente, në veçanti beriliumi Be9

4 ,
por në masë më të vogël edhe Li, B, Mg dhe Al, të ek-
spozuar në grimcat α prej radioaktivitetit natyror të po-
loniumit, tregojnë rrezatim radioaktiv me depërtim të 
madh, më të madh dhe prej grimcave α më të depër-
tueshme të fi tuara prej elementeve radioaktiv natyror. 
Rezultatet e tyre tregojnë se gjatë atyre reaksioneve 
emetohet ndonjë, sikurse që mendohej atëherë, rreza-
tim elektromagnetik me depërtim të madh.

Gjatë përsëritjes së këtyre eksperimenteve, në vitin 
1932. I Kiri dhe F. Zholio theksojnë se kur në rrugën 
prej,,rrezatimit të beriliumit” do të vendohet shtresë prej 
plumbi (10–20 cm), rrezatimi do të kalon. Përkundrazi, 
parafoni, pra, në shkallë të lartë e absorbon. Më vonë 
kanë përfunduar se ai rrezatim prej materialeve të pasur 
me hidrogjen (sikurse është parafi në) shpërthen proto-
ne arritja e tyre në ajër është 26 cm. Për të fi tuar protone 
me arritje të atillë, do të duhej rrezatim të panjohur të 
ketë energji më të madhe se sa 50 MeV.

Dalje prej këtij labirinti të energjisë së madhe të pa 
sqaruar energji të madhe të rrezatimit të panjohur të fi -
tuar gjatë këtyre provave ka bërë Çedviku në vitin 1932. 

Ai tregoi se arritja dhe shpejtësitë e bërthamave të fi tu-
ara te këto reaksione i përkasin përroit të grimcave ne-
utrale masa është e afërt deri te masa e protonit. Pasi 
neutroni nuk ka mbushje, ai në rrugën e tij nuk kri-
jon jonizim primar, pra nuk len gjurmë të dukshme te 
dhoma e Vilsonit (që e rëndon dhe identifi kimin e tij). 
Aparaturën që e ka shfrytëzuar Çedvik, të treguar te fi g. 
1, është shumë e thjeshtë.

Ajo është dhoma jonizuese e vendosur në afërsi të 
burimit të poloniumit–beriliumit. Kur dhoma jonizu-
ese do të vendoset në afërsi të burimit, numri i impul-
seve që i tregon oscilografi  zmadhohet prej 0,1 min–1 të 
4 min–1. Ky numër i impulseve edhe më tutje ndjeshëm 
zmadhohet kur në rrugën e rrezatimit do të vendoset 
pllakë e hollë e parafi nit. Zmadhimi i fundit i numrit të 
impulseve sqarohet me hedhjen e protoneve të parafi -
nit. Protonet që janë krijuar kanë arritje dhe deri 40 cm 
në ajër. Matja e arritjes të protoneve bëhet me ndihmën 
e foli prej alumini me trashësi të ndryshme.

Provat të përsëritura edhe me foli prej elementeve 
tjera të vendosur në afërsi të dhomës, sikurse edhe kur 
dhoma është mbushur me tjetër gaz, kanë treguar, se 
ndodhin efekte të ndryshme.

Matjet të shpejtësisë dhe arritjes së bërthamave të fi -
tuara me reaksionin tregojnë se bëhet fj alë për grimca 
neutrale masa e të cilit është përafërsisht e barabartë me 
masën e protonit. Në të vërtetë, në procesin e transme-
timit të bërthamës së beriliumit fi tohet:

 

Be

Po + 
     

 

n 

Fig. 1. Skema e eksperimentit të I. Kiri dhe F. Zh. Kiri për vërtetimin e neutroneve
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  . (1) MeV7,5CHeBe 12
6

4
2

9
4 ���� n

Pasi në vitin 1932 masa e beriliumit nuk ka qenë e 
njohur, është shfrytëzuar reaksion i ngjashëm me të ci-
lën fi tohen neutrone prej borit:

  . (2) n��� NHeB 14
7

4
2

11
5

Shpejtësia dhe arritja e bërthamës te të cilat veproj-
në neutronet janë në pajtim me ligjet për ruajtje. Në të 
vërtetë, nëse masa e neutronit është mn, por shpejtësia 
e tij para edhe pas përplasjes elastike me bërthamën e 
palëvizshme është vo dhe vn, atëherë bërthama e palëvi-
zshme me masë M, sipas ligjit për ruajtjen e energjisë 
dhe impulsit, fi ton shpejtësinë:

  o
2

v
Mm

m
v

n

n
�

� . (3) 

Nëse lëshohen neutronet njëherë të kalojnë nëpër 
azot me masë uM 14N -  (u – njësia atomike e uni-
fi kuar për masën), por pastaj nëpër hidrogjen me masë 

,uM 1H -  raporti i shpejtësisë së bërthamës, në paj-
tim me barazimin (3), do të jetë:

  
H

N

N

H
Mm
Mm

v
v

n

n
�
�

�  . ( 4) 

Eksperimentet tregojnë se ky raport të shpejtësive të 
bërthamave të hidrogjenit dhe azotit është

13,0
107,4
103,3

6

7

N

H �
�

�
�

v
v

. 

Prej shprehjes së fundit mund të caktohet masa e ne-
utronit dhe ajo është e afërt deri te një (1,005<mn <1,008). 
Në të vërtetë, rezultatet që i ka fi tuar Çedviku mirë pajto-
hen me masën e neutronit i cili është 1,00867 u.

Hipoteza e suksesshme për neutronin nuk e ka pen-
guar Çedvikun t’i shqyrton edhe proceset tjera të mu-
ndshme të cilat mund të realizohen gjatë interaksionit 
të grimcave α me beriliumin. Fotografi të e fi tuara me 

dhomën e Vilsonit qartë treguan atë se përveç ekzisti-
mit të neutroneve ekzistojnë edhe γ – fotone. Çedviku 
ka supozuar se ajo mund të jetë rezultat i reaksionit:

 , ( 5) MeV6,10C*CHeBe 13
6

13
6

4
2

9
4 �I����

ose të gjendjeve të shqetësuara te bërthama : C*12
6

 ;    (6) n��� C*HeBe 12
6

4
2

9
4 I�� C*C 12

6
12

6

Te procesi i dytë, sikurse treguam në fi llim, tregojnë 
Bote dhe Beker. Sot të njohura janë edhe reaksione tjera 
nukleare ku janë fi tuar neutrone.

Neutroni i lirë është grimcë jo stabile me periodë të 
gjysmë zbërthimit 12 minuta dhe zbërthimi i protonit, 
elektroni dhe anti neutroni:

  MeV782,0~0
1

1
0 ���� � Oepn 1

1 .    (7) 

Neutroni si grimcë elektro neutrale drejtpërdrejt 
nuk shkakton jonizim, prandaj instrumentet të cilët 
shfrytëzohen për detektim të neutroneve të ngadal-
shëm janë shtresuar neutrone me sasi të vogla të borit. 
Po ashtu realizohet reaksioni:

  , (7) MeV5,2HeLiB 4
2

7
3

10
5 ���� n

energjia prej 2,5 MeV e bart grimca α edhe bërthama e 
litiumit kah rruga e vet kryejnë jonizimi.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Si mundet të caktohet masa e neutronit?
2. Si mundet të detektohen neutronet e ngadalshme?
3. Cilat reaksione nukleare përdoren te detektorët e 
grimcave neutrale?

James Chodwick (1891–1974) ka studiuar në 
Universitetin e Mançesterit dhe Kembrixh si edhe në in-
stitutin e Sharlotenburgskit në Berlin. Si bashkëpunëtor 
i Radefordit në Kevendish laboratori në Kembrixh ka 
zbuluar grimcë të re të neutronit, për të cilën së shpej-
ti do të tregohet se përbëhej prej bërthamës atomike, 
Në vitin 1935 e ndau shpërblimin Nobël për fi zikë me 
bashkëshorten Irena Kiri dhe Frederik Zholi–Kiri.
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17.9. FISIONI NUKLEARË

Në fi llim të vitit 1934 nga ana E. Fermi janë bërë një 
varg prova me qëllim të shkaktohet reaksioni bërtha-
morë ndërmjet neutroneve dhe bërthamave të uraniu-
mit. Është llogaritur se në atë mënyrë do të fi tohen ele-
mentet me numër rendorë më të madh prej uraniumit 
të ashtuquajtur elemente transuranium. Në vend të kësaj 
është vërejtur se bërthama e uraniumit ndahet në dy 
pjesë, masat e të cilave janë në raport të përafërt 2:3, me 
lirimin e përnjëhershëm të sasisë të madhe të energjisë.

Fisioni nën ndikimin e neutroneve është zbuluar 
në vitin 1938, prej O. Han, L. Majnter dhe Shtrasman. 
Gjatë zbulimit dhe sqarimit të fi sionit bërthamorë kon-
tribut të madh kanë dhënë I. Kiri–Th olio, P. Saviq, O. 
Frish etj.

Përveç kësaj që u tregua se te shumë bërthama 
mund të shkaktohet fi sioni por për qëllime teknike të 
rëndësisë të madhe është fi sioni i uraniumit dhe pluto-
niumit. Procesi i fi sionit 235U mund të tregohet me

  (1) neutroni����� YXn *236
92

235
92

1
0 UU neutrone

ku n1
0  është simboli për neutron *236

92 U  Izotopi jo sta-
bil i uraniumit X dhe γ janë bërthamat e posa fi tuara 

gjatë fi sionit–fragmentet e fi sioneve. Ato mund të jenë 
jo stabile dhe të zbërthehen duke dhënë një varg të ele-
menteve radioaktive– produktet e fi sionit.

Gjatë fi sionit të bërthamës 235U si shembull mund të 
fi tohen këto çift e të fragmenteve të fi sioneve:

Qnn ������ 1
0

89
35

144
57

236
92

235
92

1
0 3BrLaUU   ( 2) 

ku Q është energjia e veçuar gjatë reaksionit. Fragmentet 
e fi sioneve janë jo stabile dhe pas një vargu të zbërthi-
meve kalojnë në izotope stabile.

Është treguar se të 235U nëpërmjet fi sionit mund të 
fi tohen përtej 40 çift e të ndryshme të fragmenteve. Ato 
shkojnë prej numrit masë më të lehtë 70 deri te me të 
rëndë për të cilën numri masë është 160. Kur fi sioni do 
të jetë simetrik që është shumë rrallë bërthama e 235U 
do të ndahet në dy fragmente me numër masë 117 dhe 
118. Megjithatë, është treguar se është shumë i vogël pra 
bërthamat që ndahet në fragmente të barabarta.

Në bazën e teorisë të fi sionit nuklearë është marrë 
modeli bërthamës pikë. Sipas kësaj metode, bërthama 
atomike në gjendjen themelore (e pa ngacmuar) ka 
përafërsisht formë sferike. Pasi që neutroni absorbo-
het prej bërthamës (fi g. 1. faza një) fi tohet bërthamë e 
radhitur, me numër masë më të madh për një nga bërt-
hama fi llestare, e cila është jo stabile dhe deformohet 

 

n 

                       1)              2)               3)           4)                5) 
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Fig. 1. Fisioni ibërthamës së uraniumit–225 e indukuar me neutrone.

Sipas modelit të pikës së fi sionit rrjedh nëpër shumë fazë
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(faza 2). Kur kjo do të deformohet, forcat të tensionit 
sipërfaqësorë më shumë nuk do të jenë të mjaft ueshme 
ta kthejnë formën sferike të bërthamës.

Bërthama më së pari zgjatet, ashtu që në mes bëhet 
e hollë që të tërhiqet në fund në dy pjesë të cilët ikin 
me energji të madh (faza 4). Në këtë mënyrë fi tohen 
fragmentet e fi sionit të cilët janë jo stabile dhe emetoj-
në neutrone dhe rrezatim (faza 5).

Energjia minimale që duhet ta kenë grimcat që sh-
kaktojnë fi sion quhet energjia e aktivit. Që të ndodhë 
fi sioni pa dhënë energji, respektivisht Z2/A duhet të 
kenë vlerë 45. Pasi kjo vlerë për 235U është më e vogël 
se 45 për aktivimin e procesit fi sion është e nevojsh-
me energji plotësuese. Eksperimentet tregojnë se fi si-
oni i bërthamës së uraniumit 238U mund të shkakton 
vetëm me neutrone të shpejta energjia e aktivizimit e 
të cilëve e tejkalon vlerën 1MeV. Nga ana tjetër, fi sioni i 
bërthamës së uraniumit 235U mund të shkakton sikurse 
me neutrone të shpejta ashtu edhe me të ngadalshme. 
Energjia e neutroneve të ngadalshme është diçka më 
e vogël se 1 MeV. Me energji të atillë disponojnë tole-
kulat e gazit në temperaturë të dhomës. Për këtë shkak 
neutronet e ngadalshme quhet edhe neutrone termale.

Bërthama të fi tuara gjatë ndarjes janë të ngarkuara 
me neutrone, pra lëshojnë një pjesë të neutroneve dhe 
në atë mënyrë fi tohen neutrone në ndarje. Por siguri-
sht neutronet në ndarje nuk e eliminojnë krejtësisht 
ngarkesën e tejkaluar me neutrone, që kushtëzon bërt-
hamat e fi tuara gjatë ndarjes të jenë radioaktive; ashtu 
që prej një vargut të zbërthimit b arrihet të fi tohet izo-
top stabil.

Sa do të jetë numri i neutroneve të ndarjes varret 
prej mënyrës së fi sionit. Te disa çift e fragmente mund 
të mund të lirohet vetëm një neutron, ndërsa e të tjerët 
numri i neutroneve të jetë dy, tre, ose më shumë.

Njësimet tregojnë se gjatë fi sionit të bërthamave 
lirohet energji e madhe, pasi për bërthamat me masë 
mesatare energjia specifi ke e lidhjes është për afërsisht 
MeV, ndërsa për bërthamat e rënda është më e vogël 
edhe është për afërsisht 7,6 MeV. Për shembull, gjatë 
fi sionit të bërthamës së rëndë lirohet 1,1 MeV për nu-

kleon, që do të thotë për afërsisht 200 Mev për bërt-
hamë.

Nëse me fi sionit 235U krijohen izotopet 130La dhe 
130Ag dhe 3 neutrone energjia që lirohet me fi sion me 
1g 235U mund të njësohet nëse Δm= 0,205214 u

Q=�m·c2= 0,205214·931,5 MeV = 191 MeV =  
 

305,8·10-13 J. 

derisa gjatë fi sionit të gjithë bërthamave në 1g, 235U, 
fi tohet 7,8.1010 J.

Reaksionet Vargore
Fisioni i bërthamës së uraniumit është përcjellë 

me emisionin me 2–3 neutroneve, kurse kjo do të tho-
të fi tohen grimca të cilët e shkaktojnë. Ato neutrone 
janë të aft a të detyrojnë bërthama tjera të uraniumit 
të kryejnë fi sion. Po ashtu, përsëri lirohen neutrone të 
reja dhe në atë mënyrë ky varg i reaksioneve rregullisht 
vazhdon. Kjo tregon në mundësinë një herë fi sioni i fi -
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Fig. 2. Reaksioni vargor i uraniumit nën

ndikimin e neutronit
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lluar prej vet vetes të vazhdon dhe më tutje të zhvillo-
hen. Reaksioni nuklearë i këtillë, që vet krijon kushte 
për zgjerim sipas mënyrës së lartpërmendur, quhet re-
aksion bërthamor vargor.

Si shembull të marrim se gjatë procesit të fi sionit 
lirohen 2 neutrone. Në raste ideale ato mund të shkak-
tojnë edhe dy procese tjera të fi sionit me lirimin e 4 
neutroneve. Këto 4 neutrone më tutje do të shkaktoj-
në 4 procese të reja të fi sionit dhe po ashtu do të liro-
hen 8 neutrone etj. Në këtë mënyrë, duke fi lluar vetëm 
me një neutron, sipas vargut të proceseve të njëpas-
njëshme të fi sionit, lirohen 2,4,8,16,... neutrone numri 
i të cilave ritet sipas ligjit të progresionit gjeometrik 
(fi g. 2).

Çdo reaksion bërthamor vargor karakterizohet me 
koefi cientin e shumimit të neutroneve k, ndonjëherë i 
quajtur edhe faktor i multiplikimit. Koefi cienti i shumi-
mit është dhënë me herësin ndërmjet numrit të neu-
troneve të liruara në etapën i të fi sionit nuklearë dhe 
numrit të neutroneve të liruara në etapën paraprake 
i–1:
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N
N

N
N

N
N

k . (3)

Është treguar se të gjitha neutronet sekondare nuk 
shkaktojnë fi sion te bërthama, që sjell deri te zvogëli-
mi i koefi cientit të shumimit. Neutronet sekondare ose 
do të hidhen prej zonës aktive, (ku ka ndodhur reak-
sioni vargorë) për shkak të dimensioneve të fundshme 
të tyre ose për shkak të shpejtësisë së madhe para se të 
kapur edhe prej atyre bërthamave të cilët u takojnë pri-
mesave që nuk janë të nënshtruara në fi sion.

A do të vjen deri te reaksioni vargor, por edhe 
nëse vjen deri te ajo, si do të jetë karakteri i sajë, va-
ret prej vlerës së koefi cientit të shumimit të neutrone-
ve k. Kusht i domosdoshëm që të zhvillohet reaksion 
vargor k >1. Të marrim, për shembull, koefi cienti i 
shumimit se është k=1,05. Nëse në gjeneratën e parë 
ka 100 neutrone atëherë numri i tyre në gjeneratën e 
dytë do të jetë 100.1,05, në të tretën 100.(1,05)2 etj. në 

këtë mënyrë reaksioni vargorë më së pari ngadalë, por 
pastaj fuqishëm ritet.

Përballë kësaj, kur k <1, reaksioni vargorë nuk 
mund të mbahet. Të marrim, për shembull, se k=0,95. 
Kjo do të thotë prej 100 neutroneve, në gjeneratën e 
dytë do të ketë 95, në të tretën 100. (0,95)2 etj. Në fi llim 
të gjeneratës së njëqind do të ketë më pak se një neu-
tron, ashtu që reaksioni vargorë ndërpritet.

Nëse vlera është k=1, reaksioni nuklearë vargorë 
mbahet vetë edhe me intensitet konstantë. Në këtë 
mënyrë reaksioni valëzorë në mënyrë të kontrolluar.

Koefi cienti varet prej natyrës së substancës e nën-
shtruar, prej masës, dimensioneve të zonës aktive. 
Masa minimale e substancës së fi sionit, te e cila ndodh 
reaksioni vargorë, quhet masa kritike. Për masën kriti-
ke koefi cienti i shumimit është k=1, reaksioni vargorë 
do të rrjedh, pasi me kohën numri i neutroneve nuk 
ndryshon. Përballë kësaj kur masa e sistemit është më 
e vogël nuk mund të mbahet reaksioni vargorë.

Reaksionet vargore ndahen në të kontrolluara dhe 
të pakontrolluara. Reaksionet të pa kontrolluara reali-
zohen në reaktorët nuklearë. Ekspolizivi i bombës ato-
mike paraqet reaksion bërthamorë vargorë jo të kon-
trolluar. Që të mos vijë deri te eksplodimi lënda djegë-
se e fi sionit është ndarë ë dy pjesë me masa të barabar-
ta, më të vogla se kritikja. rreth materialit të fi sionit 
është vendosur refl ektorë për t’u zvogëluar humbja e 
elektroneve dhe efi kasiteti i fi sionit të jetë më i mirë. 
Që të zhvillohet reaksioni vargorë me ndihmën, këto 
dy masa bashkohen dhe masa bëhet më e madhe prej 
masës kritike.

Gjatë eksplodimit lirohet sasi e madhe e energjisë 
me fuqi shkatërruese. Megjithatë, Në shprehje do të 
vinë këto veprime: goditëse (mekanike), e nxehtësisë 
dhe radioaktive.

Për shembull, eksplodimi i bombës atomike me 
1 kg 235U do të jetë e barabartë me eksplodimin e 20000 
tonelatave me eksplodim klasik trinitonulloll.

SHEMBULLI 1. Duke shfrytëzuar tabelën e siste-
mit periodik i elementeve, mund të njehsohet sasi e 
saktë e energjisë së liruar të dhënë (2):
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Zgjidhje: Duhet së pari ta njehsojmë defektin e ma-
sës Δm:

� �
� �� u 186,0008665,1391959,8992054,142

008665,104395,235
����

����m
�

 

Energjia e liruar ΔE=Δm c2, duke pasur parasysh 
faktin se 1u përgjigjet energji ekuivalente 931,5 MeV/c2 
(shiko kapitullin 2.13.), fi tohet

MeV 3,1735,931186,0 ����E . 

Pak histori

Për mundësinë që të fi tohet energji e dobishme 
prej reaksioneve nukleare është diskutuar gjatë viteve 
30 të shekullit të kaluar.

Shkencëtarët gjerman Oto Han (Otto Hahn) 
dhe F. Shtarsma (F. Starssman) kanë bërë studim të 
hollësishëm të rezultateve të reaksioneve e bombardi-
mit të uraniumit të neutroneve. Kështu, në vitin 1939 
ata treguan se si rezultat i këtij bombardimi fi tohet 
bariumi element me numër atomik 56 dhe kurrsesi 
nuk ka mundur të sqarohet se si prej uraniumit fi tohet 
ky element. Një javë pas analizës së tyre Liza Majtner 
(Lisa Meitner) edhe Oto Frish (Otto Fisch) kanë su-
pozuar se gjatë bombardimit të uraniumit bërthama 
ndahet në dy bërthama të vogla dhe po ashtu lirohet 
sasi të mëdha të energjisë.

Ky zbulim, i bërë para luft ës së dytë botërore, me-
njëherë është treguar mundësia me ndihmën e fi sio-
nit të fi tohet energji e dobishme, por edhe se mund të 
fi tohet bombë me fuqi të madhe shkatërruese. Gjatë 
luft ës në SHBA është mbledhur plejada e shken-
cëtarëve botërorë të lartë (numri më i madh emigrant 
të Evropës) të cilët kanë punuar fuqimisht në zbuli-
min e energjisë bërthamore. kështu, nën udhëheqjen 
e Enriko Fermi në vitin 1942 në Çikago është lëshuar 
në punë reaktori i parë bërthamorë. Më 16 Qershor 
1945 në shkretëtirë e Meksikës së re SHBA është kryer 
eksplodimi i parë të bombës atomike kurse në fi llim 
të gushtit të njëjtit vit është hedhur bomba atomike në 
Hiroshimë dhe Nagasaki.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Shkruani në formën e zbërthyer këto dy reaksioni ka-
rakteristike me deuterin:

Cp)C(d, 1413       i       Nn)C(d, 1312dhe

2. Pse neutronet janë të përshtatshme si projektil për re-
aksionet nukleare?
3. Pse neutronet termike më lehtë absorbohen prej bërt-
hamave të shpejta?
4. Kontrolloni vlefshmërinë e ligjeve për ruajtjen e 
mbushjeve elektrike dhe te të gjithë reaksionet të dhëna 
si shembull në dy njësit e fundit mësimore.

Kërkoni në internet web faqet

– Nuclear Reactions
www.nidlink.com/~jfromm/history/nuclear2.htm –
26k – Cached – Similar pages

– Matter–Antimatter Annihilation
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know l2/ga
mma generation.html

– Nuclear Fission Concepts 
hyperphysics.phy–
astr.gsu.edu/hbase/nucene/fi scon.html – 5k –
dhe zgjeroni njohurit tuaja

REZYME

– Koefi cienti i shumimit të neutroneve k, ndonjëherë 
quhet edhe faktor i multiplikimit. Koefi cienti i shumimit 
është dhënë me herësin ndërmjet numrit të neutroneve 
të liruara në etapën i të fi sionit nuklearë dhe numrit të 
neutroneve të liruara në etapën paraprake i–1:
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–Kusht që të ndodhe reaksioni vargorë është koefi -
cienti i shumimit të neutroneve k të jetë i barabartë ose 
me i madh se 1.
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17.10. REAKTORËT NUKLEAR

Fig. 1. Reaksioni vargor i kontrolluar

Reaktori nuklear paraqet sistem te i cili realizohet 
procesi i vargut të reaksioneve të kontrolluar, por me atë 
edhe lirimi i kontrolluar i energjisë nukleare. Reaktori 
i parë nuklear është ndërtuar vetëm tre vjet pas zbuli-
mit të fi sionit në Çikago në vitin 1942, nën udhëheqjen 
e E. Fermi.

�

Pb 

1 

2 

S –Sistemi 
për rregullim 
dhe thuprat 
kontrolluese

refl ektor

moderator

pompa

mur 
mbrojtës

djegie nukleare

Fig. 2. Paraqitja skematike e reaktorit

Sipas kësaj vallë fi sioni është shkaktuar prej neu-
troneve të shpejta ose të ngadalshme reak-
torët nuklear mund të ndahen në reaktor ter-
mik, të shpejtë dhe intermediarn. Te reak-
torët termik, për të ngadalësohen neutronet 
deri te termike, është e nevojshme të ketë sasi 
të mjaft ueshme moderator. Ndërsa, pra, reak-
torët e shpejtë nuk kanë moderator. Te reak-
torët intermediarn neutronet janë vetëm pje-
sërisht të ngadalësuar. Çdo reaktor nuklear që 
punon në principin e neutroneve termike (të 
ngadalshme), i ka këto elemente konstruktive 
të cilët janë treguar te fi g.2.

Materiali te të cilët mbahet reaksioni var-
gor i fi sionit quhet djegie nukleare (material fi sioni me 
masë nukleare). Si djegie nukleare mund të shfrytëzo-
hen: izotopet e uraniumit 233U, 235U, uraniumi natyror i 
pasuruar me bërthamë izotope 235U, 239Pu dhe përzierja 
239U me 238U. Megjithatë, për djegiet nukleare më ren-
tabile llogariten izotopet 239Pu dhe 233U. Ato janë fi tuar 
në mënyrë artifi ciale elementet, por fi tohen si pasojë e 
robërimit të neutroneve nga ana e bërthamës është 238U 
dhe 232Th . Bërthamat e 238U dhe 232Th  quhen materiale 
frytdhënës. Prej tyre fi tohet djegie nukleare.

Hapësira ku është vendosur djegia dhe moderatori 
quhet zona aktive e reaktorit. Sipas kësaj materialit të 
fi sionit shfrytëzohet, reaktorët nuklear ndahen në: re-
aktor që shfrytëzojnë uranium natyror, uraniumi dobët 
i pasuruar, uranium i pasuruar, reaktor që shfrytëzojnë 
disa nuklide artifi ciale etj.

Në mesin e reaktorit janë vendosur djegia dhe mo-
deratori. Sipas mënyrës se si janë përzier djegia dhe mo-
deratori, reaktorët mund të jenë: heterogjene dhe ho-
mogjene.

Te reaktori heterogjen djegia nukleare është në gjen-
dje të ngurtë dhe formimi në cilindrike ose thupra priz-
matike ose pllaka. Ato janë hermetikisht të mbyllura në 
mbështjellës metalik (alumin, cirkonium, çelik i cili nuk 
oksidohet) e cila e mbron djegien prej korrozionit dhe 
pengon produktet e fi sionit të shpërndahen në ambien-
tin e mjedisit.
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Te reaktori homogjen djegia ose është tretur në 
lëng moderator ose në atë është e pranishme si pluhur 
i disperzimit.

Si moderator zakonisht shfrytëzohen materiale 
me numra rendor të vegjël bërthamat e të cilave nuk 
vijnë në interaksion me neutronet. Të atillë janë: uji i 
zakonshëm dhe i rëndë, beriliumi ose oksidi i tij dhe 
grafi ti. Për shkak të koefi cientit të madh të robëri-
mit neutronet, grafi ti, beriliumi dhe ujë i rëndë, ne-
utronet e shpejtë i shndërrojnë në termale. Uji i rën-
dë është moderator më i mirë. Por ai, sikurse beriliu-
mi, është e shtrenjtë. Grafi ti është më efi kas dhe pran-
daj (në veçanti te reaktorët heterogjen) më së shpeshti 
shfrytëzohen si moderator. Reaktorët të cilët punojnë 
me pasurimin e djegies nukleare e shfrytëzojnë mode-
ratorin më efi kas–ujin e zakonshëm.

Çdo shmangie të neutroneve prej zonës aktive të 
reaktorit ka për pasojë zvogëlimin e shfrytëzimit të 
tyre për fi sion. Shfrytëzimi i neutroneve zmadho-
het ashtu që zona aktive është rrethuar me refl ektor 
për neutrone. Me atë arrihen dimensionet kritike dhe 
masa kritike e bërthamës së reaktorit të jenë më të vo-
gla. Te reaktorët me neutrone të ngadalshme refl ek-
torët janë bërë prej materialeve të njëjtë që shfrytëzo-
hen për moderator.

Sistemi për rregullim automatik S kryen sigurim 
të reaktorit rregullisht të punon në regjimin e reaksi-
on it vargor të kontrolluar. Në atë sistem janë kyçur 
në punë varg i dhomave jonizuese të cilët kryejnë ma-
tje permanente të dendësisë së fl uksit neutrone në 
zonën aktive të reaktorit. Nëse dendësia e fl uksit të ne-
utroneve janë ndryshime prej vlerës së shkruar, vijnë 
në veprim aparatet alarmuese për tërheqje automatike 
dhe nxjerrja e thuprave–absorbuese kontrolluese prej 
zonës aktive. Th uprat absorbuese janë përpunuar prej 
materialit i cili fuqishëm absorbon neutrone termale 
(si çeliku i borit, borkarbid, kadmium ose hafnium). 
Nëse prej çfarëdo shkaku koefi cienti i shumimit të ne-
utroneve e tejkalon dukshëm e vlerës k=1, reaksioni 
vargor i pa kontrolluar udhëhiqet me futjen e thuprave 
absorbuese në zonën aktive. Anasjelltas, nëse vlera e k 

bie nën zero, me tërheqjen e thuprave prej zonës akti-
ve, reaksioni nuklear përshpejtohet.

Përveç rregullueseve, ekzistojnë edhe thupra sigu-
ria me futjen e të cilave në zonën aktive ndërpritet re-
aksioni vargor.

Për kontrollimin nuklear në një reaktor llogaritet 
te e cila koefi cienti i shumimit të neutroneve lëvizin në 
kufi rin 1< k < 1,01.

Sistemi i ft ohjes ka rol të dyfi shtë: ta mbrojnë reak-
torin prej nxehjes të tejkaluar, por teprica e nxehjes e 
sipas rrugës së qarkullimit në ujë, gazi ose avulli të bar-
tet te shndërruesi i nxehjes, por prej atje të bartet edhe 
prej gjeneratorëve të turbinës për prodhim të energjisë 
elektrike.

Te reaktorët nuklear me djegie lëng, roli i sh-
këmbyesit të nxehjes e ka djegia e cila nëpërmjet si-
stemit të pompave sillet në qarkullim të përhersh-
me. Shkëmbyesit të nxehjes mund të jenë: uji i zakon-
shëm, ajri, CO2 i komprimuar, por në kohën e fundit 
edhe disa metale të lëngët, ndërmjet të cilëve edhe Na i 
lëngët.

Sistemi për mbrojtje biologjike. Reaktori nuklear 
është burim i fortë i radioaktivitetit (në veçanti i rre-
zikshëm është rrezatimi neutronik dhe y) dhe i tejka-
lon dozat e lejuara të rrezatimit. Prandaj, çdo reaktor 
ka sistem për mbrojtje, por me atë udhëhiqet prej lar-
gësie. Rreth bllokut të reaktorit ka armor dhe hekur 
(deri 2 m trashësi), por përreth zonë aktive ka shtresë 
të plumbit. Sistemi, po ashtu, ka detyrë ta pengon lës-
himin e produkteve të fi sionit dhe materialeve tjera ra-
dioaktive në rastin e dëmtimit më të madh ose avaria.

Ndarja e reaktorëve
Përveç ndarjes që deri më tani u përmend reak-

torët nuklear sipas qëllimit mund të ndahen në:
1. Reaktor energjetik të cilët shfrytëzohen të ener-

gjisë së dobishme që shfrytëzohet për fabrikë të centra-
leve elektrike dhe objekteve transportuese. Në këtë rast 
reaktori e ka rolin e burimit të nxehtësisë. Reaktorët, 
në realitet, janë pjesë themelore t[ë centraleve nuklea-
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re. Sistemi skematik për prodhimin e energjisë elektri-
ke te centrale nukleare është treguar te fi g. 3 dhe fi g. 4.

Fig. 4. Pamja e jashtme e centralit nuklear, 
me muret mbrojtëse të betonit

Zbatimi i parë i energjisë nukleare për qëllime ko-
hore paqësore është realizuar në vitin 1954 në BRSS. 
Atëherë është lëshuar centrali i parë nuklear fuqia e të 
cilit ka qenë rreth 5000 kW.

2. Reaktor për punë shkencore hulumtuese në lëmin 
e fi zikës edhe degë tjera të shkencës; për kryerjen e ek-
sperimenteve me qëllim të njihen vetitë e reaktorëve 
dhe të caktohen në çfarë kahe duhet të përsosen kon-
struksionet e tyre. Shqyrtimet e proceseve të cilët reali-

zohen te reaktorët deri te zbulimi i vargut të elementeve 
e reja transuraniumit.

Bërthama 238U, më e pranishme në uraniumin 
natyror, nuk mund të sillet deri te fi sioni me neutrone 
termale. Megjithatë, me ndërhyrje të neutroneve terma-
le fi tohet 239Pu, dhe atë sipas reaksionit:

I��� UnU 239
92

238
92                  (1) 

Izotopi 239U është β– jo stabil me periodë të gjysmë 
zbërthimit T1/2=23 minuta edhe me zbërthimin e tij fi -
tohet elementi me Z=93 – neptuniumi:

e0
1

239
93

239
92 NpU ��� ;    T1/2=23,5 min      (2) 

Neptuniumi është, po ashtu, β– –jo stabil (T1/2=2,3 
ditë), dhe po ashtu fi tohet izotop i plutoniumit:

e0
1

239
94

239
93 PuNp ��� ;    T1/2=2,4  dena .   (3) ditë

Kështu 239Pu i fi tuar është α jo stabil dhe ka metal të 
bardh argjend. Sot, përveç Np dhe Pu, të njohur edhe 
shtatë elementet transuranë.
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Fig. 3. Paraqitja skematike e centralit nuklear. Energjia kinetike e fragmenteve të fi sionit shndërrohet 
në termike e cila sillet te shkëmbyesi i nxehtësisë te i cii prodhohet avulli për aparat të turbinës e 
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3. Reaktorët për zbatim teknik. Me reaktorët fi to-
hen shumë tufa intensive dhe neutrone të shpejta. Me 
ato bombardohen izotopet stabile të elementeve me 
qëllim të fi tohen izotopet artifi ciale radioaktive të cilët 
shfrytëzohen në fi zikë, biokimi, medicinë, teknikë dhe 
ekonomi.

4. Reaktor prodhues për fi timin e djegieve fi sion 
(233U dhe 239Pu). Ai material fi tohet nëpërmjet robëri-
mit të neutroneve. Si burim të neutroneve zbatohen ne-
utronet të fi tuar me fi sion te reaktorët. Në reaktorin e 
këtillë neutronet shfrytëzohen për mbajtjen e reaksionit 
vargor edhe për prodhimin e djegies nukleare sipas re-
lacioneve paraprake ose sipas:

. UPaThTh 233
92

27
233

91
min22

233
90

1
0

232
90

dena
Q�QQ�Q��

�� 11n
ditë

Si prodhues shfrytëzohen reaktorët e shpejtë.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Përcaktoni numrin e neutroneve që lirohen gjatë 

copëtimeve vijuese me fi sion:

���� SrXeUn 94
38

140
54

235
92

1
0 neutroni 

���� MoSnUn 101
42

132
50

235
92

1
0 neutroni 

neutrone

neutrone

2. Tregoni ngjashmërinë dhe dallimet ndërmjet 
bombës atomike dhe reaktorit bërthamor.

3. Diskutoni përparësitë dhe mangësitë në shfrytë-
zimin e reaktorëve bërthamor në centralet elektrike. 
Tregoni për problemet ekologjike që kanë të bëjnë me 
centralet bërthamore.

Ekologjia dhe fi zika
Pas avarisë që ndodhi në Çernobil më vitin 1986, 

mbrojtjes së centraleve nukleare (fi g. 4) i kushtohet 
kujdes shumë i madh.

Por, përveç avarive, nga reaktorët nuklear kër-
cënohet edhe një rrezik shumë i madh. Ajo është e 
ashtuquajtura hedhurinë nukleare. Domethënë, lën-
da djegëse bërthamore në reaktorin pas një veprimi

më të gjatë varfërohet dhe duhet të zëvendësohet me 
të re. Megjithatë, lënda djegëse e përdorur përmban 
sasi të mëdha substancash radioaktive. Problemi ku 
dhe si të deponohet kjo hedhurinë bërthamore, është 
problem botëror. Deri më tani, disa nga lëndët djegë-
se të përdorur shfrytëzohen për përdorim të sërishëm, 
por pjesa më e madhe e tyre deponohet në kontejner 
special, të vendosur në shkëmbi graniti. Bëhet për-
pjekje që substancat radioaktive të mos vijnë në kon-
takt me tokën ose ujin për shumë shekuj.

Uraniumi i varfër paraqet tip special të hedhurinës 
nukleare. Materiali ka formë të një qeramike shumë të 
fortë, prandaj shfrytëzohet për qëllime ushtarake për 
mbështjelljen e projektimeve për shkak të zmadhimit 
të depërtueshmërisë së tyre në shenjën. Ai është kimi-
kisht toksik dhe radioaktiv dhe nëse hyjnë në organiz-
min është shumë i dëmshëm për shëndetin.

Kërkoni në internet:
1. Nuclear reactor- Wikipedia 
 www.wikipedia.org/wiki/Nuclear_reactor - 32k -  
2. How a Nuclear Reactor Works 
zebu.uoregon.edu/1999/ph161/l18.html - 3k -  
3. Howstuffworks "How Nuclear Power Works" 
 science.howstuffworks.com/nuclear-power.htm - 21k 
dhe zgjeroni njohuritë tuaja

 
Enrico Fermi (1901–1954) është i lindur në Romë. 

Në moshën 21 vjeçare bëhet doktor i shkencave të fi -
zikës. Pavarësisht nga Diraku, më vitin 1925 e formu-
loi statistikën e mikro grimcave të cilat i quajmë fermi–
grimca. Ka punuar në teorinë e kuantit në zbërthimin β. 
Në vitin 1938 i është dhënë çmimi Nobel. Më vitin 1942 
ka udhëhequr me ekipin, i cili ka punuar në ndërtimin 
e reaktorit të parë nuklear.
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17.11. FUZIONI BËRTHAMOR 
REAKSIONE TERMOBËTHAMORE

Gjatë fuzionit lirohet sasi energjie e madhe, pikëri-
sht edhe më e madhe se energjia e liruar gjatë fi sionit. 
Prej nga fi tohet kjo energji? Nëse më detalisht studiohet 
varësia e energjisë specifi ke të lidhjes nga numri i ma-
sës shiko (fi g. 2 nga kapitulli 12.3) mund të vërehet se 
ajo te bërthamat nga fi llimi i sistemit periodik është më 
e vogël se sa te ata nga mesi i tij. Shuma e masave të leh-
ta është më e madhe nga masa e bërthamës së rifi tuar 
dhe grimca eventuale që do të fi tohej ka defekt në masë, 
kjo do të thotë se do të lirohet sasi e madhe e energjisë.

Në parim ekzistojnë dy mundësi për realizimin e fu-
zionit:

– me nxitimin e bërthamave me ndihmën e ascela-
torëve dhe

– duke siguruar temperatura të larta (me madhësi 
107 K dhe më të larta gjatë të cilave bërthamat posedoj-
në energji të mëdha.

Eksperimentet tregojnë se izotopet e hidrogjenit 
(deuteriumi dhe triciumi) janë më të përshtatshëm për 
realizimin fuzionit. Për shembull, kur bërthamat e de-
uteriumit ose triciumit bombardohen me bërthama të 
nxituara të deuteriumit, mundtë rrjedhin këto tre re-
aksione:

 .      (1) MeV03,4HHH 1
1

3
1

2
1

2
1 ���� p

 (2) energija���� n1
0

4
2

3
1

2
1 HeHH energji

Energjia që lirohet gjatë çdo procesi të fuzionit, 
shumëfi sh e tejkalon energjinë që harxhohet për nxiti-
min e bërthamave të deuteriumit. Megjithatë,kur kemi 
parasysh se vetëm një nga milion bërthama të nxituara 
mund të shkaktoj fuzionin, është e qartë se energjia e 
harxhuar për nxitimin e bërthamave është shumë më e 
madhe nga energjia e liruar gjatë fuzionit.

Fuzioni bërthamor i bërthamave të lehta krijohet 
edhe në temperatura shumë të larta. Ai quhet reaksion 
termobërthamor.

Sa temperaturë duhet të arrihet për të realizuar fuzi-
onin e deuteriumit dhe triciumit?

Njehsimet tregojnë se fuzioni bërthamor bëhet në 
temperatura të cilat sa herë më të larta nga temperatu-
ra e qendrës së Diellit. Megjithatë, është treguar se për 
të rrjedh reaksioni i sintezës së bërthamave të atomit 
është e mjaft ueshme temperatura e rendit 107 K. Gjatë 
kësaj temperature të lartë materia ndodhet në gjendje 
specifi ke e cila quhet plazmë e temperaturës së lartë. 
Në këtë gjendje të substancës grimcat janë në shkallë të 
lartë të jonizimit (nuk ekzistojnë atome, por bërthama 
të veçanta dhe elektrone të cilat kanë energji të madhe).

Sa energji lirohet në procesin e fuzionit termo-
bërthamor të bërthamave të elementeve? Kjo mundtë 
ilustrohet me këtë shembull:

Fuzioni ndërmjet dy bërthamave të lehta mundtë 
realizohet vetën me kusht bërthamat të kalojnë njëra 
pranë tjetrës në largësi të barabartë me rrezen e ve-
primit të forcave nukleare. Megjithatë, bërthamat që 
marrin pjesë në procesin e fuzionit, që të tejkalohen for-
ca refl ektuese të mëdha të bërthamave atomike të njëjta 
të elektrizuara, duhet të disponojnë me energji kinetike 
të madhe. Për këtë qëllim, bërthamat e atomit duhet të 
lëvizin në mjedis te cila mbisundon temperaturë e lartë.

SHEMBULLI 1. Sa energji lirohet gjatë fuzionit të një 
gram deuterium në helium?

mn = 1,008665 u   m( )H1
1  = 1,007825 u 

m ( )= 4,002603 u He4
2

Zgjidhje: Energjia që lirohet gjatë fuzionit të dy de-
uteriumeve në helium është 2cmE ���� ,  ku 
defekti i masës është:

  0,03035 u . ����� He)(H)]([2 4
2

1
1 mmmm n

Në barazimin e fundit anëtari i parë paraqet masat 
e pjesëmarrësve para reaksionit, ndërsa i dyti masat 
pas reaksionit. Nëse zëvendësohen vlerat përkatëse 
për masat energjia e liruar është:

MeV27,28MeV5,93103035,02 ������� cmE

Nëse në 1 mol helium ka NA atome, në 1 g ka NA/M, 
ku M=4 është masa molare e heliumit. Energjia që li
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rohet gjatë fuzionit të një gram deuterium në helium 
është: 

  MeV27,28
4

10022,6 23
�

�
��E  

 

   J106,1104,42 1323 ������E

   . J108,67 10���E

Që është gati dhjetë herë më e madhe prej energjisë 
që mund të fi tohet me fi sionin e 1 g  
#@U. 

Reaksionet termobërthamore në 
Diell dhe yje

Reaksionet termobërthamore që bëhen në Diell dhe 
në yjet janë rezultat i ekzistimit të plazmës me tempera-
turë të lartë. Në përbërjen e Diellit dhe yjeve është tre-
guar se ka 80% hidrogjen dhe 20% helium, kurse kar-
bon, azot dhe oksigjen nuk ka më tepër se 1%. Kjo kon-
tribuon që Dielli është burim i pashtershëm i energjisë 
termobërthamore. Meqenëse atje dominojnë tempera-
tura nga rendi i madhësisë 107–108 K, ekzistojnë kushte 
për fuzion termobërthamor.

Reaksionet termobërthamore në Diell realizohen në 
etapa–cikle termobërthamore. Rezultati i fundit është 
energjia e liruar në llogari të fuzionit të bërthamave të 
hidrogjenit në helium. Në yjet, sikurse është Dielli, tem-
peratura e të cilit është më e ulët se 1,5.107 K supozohet 
se rrjedh i ashtuquajturi cikli proton–proton.

Te yjet më të mëdha, temperatura e të cilëve në qen-
dër është 1,5.107 K më me gjasa është cikli karbon–azo-
tik cikli (CNO cikël) (fi g. 1) i propozuar nga Hans Bete. 
Edhe gjatë të dy cikleve krijohen neutrino (v) që përha-
pen në kozmos.

Gjatë ciklit të karbonit katër protone të lira kalojnë 
në He4

2 . Atomi fi llestar i karbonit pas mbarimit të ci-
klit me fi llimin e ciklit që vjen. Domethënë,sasia e kar-
bonit nuk ndryshohet, ai është vetëm katalizator gjatë 
reaksionit.

p 

p 
p 

e+ + O�

e+ + O�

 

O15
8  

 
N14

7  

 
C13

6  

 

N13
7  

 
He4

2  

p 

 

N15
7  

 

C12
6  

 
Fig. 1. Paraqitja skematike e CNO cikli ku fi ton helium

dhe 4 bërthama të hidrogjenit (4–protone)

Fuzioni bërthamor i kontrolluar

Se reaksionet termobërthamore mund të realizohen 
edhe në Tokë,askush më nuk dyshon. Sinteza e parë ar-
tifi ciale termobërthamore është realizuar më vitin 1953 
në Bashkimin Sovjetik, kurse pas gjysmëviti edhe në 
SHBA, te bomba hidrogjenik. Ajo në të vërtetë paraqet 
fuzion termobërthamor të pa kontrolluar. Këtu tempera-
tura që është e nevojshme për mbajtjen e fuzionit rea-
lizohet me eksplodim të bombës atomike të uraniumit 
ose plutoniumit.

Realizimi i reaksionit termobërthamor të kontrollu-
ar (fuzioni) në Tokë, që është me interes të posaçëm, do 
të siguronte një burim të ri të pashtershëm të energjisë. 
Në hidrosferën Tokës çmohet se ka rend 4.1013 tone de-
uterium. Deri tani, fuzionet e realizuara të kontrolluara 
ende janë në nivelin e hulumtimeve shkencore dhe larg 
nga zbatimi konkret praktik.

– Energjia që lirohet në procesin e fuzionit termo-
bërthamor është kolosale. Atë mund ta ilustrojmë me 
shembullin e fuzionit të deuteriumit që përmbahet në 
një litër ujë të thjeshtë. Ndahet aq energji sa do të lirohej 
nga djegia e rreth 350 litra benzinë.

– Përparësia e dytë e fuzionit është ajo se bërthamat 
e rifi tuara nuk janë radioaktive. Nuk ka hedhurinë ra-
dioaktive, e cila nga aspekti ekologjik është shumë me 
rëndësi për njeriun dhe mjedisin jetësor.
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– Gjithashtu, gjatë përfi timit të energjisë bërthamo-
re nëpërmjet të fuzionit, për ndryshim nga fi sioni bërt-
hamor, fi llimi dhe zhvillimi i mëtutjeshëm i reaksionit 
termobërthamor nuk varet nga masa e elementeve që 
marrin pjesë në reaksionin termobërthamor, prandaj te 
ata nuk duhet pasur llogari për masën kritike.

Problemi fuzion të kontrolluar termobërthamor 
nuk është zgjidhur. Për ta realizuar fuzionin e tillë du-
het të plotësohen këto kushte:

– Dendësi e madhe. Në brendinë e reaktorit plaz-
ma duhet të arrijë dendësi kritike e rendit të madhësisë 
afërsisht 1013 grimca./cm3. Sa më e madhe është den-
dësia për aq janë gjasat që bërthamat të pësojnë goditje 
në njësi kohe.

– Temperaturë e lartë. Ndonëse në brendinë e re-
aktorit fuzionues janë arritur temperatura deri 100 mi-
liona gradë, fuzion i kontrolluar nuk është realizuar. 
Pengesa themelore është kushti i tretë.

– Kohë mjaft ë e gjatë që të ruhet plazma me tem-
peraturë të lartë.

Sot janë konstruktuar sisteme te të cilët plazma arrin 
përafërsisht dendësinë  3,7�1013  dhe mbahet rreth 1,1 s. 
Megjithatë, kur do të arrihen temperatura të larta, den-
dësi e plazmës do të zvogëlohet.

Në eksperimentet për përfi timin e fuzionit të kon-
trolluar si vështirësi themelore është paraqitur proble-
mi i substancës punuese, e cila është plotësisht plazmë 
e jonizuar, të jetë termike e izoluar nga muret e reak-
torit. Me fj alë të tjera, edhe gjatë kalimit më të vogël të 
plazmës me muret e enës në të cilën ruhet, shpejt ft ohet 
nën temperaturën në të cilën është i mundshëm fuzioni. 
Praktikisht kjo shkëputje nga muret e dhomës realizo-
het me fushë të fortë magnetike (me induksion magne-
tin të cilën grimcat plazmë tërësisht të jonizuara lëvizin 
nëpër rrugë rrethore rrezja e të cilës është më e vogël sa 
më e fortë është fusha magnetike. Në këtë mënyrë plaz-
ma izolohet në mënyrë termike nga muret e reaktorit. 
Fushat e forta magnetike në këtë mënyrë e mbajnë plaz-
mën në një vëllim të caktuar dhenë largësi nga muret e 
reaktorit.

 
Fig. 2. Brendësia e dhomës toroidale e reaktorit 

termobërthamor TOKAMAK

Në laboratorët sot praktikisht bëhen eksperimente 
në dy lloje reaktorësh fuzionues. Tipi i parë është i njo-
hur me emrin TOKAMAK (dhomë toroidale me fushë 
magnetike, fi g. 2) dhe STELATOTOR (reaktor yll).

Pyetje dhe detyra
1. Si sqarohet fakti se gjatë fuzionit e bërthamave të leh-
ta me lirimin e energjisë?
2. Pse gjatë fuzionit bërthamor duhet të ketë energji të 
madhe kinetike? Cilat janë kushtet për të realizuar re-
aksionet e këtilla?
3. Sipas kuptimeve bashkëkohore, cilat reaksione ter-
mobërthamore realizohen te Dielli dhe yjet?
4. Cilat janë përparësitë e reaktorëve termobërthamore 
prej reaktorëve nukleare?
5. Masa e triciumit është m( )= 3,016049 u, He3

2  ndër-

sa në bërthamë të heliumit m ( ) = 4,002603 u.He4
2

6. Të caktohet energjia që lirohet gjatë fusionit të bërt-
hamës së deuteriumit dhe triciumit te bërthama e heli-
umit sipas reaksionit bërthamor (2).

(Përgjigje: 17,8 MeV)
7. Sot praktikisht në laboratorët eksperimentohet me dy 
lloje të reaktorëve, cilët janë?
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17.12. DETEKTORËT PËR 
RREZATIMIN JONIZUES

Regjistrimi i rrezatimit radioaktiv
Me zhvillimin e shkencës për ,,mikrobotën“, në pje-

sën që ka të bëj me radioaktivitetin, rol të rëndësishëm 
kanë luajtur mjetet me të cilat mund të regjistrohet ve-
primi i në grimce të vetme me dimensione të atomit, 
edhe më të vogla, si edhe të matet energjia e tyre, të për-
caktohet ngarkesa e tyre dhe veti të tjera.

Pajisjet me ndihmën e të cilave regjistrohet rrezati-
mi jonizues dhe me të cilat përcaktohen karakteristikat e 
tyre, quhen detektorë të rrezatimit jonizues.

Detektimi bazohet në vetitë themelore të rrezatimit 
α, β, dhe γ – fuqia jonizuese e tyre, veprimi kimik në 
pllakat fotografi ke ose aft ësia të shkaktojnë lumineshen-
cën.

Në parim, te çdo pajisje e tillë një mikro grimcë, për 
shembull, paraqitja e një elektroni shkakton efekt mi-
kroskopik; për shembull, paraqitja e gjurmëve në rrugën 
e grimcave të cilat mund të shihen me sy. Kjo është e 
mundshme vetëm nëse mjedisi themelor në pajisjen,n-
dodhet në gjendje jo stabile, ashtu që veprimi në mi-
niaturë e mikro grimcës e sjell në gjendje stabile, e cila 
mund të regjistrohet.

Karakteristikë kryesore e çdo detektori është koha 
e vdekur e tij. Ai është intervali kohor nga regjistrimi i 
grimcës deri te momenti kur sistemi përsëri do të kthe-
het në gjendjen jo stabile, për të mundur të regjistroj 
grimca tjera.

Karakteristikë e dytë e detektorëve është efi kasiteti i 
tyre, i cili i tregon se cila pjesë nga të gjithë grimcat rënë-
se do të jenë të regjistruara nga detektori.

Do të përshkruajmë si funksionojnë disa nga pajisjet 
për detektimin e këtyre rrezeve.

Foto emulsioni

Dimë se Bekeri për të parën herë e zbuloi rrezati-
min radioaktiv nëpërmjet veprimit të tyre në pllakën 
fotografi ke. Në fi gurën 1 është dhënë fi gurë origjinale e 
pllakës fotografi ke e ekspozuar nga rrezatimi i kripës së 

uraniumit. Metoda e pllakës fotografi ke ka qenë e për-
sosur, ashtu që zbatim i emulsione e fotografi ke ka shër-
byer për zbulimin edhe të rrezeve kozmike ose rreza-
timeve tjera nukleare. Gjurmë te foto emulsioneve pas 
përpunimit fotografi k analizohen me mikroskop ose bë-
hen mikrofotografi .

Dhoma e Vilsonit.

Në zhvillimin e fi zikës bërthamore dhoma e Vilsonit 
ka luajtur rol shumë të rëndësishëm. Menjëherë pas zbu-
limit të Radërfordit të shndërrimit të parë artifi cial të 
bërthamës, dukuria ka qenë e regjistruar dhe analizuar 
me këtë detektor. Po ashtu, me dhomën e Vilsonit janë 
zbuluar pozitronet,mezonet dhe disa grimca tjera.

Parimi themelor në të cilin punon dhe regjistron 
praninë e rrezatimit jonizues është vetia që jonet e kri-
juara të jenë qendra për kondensim kur gjenden në një 
hapësirë që është e mbushur me avull të tejngopur. Nëse 
hapësira në të cilën është vendosur preparati radioak-
tiv ndriçohet, gjurmët e grimcave bëhen të dukshme. 
Forma e sotme e dhomës së Vilsonit shumë pak dallohet 
nga modelet e para.

Dhoma e Vilsonit e cila është paraqitur skematikisht 
në fi gurën 2, është e përbërë prej një cilindri qelqi CQ i 
cili vazhdon menjë cilindër metalik C. Cilindri i qelqit 
hermetikisht është i mbyllur në pjesën e sipërme me 
pllakë të rrafshët të qelqit S, dhe nëpërmjet së cilës vëzh-
gohet ose fotografohet dukuria që ndodh në dhomë.

Fig. 1. Regjistrimi i parë i rrezatimit radioaktiv
nga Bekereli
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Fig. 2

Për së gjati cilindri metalik, mund të lëviz pistoni 
K. Në hapësirën e mbyllur krijohen avuj të ngopur të 
ndonjë lëngu i cili, zakonisht është përzierje e ujit dhe 
etilalkoolit. Kjo arrihet me atë që në diafragmën D prej 
gome ka një sasi të vogël lëngu. Gjatë hapjes së venti-
lit V, nën pistonin K me pompë vakuumi shpejt ulet 
shtypja dhe bëhet lëshim i shpejt i pistonit K. Me këtë 
rast gazi zgjerohet mënyrë adiabatike dhe ft ohet. Avujt 
e lëngut bëhen të tejngopur. Nëse në këtë hapësirë gjen-
det ndonjë grimcë pluhuri,ata do të shërbejnë si qen-
dra të kondensimit, për ç‘arsye në to kondensohen pika 
të imta lëngu. Nëse nuk ka pluhur nuk duhej të kemi 
kondensim.

Vilsoni ka ardhur në ide se edhe jonet pozitive dhe 
negative, ngjashmëri kokrrat e pluhurit, mund të jenë 
qendra për kondensim të avullit të ngopur. Kur ha-
pësira në të cilën është vendosur preparati radioaktiv, 
për shembull, radiumi (Ra), do të ndriçohet, gjurmët 
e grimcave që në rrugën e tyre kryejnë jonizim bëhen 
të dukshme.

Për neutralizim të shpejtë të joneve që krijohen në 
dhomën e Vilsonit, ose joneve të krijuara nga rrezatimi 
kozmik natyror, në brendinë e dhomës krijohet fushë 
elektrike e fortë. Ajo arrihet ashtu që në anën e brend-
shme të cilindrit të qelqit përforcohet një unazë metali-
ke M, e cila në fi g. 2 është paraqitur e viza të ndërprera. 
Unaza metalike është e lidhur me njërin pol të baterisë 
B, forca elektromotore e së cilës është disa qindra volt, 
ndërsa poli tjetër i baterisë është lidhur me cilindrin 
metalik C. Varësisht nga shenja e joneve, fusha elektri-

ke i udhëzon jonet e krijuara kah unaza metalike, res-
pektivisht kah cilindri metalik dhe në ta neutralizohen.

 
Fig. 3. Gjurmat e grimcave α dhe β të fi tuara nga

Vilsoni më vitin 1912

Në dhomën e Vilsonit grimcat α lënë gjurmë më 
të rasha nga gjurmët e grimcave β. Kjo është rezultati i 
asaj se në njësinë e gjatësisë së rrugës së tyre grimcat α, 
krijojnë numër më të madh jonesh se sa grimcat β (fi g. 
3). Gjurmë më të trashë lënë jonet e ndonjë elementi.

Për analizë më detale të grimcave jonizuese gjur-
mët e tyre incizohen me ndihmën e kamerës fotografi k. 
FK. Matja e gjatësisë së gjurmës të grimcave mundëson 
matjen edhe të qendrave të kondensimit mundëson të 
gjykohet edhe për natyrën e grimcave jonizuese.

 
Fig. 4. Fotografi a e grimcave jonizuese

në fushën magnetike

Gjatë punës në dhomën e Vilsonit mund të 
shfrytëzohet edhe fusha magnetike (fi g. 4), e cila mu-
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ndëson të përcaktohet si impulsi ashtu edhe shenja e 
ngarkesës elektrike të grimcave.

Njehsori i Gajger–Mylerit

Nga një numër ia madh i detektorësh me gaz më 
i njohur është njehsori i Gajger–Mylerit (fi g. 5). Te ai 
shfrytëzohet vetia e grimcave jonizuese të kryejnë jo-
nizim.

Fig. 5. Njehsori Gajger–Myler (detektori dhe skaleri)

Njehsori i Gajger–Mylerit (GM), në të vërtetë është 
diodë cilindrike, ku katoda (K) është cilindër metalik, 
ndërsa anoda (A) është tel volframi i vendosur për së 
gjati boshtit të cilindrit fi g. 6). Gypi është i mbushur me 
njërin nga gazet inert, ose përzierja e gazeve inert dhe 
avujt e alkoolit nën shtypje të ulët (rreth 1 kPa). Këto 
gaze lehtë jonizohen.

+ - 

SK 
C 

R 

B 

G.M. 

Ra K 

A 

Fig. 6. Skemë e thjeshtuar e njehsorit GM

Ndërmjet anodës dhe katodës sjellët tension rreth 
1,2 kV. Në njërën bazë të cilindrit është bërë dritare-
ze shumë e hollë nga dielektriku (liskun) që të mundet 

nëpër të hyjnë rrezet radioaktive (alfa, beta dhe gama). 
Kur G–M nuk është në afërsi të rrezatimit radioak-
tiv, atëherë ndërmjet anodës dhe katodës nuk rrjedh 
rrymë. Por, kur në gyp do të hyjë grimca α dhe β, ajo 
jonizon disa nga tolekulat e gazit, prandaj elektronet e 
lira të fi tuara dhe jonet orientohen kah elektrodat. Për 
shkak të fushës së fortë jo homogjene ndërmjet elek-
trodave, ngarkesat fi tojnë energji plotësuese dhe janë të 
aft a për jonizim të mëtutjeshëm të molekulave të reja. 
kështu numri i atyre ngarkesave zmadhohet si ortek, 
duke falënderuar procesit të jonizimit me goditje. Kur 
elektronet arrijnë te teli i anodës ata e zvogëlojnë po-
tencialin e tyre, prandaj nëpër rezistorin R do të rrjedh 
rrymë (ai është makro efekti), që e regjistron skaneri. 
Tensioni në skajet e rezistorit ashtu është i polarizu-
ar që e kompenson ndryshimin e potencialit ndërmjet 
anodës dhe katodës. Me këtë rast, pas një kohe të sh-
kurtër, ndryshimi potencial ndërmjet elektrodave bë-
het aq i vogël që fusha elektrike nuk mund të nxitoj 
elektronet deri në atë shpejtësi për krijimin e ortekut 
të joneve. Për këtë arsye rryma në rezistorin dobëso-
het, edhe me këtë zvogëlohet tensioni në skajet e tij, 
ashtu që tash përsëri vendoset tensioni fi llestar ndër-
mjet anodës dhe katodës (ai që është fi tuar nga burimi 
i rrymës B).Tani përsëri krijohen kushte për krijimin 
e ortekut të joneve, respektivisht impulsit të rrymës. 
Shohim se rezistori luan rolin e një elementi i cili e fi k 
(e ndërpret) qarkun e rrymës. Koha e vdekur zgjat deri 
sa nuk ndërpritet orteku he nuk vendoset gjendja fi lle-
stare. Përveç skalerit ekziston edhe përforcues, ndër-
sa te disa lloje edhe altoparlant i cili për çdo impuls të 
këtillë jep tingull.

Gjatë regjistrimit të elektroneve (β – rrezatimit) efi -
kasiteti i këtyre detektorëve është gati 100%,meqenëse 
fuqia jonizuese e rrezeve γ është e vogël, për regjistri-
min e tyre shfrytëzohet efekti i krijimit të ortekut të 
elektroneve të cilët janë nxjerrë nga γ kuantet e kato-
dës. Ky efi kasitet i γ kuanteve është i vogël,rreth 1%, Për 
t‘i rregulluar grimcat α, domosdo baza hyrëse të jetë 
shumë e hollë, mjaft  e tejdukshme për këtë rrezatim. 
Njehsorët GM–bashkëkohor mund të regjistrojnë edhe 
deri në 1000 grimca në sekondë.
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Metodat shintiluese

Ka më tepër substanca të quajtura shintilatorë, ato-
met e të cilave ngacmohen kur u nënshtrohen rrezati-
mit nuklear. Kështu është për shembull, zinksulfi di me 
përzierje të bakrit. Kur substancat e këtilla do të kthe-
hen në gjendje të pa ngacmuar, ata emetojnë fotone që 
regjistrohen dhe japin të dhëna për grimcat rënëse.

Detektorët me gjysmëpërçues

Në shkencën bashkëkohore shfrytëzohen edhe llo-
je tjera detektorësh: proporcional, gjysmëpërçues dhe 
dhoma me xixa etj. Nga detektorët gjysmëpërçues zba-
tim më të madh kanë detektorët me kalim p–n. Nëse 
kontakti p–n lidhet me tensionin me kahe inverse (jo 
lëshuese), ashtu që gjysmëpërçuesi p të lidhet me po-
lin negativ të burimit, ndërsa gjysmëpërçuesin me polin 
pozitiv, gjerësia e shtresës ndaluese të kalimit p–n zmad-
hohet dhe rryma nëpër atë nuk rrjedh. Por, nëse nëpër 
kalimin p–n kalon ndonjë grimcë jonizuese, ajo krijon 
elektrone dhe vrima, dhe në qarkun në të cilin është lid-
hur sistemi p–n do të rrjedhë rrymë. Domethënë gjatë 
çdo kalimi të grimcës jonizuese krijohet impuls rryme, 
kështu që kalimi i këtillë shërben si detektor i shkëlqye-
shëm i rrezatimit jonizues.

+ + +
A 

rreze gama

Fig. 7. Skemë e thjeshtësuar e detektorit
me gjysmëpërçues

Por, nëse nëpër kalimin p–n kalon ndonjë grimcë 
jonizuese, ajo krijon elektrone dhe vrima, dhe nëpër 
qarkun në të cilin është lidhur sistemi p–n do të rrjedhë 
rrymë. Domethënë gjatë çdokalimi të grimcës jonizue-

se krijohet impuls rryme, kështu që kalimi i këtillë shër-
ben si detektor i shkëlqyeshëm i rretatimit jonizues.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Shpjegoni cilët procese fi zike janë bazë për funksioni-
min e dhomës së Vilsonit, njehsorit të Gajger–Mylerit, 
njehsorit shintelues dhe njehsorit gjysmëpërçues.
2. Sa është,,koha e vdekur“ e njehsorit GM i cili 
regjistron deri më 10000 grimca në sekondë?

(Përgj. më e vogël se 10 μs)
3. Pse grimca α shënon gjurmë më të trashë në dhomën 
e Vilsonit sesa rrezja e tij β?
4. Nëse jemi larg nga cilido preparat radioaktiv, njehsori 
i Gajger–Mylerit megjithatë numëron impulse. Me çka 
ka të bëj ajo?
5. α e dini se radioaktiviteti natyror i zakonshëm në 
masë të madhe ka të bëj me radonin. Ai është gaz që fi -
tohet me zbërthimin radioaktiv. Në lidhje me atë është 
e lidhur ajrosja e hapësirave jetësore, pse?
6. Nëse e afrojmë njehsorin e Gajger–Mylerit te ora 
akrepat e të cilit janë lyer me material fl uoreshent për 
t‘u parë edhe natën njehsori fi llon të numëroj impulse 
më tepër nga ajo e zakonshme. α e dini pse?
7. Nëse dëshiron t‘i zgjeroni njohuritë tuaja kërkoni në 
faqen e internetit:
sr.wikibooks.org/sr–
cl/Detektimi i rrezatimit radioaktiv.

Rezyme

– Detektimi i rrezatimit jonizues janë të drej-
ta, kryesisht, nëpërmjet vetive themelore të grimca-
ve jonizuese: fuqia e tyre jonizuese, veprimi mbi foto 
emulsionin, veprimi shintilacional, mundësia të jenë 
qendër e kondensimit të avullit të pangopur etj.

– Ekzistojnë shumë lloje të detektorëve, ndërmjet 
të cilëve më të njohur: dhoma e Vilsonit, dhoma e 
fl luskave, foto–emulsionet, njehsori i Gajger–Mylerit, 
njehsori shintilacional, detektori gjysmëpërçues.
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17.13. DOZIMETRIA E 
RREZATIMIT JOZUES

Rrezatimi radioaktiv α, β dhe γ, rrezet rëntgen, pa-
staj përrenjtë e protoneve dhe neutroneve, rrezatimet 
që rrjedhin nga Toka dhe kozmosi, quhen rrezatime jo-
nizuese. Me përdorimin e madh të rrezatimit jonizues 
në medicinën radiobiologjie, në industrinë kimike, për 
sterilizim, preparatet farmaceutike, instrumentet medi-
cinale etj., e imponuan nevojën të jenë të përkufi zuara 
disa norma gjatë mbrojtjes. Për këtë qëllim, në fi zikën 
nukleare është zhvilluar disiplinë e veçantë dozimetri. 
Ajo i studion lidhjet ndërmjet rrezatimit dhe efekteve 
që i shkakton, ligjshmëritë kuantitative dhe metodat 
për matjen e rrezatimit.

Madhësitë dozimetrike dhe 
njësitë e tyre

Që të mundet ndikimi i rrezatimit mbi mjedisin ma-
terial, veçanërisht te organizmat e gjallë, në mënyrë ku-
antitative të shprehet, futet doza e absorbuar dhe doza 
ekuivalente.

Me kuptimin dozë absorbuese D nënkuptohet 
energjia e përgjithshme që rrezatimi (fotone, grimca të 
elektrizuara, neutrone) e len në materialin nëpër të ci-
lin kalon. Rrezatimi le të kaloj nëpër vëllimin e materies 
ΔV, masa e së cilës është Δm, dhe atij vëllimi i dorëzon 
energji ΔWD, d.m.th., rrezatimi që del nga vëllimi për 
ΔWD energji më të vogël nga ajo me të cilën ka hyrë. 
Atëherë doza absorbuese është dhënë me:

Njësia për dozën absorbuese në SI është 1Gy (grej). 
Ajo është energjia e absorbuar prej 1J të cilitdo lloj rre-
zatimi jonizues, e dorëzon në një kilogramë masë të 
mjedisit të rrezatuar

(grej).

E njëjta energji e rrezatimit të absorbuar në siste-
met biologjike nga llojet e ndryshme të rrezatimit (a, β, 
γ dhe të tjera), nuk shkakton efekte të njëjta biologjike. 
Lëndimet biologjike karakterizohen me dozë ekuiva-
lente H. Ajo përkufi zohet si prodhim i dozës së absor-
buar D dhe faktorit biologjik të kualitetit Q, me të ci-
lin shprehen ndryshimet në efektet biologjike të llojeve 
të ndryshme të rrezatimit:

Faktori biologjik i kualitetit Q tregon sa herë ndje-
shmëria e rrezatimit të dhënë është më e madhe nga 
ndjeshmëria e rrezatimit gjatë të njëjtës dozë absorbue-
se të rrezatimit rëntgen ose γ për të cilin Q=1.

Meqenëse Q është madhësi pa dimensione, dimen-
sionet e dozës ekuivalente janë të barabarta me dimen-
sionet e dozës së absorbuar. Megjithatë, 1J/kg dozë e 
absorbuar dhe 1J/kg dozë ekuivalente në kualitet do të 
dallohen: e para e karakterizon dozën energjetike, kur-
se e dyta–biologjike. Njësia për dozën ekuivalente në SI 
është:

Siver është doza ekuivalente e shkaktuar nga doza e 
absorbuar 1 Gy dhe Q=1 e cila e krijon jonizim specifi k 
të caktuar.

Për shembull në dozën e absorbuar prej 10 Gy, e sh-
kaktuar nga neutrinet e shpejt për të cilën faktori i kua-
litetit Q=10, i përgjigjet doza ekuivalente 100 Sv. Që do 
të thotë, neutronet shkaktojnë 10 herë dëmtime më të 
mëdha se sa doza absorbuese e shkaktuar nga rrezatimi 
rëntgen ose γ për të cilën Q=1. Ndonëse edhe në të dy 
rastet është absorbuare njëjta energji, doza ekuivalente 
e rrezatimit neutronik është më e madhe dhe shkakton 
dëmtime më të mëdha të indit. Për grimcat α, bërtha-
mat e rënda dhe fragmente te fi sionit Q=20.
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Vlerat kufi tare të dozave të lejuara

Doza kufi tare e lejuar e rrezatimit është madhësi e 
cila përputhet me fonin natyror radioaktiv, i cili është 
rezultat i rrezatimit kozmik dhe radioaktiviteti natyror 
i sipërfaqe së Tokës, ujit dhe radonit radioaktiv. Bota e 
gjallë në zhvillimin e vet evolutiv i është përshtatur atij 
foni natyror radioaktiv. Rrezatimi radioaktiv i cili është 
rezultat i materialeve radioaktive në natyrë, në shkëm-
bej dhe tokë është e ndryshme prej një vendi në vendin 
tjetër, por mesatarisht është e ndryshme prej një vendi 
në vendin tjetër, por mesatarisht është përafërsisht 0,6 
mSv në vit. Burim më i madh i rrezatimit natyror është 
radoni. Ai më shpesh del nga Toka dhe më së shumti 
gjendet në hapësira të mbyllura dhe të pa ajrosura.

Kontributet e dozës mesatare vjetore nga burimet 
artifi ciale janë paraqitur në tabelën 1. Nga të dhënat 
shihet se doza e përgjithshme vjetore është shumë më e 
vogël se 1 mSv. Kuptohet se këtu nuk janë marrë para-
sysh avaritë eventuale.

Nëse punohet në kushte normale për gjithë popu-
llatën, doza maksimale e lejuar nuk duhet të jetë e mad-
he se 1,7 mSv (mili sivera) në vit.

Tabela 1. Kontributi i burimeve artifi ciale në dozën
mesatare vjetore.

BURIM ARTIFICIAL
doza mesatare 

vjetore
(mSv/vit)

diagnostika medicinale 
dhe terapia

rreshje atmosferike
ekspozim profesional

prodhimpërkonsumim të gjerë
prodhime të tjera

Gjithsej: rreth 
mSv/vit

Për një grup të veçantë të popullatës të cilët kanë 
qëndruar në afërsi të burimeve të rrezatimit gjatë të rre-
zatuarit të njëtrajtshëm doza maksimale ekuivalente e 
lejuar për tërë trupin është 5 mSv në vit. Për krahasim, 

na rrezatimi kozmik organizmi mesatarisht pranon 
dozë vjetore 0,45 mSv.

Për personat profesional të ekspozuar në doza mak-
simale e lejuar për një vit, gjatë rrezatimit të njëtrajt-
shëm të tërë trupit (për 40 orë punë në javë), nuk duhet 
të jetë më e madhe se 50 mSv.

Gjatë punës në kushte të jashtëzakonshme (hapësi-
ra të kontaminuar) përkufi zohet doza e rrezikut të ar-
syeshëm. Ajo duhet të jetë më e vogël nga doza vdekje-
prurës dhe nuk lejohet të shkaktoj lëndime të vrazhdët 
të funksioneve vitale të personit të rrezatuar. Kufi ri i 
propozuar për dozën e rrezikut të arsyeshëm në kushte 
të jashtëzakonshme është 0,5 Sv.

Doza ekuivalente deri 1–2 Sv, e pranuar për kohë 
të shkurtër,shkakton sëmundje të rrezatimit. Doza më e 
madhe se 2 Sv, paraqet dozë vdekjeprurëse për njeriun.

Pyetje dhe detyra

1. Çka është më e rrezikshme për njeriun doza 
e absorbuar prej 1 Gy nga rrezet α ose e njëjta dozë e 
absorbuar nga rrezet y?

2. Sa është doza e absorbuar e grimcave α nëse doza 
ekuivalente është 2 Sv?

3. Sa është doza ekuivalente e neutroneve të shpejta 
nëse doza e absorbuar është 1 Gy?

4. Cilët janë tre kriteret themelore për mbrojtje?
5. Sa është doza maksimale e lejuar për një vit për 

personat të cilët profesionalisht janë nën ndikimin e 
rrezatimit jonizues, ndërsa sa për tërë popullatën.

6. Çka është dozimetri dhe për çka shfrytëzohet?
7. Çka është doza e absorbuar dhe cila është njësia 

e saj?
8. Çka është doza ekuivalente dhe cila është njësia 

saj?

Njësia Gy është quajtur sipas fi zikanit anglez 
Luis Harold Grej, ndërsa njësia Sv sipas fi zikanit 
suedez Rolf Sivert.
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17.14. MASË SPEKTOGRAFI

Masë spektrografi  është aparat i cili mundëson cak-
timin e masave të izotopeve prej elementit të dhënë. 
Masë spektroskopët e parë, m aft ësi ndrëse të lartë, kanë 
qenë të konstruktuar prej Aston dhe Dempster. Përveç 
llojllojshmërisë së tyre mund të ndahen në dy grupe:

а) Masë spektrograf të cilët sipas përkufi zimi të 
Astonit janë “aparate që japin spektra mase të fokusuar 
në pllakën fotografi k “ dhe

b) Masë slektrometër që paraqesin lloj të atillë të 
aparateve “te të cilët tufa e joneve të fokusuar te plasa-
ritjadhe këtu detektohen edhe matet sipas rrugës elek-
trike“.

Ekzistojnë lloj etë ndryshme të aparateve të atillë, 
por njëri prej tyre në mënyrë skematike është dhënë te 
fi g.1.

Principi i punës të masë spektrografi t bazohet në atë 
që çdo grimcë e elektrizuar në fushën magnetike më-
njanohet. Madhësia e mënjanimit varet prej mbushjes 
elektrike, maa dhe shpejtësia me të cilën grimca hyn në 
hapësirë ku vepron fusha magnetike.

Pjesët themelore të masë spektrografi t janë: buri-
mi i joneve, analizator dhe detektor. Ato janë vendosur 
në hapësirë me vakuum të lartë. Atomet e elementit që 
shqyrtohet vallë ka izotope jonizohen në pjesë të veçant 
prej aparatit – burimi i jonit J. Ai përbëhet prej gypit jo-
nik te i cii me fushë elektrike përplasen me atomet ne-
utrale, po ashtu ndodh përplasja jonizuese dhe krijimi 

i joneve pozitive. Megjithatë, duhet të dihet se jonizimi 
mund të arrihet në shumë mënyra.

Me zbatimin e ndryshimeve potenciale të mëdha 
jonet e krijuara përshpejtohen kah dhima e evakuar e 
përbërë prej dy pjesëve. Në pjesën e parë jonet kaloj-
në nëpër hapësirën ku fusha magnetike homogjene me 
induksion magnetik b dhe fusha elektrike me fuqi e re-
ciprokisht janë normale. Renditja e atillë e fushës ve-
pron sikurse fi ltër shpejtësie. Nëpër plasaritjes dalëse S3 
mund të kalojnë vetëm joneve të cilat janë me shpejtësi 
të barabartë, pa marrë parasysh në masën e tyre. Të tje-
rat, pra, do të jenë të tëlerhqura prej pllakave të konden-
satorëve ose godasin te muret anësore. Te jonet, me sasi 
të elektricitetit q, në pjesën e parë prej dhomës së vaku-
umit veprojnë dy forca: forca e fushës elektrike:

  EqFE
��

�  (1) 

dhe forca e fushës magnetike forca e Lorencit është si-
pas madhësisë e barabartë me (Shiko kapitullin 9.2):

  ),sin( BvqvBFB
��

�  . (2) 

Bv
��,�+  është ndërmjet vektorit të shpejtësisë v�  dhe 

vektorit të induksionit magnetik B
�

. Ajo është norma-
le në rrafshin e caktuar me shpejtësinë e grimcës v

�
 dhe 

vektorin e induksionit magnetik B
�

 Këto forca janë të 
barabart sipas

B
�

 

B
�

 

   M1         M2  FP 

 S1  

 S2 

S3 

O 

v�  

qvBFB �

�� ��

J burimi i joneve

Fig.1. Paraqitja skematike e masë spektrografi t
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intensiteti dhe e kënaq kushtin:

  BE FF
��

�  , (3) 

përkatësisht

  qE = qvB sin + , (4) 

ku α është këndi ndërmjet shpejtësisë së joneve dhe 
induksionit magnetik, zakonisht a=90o. Prej (4) vijon 
se shpejtësia vijore e joneve te pjesa e parë e hapësirës 
vetëm prej fuqisë e fushës elektrike dhe magnetike:

    v = E/B . (5) 

Domethënë, të gjitha jonet që kalojnë nëpër pla-
saritjen dalëse S3 kanë shpejtësi të barabartë, pa marrë 
parasysh të masës së tyre.

Prej plasaritjes dalëse S3 më tutje joneve lëvizin 
me shpejtësi të njohur BF

�
,  te pjesa e dytë prej dhoms 

së vakuumit ku ka fushë magnetike. Fusha magneti-
ke qëndron normalisht në rrafshin te fi gura dhe kanë 
kahe prej fotografi së kah lexuesi. Te fi g. 1 ajo është tre-
guar me pika.

Nëse fusha magnetike është te vakuum, atëherë 
grimca nuk përjeton kurrfarë përplasje, Te fusha ma-
gnetike, mbi grimcat vepron forca e Lorencit v2/R, drej-
timi i cilës është normale në shpejtësinë ashtu edhe te 
drejtimi i fushës magnetike, por kahja e tij mund të cak-
tohet sipas rregullës së Flemingut të dorës së majtë. Kjo 
forcë (2), nuk e ndryshon shpejtësinë sipas madhësisë, 
por vetëm sipas kahes. Pasi sipas kushteve të marruna 
të grimëcs nuk veprojnë forca tjera, ajo so të lëviz sipas 
vijës rrethore me rreze R, që shtrihet te rrafshi normaë 
në drejtimin e fushës magnetike, d.m.th., te rrafshi i fi -
gurës.

Nxitimi centripetal që e krijin forca e fushës ma-
gnetike te grimca v2/R. Sipas ligjit të dytë të Njutnit, për 
lidhjen ndërmjet këtij nxitimi, masës m të grimcës dhe 
forcës, do të vlen barazimi:

  
B
v

q
mR �   . (6) 

Domethënë, pas kalimit nëpër fi ltrin elektroma-
gnet, të gjitha jonet të cilat kanë vlera të barabarta të 
shejtësisë v, rrezja i shtegut rrethor R, për jonet me 

masë të barabartë (dhe mbushje) që lëvizin në fushën 
magnetike B

�
, do të jetë e barabartë. Në të vërtetë, mbi 

shtresën foto të ndjeshme të pllakës fotografi ke fp ose 
ndonjë detektor (fi g. 1), të vendosur te vendi ku jonet 
përshkruajnë gjysmë vijë rrethore, fi tohen vija të errëta 
prej grimcave – jonet që kanë masa të barabarta.

Nëse te tufa ndërhyrëse ka grimca me masa të 
ndryshme të pllakës fotografi ke do të fi tohen aq gjur-
më sa ka mas atë ndryshme. Domethën, fusha magne-
tike e ndan tufën ndërhyrëse sipas masave të grimcave 
prezente te tufa.

Duke matur rrezen R prej barazimit (7), njehso-
het masa m e jonit izotop, por prej prodhimit të njo-
hur A=NA m (NA – numri i Avogardit), njehsohet edhe 
numri i masës së tij.

Nëse regjistrimi nuk kryhet me pllakë fotografi ke, 
por matet fuqia e rrymës jonike të çdo tufe në veçanti, 
atëherë aparatet quhen spektër masë.

Prej barazimit (7) fi tohet se mbushja elektrike spe-
fi ke e joneve është:

  
BR
v

m
q

�  (8) 

Mbushja elektrike specifi ke, d.m.th., raporti ndër-
mjet mbushjes elektrike q të një grimce të elektrizuar 
dhe masa e saj m është konstanta karakteristike fi zike.

Si shembull t’i shqyrtojmë rezultatet prej eksperi-
mentit të parë të suksesshëm të bërë prej Astonit. Jonet 
prej neonit të fi tuar prej gypit për zbrazje elektrike së 
pari janë ndarë sipas shpejtësive, por pastaj analizohen 
te fusha magnetike sipas madhësisë q/m. Te fotopllakat 
FP fi tohen tre vija të afërta, por mirë të ndara. Me për-
caktimin e raportit q/m sipas relacionit (7), për të tre 
vijat fi tohen këto vlera:

  22:21:20::
3

3

2

2

1

1 �
q
m

q
m

q
m

 (9) 

Nëse vijat janë rezultat prej joneve të cilat kanë 
mbushje të njëjtë vijon përfundimi se elementi neon 
është përzierje prej tre llojeve të atomeve të cilët ndër-
mjet veti dallohen sipas masave. Atomet të cilat ndër-
mjet veti dallohen vetëm sipas masave, Astoni i pari e 
ka quajtur izotop.
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18.1. GRIMCA FUNDAMENTALE

Qysh mendimtarët e vjetër grek e kanë parashtru-
ar pyetjen vallë materia është e ndarë ose jo në pakufi . 
Ato erdhën deri në përfundimin se nëse pjesë e mate-
ries sipas mendimit grimcohet në pjesë sa më të vo-
gla dhe më të vogla, në fund arrihet deri më e voglat, 
grimca të pandara atomet. Atomistët grek kanë besuar 
se tani materia është ndërtuar prej atomeve. Kuptohet, 
ai koncept nuk është i njëjti sikurse që sot e kuptojmë, 
por principi është i njëjtë: dhe sot llogaritet se materia 
përbëhet prej njësive strukturore më të imta, grimcave 
elementare.

Përkufi zim plotësisht e saktë të këtij principi nuk 
është thjeshtë të shprehet prandaj që kuptimi i saj 
ndryshon gjatë zhvillimit në fi zikë. Njëra prej më të 
saktave do të jetë:

Grimca llogaritet se është elementare nëse nuk 
mund të përshkruhet si sistem të përbërë prej njësi-
ve tjera. Domethënë, grimca elementare nuk ka pjesë 
(nuk është ndërtuar prej diçka tjetër, më elementare).

Në realitet, të përkujtohemi se në shekullin 5 
p.e.r., Empedokle për herë të parë parashtro teorinë se 
Gjithësia përbëhet prej katër elementeve: toka, uji, ajri 
dhe zjarri. Idetë e tij kanë qenë të popullarizuara gati 
dymijë vjet. Më vonë llogaritej se atomi është grimcë ele-
mentare: Demokriti i dha tjetër emër atom që do të tho-
të e pandarë). Kur u gjet se atomi është sistem i përbërë 
llogaritej se grimcat subatomike (më të vogla se atomi) 
janë elementare.

Para shtatëdhjetë vjet dukej se struktura e materie-
se është zgjidhur. Ishin zbuluar katër grimca themelo-
re: elektroni, protoni, neutroni dhe fotoni pra fi zikanët 
mendojnë se ato janë të mjaft ueshme për teorinë kom-
plete për përbërjen e materies. Ato i kanë quajtur grim-
ca elementare pasi që llogaritej se ato janë njësi ndërtue-
se themelore të materies që i posedojnë vetitë tipike: nuk 
ndryshojnë, nuk kanë strukturë dhe nuk zbërthehen.

Zhvillimi i fi zikës ka sjellë deri te njohuri të reja, të 
thelluara për grimcat elementare. Lista e tyre zgjerohet, 
por numri më i madh i tyre janë jo stabile, zbërthehen, 
domethënë kanë kohë të caktuar të jetës, transformohen 
njëra në tjetrën etj. Madje janë vërtetuar se ekzistojnë 

edhe pjesë më elementare, por grimcat e tyre nuk për-
bëhen në kuptimin e vërtetë, por ato krijojnë, lindin në 
momentin e shndërrimin e tyre.

Se parafytyrimet tona prej makrobotës nuk mund 
t’i zbatojmë edhe në botën e grimcave elementare do 
të shërben ky gjykim. Në të vërtetë, që do të thotë kur 
do të thuhet se ndonjë grimcë ka kohë mesatare të jetës 
prej 10–8s por megjithatë e llogarisim për elementare? 
Kjo kohë, edhe pse dukej shumë e shkurtër, në,,shkalla 
kohore nukleare” është me siguri e gjatë pasi proceset 
në mikrobotë realizohen shumë shpejtë. Grimca e për-
mendur nëse llogaritet se ka madhësi 10–15m dhe shpej-
tësi të përafërt të barabartë me shpejtësinë e dritës, për 
kohën e rrugës së vet të kaluar,,jetën” që është 1015 herë 
më e madhe prej dimensionit të saj. Raport të atillë të 
rrugës së kaluar dhe dimensioni personal nuk mundet 
të mendohet për asnjë lëndë makroskopike!

Në vitet e fundit u tregua se fi zika e grimcave ele-
mentare është ngushtë e lidhur me astrofi zikën bash-
këkohore dhe osmologjinë. Në pamje të parë ajo është 
e çuditshme, pjesët më të vogla të materies të lidhen 
aq ngushtë me Gjithësinë e pafundshme, por duhet të 
kemi parasysh faktin që sekondat e para të,,jetës” në 
Gjithësi pas eksplodimit të Madh (Big Bang) janë plo-
tësuar me proceset që ndodhnin ndërmjet grimcave 
elementare. Prandaj, fi zika e grimcave elementare sqa-
ron shumë dukuri, vëzhgime edhe procese që ndodhin 
në Gjithësi. Në realitet, edhe për Zbulimin e grimca-
ve elementare, edhe për grimcat e vogla të pafundsh-
me edhe për Gjithësinë e madhe vlejnë të njëjtat ligje 
të fi zikës.

Zbulimi i grimcave elementare
Tani më i numëruam elektronin, protonin, neutro-

nin dhe fotonin, por studimi i rrezeve kozmike e zgjeroi 
listën e grimcave elementare. Tani më në vitin 1932 K. 
Anderson e zbuloi pozitronin. Te fotografi a e tij histo-
rike (fi g. 1) e bërë është inçizim e gjurmës së pozitronit 
në dhomën e Vilsonit ku ai hynë në dhomë (gjurma e 
dorës së djathtë), ngadalësohet te shtresa prej plumbi 
(shiriti i bardhë në qendër) dhe pastaj hyn në hapësi-
rë ku vepron fusha magnetike, pra sipas shtrembërimit 
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të gjurmës (gjysma e majtë e fotografi së) konstatohet se 
grimca ka mbushje pozitive.

 

Fig. 1.

Në vitin 1937 janë zbuluar π–mezonet, në vitin 1947 
π –mezonet, diçka më vonë K–mezonet dhe hiperonet. 
Më së shumti grimcat elementare janë zbuluar gjatë re-
aksionet e panumërta dhe shndërrimi i bërthamave. Në 
vitin 1956 është zbuluar antiprotoni, por pastaj antineu-
troni. Në princip, gjatë përplasjeve të grimcave me mjaft  
energji mjaft  ë madhe, mund të fi tohet numër i madh i 
grimcave të reja dhe antigrimca. Kështu për shembull, 
π –mezoni mund të fi tohet te reaksioni:

     (1) ����� �nppp

ku energjia e nevojshme për ,,krijimin” e π+ –mezoni 
është rreth 140MeV, por energjia e protoneve që përpla-
sen duhet të jetë më e madhe prej 290 MeV për të sigu-
ruar të gjitha grimcat pas përplasjes sipas përplasjes të 
kenë mjaft  energji kinetike. Kështu, për herë të parë me 
bombardim të bërthamave me ndihmën e grimcave të 
përshpejtuara të fi tuara janë të reja, që deri më atëherë 
nuk kanë ekzistuar.

Në mënyrë parimore, grimca e re e fi tuar krijohet 
për llogari të energjisë që e bartin grimcat hyrëse, sipas 
relacionit E = mc2 që është e anasjelltë prej tani më pro-
cesit të mësuar te fi timi i energjisë për llogari të defektit 
të masës. Mezoni π+ ka shumë jetë të shkurtës: ~2,5 10–

8s ku zbërthimi i mionit dhe mion neutrino:

0O0� �� ��  
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Fig. 2.

Nga ana tjetër, pra, mioni, pra është jo stabil, jeton 
vetëm kohë të shkurtër dhe me zbërthimin jep pozi-
tron, antineutron mion dhe neutrino elektronike:

   ee OO0 0 ��� �� ~   (2) 

Zbërthimet e sipërme janë treguar në mënyrë ske-
matike te fi g. 2 për t’u bërë,më të qarta proceset që 
ndodhin.

Pasi edhe këtu u përmend neutrino, do të them disa 
të dhëna edhe për atë. Neutrini (dhe antineutrini) pa-
raqitet si rezultat i bashkëveprimet e dobëta. Sa dihet 
deri më tani, neutrino nuk ka ndonjë rol të veçantë në 
proceset dhe bashkëveprimet pasi që me siguri bash-
këveprojnë me materien, shumë dobët hyjnë në reaksi-
on. Por, me atë janë lidhur enigma dhe probleme tjera 
të cilat akoma nuk janë sqaruar.

Në rendin e parë ajo është pyetja vallë neutrina kanë 
ose nuk kanë masë në qetësim. Hulumtimet më t reja 
tregojnë se neutrino, megjithatë, ka ndonjë sasi të ma-
sës në qetësi. Sipas rezultateve të fi tuara në vitet e fun-
dit, llogarite se masa e qetësimit të neutrinës elektroni-
ke është i rendit të madhësisë (10–20) eV, por, pra, ne-
utrinet mione do të jetë më e madhe. Nëse kjo tregon 
saktë, fotografi në, për Gjithësinë e rëndësishme do të 
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ndryshon. Atëherë do të zgjidhet problemi me “masa që 
mungon në Gjithësi“.

Në të vërtetë, Gjithësia zbatohet sikurse të ketë 
m shumë masë (trupat qiellor, mjegullat etj.) se sa që 
mund të regjistrohet me vëzhgimet e tanishme.

Nëse neutrinet kanë masë (ndonëse edhe të vogël), 
për shkak të numrit të tyre të madh, ato do të formoj-
në pjesën më të madhe prej masës së Gjithësisë. Në të 
vërtetë, vetëm prej Diellit emetohet fl uksi i neutrone-
ve madhësia e të cilëve është e atillë që në Tokë bien 
 1011 neutrina. Është njehsuar se dendësia e neutrinës në 
Gjithësi është 50 neutrina/m3 dhe për çfarëdo mase të 
qetësimit e ndryshueshme prej zeros, Gjithësia jonë do 
të jetë “neutrinike”, që ka tërhequr ndryshim të teorive 
për përhapjen e Gjithësisë etj.

Mionet bëjnë pjesë në grupin e letoneve (grimca të 
lehtë). Në atë grup është elektroni, mioni negativ, lepto-
ni negativ τ (tau) së bashku me antigrimcat e përkitura.

K– mezonet (kaoni) janë mezone të rënda dhe ato 
janë jo stabile. Ato janë: pozitive K+, negativ K– dhe ne-
utral K0 masa e të cilit është rreth 970 MeV. Zbërthimi 
tyre është shumë ,,i fshehur”–zbërthehen në shumë 
mënyra ku fi tohen varg i grimcave: pionë, mionë, elek-
tron, pozitrone etj. Bëhet e qartë gjykimi se grimcat më 
të ndërlikuara nuk përbëhen prej më elementare, por 
këto krijohen në momentin e shndërrimit.

Deri më tani përmendëm grimcat elementare kanë 
masë të qetësimit më të vogël se masa e nukleoneve. 
Por, ekziston një klasë e grimcave të quajtura hiperone 
me masë më të madhe. Ato janë hiperone (llambda), 
Σ (sigma), Ξ (ksi), Ω (omega). Të gjithë ato janë jo stabi-
le, kanë kohë të jetës ~ 10–10s dhe zbërthehen. Nukleonet 
dhe hiperonet si grimca masive me emër të përbash-
kët quhen barione. Hiperonet zakonisht zbërthehen në 
nukleone dhe pione që tregojnë se ato, në realitet, janë 
,,nukleone të shqetësuara”. Ajo është ashtu qartë, ana-
loge në atomin që tepricën e energjisë e emetojnë në 
formë të fotonit. ,,Nukleoni i shqetësuar”, pra, teprica e 
energjisë e emetojnë në formë të kuantit të fushës nu-
kleare – π–mezoni. Zbërthimet e poshtme është vërte-
tim i qartë i asaj. Në të vërtetë, llambda neutrale zbërt-
hehet në proton dhe pion neutral,

  (3) ���T �p0

nuk mundet të zbërthehet edhe në neutron edhe në 
pion neutral:

   (4) 00 ���T n

Këto zbërthime janë shkruar për nxënësin t’i mëson 
përmendësh, por ta kupton lidhshmërinë e proceseve 
që ndodhin në mikrobotën dhe ligjet për ruajtjen. Në 
të vërtetë, vetëm nëse ka parasysh ligjin për ruajtjen e 
mbushjes elektrike, lehtë kontrollohet zbërthimi i pozi-
tivit Σ+ hiperoni mund të jetë: 

     (5) 0���U� p
ili     (6) �� ��U �nose

Më së pari duket e komplikuar, por pastaj vërehet se 
logjika e thellë dhe kuptimi i të gjitha këtyre proceseve 
në mikrobotë; ligjet patjetër të vlejnë. Të mendojmë se 
mund të ndodh hiperonet ta marrin vendin e nukleone-
ve te bërthama. Ato do të jenë hiperiada. Dje me të vër-
tetë, ekzistimi i hiperiadës ishte vërtetuar në vitin 1953.

Klasifi kimi i grimcave
Për tani, edhe përveç përpjekjeve shkencore, nuk 

është krijuar teori e përgjithshme me të cilën do të sqa-
rohen të gjitha vetitë e grimcave elementare dhe eni-
gmat që ato i parashtrojnë.

Sipas disa vetive, të bëra është përpjekje ato të klasi-
fi kohen në ndonjë sistem të përgjithshëm, të ngjashëm 
sikurse sistemi periodike i elementeve. Dobia prej siste-
matizimit të këtillë, përveç tjerash, është të tregohet ek-
zistimi edhe i vetive të disa grimcave, eventualisht, nuk 
janë zbuluar deri më tani.

Sipas vetive karakteristike të grimcave, ato janë 
ndarë në tre grupe (fotoni nuk hyn në këto grupe dhe 
paraqitet në veçanti):

1. Grupi i leptoneve (grimcat më të lehta).
Në këtë grup bëjnë pjesë elektroni e–, neutroni elek-

tronik ve, mioni μ–, neutroni mione vμ, τ––leptoni dhe 
neutrino vt. Kuptohet, në grupin e leptoneve u takojnë 
antigrimcave të këtyre gjashtë grimcave.

Leptonet nuk marrin pjesë te bashkëveprimet e 
fuqish,e, por për ato janë karakteristike të ashtuquajtur 
bashkëveprime të dobëta.
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2. Grupi i mezoneve (“grimcat e mesme” me masa 
ndërmjet leptoneve dhe barionet më të rënda).

Në grupin e mezoneve, sikurse vërejtëm më herët, 
u takojnë pionet (π+, π– dhe π0) η mezonet, kaonet K+, 
K– dhe K0.

Gjatë zbërthimit të tyre fi tohen π –mezonet dhe lep-
tonet ose vetëm leptonet. Ekzistojnë edhe mezone tjera, 
por këtu nuk do t’i përmendim. Ato kanë disa të paza-
konshme, veti “të çuditshme”.

3. Grupi i barioneve (grimca të rënda grimca me 
masë më të madhe).

Për anëtarët e këtij grupi që e përbëjnë nukleonet 
dhe hiperonet mjaft  është në tekst.

Të gjitha barionet përveç protonit janë jo stabile dhe 
po ashtu përveç grimcave tjera formohen edhe barionet 
që është pasojë e ligjit për ruajtje e mbushjes barione. 
Ato marrin pjesë te bashkëveprimet e fuqishme.

18.2. ANTIGRIMCAT.
ANTIMATERIA

Fizikanit anglez P. Dirak në vitin 1928 i shkoi për 
dore të gjen barazim të elektronit në mekanikë–kuanti 
relativistike. Ajo kishte pasoja të largëta. Prej atij del se 
energjia e përgjithshme E e elektronit me impuls p është 
e barabartë me:

 42
e

22 cmcpE �)�   (1) 

mund të ketë edhe vlerë negative (zgjidhje rrënjës ka-
trore). Kuptohet, energjia e grimcës reale nuk mund 
të jetë negative. Por, Dirak zgjidhjen negative e inter-
preton ndryshe – se si ajo energji t’i takon grimcës me 
masë e barabartë me elektronin, por me mbushje e kun-
dërtë (pozitiv). Ndërmjet energjisë më të madhe nega-
tive –mec2 dhe energjia më e vogël pozitive + mec2 ekzi-
ston interval i energjive prej 2mec2.

Sipas Dirak, grimcat nuk mund të posedojnë ener-
gji që është në atë interval, por vlerat personale të ener-
gjisë mund të jenë prej +mec2 deri +J dhe prej – mec2 
deri -J. Diraku supozon se nëse një elektroni që gjen-
det te nivelet e plotësuara me energji negative (te viza-
tim poshtë) i jepet energji E > 2mec2, ai do të kalon në 

nivelin me energji pozitive (te vizatimi lartë) dhe do të 
zbatohet si grimcë e zakonshme me masë pozitive dhe 
mbushje negative (fi g. 1). Zbrazëtira që ngel në vendin 
e tij te nivelet me energji negative duhet të zbatohet si 
elektron që do të ketë mbushje pozitive. Kështu Diraku 
e paraqet ,,elektronin pozitiv” që e merr emrin pozi-
tron. Domethënë, elektroni ka antigrimcën e vet.

 E=0 

 2
m

ec
2 

Fig. 1

Mendimet më të thella kanë sjellë deri te përfundi-
mi se nuk ka kurrfarë shkaku pse elektroni do të jetë ,,i 
privilegjuar”, por edhe grimcat tjera do të duhej të kenë 
antigrimcë të vet. Ajo do të ketë masë të njëjtë sikur-
se edhe grimca, vlerë e njëjtë e mbushjes elektrike, por 
me shenjës së kundërtë. Kontribut të madh te sqarimi i 
problemeve te problemet të lidhura me ekzistimin e an-
tigrimcave ka dhënë fi zikani amerikan R. Fejnman. U 
bë e qartë se ekzistimi i tyre është pasojë direkt e lidhjes 
relativistike ndërmjet energjisë dhe impulsit të grimcës 
që, nga ana tjetër, i pasqyron vetitë e kontinuimi të ha-
pësinor–kohor.

Në vitin 1955 me bombardimin e bërthamave me 
protoneve me energji të madhe të fi tuar është anti–pro-
ton  p~  Antigrimcat shënohen me simbolin e njëjtë si-
kurse edhe grimcat edhe mbi simbolin edhe shenja mbi 
simbolin. Në vakuum, nëse nuk përjeton përplasje, 
ajo është grimcë stabile, por gjatë takimit me protonin 
menjëherë ndodh procesi i anihilacionit: grimcat i zh-
duk, në vend të atyreve fi tohet energji sipas barazimit 
të Ajshtajnit për lidhjen ndërmjet masës dhe energjisë. 
Por, për dallim prej anihilacionit të elektron–pozitron 
ku më së shpeshti fi tohen γ–kuante, këtu mund të fi to-
hen grimca më të ndryshme (që është më e besueshme) 
që varet prej energjisë të protonit dhe antiprotonit.
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Fig. 2.

Por, e mundshme është edhe proces i anasjelltë, kri-
jimi i grimcës–antigrimcë (për shembull, çift  elektron–
pozitron (e– –e+) për llogari të energjisë së fotoneve 
gama hv. Ky proces është i mundshëm vetëm vetëm te 
fusha e bërthamës А (fi g. 2).

Kështu, të dy proceset që realizohen ndërmjet grim-
cave; anihilacioni i tyre dhe krijimi i çift it të grimcave–
antigrimcave janë shumë të rëndësishme për vijimin e 
strukturës së tyre dhe bashkëveprimi ndërmjet tyre.

Fitimi i grimcave me energji të mëdha bëhet me 
ndihmën e akceleratorëve të grimcave. Aparate më të 
fuqishme ka në CERN, Stanford dhe Batavia, Hamburg 
etj..

Sikurse që protoni është elektroni formojnë sistem 
stabil–atom të hidrogjenit, në mënyrë parimore mund 
të llogarisim se edhe anti–protonet  p~  dhe pozitronet 
e+ mund të formojnë anti atom të hidrogjenit (fi g. 3). 
Takimi me atom të hidrogjenit të zakonshëm do të 
sjellë deri te atomi i anihilacionit të hidrogjenit të anti 
hidrogjenit

 
 p 

 e�

p��

e+ 

Fig. 3.

Tani vjen deri te pyetja: por çka është me neutronin, 
vallë ai ka anti grimcë. Me eksperimentet të realizuara 
në vitin 1956 të fi tuar është antineutroni gjatë përplasjes 
së protoneve dhe antiprotoneve:

  nnpp ��� ~~  ili: (2)

  ����� �nnnp ~~   (3)

ose

Grimca π – e bart mbushje elektrike të anti protonit 
me shenjë minus.

Eksperimentet me të cilat fi tohen anti grimcat is-
hin vërtetim i shkëlqyeshëm i teorisë së Dirakut. Prej 
katër grimcat e para ngelën fotoni. Fotoni nuk ka anti 
grimcë të vet, mund të thuhet se ai është i barabartë me 
antigrimcën e vet. Ekzistojnë edhe grimca tjera që nuk 
kanë antigrimca të vet. Ato janë pioni neutral π0 dhe η 
(eta) mezoni.

Interesi për anti grimcat nuk shteret vetëm me zbu-
limin e ekzistimin e tyre, por zbulon edhe lloj tjetër të 
problemeve përveç shkencore (fi lozofi ke, njohurish 
etj.). Në të vërtetë, kur tani më ekzistojnë anti grimca, 
mund të ekziston anti materia, antibotë ku atomet, mo-
lekulat, elementet kimie do të jenë prej anti grimcave 
përkatëse. Në vitin 1969 është bërthamë e sintetizuar te 
anti heliumi –3 që përbëhet prej dy anti protoneve dhe 
një anti neutroneve. Por, në hapësirën kozmike nuk 
është konstatuar ekzistimi i anti materies. Domethënë, 
nuk mund të llogaritet se paralel me këtë botë ekziston 
anti botë, anti gjithësi.

U bë e qartë se në natyrë mbizotëron ndonjë si-
metri. Ajo nuk guxon për shkak të ekzistimit të grim-
cave dhe anti grimcave, por edhe për shkak të ligjeve 
natyrore dhe rëndësia e tyre universale. Por, edhe për-
veç, botës tonë, i atillë sikurse që e dimë, nuk gjendet 
te gjendja simetrike. Ai përbëhet prej protoneve, elek-
troneve, neutroneve..., por jo edhe prej anti protoneve, 
pozitron, anti neutrone. Toka, Dielli, të gjithë të njohur 
trupa qiellor nuk mund të jenë të ndërtuar prej për-
zierjes së grimcave dhe anti grimcave 9për shkak të an-
tihilacionit). Ngel e pasqaruar pse ekziston botë vetëm 
prej materies, por mungesa anti materie (edhe pse li-
gjet r janë të njëjtë kudo). Por, edhe kur mendohet do 
të lejojmë të ekziston antibotë, ajo do të jetë larg, larg 
prej sistemeve të yjeve të njohur për shkak të faktit që 
në kontakt me materien dhe antimaterien menjëherë 
ndodh anihilacioni me lirimin e energjisë së madhe. 
Me supozimet tona më shumë nuk mundet të shkojmë. 
Madje edhe kur do të ndodh eksplodim i atillë gjatë 
takimit të materies dhe antimateries, ne atë nuk do ta 
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dallojmë prej eksplodimeve të zakonshme pasi që nuk 
ekzistojnë antifoton që do të bart informatë për ngjar-
je të atillë.

Numri barion dhe lepton
Në të gjitha shndërrimet e grimcave gjatë bashkëve-

primet e tyre të plotësuar janë ligjet për ruajtjen e ener-
gjisë, impulsi, momenti i impulsit, mbushja elektrike 
dhe ligje tjera të njohur prej makrobotës. Por, në botën 
e grimcave elementare ka edhe ligje tjera të cilët duhet 
të jenë të ruajtur. Kështu, sipas analogjisë me mbushje 
elektrike, futen edhe mbushje tjera.

Shumë është e rëndësishme mbushja barione 
(numri) B. Në të vërtetë, çdo grimce të barioneve u për-
shkruhet numri barion B= +1 por anti grimcave të këtij 
grupi, numri barion B = –1. Për shembull, te reaksioni 
kur fi tohet  + mezon:

     (4) ����� �nppp
    1+ 1 = 1 + 1 + 0 

Qartë, mbushja barion ballafaqohen gjatë shndërri-
meve (sa barion α te ana e majtë, aq janë edhe te ana e 
djathtë). Pioni π+ nuk është barion, pra nuk ka mbushje 
barion, për mbushje të ligjit për mbajtje të mbushjes 
elektrike është e qartë (dy mbushje të anës së majtë, dy 
të anës së djathtë).

Mbushja leptone (numri). Si është rasti me lep-
tonet (grimcat më të lehta)? Elektroni, pozitroni, mi-
opet, neutrina, të gjithë kanë mbushjet të vet leptone 
(numri) L, e barabartë me+1 për grimcat edhe –1 për 
anti grimcat. Për shembull, ta kontrollojmë ligjin për 
mbushje leptone te zbërthimi i mionit negativ:

   ee OO0 0
~��� ��   (5) 

                  +1  =  +1 + 1 - 1 

Mioni negativ dhe neutroni janë grimca me numër 
lepton +1, por anti neutrino ka numër lepton –1.

Prej ligjeve të sipërme për ruajtje qartë është pse, 
për shembull, nuk është e mundshme zbërthimi i pro-
tonit në këtë mënyrë:

    (6)I�� �ep

(nuk është plotësuar ligji për mbushjen barione). Nuk 
është e mundshme të ndodh as shndërrimi i protonit 
edhe elektroni te kuanti gama:

   (7)I2�� �ep

pasi që në anën e majtë ka mbushje barione te protoni 
(+1), te e djathta nuk ka. Prandaj bota jonë është ashtu 
stabile, i përhershëm, protoni i lirë nuk zbërthehet. 
Paramendoni çka do të ndodh nëse ishte i mundshëm 
transformimi i sipërm!

Prej tekstit është e qartë se numri më i madh i grim-
cave elementare zbërthehen. Fotoni dhe neutroni janë 
stabil. Nuk është çudi që ato nuk zbërthehen pasi që 
janë më të vogla, më të lehta edhe prej grimcave më të 
lehta, pra nuk ka në çka të habitemi që ato nuk zbërthe-
hen paso janë më të vogla, më të lehta edhe prej grimca-
ve më të lehta, pra me çka të zbërthehen. Pse elektroni 
është stabil? Ai do të mund të zbërthehet në foton dhe 
neutroni, por ato nuk kanë mbushje elektrike, pra ligji 
për ruajtjen e tij nuk lejon zbërthimin e atillë. Por pro-
toni? Ai është barion më i lehtë dhe nëse do të zbërthe-
het do të prishet ligji për mbushje barione. Por ligjet për 
atë të mos prishen!

18.3. LLOJET BASHKËVEPRIMI 
NDËRMJET GRIMCAVE ELEMENTARE

Proceset të cilët marrin pjesë grimcat elementare 
janë të panumërueshëm, por të gjithë ato procese janë 
pasojë e llojeve saktë të caktuara bashkëveprimet ndër-
mjet tyre. Madje, klasifi kimi i grimcave elementare për-
veç ndryshimeve te masat e tyre edhe vetitë tjera bëhet 
edhe sipas bashkëveprimeve me të cilat veprojnë, meqë 
ajo nuk është rigoroz e kufi zuar.

Në natyrë ekzistojnë katër lloje të bashkëveprimeve:
1. Bashkëveprimi i gravitacionit. Kjo është bashkëve-

prim universal (interaksion) ku marrin pjesë të gjitha 
grimcat. Por, për shkak të masave të vogla të grimcave, 
ky interaksion nuk ka rol të rëndësishëm te proceset në 
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mikro botë, edhe pse rrezja e veprimit është e pa kufi zu-
ar. Bartës i bashkëveprimit ndërmjet masave m1 dhe m2 
nuk është zbuluar, por supozohet se ajo do të jetë grim-
cë hipotetike graviton, kuanti i fushës së gravitacionit, 
grimca me masë zero të qetësimit.

2. Bashkëveprimi elektromagnetik. Te ai marrin pjesë 
vetëm grimcat e elektrizuar (q1 dhe q2), domethënë, ajo 
nuk është universale si gravitacion. Rrezja e veprimit 
është e pakufi zuar. Ky bashkëveprim është përgjegjëse 
për ndërtimin e atomeve, molekulave, por me ato edhe 
të gjithë trupat. Interaksion realizohet nëpërmjet fushës 
elektromagnetik por bartësit i interaksionit janë fotone 
hf. Masa e tyre në qetësi është zero, nuk kanë mbushje 
elektrike, spini është 1. Këto bashkëveprime i mëson 
elektrodinamika e kuantit, teori komplete te të cilët të 
gjitha madhësitë fi zike mund të njehsohen me saktësi 
të lartë dhe nuk dallohet prej caktimit të vlerave ekspe-
rimentale.

3. Bashkëveprime të fuqishme. Ato janë karakteri-
stike për nukleonet (n dhe р). Interaksioni realizohet 
nëpërmjet fushës nukleone kuantet e të cilës janë pionet 
(te fotografi a jonë π+) të cilat kanë masë të caktuar masë 
të qetësisë, prandaj veprimi rënie e shpejtë me zmadhi-
min e largësisë ndërmjet nukleoneve. Bashkëveprimi i 
fuqishëm i grimcave të hadroneve. Ajo nuk është uni-
versale pasi që në atë nuk marrin pjesë leptonet dhe fo-
tonet.

Karakteristika e rëndësishme te bashkëveprimi 
fuqishëm është rrezja e vogël e veprimit, d.m.th., lar-
gësi e shkurtër. Sipas rezultateve eksperimentale, forcat 
nukleare veprojnë në largësi prej rendit të madhësisë së 
bërthamës 10–13cm.

4. Bashkëveprime të dobëta. Ky lloj i interaksione-
ve më pak janë studiuar pasi që elektromagnetet edhe 
të fuqishmet kanë veprim shumë më të madhe dhe ,,e 
mbulojnë” të dobëtën. Edhe pse janë të dobëta në kup-
timin e vërtetë të fj alës (1014 herë më e dobët prek in-
teraksioneve të fuqishme dhe 1010 herë më e dobët 
prej elektromagnetike), ato janë shkak për zbërthim të 
grimcave jo stabile, Domethënë, ato janë “përgjegjëse” 
për numrin më të madh të transformimeve që ndodhin 
(të përkujtohemi se β – zbërthimi është pasojë e bash-
këveprimit të dobët). Interaksionet e dobëta nuk janë 

tërheqëse, as nuk refuzojnë, ngjashëm sikurse të fuqish-
met, veprojnë në shumë largësi më të vogla.

Te fi g. 1. Është treguar zbërthimi i neutronit nën ve-
primin e këtyre forcave.
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Fig. 1.

Bashkëveprimet e dobëta janë universale, te ato 
marrin pjesë të gjitha grimcat.

Teoritë bashkëkohore kanë treguar se si bartës të 
bashkëveprimeve të dobëta duhet të jenë grimca të cilat 
do të kenë masë të madhe dhe vështir është të detekto-
hen për shkak të kohës së shkurtër të jetës. Ato janë të 
ashtuquajtur bozon vektorial W+ W– dhe Z0. Gjurmimi 
pas këtyre grimcave të jetë e frytshme dhe ato eksperi-
mentalisht janë vërtetuar kah fundi i vitit 1983 (ekip me 
të cili udhëhiqte K. Rubia). Masa e tyre ishte në kufi  që 
e treguan teorinë. Bozonet vektoriale të elektrizuara W 
kanë masë 81 Gev, por bozoni neutral Z0 e ka masën 93 
GeV. Masa e tyre e madhe fl et se largësia e bashkëvepri-
mit të dobët është shumë i vogël.

Zbulimi eksperimental të bozonit vektorial paraqet 
arritje e lartë i teknikës eksperimentale të energjive të 
larta. Me përsosje teknike të njërit prej akselatorëve në 
CERN (Qendër Evropiane për hulumtime nukleare), 
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Gjenevë, të arritura energji të mëdha të tufave të proto-
neve p dhe anti protoneve  p~  të lëviz në kahen e kun-
dërt dhe të përplasen. Që të fi tohet numër i mjaft ue-
shëm i anti protoneve, ato janë “deponohen” në aparate 
speciale edhe për 24 orë akumulohen gati 600 miliardë 
anti protone. Madje pastaj kryhet kryesisht përshpejti-
mi i tufave deri e fantastiket 270 GeV! Kah fundi i viti 
1983 matematikisht janë përpunuar gati 40000 përpla-
sje prej të cilave vetëm gjashtë kanë dhënë rezultate po-
zitive (të pranishme bozonet vektoriale).

Teoritë bashkëkohore fi zike gjurmojnë pas bazave 
të përbashkëta për bashkimin e llojeve të ndryshme të 
bashkëveprimeve për të mundur ato të tregohen me një 
teori të përbashkët. Qysh A. Ajnshtajni gjatë kohë ishte 
i okupuar me idenë të gjen mënyrë ta arrin bashkimin e 
atillë, por atëherë ajo nuk ishte e mundshme. Sot është 
arritur sukses i rëndësishëm me bashkimin e bashkëve-
primeve të dobëta dhe elektromagnetike në një teori të 
vetme të bashkëveprimit elektro të dobët.

Ky sukses u nxit fi zikanët edhe më tutje të kërkojnë 
mënyrë se si mundet edhe fuqishëm bashkëveprimin ta 
tregojnë së bashku me të tjerat. Bashkimi i atillë do të 
jetë e mundshme të largësive më të vogla se 10–31m. Ajo 
do të jetë Teoria e madhe e bashkimit (GUT) të bash-
këveprimeve që do të thotë nivel më i lartë i njohuri-
së së strukturës së materies edhe në mikro edhe makro 
botën.

18.4. KONCEPTI PËR KUARKËT. 
SIMETRIA KUARK–LEPTONE

М. Gel–Man dhe Xh. Cvajg në vitin 1964 erdhën 
deri te mendimi se është mjaft  e komplikuar mënyra 
në të cilën materia është ndërtuar me numër të atillë të 
madh të grimcave elementare (më shimë se një qind). 
Natyra do të duhej të jetë më ekonomike. Ato mendojnë 
se numri i madh i grimcave elementare duhet të ndërto-
hen prej grimcave të thjeshta, elementare.

Kështu lindi ideja për kuarkët. Ato do të kenë 
shumë veti të pazakonshme. Në rend të parë mbushja 
e tyre elektrike duhet të jetë numër thyesor, jo i plotë. 
Mbushja elektrike e të tre kuarkeve (kuptohet edhe an-

tikuarket) është +2/3, –1/3 dhe 1/3 prej mbushjes ele-
mentare. janë dhënë emrat:

u (up), d (down) dhe s (strange).

Me ato lehtë paraqiten grimcat: për shembull, pro-
toni ka kombinim (uud), neutroni (udd), pioni është 
kombinim i kuarkut–antukuark ( du~

),  pioni neutral 
π° ka përbërje ( uu~ )  etj. Jo vetëm mbushja elektrike, 
por edhe vetitë tjera (numri barion, spin numri) për-
puthet te skema.
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Fig. 1.

Zbulimi i grimcave të raja e imponon nevojën e 
numrit të karkave. Sot llogaritet se ekzistojnë gjashtë 
lloj të kuarkeve prej të cilave janë ndërtuar të gjitha ba-
rione dhe mezone. Tre kuartet tjera janë:

c (charm), b (bottom) dhe t (top).

Të gjithë kuarket kanë numër barion +1/2 dhe 
numri i spinit +1/2. Numrat e kuantit të antikuarkave 
janë me shenjë të kundërta.

Me ndihmën e kuarkeve janë është bërë sistema-
tizimi i grimcave në grupe të veçanta që është treguar 
shumë e suksesshme. Problemet plotësuese që paraqi-
ten gjatë zbulimit të grimcave të reja zgjidhej me su-
pozime plotësuese. Kështu për shembull, sipas siste-
matizimit, kur u zbuluar hiperoni Ω-, duheshe të ki-
shte përbërje të kuarkut (sss), pasi numri barion është 
+1, mbushja elektrike –1, por numri i spinit 3/2. Por, 
principi i Paulinit e përjashton mundësinë tre grimca 
identike të gjenden në gjendjen e njëjtë të kuanti (të tre 
grimcat duhet të kenë spine paralele për shumën të jetë 
1/2+1/2+1/2=3/2). Prandaj është supozuar se kuarket 
dallohen edhe numrit të kunati të shtuar–ngjyra.
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Kjo nuk ka lidhje me ngjyrën të cilën e dimë, por ajo 
është vetëm veti që ashtu përshkruhet. Zona prej fi zikës 
së grimcave që merret me kuarket ,,e ngjyrosur” quhet 
kromo dinamike e kuantit (greqisht hromos – ngjyra).

Gjashtë kuarket dhe gjashtë letonet të treguar te ske-
ma e poshtme e përbëjnë skemën e të ashtuquajturën 
simetria kuarkë–leptone. Ato janë bazë e Modelit stan-
dard, teoria me të cilën fi zikanët e përshkruajnë struk-
turën e Gjithësisë dhe që ekziston në atë. Prej kuarkeve 
janë ndërtuar bërthamat e atomeve, por elektronet lëvi-
zin rreth tyreve. Kuarket dhe letonet (së bashku) mund 
të ndahen në tre familje, tre gjenerata.

Në gjeneratën e parë janë u dhe d kuarke së bash-
ku me elektronet dhe neutrinet elektronike. Këto katër 
grimca janë të mjaft ueshme për të krijuar botën sikurse 
e dimë, me të gjitha forma e ndryshme të atomeve, mo-
lekulave dhe strukturat më të larta.

Nëse natyra do të mundte komplet të ndërtohet prej 
grimcave të gjeneratës së parë, sikurse është kuptimi i 
dy të tjerave? Gjeneratat e dytë përbëhet prej kuarkut të 
çuditshëm s – dhe kuarkun e bukur c së bashku me mi-
onin dhe neutrinon. Atëherë kur do të fi tohen (zakoni-
sht në mënyrë laboratorike) këto grimca nën ndikimin 

e interaksioneve të dobëta shpejtë zbërthehen prej gje-
neratës së parë.

Sipas Teorisë së madhe të bashkimit të bashkëvepri-
mit, do të mund të arrihet deri te shndërrimet ndër-
mjet kuarkeve dhe letoneve. Sipas analogjisë, do të ekzi-
ston bartës i bashkëveprimit, grimca me masë 1015 herë 
më masiv prej protonit. Por, teoria supozon bashkim të 
bashkëveprimit të largësive të vogla (~10–31m) për ener-
gji të mëdha që eksperimentalisht nuk mundet të rea-
lizohen.

Kuarket në laborator nuk mund të fi tohen ndaras, 
në veçanti. Ato janë “të robëruar” në grimca. Që është 
më e çuditshme, forca me të cilën mbahen te grimcat 
rritet largësia e ndërmjetshme, e ngjashme kur shtrën-
gohet shiriti i gomës. Llogaritet se kuarket janë ashtu të 
fuqishme fuqishëm të lidhur në grimcat që nuk mund 
të ndahen. Vërtetime për ekzistimin e tyre realizo-
het prej zbatimit të grimcave te të cilat përfshihen. Për 
shembull, në vitin 1974 kur u shpall zbulimi i kuarkut 
të ri (charm–kuark) faktikisht ishte fi tuar grimca e re e 
cila me vetitë e veta nuk përputhej në fotografi në e deri 
atëhershme të përbërë prej kuarkeve u, d dhe s.

Grimca Simboli Mbushja Masa 
(GeV/c2)

Gjenerata e parë
Kuarke up u +2/3 0.03

down d –1/3 0.06
Leptone electron e" –1 0.0005

electron neutrino Ve 0 0?
Gjenerata e dytë

Kuarke charm c +2/3 1.3
strange s –1/3 0.14

Lentone muon n" –1 0.106
muon neutrino 0 0?

Gjeneratat e tretë
Kuarke top t +2/3 174

bottom b –1/3 4.3
Leptone tau x" –1 1.7

tau neutrino 0 0?
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Pyetje dhe detyra
1. Cilat grimca llogariten elementare?
2. Sa është koha e jetës së miopeve? Si zbërthehen?
3. Pse prej Diellit emetohet fl uksi neutrine? Ku sh-

kojnë ato neutrina?
4. Sa është masa e kaoneve? Çfarë kaone ka?
5. Si mund të zbërthehet hiperoni llamba neutrale?
6. Si është realizuar klasifi kimi i grimcave elemen-

tare?
7. Shkruaje barazimin relativistike të Dirakut për 

elektronit. Cili është rëndësia e ti?
8. Cili është zbulimi parë anti grimcë? Si është zbu-

luar?
9. Vallë α është e mundur të ekziston antifotoni? α 

do të dallohet prej fotonit?
10. Çfarë ndryshimi ekziston ndërmjet neutronit 

dhe antineutronit?
11. Pse nuk është e mundur zbërthimi i protonit në 

pozitron dhe në rrezatim gama?
12. Rrezja e veprimit të bashkëveprimit të gravita-

cionit dhe elektromagnetike është e pafundshme, por 

për lëvizjen e trupave qiellor e rëndësishme është vetëm 
gravitacioni. Pse?

13. Bashkëveprimet e dobëta mund të karakterizo-
hen me thënien e njohur: Uji i qetë bregun e prish. Pse?

14. Cilët janë bartësit e bashkëveprimet e dobëta? Si 
janë zbuluar?

15. Sa kuarke ekzistojnë? Çfarë është e pazakonsh-
me te ato?

16. Pse ishte e nevojshme të supozohet numër shtesë 
i kuantit ,,ngjyra” për kuarket?

Për ato që duan më detalisht të njihen me informa-
tat e reja për grimcat e elementare e preferojmë web–
faqen e CERN:

http://www.cern.ch
Më detalisht për bartësit e shpërblimit Nobel prej 

kësaj lëmi mund të gjendet në adresën:
http://www.nobelprize.org

   

Majtas – Vendi ku nëntokë kalojnë akcelaratorët e qendrës evropiane nukleare, CERN nën Gjenevë (Rrethi i madh është i 
njohur LHC –Large Hadron Collider te i cili përplasen materiet dhe antimateriet). Republika e Maqedonisë në vitin 2009 

u bë anëtare e CERN. Djathtas– Brendësia e LHC (Kolajderi i madh hadronik). Tuneli është i gjatë 27 km.
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19.1. DISA SHEMBUJ DHE 
INFORMATA PËR MBROJTJEN E 
MJEDISIT JETËSOR TË SHËNDOSH 
GJATË TË MËSUARIT E FIZIKËS

Mjedisi jetësor sot nënkuptohet më gjerësisht, ajo 
nuk është vetë natyrë jo e e gjallë, por së bashku me të 
gjitha organizmat edhe njeriun të cilët bë mënyrë kom-
plekse veprojnë dhe krijojnë kushte për mbijetesë, zhvi-
llim dhe shumim. Kështu, sipas disa autorëve, mjedi-
si jetësor në vete i përmban të dy nënsistemet: mjedi-
si natyror (ekosfera, gjeosfera) dhe pjesa e shndërruar 
prej atij mjedisi që mund të quhet teknosfera. Kjo ndar-
je e kushtëzuar varet prej çdo aspekti studiohet mjedi-
si jetësor: gjeografi ke, biologjike, medicinale, urbane, 
etj. Në kuptimin më të gjerë, me mjedis jetësor mund 
të kuptohet gjithë biosfera si sistem më i madh dhe më 
im përbërë ku të gjitha organizmat e gjallë kanë mjedis 
jetësor personal në nivel organizues të ndryshëm.

Hapësira e përgjithshme e planetit Tokë ku ekziston 
jetë e paraqet biosferën. Kufi jtë e saja nuk janë të përcak-
tuara në mënyrë të caktuara; mbi sipërfaqen e Tokës ajo 
arrihet deri në 5000 m lartësi, por në detyra dhe oqeane 
deri në 4000 m thellësi, por pedosfera vërehet jetë deri 
në disa metra thellësi. Jashtë këtyre kufi jve ekziston jetë 
në madhësi të reduktuar: në Ande dhe Himalaje edhe 
mbi 6000 m lartësi hasen disa lloje të likeneve, por në 
detyrat e thellë hasen peshq, krimba dhe mekotel të ci-
lët ushqehen me masë organike të shtresuar në fund të 
detit. Tani më nuk është e mundur nëpërmjet proceseve 
natyrore të kthehet baraspesha në biosferë.

Pjesë e madhe e veprimtarisë njerëzore i ndryshon 
sistemin ekologjik të planetit Tokë, planetët, lumenjtë, 
detyrat, shkrepat polare. Si rezultat i aktiviteteve të ati-
lla tani më janë zhdukur shumë lloje kafshë dhe bimë 
prej fytyrës së Tokës, por është rrezikuar mbijetesa i të 
tjerave (llogaritet se në një qind vitet e fundit janë zh-
dukur afër 200 lloje të grupit të zogjve dhe sisorëve, por 
në rrezik janë zhdukja e rreth 600 lloje të atij grupi). Me 
një fj alë, biodiversiteti (pasuria e llojeve të ndryshme të 
organizmave) është rrezikuar.

Fizika dhe shkencat tjera të njerëzimit i kanë dhënë 
në dijeni, teknika dhe teknologji me të cilat prej tokës 

janë tërhequr sasi të mëdha të lëndëve të para (xehe, 
djegie fosile, material ndërtimor) të cilët pastaj përpu-
nohen për kënaqjen e nevojave të banorëve. Por, më së 
shpeshti, teknologjia nuk mbajnë llogari për atë që ngel 
pas përpunimit të lëndëve të para primare dhe prandaj 
krijohen materia mbeturina të cilët nuk mund të kyçen 
në rrjedhën rrethore natyrore të shkëmbimit, në zinx-
hirin e të ushqyerit. Si ilustrim, sipas disa të dhënave, 
për mbulimin e nevojave energjetike të njerëzimit në 
një qind vitet e fundit, gjatë përpunimit dhe përdori-
mit, të lëshuara janë gati 400 miliardë tonelata CO2 në 
atmosferë (fi g.1).

 

 
Fig. 1.

Shumica e proceseve që ndodhin në biosferë sikur-
se edhe stabiliteti dhe qëndrueshmëria e tyre, varen prej 
vetive fi zike të elementeve të veçanta të biosferës të cilët 
mund të jenë të nxehtësisë, mekanike, elektromagneti-
ke, radioaktive etj. Bota e gjallë të jetojë në fushën e gra-
vitacionit të Tokës, fi ton energji prej Diellit, shkëmbi-
mi ndërmjet njësive kryhet (përveç tjerave) edhe niveli 
molekular dhe atomik, ndërtimi i organizmave patjetër 
t’i ndjek ligjshmëritë fi zike.

Mund të thuhet se fi zika ka rol të dyfi shtë në shken-
cë për mjedisin jetësor. Nga njëra anë, disa zbulime të 
saja kanë sjellë deri te degradimi i mjedisit jetësor, por 
nga ana tjetër, fi zika rregullisht kërkon dhe gjen meto-
da dhe teknika për detektimin dhe zvogëlim të ndotjes.

Por, detyra e fi zikës në rend të parë patjetër të jetë e 
mbrojtur dhe përparimi i mjedisit jetësor, por pastaj të 
jetë me:
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– gjetja e burimeve alternative të energjisë të cilët 
nuk do ta ndotin rrethinën e njerëzimit;

– shfrytëzimi racional të resurseve natyrore;
– zbatim të kuptueshëm dhe shfrytëzimi i 

nxehtësisë, energjisë elektrike dhe nukleare;
– përsosja e metodave për detektim të rrezatimit 

të dëmshëm;
– përfi timi i materialeve të reja për mbrojtje;
– zbulimi i metodave për zvogëlim tani më të dë-

meve të bëra (zvogëlimi i vrimës së ozonit, zvogëlimi i 
koncentrimit të CO2 dhe polutanteve tjera etj.).

Disa ligjshmëri kanë zbatim direkt të vetën në eko-
logji. Do të përmendim disa prej tyre.

1. Difuzioni dhe ekologjia. Procesi i difuzionit luan 
rol të madh gjatë ndotjes të mjedisit jetësor. Gazrat e 
dëmshëm që krijohen në ndonjë vend, substancat hel-
muese të krijuara në proceset teknologjike dhe tjetra 
janë shpërndarë në atmosferë, ujërat dhe toka në rend 
të parë nëpërmjet difuzionit. Ai është proces i prani-
shëm te të gjitha sistemet, por i përket lëvizjes kaotike 
të molekulave dhe atomeve në një sistem.

Energjia e nxehtësisë në biosferë prej një vendi 
bartet nëpërmjet konversionit. Në fushën e peshës së 
Tokës ndodh lëvizje i masave vizuale, të avullit të ujit, 
por me atë edhe të ndotësve të ndryshëm të pranishëm 
në atmosferë. Të përkujtohemi se gjatë fatkeqësive të 
centralit nuklear në Çernobil në vitin 1986 tani më 
pas tre ditë retë radioaktive për shkak të konvencionit 
dhe qarkullimeve ajrore arrtën edhe mbi Gadishullin 
Ballkanik dhe shkaktuar kontaminim radioaktiv.

2. Fizika dhe burimet e reja të energjisë. Kursim dhe 
shfrytëzimi i resurseve energjetike. Sot është me nevo-
jë imponohet shfrytëzimi racional i resurseve ener-
gjetike: naft a, qymyri dhe gazi natyror janë resurse 
më të vogla, por edhe për shkak faktit që këto buri-
me të energjisë kryejnë ndotje të biosferës (në veçanti 
atmosfera). Po ashtu, edhe shfrytëzimi i uraniumit si 
djegie në centralet nukleare nuk është e qëlluar, qoft ë 
për shkak të resurseve të zvogëluara, qoft ë për shkak 
të problemeve të pa zgjidhura me mbeturinën radio-
aktive që ndodh gjatë përdorimit të tij. Fizikanët kanë 
detyrë kryesore në gjetjen e burimeve ,,të pastra” të 

energjisë. Te kapitulli 2.10. janë përshkruar disa alter-
nativa, të rinovueshme të burimeve të energjisë.

Te njerëzit ngadalë zhvillohet ndërgjegjja për kur-
sim të energjisë pasi që është e qartë se me tempon e 
tanishme të shpenzimit të resurseve energjetike, për 
dy tre dekada do të jenë të shfrytëzuara të gjitha re-
zervat. Mundësia për kursim të resurseve ka shumë. 
Kështu, për shembull, në ndërtimtari shfrytëzohen 
materiale të reja ndërtimore dhe mete lidhëse të ci-
lët kanë shumë të vogël koefi cient të përçueshmërisë së 
nxehtësisë me të cilin zvogëlohet humbja e energjisë së 
nxehtësisë. Objektet ndërtimore mirë të izoluar mund 
të kurse madje 30% të energjisë në periudhën di-
mërore.

3. Fizika e atmosferës. Klima në cilindo pjesë të 
botës është caktuar sipas lëvizjes së masave atmos-
ferike dhe prania e avullit të ujit, por të studiuarit e 
kryen metereollogjia e cila në rend të parë është disi-
plinë fi zike. Atje maten parametrat e atmosferës: tem-
peratura, shtypja, lagështia, shpejtësia e qarkullimit 
etj. Modelet fi zike për atmosferën bazohen te sistemet 
dinamike te fusha e gravitacionit e cila fi ton energji 
prej Diellit. Çdo sekondë në 1m2 të sipërfaqes së Tokës 
bie mesatarisht 1370 J energji diellore. Ajri i ngrohur 
lëviz lartë, i ft ohti poshtë. Në këto lëvizje nëse shtohet 
edhe rrotullimi i Tokës, ndryshimet ditë–natë te tem-
peraturat, ndryshimet e temperaturës të poleve dhe 
ekuatorit të, në det dhe tokë, ndikimi i reliefi t..., bë-
het e qartë se ndodhin lëvizje të përbëra në atmosferë 
që i kushtëzojnë ndryshimet klimatike. Qe pse është 
vështir, por ndoshta e pamundur, të bëhen progno-
za kohore të afatgjate. Këtë e vërtetojnë teoritë e reja 
për kaosin determinues ku është treguar se madje edhe 
ndryshimi i vogël në njërin prej parametrave të një 
sistemi dinamik (sikurse që është atmosfera) mund 
të shkakton shumë ndryshime të mëdha klimatike 
te ndonjë regjion (“fl uturimi i fl uturave në Honkong 
mund të shkakton stuhi në Njujork).

4. Fizika në largimin e ndotësve të mjedisit jetësor 
dhe punues. Metodat me të cilat përcaktohen parame-
trat e atmosferës, të ujërave dhe të tokës më së shpe-
shti janë metodat fi zike–kimike. Kështu, për shembu-
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ll, nëse duam të shqyrtojmë ndotjen e ujit, duhet të 
maten disa (ose të gjitha) prej këtyre parametrave fi -
zikë: temperatura (termometria), dendësia, viskozite-
ti, çiltërsia (shpërndarja e dritës, përçueshmëria elek-
trike (konduktometria), prania e materieve radioaktiv 
(dozimetria e rrezatimit jonizues). Matjet e përmen-
dur mund të plotësohen me rezultate prej metodave 
kimike: thartësira dhe bazike, gëlqere, redoks–poten-
cial etj.

Kur ka nevojë të largohen disa ndotës të prani-
shëm në mjedisin, ajo mund të bëhet me veprimin e 
ndonjë force: shtresimi nën ndikimin e peshës së Tokës, 
me centrifugim, nën veprimin e forcës elektrike (nëse 
grimcat ndotës janë në gjendje jonizuese), separator 
mekanik (pluhurosje) etj.

5. Fizika dhe rrezatimi elektromagnetik. Mbrojtja.
Spektri i rrezatimit elektromagnetik është shumë 

gjerë, prej radiovalëve që kanë gjatësi valore më të 
madhe pra deri te rrezatimi rëntgen dhe gama me 
gjatësi valore të vogël. Për ndikimin e pjesës prej atij 
spektri që bëjnë pjesë në rrezatimin jonizues fl itet te 
kapitulli 2.7. të këtij libri.

Këtu do të ndalemi te efekte më pak të njohura të 
lidhura me veprimin e rrezatimit të ekraneve të tele-
vizorëve, kompjuterëve dhe lloje tjera dhe të telefona-
ve mobil që bëjnë pjesë në domenin e radiovalëve. Në 
të vërtetë, video terminalet emetojnë rrezatojnë në in-
terval të gjerë të gjatësive valore. Sistemet mënjanëse 
të tufës elektronik te gypi i katodës punojnë në diapa-
zonin 15 40 kHz. Janë bërë shqyrtime të ndikimit të 
këtyre frekuencave mbi shëndetin e njerëzve, por për-
veç konstatimeve se ndikim të atillë ka, nuk ka vërte-
time shkencore përfundimtare për atë.

Nga ana tjetër, ekranet e video–terminaleve eme-
tojnë dritë dhe punojnë pandërprerë para tyre shkak-
ton jo vetëm lodhje të syve, por janë të mundshme, 
edhe ndezje, katarakte. Për shmangien e efekteve të 
pa dëshiruara, preferohen fi ltër speciale të cilët përveç 
intensitetit ë dritës, duhet ta zvogëlojnë fushën elek-
tromagnetike.

Radioaktiviteti që e emetojnë stacionet dhe apara-
tet në telefoninë celulare bëjnë pjesë të ashtuquajturit 

rrezatimi jo jonizues veprimi i të cilit shumë dallohen 
prej rrezatimeve jonizuese (rrezatimi rëntgen,rrezati-
mi alfa, beta, gama). Interaksioni i rrezatimit me qeli-
zë biologjike varet prej energjisë së tyre (përkatësisht, 
frekuenca). Zona frekuentuese e telefonave celulare 
është vendosur në domenin ndërmjet 800 MHz dhe 
2200 MHz. Pasi edhe stacioni bazik dhe aparati celu-
lar janë aparate me fuqi të vogël, radioaktiviteti elek-
tromagnetik prej tyre në rastin e përgjithshëm është 
shumë i vogël, nuk ka aq energji t’i ndërpret lidhjet ki-
mike, pasi ky rrezatim është jo jonizues. Me të drejtë 
themi se nuk ka ngjashmëri ndërmjet veprimit të rre-
zatimit jonizues dhe jo jonizues.

Për shkak të nevojës të gjendet përgjigje për rre-
ziqet shëndetësore të mundshme për 700–800 milionë 
konsumator të telefonisë celulare (aq vlerësohet se ka 
pasur në botë në fund të vitit 2002) janë bërë hulum-
time të cilat kanë për qëllim të gjejnë lidhje eventuale 
ndërmjet radioaktivitetit elektromagnetik dhe rreziku 
sipas shëndetit të popullimit. Përfundimi është:

“... Ekspozimi i popullimit të këtij rrezatimi nën ku-
fi rin e lejuar nuk shkakton efekte shëndetësore. Por, 
njohuritë shkencore tregojnë se janë të mundshme disa 
efekte biologjike të cilët jo patjetër të çojnë kah zhvilli-
mi i sëmundjes..”

Pyetje dhe aktivitete
1. Çfarë është biosfera? Cilat janë kufi jtë e saja?
2. Pse ndodh ndotja e pamëshirshme e mjedisit 

jetësor?
3. Pse është rrezikuar biodiversiteti i gjallesave të 

gjalla të Tokës?
4. Me cilat probleme merret ekologjia?
5. Si është roli i fi zikës të ruajtjes së mjedisit jetësor? 

Çka duhet të bëhet për mbrojtjen e mjedisit jetësor?
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19.2. NDRYSHIME KLIMATIKE 
GLOBALE

Metodat e para shkencore për klimatologjinë – sh-
kenca e cila e studion klimën dhe ndryshimet e veta, 
llogaritet se janë paraqitur në vitin 1831 me futjen 
e përkufi zimit të ri të klimës nga ana e Aleksandër 
Humbolt. Sipas tij, termi klima paraqet ndonjë veti 
specifi ke të atmosferës, e cila varet prej veprimit të vi-
jueshëm të përbashkët të sipërfaqes lëvizëse të detyrave 
dhe rrezatimi i nxehtësisë prej zonave të nxehta të Tokës.

Pasi karakteristikat e atmosferës janë njëra prej sh-
kaqeve kryesore që e përcaktojnë klimën te ndonjë 
regjioni, të vërejmë disa karakteristika të veta. Sipas 
teorisë, atmosfera mund të formohet rreth të cilit do 
trup qiellor ka gravitacion të fortë.
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Fig. 1. Atmosfera e tokës

Atmosfera e Tokës përbëhet prej pesë shtresave 
(fi g. 1). Ajo ka dinamikë të proceseve dhe gradien-
tit të temperaturës. Dendësia e dhe përbërja e atmos-
ferës ndryshohen me lartësinë e sipërfaqes së Tokës. 
Mbështjellësi më i ulët te cila jetojmë e quajmë tropos-
fera (dhe zgjerohet prej sipërfaqes deri 10 km lartësi). 
Gazrat në këtë shtresë, janë kryesisht, oksigjen mole-
kular (21%) dhe azoti molekular (78%), por tjetra një 

përqind ka argon, karbon dioksid, avull uji dhe gjurma 
të hidrogjenit, ozon, metal, karbon monoksid, helium, 
neon, kripton dhe ksenon. Në këtë shtresë është 90 % 
e gazrave të atmosferës së Tokës dhe 99% prej avullit të 
ujit. Kur bëhet fj alë për disa komponime që sot ekzi-
stojnë në atmosferë, por janë më të rralla, sikurse, për 
shembull, hidrogjen–sulfi ti ose disa okside të sulfurit 
dhe azotit, supozohet se ato së pari paraqiten në rret-
hinë të vullkaneve ose moçaleve, or pastaj nëpërmjet 
qarkullimeve të masave ajrore, të reshura ujore ose 
bora barten në largësi të mëdha.

Të gjitha ndryshimet kohore ndodhin këtu. 
Zvogëlimi i temperaturës me rritjen e rezultatit prej 
zvogëlimit të shtypjes. Kur pjesë e masës ajrore lëviz 
lartë, zgjerohet për llogari të shtypjes së ulët, me të ci-
lën ft ohet. Fundi i sipërm i kësaj shtrese është tropo-
pauza. Më e ulëta është te polet, rreth 5 km mbi sipër-
faqen, por te ekuatori – 16 km.

Shtresa mbi troposferën janë deri në kilome-
trin 50 quhet stratosfera. Ai është vendi ku formohet 
mbështjellësi i ozonit. Deri te stratosfera arrijnë rre-
zet e diellit me gjatësi valore nën 240 nm dhe i ndan 
molekulat e oksigjenit duke krijuar ozon (O3). Ozoni 
arrin koncentrim më të madh në lartësi prej 25 km. 
Mbështjellësi i ozonit përhapet në lartësi prej 11 deri 
60 km. Ajo absorbon rrezatimin ultravjollcë të dëm-
shëm dhe nxehet (lartësi pas rënies së temperaturës ka 
rritje, fi g. 1).

Shtresa mbi stratosferën është mezosfera. Këtu 
temperatura bie deri me lartësinë, duke arritur mini-
mumin prej –90 оС.

Termosfera mbi menopauzën dhe është shtresë te e 
cila përsëri ka rritje të temperaturës me lartësi, të sh-
kaktuar prej absorbimit të rrezeve UV dhe X të Diellit. 
Në lartësi prej 80 km gazrat janë aq të rralla që për pe-
riodë kohore të shkurtër mund të ekzistojnë elektrone 
të lira para se të jenë të robëruara prej jonit pozitiv. 
Ekzistimi të grimcave të elektrizuara në këto lartësi, 
dhe mbi ato, sinjalizon për fi llimin te jonosfera, shtre-
sa e cila ka veti të gazit dhe plazmës.

Regjioni mbi 500 km prej Tokës është ekosfera. 
Toka zbatohet si magnet i madh. Fusha magnetike e 
Tokës i koncentron grimcat e elektrizuara të cilat vijnë 
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prej kozmosi në shtresa prej rreth 3000 dhe 16000 km 
të sipërfaqes. Prej regjionit të jashtëm rreth Tokës, ku 
grimcat qarkullojnë përveç vijave të forcave magnetike 
është magnetosfera Mënjanimi i grimcave të elektri-
zuara në fushën magnetike – forca e Lorencit).

Shkaqet për ndryshimet klimatike globale. 
Rrezatimi i Diellit që hyn në sistemin klimatik të Tokës 
dhe e lëshon, duke u kthyer në gjithësi si rrezatim in-
frakuqe. Po ashtu, sistemi klimatik ngel në baraspeshë 
nëse është detyruar të ndryshon. Për t’u arritur tem-
peraturë stabile të sipërfaqes së Tokës, patjetër të ven-
doset baraspeshë ndërmjet rrezatimit që bie në Tokë 
dhe rrezatimi që e lëshon. Në të kundërtën sipërfaqja e 
Tokës do të vazhdon të ngrohet (më shumë energji hyn 
se sa që del) ose anasjelltas të ft ohet.

Është e logjikshme të supozohet se në të kaluarën 
ndryshimet e klimës, në masë të madhe, kanë qenë të 
shkaktuara prej ndikimeve natyrore, por më pak si re-
zultat prej aktivitetit të njeriut – ndikime antropogjenë 
të shprehur nëpërmjet efektit të kopshtit të qelqtë dhe 
ndryshimi i shtresës së ozonit. Për disa prej këtyre ndi-
kimeve do të bëhet fj alë më poshtë.

1. Aerokripërat. Në atmosferën së bashku me pi-
kat e ujit dhe grimcat e akullit që gjenden në retë dhe 
mjegullën, ekzistojnë edhe sasi të mëdha të grimcave 
të ngurta dhe të lëngëta me përbërje të ndryshme ki-
mike. Ato me një emër quhen aerokripëra. Pjesa më e 
madhe prej këtyre grimcave kanë diametër 10–4 deri 
10–5 cm. Ato në atmosferë mund të paraqiten si rezul-
tat të proceseve natyrore–erupsione vullkanike ose si 
rezultat prej aktivitetit njerëzor.

Në rastin e përgjithshëm, ndikimi në aerokri-
përat mbi klimën sillet në ndryshime të temperaturës. 
Shkaku për atë është ndryshimi i rrezatimit të atmos-
ferës.

Pjesa më e madhe e aerokripërave atmosferi-
ke është në shtresat më të ulëta të troposferës, ku jeta 
është relativisht e shkurtër. Njëra nga shkaqet për atë, 
me siguri, është forca e gravitacionit e cila prej atmos-
ferës i tërheq grimcat më të rënda kah sipërfaqja. Ato 
më të lehtat, pra, deri në Tokë arrijnë nën ndikimin e 
qarkullimeve ajrore dhe të reshurave, që sikurse kanë 

rol të madh në pastrimin e atmosferës prej aerokri-
përave. Aerokripërave kanë ndikim të klimës prej ka-
rakterit lokal.

 
Fig. 2. Erupsionet vullkanike kontribuojnë për 

rrezatimin e atmosferës

Dukshëm më e vogël është sasia e aerokripërave në 
stratosferë. Dimensionet e këtyre grimcave janë shumë 
të vogla (prej 10–4 deri 10–5 cm), prandaj gravitacioni 
mbi ato vepron shumë dobët. Nga ana tjetër, qarkulli-
mi vertikal i ajrit në stratosferë mungon, por po ashtu, 
nuk ka as të reshura. Kjo kontribuon ndikimi i stra-
tosferës së aerokripërave, kryesisht okside të sulfurit 
(SO2, SO3, ose SO4), të jetë e pranishme mbi ndryshi-
met e klimës.

2. Oqeane dhe kriosfera. Nëse merret parasysh se 
masa e ujit është më e madhe prej masës së atmos-
ferës, por përveç asaj edhe kapacitetit specifi k të 
nxehtësisë të ujit është më e madhe prej atij të atmos-
ferës (për 4 herë) ,, atëherë bëhet e qartë se detyrat 
dhe oqeanet janë rezervuar të mëdhenj të nxehtësisë. 
Karakteristika e tyre themelore fi zike është që kanë 
inercion të nxehtësisë relativisht të madh – ngadalë 
ngrohet, por edhe ngadalë ft ohen, por dobët e refl ek-
tojnë rrezatimin e ndërhyrës. Ato ngadalë, por rregu-
llisht e ngrohin atmosferën.
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Oqeanet dhe detyrat kanë rolin edhe të pastrimit 
të atmosferës prej CO2. Ndikim të veçantë mbi klimën 
kanë rrymat ujore të ngrohta dhe të ft ohta.

Jo më pak rol në formimin e klimës ka edhe krio-
sfera (mbulesat e ft ohta kontinentale si në Grenlandë 
dhe Antarktikut, akullnajave e maleve dhe mbulesa e 
borës).

Mekanizmat me të cilat kriosfera ndikon mbi 
klimën ka shumë, por sikurse më të rëndësishme do t’i 
përmendim: veprimi termi mbi masat ajrore dhe ujo-
re, albedo e tokës e zmadhuar dhe absorbimi i gazrave.

3. Shirat e thartë. Disa prej gazrave ë atmosferës 
(CO2, SO2, oksidet e azotit NOx, NH3 dhe të tjera), 
komponimet e ndryshueshme organike dhe pluhu-
ri alkal të kontribuojnë për thartirën e të reshurave. 
Shirat e thartë kanë pH<5. Deri nuk reduktohet ndo-
tja ajrore shirat do të jenë problem për njerëzimin.

Burimet natyrore të oksideve të azotit janë bakte-
ret prej tokës dhe reaksioneve kimike te shtresat e më 
sipërme të atmosferës.

Megjithatë, burimet natyrore janë vetëm përqindje 
e vogël e ndotësve. Kështu, për shembull, njeriu është 
shkak për 90% prej emisionit të sulfurit dhe 95% prej 
emisionit të azotit. Sulfur dioksidi lëshohet gjatë dje-
gies së karbonit, rafi nimi i naft ës. Oksidet e azotit kri-
johen gjatë djegies gjatë temperaturës së ulët. Rreth 
40% prej këtyre oksideve azotike antropogjenë janë 
prej automobilave dhe trenave, 25% prej termocen-
tralet dhe 35% prej proceseve industriale të djegies, 
zbërthimi i mbeturinës në deponi.

4. Ndikime kozmologjike mbi klimën. Sipas njo-
hurive të sotshme, aktiviteti i Diellit është vetëm njëri 
prej të ashtuquajturve faktor kozomologjik. Është e 
njohur se te Dielli ekzistojnë cikle vjetor 11, 22 dhe 
80 prej të cilëve më së miri janë shqyrtuar më së miri 
është i pari. Kur bëhet fj alë për ciklin vjetor 11 të akti-
vitetit të Diellit, dihet se ndikon mbi dinamikën e pro-
ceseve në stratosferë dhe jonosferë.

Këtu bëjnë pjesë, edhe ndikimi i gravitacionit të 
planetëve fqinje, ndryshimi i ekscentricitetit dhe in-
klinacionit të orbitës së Tokës.

Ndryshimet klimatike: kërcënimi global i pashman-
gshme. Sikurse është e njohur, jeta në planetin Tokë 
është e mundshme për shkak të efektit natyror të kop-
shtit të qelqtë. Paraqitja natyrore e gazrave të cilët sh-
kaktojnë efekt të kopshtit të qelqtë (“gazra të qelqtë”– 
ngjashëm sikurse qelqi që nuk lejon nxehtësi të dal 
prej kopshtit të qelqtë ashtu edhe këto gazra kontri-
buojnë për nxehjen e Tokës), para se gjithash avulli 
i ujit (H2O), karbon dioksidi (СО2), metani (CH4), 
oksidi i azotit (N2O) dhe ozoni i troposferës (О3) 
mundëson energjie e diellit të vjen deri te sipërfaqja 
e Tok[s si dritë e dukshme, prandaj të jetë e robëru-
ar prej atmosferës sikurse rrezatim infrakuq. Ky feno-
men e mban nxehtësinë te planeti jomë.

 

 

 

 

Cikli global CO2
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Fig. 3. Qarkullimi i CO2 në atmosferë

Pse prisni që klima do të ndryshohet? Me industria-
lizimin e emisionit të “kopshtit të qelqtë” prej djegies 
së fosileve djegëse, prerja e pyjeve dhe pastrimi i tokës 
për bujqësi, rregullisht zmadhohet.

Në 100 vitet e fundit gazrat e qelqtë emetohen në 
atmosferë më shpejtë se sa që proceset natyrore mu-
nden t’i largojnë. Emetime plotësuese janë edhe ga-
zrat sintetike sikurse është karbonet e klorurit (CFC). 
Për fat, koncentrimi i këtyre gazrave në atmosferë 
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rregullisht zmadhohet. Është vërtetuar se edhe ato e 
mbështesin efektin e kopshtit të qelqtë.

Në të vërtetë, sasia e zmadhuar e të gjitha këtyre 
gazrave nuk lejon nxehtësia të dal prej troposferës që 
kontribuon për ngrohjen globale të Tokës dhe ndrys-
hime globale te ekosistemi (fi g. 5).

 

Prodhimi globalë i CFC

Fig. 4. Prodhimi global i CFC

Të dhënat për klimën para 160 vjet tregojnë 
lidhjen e ngushtë ndërmjet koncentrimit të ,,kopshti 
i qelqtë” (para së gjithash avulli i unit, karbon diok-
sidi, si edhe metani, oksidi i azotit etj.) në atmosferë 
dhe temperaturat globale. Qysh në vitin 1896 kimisti i 
madh suedez S. Arenius ka parashikuar se dyfi shimi i 
koncentrimit të CO2 në atmosferë nëpërmjet djegies s 
djegieve fosile, është e mundur temperatura globale të 
rritet për 5,5°C. Kjo nuk është larg prej vlerave 1,5°C 
deri 4,5°C të cilat tani janë fi tuar prej simulimit kom-
pjuterik të klimës për zmadhimin e dyfi shtë e CO2 në 
atmosferë.

Në vitin 1995 shoqata shkencore botërore lajmëroi 
se ndryshimi është tani më e pranishme edhe se pla-
neti Tokë në shekujt e kaluar për nxehtësinë për 0,5°C. 
Në janar të vitit 2001 Trupi ndërqeveritar për ndryshi-
met klimatike pranë Kombeve të bashkuara deklaroi 
se ndikimi njerëzor paraqet faktor kryesor për ngro-
hjen e sotshme globale.

Në vitin 1995 janë bërë vlerësime se temperatu-
ra globale e ajrit të Tokës do të zmadhohet për edhe 
1°C–3,5°C deri në vitin 2100. Ajo do të jetë ndryshim 
më i shpejtë i klimës në 10000 vitet e fundit.

Ngrohja në këto përpjesë do të ndikojnë mbi shumë 
aspekte të jetës sonë, pasi do të shkakton ndryshime të 
temperaturave dhe në ndryshimin e e shpërndarjes së 
ujit të freskët. Me siguri më të rëndësishme do të jenë 
ndikimet mbi shëndetin e njerëzve, vitaliteti i pyjeve 
dhe zonave tjera natyrore, si edhe produktivitetit në 
bujqësi.

Temperaturë globale mesatare anomali

Fig. 5. Ndryshime globale të temperaturës prej 
vitit 1880 deri në vitin 2000

Planeti më i nxehtë Toka e nxiton ciklin global të 
ujit: shkëmbimi i ujit ndërmjet oqeaneve, atmosfera 
dhe toka. Temperaturat më të larta shkaktojnë avullim 
më të madh dhe tharje më të shpejtë të dheut. Sasia e 
zmadhuar e ujit në atmosferë do të thotë më shumë 
shi ose borë. Ndoshta në këtë moment i shikojmë she-
njat e para të ndryshimeve te cikli i ujit. Ato duku-
ri mund të shkaktojnë vërshime, erozion të tokës, pra 
madje edhe humbje të disa llojeve të organizmave të 
gjalla. Në disa zona tjera, pra, avullimi i zmadhuar 
sjellë deri te tharja, pasi shirat e shumtë bien në ven-
de tjera.

Në 100 vitet e fundit niveli mesatar global është 
rritur për 10 deri 25 cm, pjesërisht për shkak të për-
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hapjes së ujit kur ajo ngrohët. Shkrirja e akullnajave 
në shekullin e fundit, po ashtu kontribuon për rritjen 
e nivelit detar. Më herët toka e ngrirë (akull i përjet-
shëm) në zonat e Arktikut të Alaskës dhe Sibir, po 
ashtu, fi lloi të shkrihet, duke e prishur ekosistemin 
dhe infrakuqe. Shkrirja e përmendur dhe ngrohja e 
tundrave do të sjellë deri te zbërthimi i materies or-
ganike dhe lirimi i karbonit të robëruar dhe metanit, 
duke krijuar burim plotësues të ,,gazrave të qelqtë”. Që 
rreziqet prej ndryshimeve klimatike globale bëhen aq 
më shumë të qartë, paraqitet nevoja e vërtetë prej fo-
kusimit të aksioneve për zvogëlimin e emisioneve të 
gazrave të qelqtë dhe minimizimi i ndikimeve të dëm-
shëm prej ndryshimeve klimatike.

Edhe pse është e pamundshme të bëhen më preciz 
parashikim të sistemit klimatik global, megjithatë është 
e qartë se duhet ta ruajmë edhe të kujdesemi për mjedi-
sin në të cilin jetojmë.

� Iniciativa ndërkombëtare në lidhje me ndrys-
himet klimatike. Gjatë viteve 80, për shkak të vërteti-
meve shkencore për ndryshimet klimatike globale dhe 
pasojat prej tyre, u paraqit kujdesi i zmadhuar ndër-
mjet shkencëtarëve, politikanëve dhe publikut. Në vitin 
1992, në Rio de Zheneiro u miratua Konventa kornizë 
për ndryshimet klimatike (United National Frameworc 
Convention on Climate Change–UNFCCC) qëllimi i 
fundit është:...stabilizimi i koncentrimit të ,,kopshtit të 
qelqtë “ në nivel i cili do ta pengon pjesën kërcënuese an-
trogjene në ndryshime klimatike....;Megjithatë, jehona e 
vendeve të zhvilluara (të cilët janë ,,prodhuesit” kryesor 
të gazrave të qelqtë) tregohet e pamjaft ueshme dhe për 
atë në vitin 1995 të futur në mandatin e Berlinit, që ven-
dosi procesin e bisedimeve për angazhuan më të madh 
në kuadër të Konventës në periudhën pas vitit 2000. Ky 
proces, përfundimisht, solli deri te nënshkrimi i proto-
kollit i Kjotos (Kyoto protokol) në vitin 1997.

Protokolli Kjoto paraqet hap shumë të rëndësishëm 
në kufi zimin e emisioneve të ,,gazrave të qelqtë” (CO2, 
CH4, N2O, HFC, CIFC4). Pasi atmosfere nuk din për ku-
fi jtë qartë është se ai është problem të të gjithëve të pla-
netit Tokë.

Pyetje dhe detyra
1. Si është struktura e atmosferës?
2. Nëse një ballon në ora 7 të mëngjesit e kanë vërej-

tur mbi Shkup, ku do të jetë në ora 19 në mbrëmje? Pse?
3. Pse grimcat e elektrizuara prej kozmosit nuk 

arrijnë deri në Tokë?
4. Cilat janë shkaqet për ndryshimet klimatike glo-

bale?
5. Çka është ajo “gazrat e qelqtë“?
6. Njeriu ndikon mbi ndryshimin e klimës?
7. Çfarë ndikimi ka mbështjellësi i ozonit për jetën 

në Tokë?
8. Si zhduken ozoni dhe cilat janë pasojat prej zh-

dukjes së madhe të mbështjellësit të Tokës?

Vet termi  ,,klima” fj alë për fj alë do të thotë 
pjerrësia e rrezeve të diellit, dhe për herë të par është 
futur prej astronomit grek Hiparkus në shekullin 
II p.e.r.. Deri në shekullin XVIII karakteristikat e 
klimës kanë qenë në veçanti të sqaruara n nëpërmjet 
pjerrësisë, përkatësisht këndi ndërhyrës të rrezeve të 
diellit në zonën e dhënë.

Aleksandër Humbolt (Alexander Humboldt) sh-
kencëtar natyre dhe udhëpërshkrues gjerman.

Shumë informata për ngrohjen globale (Climate 
Change), mbështjellësi i ozonit (Ozone layer) dhe ma-
sat për mbrojtje e tyre me protokollin e Kjotos (Kyoto 
protocol) kërkoni në Internet ose literaturë tjetër.

Bëni seminar për këtë temë me të cilën edhe Ju do të 
kontribuoni për mbrojtjen e mjedisit jetësor.
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19.3. EFEKTI I KOPSHTIT TË QELQIT

Valë të shkurtra të 
rrezatimit diellor

rrezatim IC

Vallë α e keni parashtruar pyetjen: te cila zonë spek-
trale rrezatojnë trupat rreth nesh? Për shembull, trupat 
në temperaturë 300 K dhe 6000 K kanë intensitet mak-
simal të rrezatimit, të parët në pjesën infrakuqe (IC), 
por të tjerat te pjesa e dukshme e spektrit. Ky ndryshim 
i gjatësisë valore ka pasoja të mëdha prej të cilëve njëra 
është efekti i kopshtit të qelqtë.

Gjatësia valore λmax për të cilën rrezatimi i emetuar 
ka intensitet më të madh është dhënë me ligjin e Vinit 
të zhvendosjes

 
T
C

�.max , (7) 

ku C=2,89. 10–3 m.K është konstanta e Vinit, T tempera-
tura konstante. Sipas ligjit të Vinit me rritjen e tempe-
raturës, maksimumi i intensitetit në spektrin e rrezati-
mit zhvendoset kah gjatësitë valore më të vogla (fi g. 1).

Rrezatimi i Diellit me intensitet maksimal të 483 
nm lehtë kalojnë nëpër qelqin. Brenda kopshti i qelqit 
atë e absorbojnë trupat të cilët pastaj e riemitojnë ener-
gjinë. Megjithatë, temperatura e tyre është më e ulët, 
pra emisioni i rrezatimit të tyre është me ndihmën e 
gjatësisë valore (në IC pjesa e spektrit). Këto gjatësi va-
lore nuk mund të kalojnë nëpër qelq, d.m.th., qelqi i 
absorbon rrezet IC. Kështu brendësia e kopshtit të qelqit 
për ngrohje. Po ashtu sikurse qelqi e mban nxehtësinë 
prej Diellit në kopshtin e qelqit, ashtu edhe atmosfera e 
mban nxehtësinë e Tokës.
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A e keni ditur se edhe ne njerëzit jetojmë në kop-
shtin e qelqtë? Efekti i kopshtit të qelqtë është shumë fe-
nomen natyror edhe në atmosferën e tokës. Ai realizo-
het në këtë mënyrë (shiko fi gurën 2):
 

  12 km

  30 kmIC 

  50 km

 

Rrezatimi i shkurtër 
valor prej Dielli

rrezatimi 
refl ektuar

Stratosfera

Ozoni, karbon diok-
sidi dhe gazra tjerë

     rrezatimi i riemetuar 
prej sipërfaqe së Tokës

Troposfera

Sipërfaqja e Tokës absorbon pjesën më të madhe të 
rrezatimit dhe ngrohet

Fig. 2. Efekti i kopshtit të qelqtë

– Rrezatimi i Diellit kalon nëpër atmosferë së Tokës 
si rrezatim me gjatësi valore të shkurtë, më së shumti 
te zona e dukshme dhe e afërt infrakuqe prej spektrit. 
Një pjesë prej këtij rrezatimi para se të arrijë deri te si-
përfaqja Tokës absorbohet prej atmosferës, duke kyçur 
retë, por pjesë refl ektohen dhe kthehen prapa në gjit-
hësi. Megjithatë pjesa më e madhe prej rrezatimit arrin 
deri te sipërfaqja e Tokës.



390

19. Fizika e mjedisit jetësor

– Rrezatimi i cili arrin absorbohet prej sipërfaqes 
së Tokës sipas ligjit të Vini rrezatohet në zonën infra-
kuqe (sikurse energji e nxehtësisë) në troposferë të 
Tokës.

– Molekulat e avullit të ujit – H2O; karbon dioksi-
di –С02; metani–СН4, diazot oksidi N2O, ozoni – O3 
etj. (“gazrat e e qelqtë “) të cilat ekzistojnë në mënyrë 
natyrore në troposferë, e absorbojnë rrezatimin valë 
gjatë (të nxehtësisë) që bie mbi ato në rrugën prapa 
në gjithësi ashtu që troposfera nxehet. Rrezatimi që e 
lëshon troposferën është në afërsi të zonës infrakuqe 
(8–12–10–6 m).

– Molekulat e gazrave te kopshti i qelqtë e japin 
energjinë e nxehtësisë që e jep energjinë e nxehtësisë 
që e absorbon në troposferë. Përkatësish, mbështjellësi 
i ajrit e mban temperaturën e Tokës. Megjithatë, mun-
gesa e gazrave prej kopshtit të gazrave prej kopshtit të 
qelqit e zvogëlojnë temperaturën mesatare të planetit 
tonë për afërsisht 33 оС, duke shndërruar Tokën në një 
planet pa tela të sistemit Diellor.

– Sasia e kufi zuar e gazrave prej kopshtit të qelqit 
te tropopauza lejon pjesë prej rrezatimit të nxehtësisë 
të dal te stratosfera dhe jashtë prej asaj.

 IC 

 IC 

CO

SO2
CO2 NO2

 

rrezatimi që e 
lëshon Tokënabsorbimi

troposferarefl ektimi

rrezatim  
refl ektuese

Freon

Rrezatimi 
i dukshëm 

infrakuqe që 
kalon

Fig. 3. Ndotës të cilët kontribuojnë për zmadhimin e
sasisë së e gazrave në atmosferë

Efekti i kopshtit të qelqit është fenomen natyror 
dhe te ai i takon asaj që temperatura e Tokës është e 
përshtatshme për jetë. Vërtetimi për ekzistimin e efek-

tit të kopshtit të qelqitа vijnë dhe prej planetëve tjera. 
Për shembull, planeti Venera ku 90% prej atmosferës 
është СO2 temperatura e sipërfaqes është për 523оС 
më e madhe se sa kur nuk do të jetë atmosfera.
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Fig. 4. Rritja e sasisë së karbon dyoksidit në atmosferë

Çfarë është efekti i kopshti të qelqit të përforcu-
ar? Besohet se përbërja themelore e atmosferës nuk 
ndryshon milion vite, edhe pse disa komponente të 
rralla, sikurse që është СO2 ndryshojnë. Sot sasia e 
karbon dioksidi, metanit, diazot oksidit në atmosferë 
rriten shumë shpejtë se sa që ajo ka qenë rasti në të 
kaluarën (fi g. 4). Ky fakt shkakton kujdes në lidhje me 
ndryshimin global të klimës. Përveç СO2, në atmos-
ferë lëshohen dhe gazra sintetik sikurse klor–fl uor 
karbon (СFС) (freonet), të cilët kanë kapacitet për 
absorbimin e nxehtësisë 7000 herë më i madh se ai i 
СO2. Në të vërtetë sasia e zmadhuar e të gjitha këtyre 
gazrave nuk lejojnë nxehtësia të dal prej troposferës 
që kontribuojnë për ngrohjen globale të Tokës dhe 
ndryshimet globale te ekosistemi.

Vërejtëm se energjia që hyn në sistemin klimatik 
të Tokës dhe e lëshon, duke u kthye në gjithësi si rre-
zatim infrakuqe. Për t’u arritur temperatura stabile e 
sipërfaqes së Tokës dhe rrezatimi që e lëshon. Në të 
kundërtën sipërfaqja e Tokës do të vazhdon të ngrohet 
(më shumë energji hyn se sa që del).
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Çka mund të bëhet?

Në Rio de Zheneiro në vitin 1992 në Konventën 
kornizë për ndryshimet klimatike ishte shpallur ky 
përfundim: është e sigurt se zmadhimi i sasisë së gaz-
rave të lëshuara nga ana e aktiviteteve të njeriut do të 
përforcon efektin e kopshtit të qelqit, por sikurse pa-
sojë të asaj dhe përsëri nxehja e Tokës.

Efekti i kopshtit të qelqit që milion vjet ishte hirësi 
për Tokën, duket se në shekullin e fundit shndërrohet 
në kërcënim serioz, të përforcuar prej aktiviteteve të 
njeriut. Me industrializimin e dhe rritjen e banorëve, 
emisioni i sasive plotësuese të gazrave prej djegies së 
djegieve fosile, prerja e pyjeve dhe gazrat e reja sinte-
tike, rregullisht zmadhohet. Në 100 vitet e fundit sasi-
të e gazrave të kopshtit të qelqtit emetohen më shpej-
të se sa që proceset natyrore mundeshin t’i largojnë. 
Karboni i dioksidi shkëmbehen ndërmjet gjithë jetës 
të Tokës, të njohur si biosferë, she atmosfera nëpër-
mjet numrit më të madh të proceseve, prej të cilëve 
më i rëndësishëm është fotosinteza e frymëmarrjes. 
Atmosfera, po ashtu, shkëmben CO2 me oqeanet dhe 
lumenjtë. Një pjesë prej CO2, të absorbuar prej si-
përfaqes së detit, në shumë mënyra transportohet në 
thellësitë e oqeaneve të oqeanit. Përveç CO2 mund të 
shndërrohen edhe në komponime tjera.

Në fund, e pa shmangshme është edhe pyetja: çfarë 
ndryshime mund të priten si rezultat prek ndryshime-
ve te kopshti i qelqit?

Për t’u përgjigjur drejtë duhet të dihet se lidhja 
ndërmjet koncentrimit të gazrave në atmosferë dhe 
ngrohja që ato e shkakton nuk është në përgjithësi të 
thjeshtën. Nga ana tjetër, edhe lidhja ndërmjet ngro-
hjes globale dhe ndryshimit global të klimës është 
akoma është më e ndërlikuar.

Për dallim prej shumë zonave tjera në shkencë, 
eksperimentet në lidhje e efektin e kopshtit të qelqit 
në kushte laboratorike nuk mund të bëhen. Prandaj 
mënyra më e mirë për studimin e ngrohjes globa-
le, e shkaktuar prej efektit të përforcuar të kopshtit 
të qelqit është nëpërmjet modeleve numerike të cilët 
kryhen me kompjuter të fortë.

Vlerësimet më të reja për zmadhimin e tempera-
turës së ajrit është se në vitin 2100 do të jetë 1 dhe 
3,5°C në lidhje me temperaturën mesatare të sotsh-
me. Sipas skenarit “status quo” në vitin 2100 si rezul-
tat i rritjes së temperaturës niveli detar do të zmadho-
het për 15 deri 95 cm në lidhje me nivelin e sotshëm. 
Prognozat e më përparshme parashikojnë rritje të ni-
velit të detit për shkak të prishjes së shkrepit të ft ohtë 
në Antarktik, por sot llogaritet se çrregullimet e atilla 
llogaritin si të atilla prishjet janë shumë pak të besue-
shme në raport të mijëvjeçarit. Edhe pse është e pa-
mundshme të bëhen parashikime më precize të siste-
mit klimatik global, megjithatë është e qartë se duhet 
ta ruajmë edhe të kujdesemi për mjedisin ku jetojmë.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Si sqarohet efekti i kopshtit të qelqit dhe çka 

kontribuon për zmadhimin e temperaturës te kopshti 
i qelqit?

2. Nëse temperatura e trupit është 300C, sa është 
gjatësia vlera e rrezatimit? Nëse temperatura e Diellit 
është 6000 K, ku është maksimumi i këtij rrezatimi? 
Çfarë përfundon? (C=2,89. 10–3 m.K)

(Përgjigje: Тrupat në Tokë emetojnë rrezatim IC 
me gjatësi valore λ = 9,5 μm; por Dielli me rrezatim 
λ = 480 nm. Sikurse vërehet edhe prej grafi kut te fi g. 1 
e para te IC, por tjetra te pjesa e dukshme e spektrit)

3. Çfarë është efekti i kopshtit të qelqit të përfor-
cuar?

4. Çfarë ndryshime mund të pritem si rezultat prej 
ndryshimeve te kopshti i qelqit?

5. Pse ndërmjet temperaturës ditore dhe të natës e 
Hënës ka ndryshim të madh?

Më shumë informata për efektin e kopshtit të 
qelqit (Grynhaus eff ect) kërkoni në Internet ose tjetër 
literaturë. Bëni projekt në këtë temë.
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19.4. MBËSHTJELLËSI I 
OZONIT NDRYSHON

Ozoni i vendosur, kryesisht, në stratosferë e absor-
bon rrezatimin ultravjollcë të dëmshëm (UV) prej 
Diellit dhe mbrojtja e jetës së Tokës. Por, vitet e fundit 
njerëzit e kanë rrezikuar mbështjellësin e ozonit duke 
lëshuar në atmosferë substanca të cilat e zhdukin ozo-
nin e stratosferës dhe prishin baraspeshën e vendosur të 
natyrës. Koncentrimi i tyre varet prej gjerësisë gjeogra-
fi ke, kohën vjetore dhe lartësinë mbidetare.

Zemja

UV-A – 400 – 320 nm
UV-B – 320  – 280 nm
UV-C  – 280 – 100 nm

Toka

Fig. 1. Absorbimi i rrezatimit UV me energji të 
madhe prej mbështjellësit të ozonit

Ozoni (O3) është forma e oksigjenit elementar i cili 
ka 3 atome në çdo molekulë, në vend 2 si molekulë i 
oksigjenit (О2). Ozoni krijohet me stratosferën (10–15 
km prej sipërfaqes së Tokës) në reaksion ndërmjet mo-
lekulave të oksigjenit dhe rrezatimit të diellit (UV) me 
gjatësi valore 176–244 nm në procesin të quajtur fotoli-
za. Pastaj molekulat O2 zbërthen në atome i cili me O2 
molekulat e tjera formon ozon O3 (fi g.2).

Edhe pse rrezatimi ultravjollcë i diellit rregullisht 
prodhon ozon të ri këto molekula të ozonit në mënyrë 
të kontinuar zhduken në varg të reaksioneve katalinike 

nga e ana e komponime natyrore të cilat përmbajnë ok-
sigjen, azot, hidrogjen, klor dhe brom. Këto substanca 
prej gjithmonë kanë qenë prezent në atmosferë, shumë 
herët para se të fi lloj njeriut ta ndot atmosferën. Ato vij-
në prej tokës dhe oqeaneve, në formë të metilkloridit, 
metilbromidit, azot monoksidit dhe e vendosin baras-
peshën stabile natyrore e cila më së shumti pak është 
prishur prej aktiviteteve ciklike të Diellit.

  hf

O2UVO2 F�

32 O2O2O2 F�

1. Fotoliza e oksigjenit

2. Sinteza e ozonit

Fig. 2. Fotosinteza e ozonit

Rreth 90% prej ozonit është vendosur te stratosfera 
me koncentrim maksimal ndërmjet 19 dhe kilometrit 
25 i shikuar prej sipërfaqes së Tokës. Fundi i rezervuarit 
të stratosferës së ozonit është caktuar me lartësinë e tro-
popauzës–zona kufi tare e izoterm ndërmjet troposferës 
dhe stratosferës, me lartësi prej 8 deri 10 km mbi polet 
dhe gati 18 km mbi ekuator.

 

 

 

 

 

Koncentrimi i ozonit 
temperatura

Mbështjellësi i 
ozonit
Mbështjellësi i 
ozonit

Fig. 3. Ozoni e cakton strukturën e temperaturës së 
stratosferës

Mesosphere
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Pasi procesi i fotolizës lirohet struktura e tempera-
turës lirohet nxehtësi, ozoni e cakton strukturën e tem-
peraturës të stratosferës. Pas rënies në troposferën, në 
stratosferë temperatura rritet (fi g. 3). Prej grafi kut vëre-
het se atje kur temperatura është më e ulët mbështjellësi 
i ozonit është më e trashë.

Si është gjendja e mbështjellësit global të ozonit sot?
Sot më shumë është e qartë se nivel global i ozonit 

është dukshëm më e ulët prej nivelit të konstatuar para 
vitit 1980. Kërcënimi mbështjellësi i ozonit janë aktivi-
tetet të ndryshme të njeriut sikurse janë, për shembull, 
substancat të cilat shfrytëzohen në frigorifer dhe spray 
(klor fl uor karbonet –CFC). Ato janë shumë inert dhe 
të pa zbërthyeshëm në ujë gazra, të cilët sipas rrugës së 
konvencionit (qarkullimi) i ajrit transportohen në stra-
tosferë. CFC në stratosferë absorbojnë fotone të ener-
gjetik të lartë prej rrezatimit të Diellit (230 nm) dhe fi -
tohet klor i lirë. Njëherë klori i lirë e zhduk ozonin (si 
katalizator) në serinë e reaksioneve katalitike (fi g. 4). 
Reaksionet realizohen në stratosferë gjatë temperatura-
ve ekstreme të ulëta (–800C).

Bromi prej bromofl uorit të cilët shfrytëzohen për 
shuarjen e zjarreve me rrezatim UV, po ashtu, mund të 
jetë i liruar në stratosferë. Bromi ka 30 herë aft ësi më të 
madhe për zhdukjen e ozonit prej klori. Derivatet ha-
logjenë të karbon hidratet të cilët në vend të fl uorit dhe 
klori përmbajnë element tjetër halogjen sikurse, për 
shembull, brom, jod etj.. mund të ekzistojnë më shumë 
se qindra vite te stratosfera. Të lëvizura prej rrymave 
ajrore CFC gazrat janë kërcënim për mbështjellësin e 
ozonit edhe në dekadat e ardhshme.

Kërcënimi i ozonit është edhe N2O prej aeroplanëve 
supersonik të cilët fl uturojnë në pjesë të ulëta të stratos-
ferës. Oksidet e azotit krijohen prej mjeteve transpor-
tuese, termocentralet, proceset industriale të djegies.

Sasia e këtyre gazrave është shumë herë më e mad-
he prej klorit dhe bromit që arrin normalisht prej oqea-
neve në formë të metil kloridit dhe metilit bromit. Këto 
gazra sintetik të lëshuar në atmosferë e zhdukin ozonin 
me pasoja serioze globale.
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Rrezatimi i Diellit

Mbështjellësi i 
ozonit

Fig. 4. Zhdukja e ozonit gjatë reaksionit të rrezatimi 
CFC dhe UV

Zhdukja e ozonit që është rezultat gjatë reaksionit të 
monoksidit të azotit (NO) si katalizator dhe UV rreza-
timi rrjedh kështu:

Rrezatimi UV

Rrezatimi UV 
vepron mbi 
molekulat 
CFC...

....dhe largon 
Cl atom

Cl atomi vepron me 
molekulat e ozonit

...shkëput atom të 
oksigjenit dhe krijohet 
ClO dhe oksigjen O2

Kur atomet e lira të 
oksigjenit veprojnë 
me ClO...

...edhe të dy atomet e oksigjenit 
formojnë molekulë të oksigjenit 
 Atomi i lirë i Cl më tutuje 
mund të zhduk edhe atome tjera 
të ozonit.
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Për krijimin e NO ndikim ka edhe rrezatimi kozmik 
(rrezet kozmike të poleve hyjnë gati paralelisht me vijat 
e forcave magnetike). Shpërndarja hapësinore gjatë for-
mimit të NO tregon se fusha magnetike e Tokës ka ndi-
kim indirekt në koncentrimin e NO, por sipas asaj edhe 
ozoni. Hulumtimet tregojnë se prodhimi i NO është më 
e madhe se polet, por logjikisht vijon se edhe vrimat e 
ozonit janë pikërisht atje. Njëkohësisht për zhdukjen e 
ozonit mbi polet kontribuojnë edhe prania e sasive të 
mëdha të klorite dhe bromit.

Ozoni krijohet nëpërmjet gjithë vitit në stratosferën 
mbi brezin e ekuatorit. Nëpërmjet rrymave ajrore ai 
transportohet kah gjerësitë polare gjeografi ke.

Humbjet e ozonit në veçanti janë të mëdha mbi 
Antarktikun. Prandaj kontribuojnë edhe retë polare të 
stratosferës të cilat e tërheqin avullin e ujit dhe absor-
bojnë komponimet e azotit. Me ardhjen e të ashtuqu-
ajturave pranvera e antarktikut në shtator (paraqitja e 
diellit dhe rrezeve UV), rezervuarët stabile kalojnë në 
lloje të aktive të klorit dhe bromit te sipërfaqja e reve 
polare të stratosferës dhe me efi kasitet të madhe e zh-
dukin ozonin. Rezultatet prej asaj janë: humbja më 
shumë se 40% ozon për kohën e shtatorit dhe tetorit 
(kur stuhia polare–erëra të perëndimit të fuqishme bar-
tin ozonin) dhe më të madhen deri më tani vrimën me 
sipërfaqe prej 24 milionë km2 (shiko fi g. 5, 6, 7).

Megjithatë, zhdukja e ozonit mbi Arktikun nuk 
është aq e madhe, për shkak të dy shkaqe: temperatura 
në stratosferë rrallë arrihet vlerat nën –80 оС për shkak 
të ndryshimit të rregullt të masave ajrore prej gjerësitë 
mesatare gjeografi ke; qarkullimi mbi Arktikun ndërpri-
tet para fundit të dimrit para dritës së Diellit të shkak-
ton procese sikurse mbi Arktikun.

Në përgjithësi, prej vitit 1970, ozoni i përgjithshëm 
ka tendencë të zvogëlimit kudo përveç mbi ekuatorin 
(mbështjellësi i ozonit sot duket si shkrep i vjetër i lir-
shëm). Nëse përjashtohet brezi i ekuatorit, ku nuk ka 

ndryshime të dukshme në ozon, rënia mbi gjerësitë me-
satare gjeografi ke dhe polare në periudhën 1984–1993 
në lidhje me vitin 1964 është më shumë se 2 herë.

 

 

 Ozonska dupka
 24 milioni km2  

Vrima e ozonit 24 
milion km2

Fig. 5. Vrima e ozonit në Antarktik.

Në troposferë, përkundrazi, koncentrimet e ozonit 
në gjerësitë gjeografi ke veriore mesatare, në 100 vitet e 
fundit janë madhuar për më shumë se 2 herë dhe janë 
me tendencë të rritjes. Ky ozon nuk mund t’i kompen-
son humbjet në stratosferë.

Për dallim prej ozonit te stratosfera, e cila ka rol të 
fi ltrit pozitiv të rrezatimit UV, ozoni i troposferës, edhe 
pse kimikisht identik, ka veti krejtësisht ndryshe, de-
struktive. Ai është fuqishëm relativ me molekulat tjera 
dhe koncentrimet e veta të larta janë toksike për siste-
met e gjallë dhe i dëmton qelizat e tyre.

 

(1) 

(2) 

a)                                        b) 

(1) Para vrimës së 
ozonit

(2) Vrima e ozonit

Fig. 6. Profi li vertikal i ozonit stratosfera а) mbi Antarktik (1) 
tetor 1962–1971 dhe (2) 2 tetor 2001; b) mbi Arktik – (1) 



395

19. Fizika e mjedisit jetësor

mars 1988–1997 dhe (2) 30 mars 1996
( ) r

Fig.7. Zgjerimi i vrimës së ozonit mbi Antarktikun në vitin 
1980, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 2000, 2001

Pasojat prej zhdukjes së ozonit.
Ozoni ndikon mbi baraspeshën e pranimit dhe kthi-

min e nxehtësisë prej sistemit Toka–atmosfera me paso-
ja të pa parashikuara. Ozoni e refl ekton rrezatimin in-
frakuqe e cila riemeton prej Tokës dhe e kthen prapa 
kah ai, duke nxehur te shtresat më të ulëta (efekti i kop-
shtit të qelqit). Kështu zmadhimi i ozonit te troposfe-
ra, në veçanti në afërsi të tropopauzës, shkakton ngro-
hje, ndërsa zvogëlimi i ozonit të stratosferës shkakton 
ft ohje.

Pasi ozoni fuqishëm e absorbon rrezatimin UV prej 
spektrit të Diellit me gjatësi valore më zë shkurtër se 
280 nm lejon vetëm pjesë të tij të vjen deri te sipërfaqja 
e Tokës. Zhdukja e ozonit shkakton nivel të zmadhuar 
të rrezatimit UV–B te sipërfaqja e Tokës e cila është me 
pasoja të mëdha për botën e gjallë: kanceri i lëkurës, ka-
tarakt i syve (mjegullia e thjerrëzës së syve), dëmtimi i 
DNK, zvogëlimi i efi kasitetit të sistemit imunologji, pri-
shja e disa ekosistemeve, në veçanti të fi toplanktonit i 
cili është bartës kryesor i CO2 dhe pasoja prej ndryshi-
mit të klimës.

Çfarë mundet të bëhet për mbrojtjen e mbështjellë-
sit të ozonit? Zhdukja e shqetësimit të mbështjellësit të 
ozonit i angazhon së pari shkencëtarët dhe profesioni-
stët, por pastaj dhe organizatat botërore. Për të gjetur 
dalje prej gjendjen së krijuar në lidhje,e mbështjellësin 
e ozonit Këshilli qeveritar i UNEP– United National 

Environmental Programme – organizata për mjedisin 
jetësor pranë OKB, në vitin 1977 i vendosi themelet e 
aksionit ndërkombëtar për mbrojtjen e mbështjellësit të 
ozonit. Në vitin 1985 me Konventën e Vjenës detyrohen 
vendet ta mbrojnë shëndetin e njerëzve dhe mjedisit t 
jetësor dhe të përgatitin masa konkrete.

Me protokollin e Montrealit prej vitit 1987 janë 
dhënë masa konkrete dhe kërkon CFC deri në fund të 
vitit 1994 ta zvogëlojnë për 20 %, por deri 1998 për 50 
%. Edhe përveç masave vështir është të shkakton kur 
mbështjellësi i ozonit do të rikthehet në gjendjen pa-
raprake.

     Paul Crutzene            Mario Moina      Sherwood Rowlend

Për kontributet në ndriçimin e reaksioneve kimi-
ke gjatë zhdukjes së ozonit. Shpërblimin Nobeël për 
kimi në vitin 1995 e ndan Paul Crutzene (1933–) prej 
Institutit Maks Plank, Mario J. Moina (1943 –) prej 
Masaçuset, Instituti për teknologji dhe F. Sherwood 
Rowlend (1927–) prej Universitetit të Kalifornisë.

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Si sqarohet krijimi i ozonit dhe ku ndodh ai?
2. Çfarë ndikimi ka mbështjellësi i ozonit për jetën 

e Tokës?
3. Si zhduket ozoni dhe cilat janë pasojat prej zh-

dukjes s. Madhe të mbështjellësit të ozonit të Tokës?

Më shumë informata për mbështjellësin e ozonit 
(Ozone layer) kërkoni edhe në Internet.

Shkruani projekt për mbrojtjen e mbështjellësit të 
ozonit.
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19.5. NDIKIMI ZHURMËS MBI 
ORGANIZMAT E GJALLA

Me zhurmë nënkuptohet zë me intensitet të madh 
dhe veprim me kohëzgjatje të gjatë. Valët e zërit të ci-
lët veprojnë si zhurmë mund të ketë të gjitha frekuen-
cat e mundshme në lëmi të zërit të dëgjimit.

Zhurma është njëra prej faktorëve të mjediseve të 
përafërta të cilat kanë ndikim negative mbi punën e 
jetës së njeriut. Zhurma është problem serioz në mje-
diset urbane. Hulumtimet tregojnë se mjetet transpor-
tuese kanë ndikim më të madh në krijimin e zhurmës, 
rreth 90 %.

Zhurma mund të jetë: urbane, që e shkaktojnë, 
para së gjithash, automjetet motorike në komunika-
cion, dhe industriale, që krijohen prej makinave dhe 
motorëve të ndryshme gjatë punës së tyre.

Zhurma intensive, por në veçanti zhurma afatgjate 
dëmshëm vepron mbi organizmin e njeriut: shkakton 
çrregullime nervore dhe sëmundje, e ngrit shtypjen e 
gjakut dhe e dobëson dëgjimin. Zhurma e madhe mund 
të shkakton aritmi të zemrës dhe tension të muskujve.

Në pajtim me teorinë e rezonancës, qimet e veçan-
ta prej membranës të bazilar (ajo është përgjegjëse 
për atë që veshi i njeriut i dallon tone e veçanta), të 
detyruar të lëkunden me kohë zgjatje të madhe, por 
me atë i humbin vetitë e aft ësisë për madhësinë e fre-
kuencave të zërit i cili i përgjigjet zhurmës të krijuar 
prej goditjeve të çekiçit në muret kazanit.

Të përkujtohemi vetë te disa karakteristikave fi zike 
të valëve të zërit.

Fuqia ose intensiteti I të valës së zërit si karakteri-
stikë energjetike është proporcional me katrorin e am-
plitudës së shtypjes akustike pmax dhe në proporcion të 
zhdrejtë me rezistencë akustik të mjedisit Ra=/v.  Për 
valën e rrafshët longitudinale vlen:

I A v
p

v
p

R
� � �

1
2 2

2 2
2 2

	
/

max max

a2
  , (1) 

ku α është amplituda e valës së zërit, Ω është fre-
kuenca rrethore, v është shpejtësia e përhapja e valës. 

Domethënë, duke matur amplitudën e shtypjes aku-
stike lehtë përcaktohet intensiteti i zërit.

Niveli i volumit. Veshi i njeriut është i ndjeshëm të 
intervalit të gjerë të frekuencave (20 Hz < f < 20 kHz) 
të cilët kanë edhe intensitetit të caktuar. Zëri intensite-
ti i të cilit është marrë se është njësia Imax = 1 W/m2 sh-
kakton dhembje. Ky intensitet maksimal i zërit që ves-
hi e regjistron me ndjeshmëri të dhembjes quhet kufi ri 
i dhembjes ose kufi ri i sipërm i ndjeshmërisë.

Vlera minimale e intensitetit të valës së zërit i cili 
shkakton ndjeshmëri për zërin është pragu i dëgjimit. 
Ai gjatë frekuencës prej f = 1000 Hz është Imin = 10–12 

W/m2.
Për shkak të,madhësisë madhe të intensitetit të 

zërit në zonën e dëgjimit, shfrytëzohet niveli i volu-
mit të zërit. Niveli i volumit L me çfarëdo intensitet I 
caktohet me:

 
min

log
I

IkL   �   (2) 

ku k është konstante; I intensiteti i zërit; Imin intensite-
ti i zërit referent – pragu i dëgjueshmërisë f=1000 Hz. 
Kur te barazimi (2) do të merret k=1 niveli i volumit 
shprehet me njësi i bardhën (B), por kur k=10, ky ni-
vel shprehet me decibelë (dB).

Megjithatë, këto nivele më së shpesh shprehen me 
dhjetë herë njësi më e vogël, të ashtuquajtur decibel 
(dB), pra të shprehur në decibel intensiteti minimal 
dhe maksimal të zërit përkatësisht janë 0 dhe 120 dB.

Zvogëlimi i zhurmës bazohet në dy ligje themelore 
të cilët në kufi jtë e gjerë janë valid edhe për përrenjtë 
tjerë të energjisë–valët mekanik, valët elektromagne-
tik (të dritës, rëntgen dhe rreze y).

Ligji i parë është zvogëlimi intensitetit të zërit I me 
katrorin e largësisë r:

  
2

1~
r

I  (3) 

Si mund ta kontrollojmë atë ligj? Largësisë r1 = 1m 
prej burimit S normal në përhapjen e zërit le të ven-
doset sipërfaqet α (fi g.1). Sipërfaqja α është katror me 
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brinjë x dhe syprinë x2. Nëse për kohën prej 1 s vala 
e zërit nëpër sipërfaqen α bart energji 1J, në pajtim e 
përkufi zimin e intensitetit të zërit nëpër α do të jetë 

2
21 mW1

x
I � .  

Në të njëjtën mënyrë, të shqyrtojmë në largësi dy-
fi sh më të madhe (r2 = 2m) katrori B me brinjë 2x. 
Nëpër atë për 1 s bartet njëjta energji të valës së zërit. 
Sipas përkufi zimit nëpër sipërfaqen 4x2 do të jetë 

2
22 mW

4
1
x

I � . 

 

A B 

r2 
r1 

x 2x

2x 

S 

Fig. 1. Zvogëlimi i intensitetit të zërit I me katrorin 
e largësisë rprej shprehjes

Gjatë krahasimit të intensiteteve I1 dhe I2 vërehet 
se nëse largësia prej burimit zmadhohet dy herë, in-
tensiteti i zërit do të zvogëlohet katër herë:

  2
1

2
2

2

1

r
r

I
I

�  (4) 

Ligji i cili e jep ndikimin e intensitetit prej fak-
torit gjeometrik (largësia) është valid nëse zëri nuk 
zvogëlohet prej faktorëve tjerë.

Kur vala e zërit kalon nëpër mjedisin elastik për 
shkak të rezistencës së rezistencës së mjedisit një pjesë 
prej energjisë së tij shndërrohet në nxehtësi, por pje-
sa tjetër është për përballjen e fërkimit të brendshëm. 
Pasi intensiteti i valës së zërit është proporcional me 
katrorin e amplitudës, gjatë kalimit nëpër mjedisin me 
trashësi x, për shkak të absorbimit të energjisë rënia e 
intensitetit të valës së zërit është dhënë me:

 I Ix
x� o  e -+ , (5) 

ku Io është intensiteti i valës ndërhyrëse, Ix është inten-
siteti i valës pas kalimit nëpër mjedisin e materialit x, 
por është koefi cienti i absorbimit. Koefi cienti i absor-
bimit për mjedise materiale të ndryshme ka vlera të 
ndryshme, por varet prej frekuencës.

Veti më të mira të izolimit të zërit kanë materialet 
poroze, si stiropori, pambuku, sfungjeri etj. Po ashtu 
duhet të kemi parasysh se pengesat e zërit ose ekra-
ne të cilat shfrytëzohen si mbrojtje prej zërit duhet 
të kenë dimensione më të mëdha se gjatësia valore e 
valës së zërit. BNë rastin e kundërt do të vjen deri te 
difraksioni, pra zëri do të përhapet edhe pas ekranit. 
Për zërin në zonën e dëgjimit, madhësia e gjatësisë va-
lore në ajër është prej 1,7 cm deri 17 m.

Mbrojtja prej veprimit të dëmshëm të zhurmës re-
alizohen edhe ashtu që në afërsi të aeroporteve bë-
hen mure të lartë, te të cilët më së shpeshti mbillen 
drunj të cilët me refl ektim të shumëfi shtë (referbera-
cion) të valëve të zërit e zvogëlojnë intensitetin e tyre. 
Mbrojtje të atillë janë bërë edhe përveç komunikacio-
nit, në afërsi të të cilit ka barishte të mëdha.

Njeriu sa më mirë do të ruhet prej zhurmës nëse 
banimi zgjidhet larg rrugëve të mëdha dhe aeropor-
teve. Njëkohësisht gjatë ndërtimit të shtëpive duhet të 
shfrytëzohet materiale të cilët kanë izolim të mirë të 
zërit.

Me ligjin për mbrojtje është lejuar niveli i zërit për 
frekuencat më të lartë është prej 70 deri 80 dB, por për 
frekuenca të ulëta 90–100 dB. Për hapësira të caktu-
ara ku është e nevojshme qetësi më e madhe të sh-
kruar janë edhe nivele më rigoroze të zërit. Kështu, 
për shembull, në spitale është deri 15 dB, në biblio-
tekë deri 20 dB, por në dhomat fj etjeve prej 20 dB deri 
30 dB.

Niveli i volumit të zërit prej shkaktues të ndryshëm 
të zhurmës është treguar te tabela 1.
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Tabela 1.
Burimet e zërit L(dB)
pragu u dëgjimit
pëshpëritja në largësi
bisedë e zakonshme
rrugë profi tuese mesatare
bisedë me zë, komunikacion
rrugë profi tuese, kalimi i trenit
motor i aeroplanit të shpejtë (20 m)

0
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90
120

Për të mbrojtur njerëzit prej zhurmës në mjediset 
urbane kryhen me matje të zhurmës. Matja e zhurmës 
bëhet me aparat i cili quhet tonometër përkatësisht fo-
nometër (fi g. 2). Me atë përcaktohet niveli i zërit dhe 
lartësia e tij.

 

 
Fig. 2. Sonometër.

 SHEMBULLI 1. Sa është niveli i volumit të zërit në 
largësi 500 m prej motorit të aeroplanit reaktiv nëse 
në 50 m volumi është L1=140 dB, por intensiteti i 
zërit L1=140 dB?

Zgjidhje: Intensiteti i largësisë 500 m sipas bara-
zimit (4) është:
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Niveli i volumit të zërit përkatësisht:
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Vlera e fi tuar e pragut të dhembjes. Prej këtu për-
fundohet se 500 m është largësia më e vogël te e cila 
punëtorët mund të afrohen deri te aeroplani reaktiv 
pa rrezik se do ta dëmtojnë dëgjimit.

ZGJEROJE NJOHURINË TËNDE

Lëkundjet mekanike frekuenca e të cilave i përfs-
hin infrazë (f  < 16 Hz) dhe pjesë prej zonës së zërit i 
takojnë të dridhjeve ose vibracione.

Trupi i njeriut si tërësi mund të llogaritet si si-
stem i lëkundjes së përbërë me masën e vet, elasti-
citeti dhe ngulfatja. Çdo element prej trupit ka fre-
kuencën e vet. Ngacmimi i atyre frekuencave zako-
nisht ndodh në mjetet transportuese, nëpërmjet ma-
kinave lëkundëse me të cilat punohet, ose nëpërmjet 
mbështetësen në të cilën qëndrohet.

Megjithatë, dukuritë rezonante gjatë ndikime të 
qeta të jashtme, pasi koefi cienti i ngulfatjes për orga-
nizmin është shumë i madh, shumë vështir realizo-
het. Këto vibracione, veprojnë në mënyrë rezonan-
te, mund të shkaktojnë dëmtim të organizmit. Për 
shembull, për rezonancën e mollës së syrit zvogëlo-
het çiltërsia e pamjes. Njëkohësisht vibracionet e gja-
ta dhe intensive mund të sillen deri te destruksioni i 
qelizave dhe organe të veçanta ose sëmundjet tjera.

Mbrojtja prej infrazërit dhe vibracioneve shumë 
vështirë realizohet.

Pyetje dhe detyra
1. Pikat А dhe B shtrihen në drejtëzën e njëjtë me 

burim pikash të zërit. Në pikën А niveli i volumit të 
zërit është 60 dB, por te B – 50dB. Largësia ndërmjet pi-
kave është AB=5 m. Sa është largësia prej burimit deri te 
pika А?  (Përgjigje: 2,3 m)

2. Për sa do të ndryshon volumi i zërit në dy pika të 
cilat përkatësisht janë në largësi 1 m dhe 10 m prej bu-
rimit të zërit?

(Përgjigje: 20 dB)
3. Në largësi 5 m prej burimit të zërit niveli i volumit 

të zërit është 100 dB. Sa është volumi i zërit në largësi 10 
m prej burimit të zërit?

(Përgjigje: 94 dB)
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19.6. NDIKIMI I RREZATIMIT 
JONIZUES MBI ORGANIZMAT 
E GJALLA

Rrezatimet jonizuese kanë veprim të fuqishëm te të 
gjitha organizmat e gjalla duke fi lluar prej baktrieve dhe 
viruseve deri te sisorët. Karakteri dhe pasojat prej asaj 
varen deri te doza dhe prej llojit të rrezatimit. Një rre-
zatim të njëjtë vepron ndryshe mbi orane të ndryshme.

Mbi materien e gjallë rrezatimet jonizuese të cilat fi -
tohen prej burimeve të ndryshme:

– Rrezet kozmike. Rrezatimi kozmik është i prani-
shëm kudo dhe llogaritet se është njëra prej faktorëve 
të ndryshëm të cilët shkaktojnë mutacione spontane të 
cilat janë të rëndësishme për evolucion të jetës. Pasi in-
tensiteti i rrezatimit kozmik rritet me rritjen e lartësisë, 
me zmadhimin e rrezikut prej dëmtimeve radioakti-
ve te udhëtarët në komunikacionin ajror. Kështu, për 
shembull, për kohën në verën Nju–Jork–Paris doza me-
satare që e pranon një udhëtar është afërsisht 30 μSv.

Doza prej rrezatimin kozmik gjatë verë 
supersonike e lartësia prej 19 km

Shtegu Koha
(orë)

Doza
(μGy)

Sidnej–Akapulko
Njujork –Paris
Los Anxhelos–Paris
Çikago–Paris
Njujork–Londër
Los Anxhelos – Njujork

6.2
2.6
3.8
2.8
2.4
1.9

21
24
37
26
22
13

– Burime natyrore radioaktive. Këto janë gjerësisht 
të shpërndara në koren e tokës. Më së shpeshti hasen 
238U, 232Th, 226Ra  dhe produktet e zbërthimeve të 
tyre, prej të cilave më së shpeshti është radoni Rn. Ai 
në formë të gazit del prej tokës dhe koncentrohet në ha-
pësirat e mbyllura. Përveç radionuklidëve të përmen-
dura, në natyrë e kanë 40K radioaktiv dhe izotopet ak-
tive të 14C dhe 3H të cilët ngelin gjatë bombardimit me 
rrezatim kozmik.

– Radioaktiviteti në ushqim dhe ujë. Prej ushqimit 
dhe ujë në organizëm futen shumë radionuklidë dhe 
pjesë e mirë prej tyre deponohen te qelizat e organiz-
mit. Ato janë më së shpeshti radionuklidë prej familjes 
së uraniumit dhe toriumit, kaliumit dhe karbonit. Pas 
luft ës së II–të botërore provat nukleare në atmosferë, 
sasia e madhe e radioaktivitetit ceziumi 137Cs e kanë 
kontaminuar tokën dhe pothuajse botën biologjike. 90Sr 
radioaktiv te organizmi deponohet në skelet ngjashëm 
sikurse edhe kalciumi ku ngel shumë vite duke rreza-
tuar jo vetëm qelizat e eshtrave, por edhe indet prej të 
cilave bëhet gjaku. 137Cs në organizëm qëndron shumë 
shkurtë dhe deponohet në mënyrë uniforme. 131J është 
izotop që pak jeton i cii në mënyrë selektive akumulo-
het te gjëndra tiroide.

Çdo produkt ushqimor ka më shumë ose më pak 
radionuklidë. Më së shumti haset 40K 226Ra dhe 238U 
dhe produktet përkatëse të zbërthimit të tyre. Te tabela 
2 është dhënë sasia e 40K dhe 226Ra te ndonjë produkte 
ushqimore.

Ushqimi 40K 
(Bq/kg)

226Ra 
(Bq/kg)

banana 134 0.038
kafe braziliane 213 38–268
karotë 130 0.022 – 008
patate e bardhë 130 0.038 – 0.1
birrë 15,0 0.02
mishi i kuq 115 0.038
grosha 178 0.076 – 0.2
uji për pije / 0 – 0.006

– Ekspozimi profesional i rrezatimit. Gjatë shfrytë-
zimit të preparateve radioaktive në veprimtari të 
ndryshme, pjesë e mirë e njerëzve të cilët profesionali-
sht punojnë të eksponuar në rrezatim. Ajo është rast më 
i sheshtë gjatë punës me aparatet për radiografi , rrezet 
Х, burime neutrone, akcelatori etj. Ajo është edhe për 
njerëzit t[ë punësuar në centralet nukleare.

– Rrezatimi gjatë diagnostifi kimeve dhe terapisë. 
Radioaktiviteti shfrytëzohet për diagnostifi kim edhe 
për terapia e disa sëmundjeve. Rrezatimi mjekësor në 
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tërësi është e dobishme: kontrollet diagnostike rëntgen 
është formë më e përhapur në rrezatimin medicinale. 
Të dhënat fl asim se vendet e zhvilluara normat vjetore 
lëvizin prej 300 deri 900 kontroll në çdo 1000 banorë, 
te të cilët nuk janë përfshirë të dhënat për inçizim të 
dhëmbëve dhe radiografi a masovike të mushkërive të 
bardha. Dozat terapeutike janë më të mëdha por, në atë 
rast vlerësohet sa ajo është ekspozuar në rrezatim është 
e dobishme për pacientin, pas marrë parasysh në efektet 
krahasuese që po ashtu do të paraqiten.

Si rezultat i eksplodimeve nukleare, përveç tjerave, 
mjedisi jetësor e kontaminojnë edhe 137Cs, i cili është 
i ngjashëm me 90Sr, pastaj izotopet e plutoniumit 239Pu 
dhe 240Pu.

Si burime të rrezatimit jonizues numërohen edhe 
provat eksperimentale nukleare edhe eksplodimeve, 
avaritë eventuale prej fabrikave nukleare (centrale nu-
kleare).

Provat nukleare realizohen për të testuar aft ësinë 
shkatërruese të armëve nukleare. Ato realizohen në 
atmosferë, nëntokë dhe nën ujë. Në çdo rast, në mje-
disin te i cili ato bëhen, shkakton zhdukje të mjedisit 
jetësor për njëmijë vitet e ardhshme. Për shembull, në 
shkretirën afër Las Vegas në Nevadë (SHBA), janë rea-
lizuar prova nukleare nën tokë të cilat kanë bërë ndotje 
radioaktive që ai regjion akoma natën shndritë, por vi-
zitorët nuk guxojnë të qëndrojnë më shumë se gjysmë 
orë për të mos jenë të rrezatuar.

 

rrezatim

rrezatim

molekula e ujit

radikal 
rrezatim

Fig. 1. Mënyrat e mundshme të dëmtimit të 
molekulave DNK me rrezatim.

Ndryshimet biologjike që janë rezultat i rrezatimit në 
rend të parë i përkasin veprimit të veprimit jonizues. 
Formimi i çift eve jonike dhe ndodhja e radikalëve të lira 
reaktive dhe shkaku për shndërrimet dhe krijimi i pro-
duktive kimike përfundimtare.

Nën veprimin e rrezatimit molekula e ujit zbërthe-
het, d.m.th., krijohet radioliza ku formohen radikalet e 
lira radioaktive H+, OH– dhe НО2 sikurse edhe Н2О2. 
Këto radikale reagojnë me molekulat tjera të sistemit bi-
ologjik, ku fi tohen lloje të reja të molekulave. Radikalet 
te tretja e ujit reagojnë me molekulat organike ashtu që 
prej atyre i marrin atomet e Н madje edhe pjesë të plota 
prej molekulës (pjesa tjetër prej molekulës quhet radi-
kal organik) duke këputur lidhjet molekulare. Për efek-
tin biologjik është e rëndësishme pikërisht zbatimi i ra-
dikaleve të atilla organike të cilët zakonisht vijnë në re-
aksion me radikalet tjera ose me oksigjenin molekular 
ku fi tohen lloje të reja të molekulave.

Pasojat prej rrezatimit
Sipas natyrës së vet, rrezatimi është i dëmshëm për 

organizimin njerëzor. Madje edhe për doza të vogla, 
rrezatimi mund të indukton ndryshime të cilat në radhë 
me kohën mund të sjellin deri te ndryshime gjenetike 
ose, pra, deri te zhvillimi i kancerit. Për doza të larta, 
rrezatimi i zhduk indet, i zhduk organet dhe mund të 
shkakton vdekje. Kuptohet, dëmtimet gjatë dozave të 
larta bëhen të dukshme vetëm pas disa orëve, por për 
të zhvilluar kancerin, duhet të kalon kohë më e gjatë. 
Deformimet trashëguese dhe sëmundjet të shkaktuara 
prej dëmtimit gjenetik për shkak të rrezatimit krijohen 
te gjeneratat që vijnë.

Pasojat gjenetike të radioaktivitetit ndahen në: 
aberracione kromozome dhe mutacione të gjenit.

Aberracionet kromatike. Rrezatimi krijon aberraci-
one kromatike me shkëputje të kromozomit të një ose 
në shumë vende ku mund të rekombinohet në shumë 
mënyra.

Mutacionet. Rrezatimi mund të indukton mutacio-
ne në dy mënyra: drejtpërdrejt me shkaktimin e ndrys-
himeve kimike të çift eve e bazës të ADN dhe indirekt 
me shkaktimin e dëmtimeve të mëdha sikurse, për 
shembull, ndërprerje e vargut të ADN.
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Efekte akute më së miri janë studiuar te sisorët të 
rrezatuar me X– ose rrezatim γ. Kur gjithë trupi i gjalle-
sës së rritur është ekspozuar në radioaktivitet, paraqi-
ten varg i ndryshimeve specifi ke (sindrome) te indet dhe 
organet.

Dozat më të mëdha prej 100 Gy e dëmtojnë sistemin 
qendror nervor dhe vdekja ndodh një–dy ditë pas rre-
zatimit. Sëmundja manifestohet nëpërmjet dhembje-
ve respiratorë, humbja e koordinimit, humbja e vetëdi-
jes etj. Dozat prej 9–100 Gy po ashtu janë letal. Vdekja 
ndodh 3–5 ditë pas rrezatimit për shkak të dëmtimeve 
në sistemin gastrointestinal, humbja e apetit, përzier-
je,vjellje, diarea, depresion. Dozat prej 3–9 Gy janë su-
blemale shkaktojnë ndryshime karakteristike te qelizat 
e gjakut edhe te organet që paraqiten 10–15 ditë pas rre-
zatimit të përcjellë me malaksia, gjakderdhje, dridhje, 
rënia e numrit të leukociteve etj.

Dëmtimi radioaktiv akut i përgjithshëm është rezul-
tat i rrezatimit të qelizave dhe organeve. Ky efekt i bash-
kuar quhet sindromë akut i radioaktiviteti. Vallë ai sin-
dromë do të jetë letal, varet edhe prej radiosenzitivitetit 
individual i organizmit.

Efekte të anuluara (më të vonshme). Te organizmat 
të cilat janë shëndoshur prej dëmtimeve akute të rreza-
timit, si edhe pas ekspozimit të gjatë të rrezatimit, me 
rrjedhën e kohës mund të paraqiten ndryshime pato-
logjike të indeve dhe organeve.

Efekti kancerogjen i shkaktuar prej rrezatimit jonizu-
es është i njohur qysh prej ditëve të para të radiobio-
logjisë, por më vonë është vërtetuar me shumë shembuj 
te njerëzit edhe te kafshët eksperimental. Përfundimi 
është se rrezatimi mund të indukton lloje të ndryshme 
të kancerit.

Efekte teratogjene. Embrioni i fetusit janë shumë 
më të ndjeshëm të rrezatimit në lidhje me organizmin 
e moshës. Rrezatimi in utero shkakton ambriogjenezë. 
Këto ndryshime mundet të jenë letale sikurse për em-
brionin ose fetusin, ashtu edhe për posa të lindurit. Pas 
lindjes mund të paraqiten: abnormalitet të skeletit, de-
formimet të ekstremiteteve, deformim te sytë dhe fytyra 
etj.

Për shkak të varësisë së veprimit të dëmshëm prej 
zbatimit të dozës së rrezatimit jonizues ekzistojnë rre-

gulla rigoroze me të cilat janë konstatuar të ashtuquaj-
turat doza maksimale të lejuara të cilat mund të prano-
hen në kohë të caktuar: viti, muaj, javë, orë. Në realitet, 
ato janë doza kufi tare me të cilat ndikimet e dëmshme 
biologjike prej rrezatimit nuk janë të mundshme për 
matje. Për njerëz të cilët profesionalisht janë të ekspo-
zuar në rrezatim jonizues (për orë punë në javë) doza 
vjetore e lejuar është 50 mSv, për ekspozim jo profesio-
nal të rrezatimit (banorët, pacientët) doza vjetore është 
1mSv. Me vlera të vogla të atilla të dozave të lejuara si-
gurohet ,,rrezik radioaktiv” i vogël, gjasa e vogël njeriu 
të vuaj prej rrezatimit jonizues. Sot në mbrojtje prej rre-
zatimit jonizues ekzistojnë shumë rregulla mjaft  rigoro-
ze të cilat respektohen, garantojnë sigurim maksimal.

Ndjeshmëria e rrezatimit të ndonjë lloj zakonisht 
shprehet me dozën letale mesatare (vdekje) LD50/30. Ajo 
është dozë letale e njëhershme gjatë rrezatimit të gjithë 
trupit, shkakton vdekje te 50% prej gjallesave eksperi-
mentale të rrezatuar në afat për 30 ditë, Ai për ndonjë 
lloj është treguar te kjo tabelë

Lloji DOZA LETALE
LD50/30/ (Sv)

qeni
miu
majmuni
njeriu
miu i madh
bretkosa
triton
kërmilli

3,5
4–6
6
6–7
6–10
7
30
80–200

 

Fig. 2. Shenja për paralajmëron në rrezik prej rrezatimit 
jonizues dhe duhet të qëndron te të gjitha hapësirat deri 

te aparatet ku është prezent rrezatimi.
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19.7. MBETURINA RADIOAKTIVE

Problemi me mbeturinë radioaktiv (MRA) është 
vetëm një segment prej problemit më të gjerë të ndo-
tjes së mjedisit jetësor. Vërejtëm se burimet e rrezati-
mit jonizues gjejnë zbatim të gjerë në shkencë, teknikë, 
medicinë, industri, bujqësi, hulumtimet etj. Sikurse 
gjatë përfi timit të tyre, ashtu edhe gjatë shfrytëzimit 
të tyre fi tohet material i cili mund të karakterizohet 
si mbeturinë radioaktive – sipas përkufi zimit ai është 
nusprodhim i panevojshëm i cili edhe më tutje është 
më pak ose më shumë radioaktiv (mbi nivelin e lejuar) 
dhe duhet në mënyrë përkatëse të largohet, transpor-
tohet, deponohet dhe deponohet.

Mbeturina radioaktive është material aktiviteti 
specifi k i të cilit (Bq/m3) është më i madh prej me ligj 
të shkruara kufi jtë. Për shkak të ndikimit të tij të dëm-
shëm nuk guxon as pjesë e vogël të vjen në biosferë. 
Me atë duhet me kujdes të punohet. Kujdesi i mbetu-
rinës radioaktive nuk është punë me të cilën merren 
fi zikanët dhe teknologët nuklear. Sot për centralet nu-
kleare dhe mbeturina radioaktive janë të interesuar 
qeveria ligjdhënës e interesuar organizatat joqeverita-
re,industria, dhe me siguri qytetarët. Qëllimi i të gjit-
hëve është e vetme: mbrojtja globale e mjedisit prej të 
gjitha ndikimeve të mundshme të mbeturinës radio-
aktive të cilën e prodhojnë industritë nukleare.

Mbeturina radioaktive klasifi kohet varësisht prej 
aktivitetit tjetër, pamja e rrezatimit që emetohet, gjen-
dja agregate, si edhe prej kohës për të cilën do të vazh-
don të emetohet rrezatimi (perioda e gjysmë zbërthi-
mit të izotopeve e pranishme) etj. Ndarja e këtillë e 
mbeturinë radioaktive bëhet për të ndërmarrë masa 
për punë të drejtë, transportimi dhe siguria e depo-
nimit.

Varësisht prej aktivitetit të mbeturinës aktive, ai 
ndahet në: 1. të ulët; 2. e mesme; 3. radioaktiv i lartë.

Sipas kohës për të cilën vazhdon të emetohet rre-
zatimi, ai ndahet me periodë të vogël të gjysmë zbërt-
himit (nën 30 vjet);

Në bazë të kohës së gjysmë zbërthimit, niveli i ak-
tivitetit tjetër sukës edhe energjia që lirohet MRA në 

pajtim me referimet e Agjencionit ndërkombëtar për 
energji atomike (IAEA) klasifi kohen në këto kategori:

I. Mbeturina radioaktive me nivel të lartë të radio-
aktivitetit dhe perioda e madhe e gjysmë zbërthimit;

II. Mbeturina radioaktive me nivel të mesëm të ra-
dioaktivitetit dhe perioda e madhe e gjysmë zbërthi-
mit;

III. Mbeturina radioaktive me nivel të ulët të ra-
dioaktivitetit dhe perioda e madhe e gjysmë zbërthi-
mit;

IV. Mbeturina radioaktive me nivel të mesëm të 
radioaktivitetit dhe perioda e vogël e gjysmë zbërthi-
mit;

V. MRA me nivel të ulët të radioaktivitetit dhe pe-
rioda e vogël e gjysmë zbërthimit.

Mbeturina radioaktive me nivel të lartë të radio-
aktivitetit përmban koncentrim të madhe të mate-
rialit radioaktiv sikurse me të madhe ashtu që edhe 
me periodë të vogël të gjysmë zbërthimit të cilët kanë 
aktivitet të madh. Ky lloj i mbeturinës gjeneron më 
shumë se 2 kW nxehtësi në m3 për shkak se kërkon 
marrje të masave të veçanta gjatë transportimit dhe 
deponimi i tyre, si edhe ft ohja për shkak të disipimit 
të nxehtësisë së madhe. Kjo mbeturinë më së shpeshti 
vjen prej fabrikave për reprocesuim, ka nevojë për 
ft ohje, sipërfaqe e madhe mbrojtëse dhe udhëheqje në 
largësi. Këtu bëjnë pjesë burime të rrezatimit të lar-
të radioaktiv të shfrytëzuar sikurse edhe shfrytëzimi i 
djegies nukleare e cila nuk reprocesohet.

Mbeturina e lartë radioaktive krijohet gjatë pu-
nës së reaktorëve reaktivë të centraleve. Një reaktor 
100 MW për një vjet punë ,,prodhon” qindra tonela-
ta mbeturinë radioaktive të lartë, të djegies së shpen-
zuar (spent fuel) e cila duhet të nxirret prej reaktorit 
dhe të zëvendësohet. Por, ajo djegie akoma përmban 
uranium të pasuruar, dhjetëra kilogramë plutonium, 
20–30 kg elementet prej grupit aktinid, deri 1000 kg 
produkte tjerë fi sion. Disa prej këtyre radioizotopeve 
kanë periodë të gjysmë zbërthimit.

Mbeturina radioaktive me nivel të mesëm të ra-
dioaktivitetit. Kjo mbeturinë mund të ketë pak ashtu 
që edhe perioda e madhe e gjysmë zbërthimit. Pjesë 
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prej kësaj mbeturine krijohet te centralet nukleare, 
pastaj prej mjeteve të ndryshme në proceset tekno-
logjike të cilët kontaminohen, në industri, në medi-
cinë etj. Kjo mbeturinë krijohet edhe gjatë remontit 
vjetor të centrales nukleare. Këtu përdoren vegla, lec-
ka, fi ltra për pastrim, shtresat në fund të rezervuarit 
etj. Kjo mbeturinë deponohet në bure prej teneqe të 
cilat renditen në tunel në mbështetje betoni (ose kon-
tejner betoni nëntokësor). Kur do të mbushet rezervu-
ari mbulohet me beton.

Mbeturina radioaktive e radioaktivitetit përm-
ban mjaft  material radioaktiv për të qenë masë e ne-
vojshme për mbrojte. Për transportimin dhe deponi-
min e tij nuk janë të nevojshme masa të veçanta për 
mbrojtje. Kjo mbeturinë krijohet prej mjeteve mbroj-
tëse radioakontaminuese (doreza, mbrojtje, letër, paj-
isje laboratorike) që shfrytëzohen në proceset tekno-
logjike të lidhura me fi timin e radio izotopeve, pastaj 
gjatë shfrytëzimit të radio izotopeve në qëllime medi-
cinale, centralet hulumtuese.

Gjatë punës me këtë mbeturinë nuk është e nevoj-
shme mbrojtje speciale. Më herët për këtë mbeturinë 
nuk është mbajtur kujdes i veçantë dhe është anuluar 
së bashku me mbeturinën e zakonshme sot janë sh-
kruar procedura speciale për deponimin e tij.

Mbeturina radioaktive me aktivitet të mesëm dhe 
të ulët para se të deponohet në depot e caktuara e nën-
shtruar në norma të ndryshme me të cilat krahasohet 
(zvogëlohet sipas vëllimit), vitrifi kohet, avullohet etj.

Mbeturina radioaktive selektohet dhe sipas peri-
odës së gjysmë zbërthimit të mbeturinë afat shkurtër 
dhe afat gjatë. Afat shkurtër është ajo mbeturinë nuk 
do të jetë radioaktiv më gjatë se 100 deri 3000 vjet, 
Vallë ndonjë mbeturinë do ta kënaq këtë kriterium, 
mund të vlerëson sipas radionuklicideve të cilat i 
përmban. Në mbeturinë afat shkurtër numërohen ra-
dionuklidë perioda e të cilëve e gjysmë zbërthimit nuk 
kalon 30 vjet (sa është perioda gjysmë zbërthimit Сs–
137).

Çfarë është qëllimi i kujdesit të MRA dhe vallë 
mundet të largohet?

Nëse rreziku që mbeturina radioaktive që e shkak-
ton tenton ta zvogëlon deri në madhësi të kapshme, 

ai patjetër të izolohet prej rrethinës dhe ndikimeve të 
jashtme për periodë mjaft ë të madhe.

Zgjidhja e tërësishme e problemit me mbeturinë 
radioaktive deri më tani nuk është gjetur (largim 
komplet prej biosferës ose transformimi në element jo 
radioaktiv).

Organizatat që krijojnë mbeturinë radioaktive prej 
çfarëdo lloj janë të detyrueshme të kenë deponime të 
siguruara kohore ose depo me afat të përhershëm, si 
për shembull, kontejner të armuar të betonit që për-
puthet me formatin gjeologjik me përbërje të përsh-
tatshme ku nuk ka përrenj të ujërave nëntokësor.

Për tani ekzistojnë disa mënyra alternative për lar-
gimin relativ prej të cilëve më të rëndësishëm janë:

– deponimi në enë të pa lëshueshme dhe lënia në 
fundin e oqeaneve;

– groposja thellë në disa formacione gjeologjike 
stabile.

Kjo është në veçanti e rëndësishme për deponimin 
e mbeturin[s së lartë radioaktive e cila kohë të gjatë 
do të jetë aktive. Djegia e shfrytëzuar prej reaktorëve 
mund t’i nënshtrohet mënyrës për ndarjen e materia-
leve radioaktive prej uraniumit dhe krijimi i plutoni-
umit (proces të quajtur reprocesimi). Ky proces është 
mjaft  i përbërë dhe i shtrenjtë. Pa marrë parasysh 
çfarë mënyre shfrytëzohet për ndarjen e uraniumit 
prej plutoniumit. Kjo mbeturinë së pari do të qëndron 
në rrethin e centrales nukleare për të humbur pjesë të 
mirë prej nxehtësisë dhe radioaktivitetit.

Gati të gjitha vendet që kanë centrale nukleare 
kanë ndërtuar depo nëntokë ose nën ujë për mbetu-
rinë radioaktive. Kështu, SHBA të cilat kanë numër 
më të madh të centraleve nukleare të cilat krijojnë 
mbeturinë radioaktive (por edhe mbeturinë prej fa-
brikave nukleare ushtarake) kanë depo me kapacitet 
prej 70.000 tonelata djegie të shpenzuar dhe 8.000 to-
nelatë mbeturinë radioaktive ushtarake).

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Si është ndarja e mbeturës radioaktive?
2. Si zgjidhet problemi me atë vendet që kanë centra-
le nukleare?
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19. 8. BURIME ALTERNATIVE 
TË ENERGJISË

Vlerësohet se djegiet e fosileve (qymyri dhe naf-
ta) që sot në masë të madhe shfrytëzohen si burime 
të energjisë do të shteren për 20–30 vjet. Popullata e 
botës ka rritje të madhe, por me atë edhe nevojat për 
energji, ashtu që çmimi i energjisë të fi tuar prej atyre 
burimeve është në rritje të përhershme. Por, edhe çmi-
mi edhe i energjisë të përfi tuar prej djegieve nuklea-
re, po ashtu, është në rritje për shkak të kërkesave të 
mëdha për të sigurt dhe sigurimi i fabrikave nukleare.

Por, sikurse u përmend më herët, shfrytëzimi i 
këtyre llojeve të djegieve e ndotin mjedisin jetësor 
dhe të punës dhe krijon probleme ekologjike. Njëri 
prej problemeve më serioze është e ashtuquajtur efek-
ti i ,,kopshtit të qelqit” që e mësuam në këtë kurs. Të 
gjitha ato probleme çojnë kahe nevoja e kërkesave të 
energjive të reja, lloje alternative të cilat plotësojnë 
disa kriteriume të rëndësishme:

–të mos shpenzohen resurseve e pakontrolluara në 
disponim;

–të mos e ndotin mjedisin jetësor;
–çmimi i përfi timit të energjisë të jetë i pranue-

shëm.
Te energjitë alternative në rend të parë bëjnë pjesë:
– energjia gjeotermale;
– energjia e diellit;
– energjia e fuzionit nuklear
Në këto burime mund të kyçet edhe eole (e erës).
Energjia gjeotermale fi tohet prej nxehtësisë së ko-

res së tokës dhe shfrytëzohet në ato vende ku ka buri-
me natyrore të ujit të ngrohët dhe avullitа. Kështu, në 
Islandë ku ka numër të madh të burimeve të këtilla, uji 
i ngrohët shërben për ngrohjen e shtëpive dhe nevo-
jave tjera. Ka vende ku energjia termale shfrytëzohet 
për fi timin e rrymës elektrike.

Energjia e diellit është burim themelor i energjisë 
që arrin deri në Tokë dhe e ngroh, siguron refl ektim 
të gjitha proceseve, e ka mundësuar dukuria e jetës së 
planetit. Nëse nuk është Dielli, Toka do të jetë e pa jetë 
materia e gjithësisë. Prej spektrit të gjerë të rrezatimit 

të elektromagnetike të diellit deri te Toka arrijnë në 
pjesën e spektrit të dukshëm dhe infrakuqe të afërt.

Energjinë që e fi ton Toka prej Diellit konverto-
het në energji të ujërave (mekanike, por pastaj fi tohet 
energjia elektrike), energjia e erës, energjia për realizi-
min e fotosintezës etj. Ashtu, në bazën e të gjitha bu-
rimeve energjetike gjendet energjia e diellit (djegiet e 
ngurta, të lëngtë dhe të gaztë janë krijuar për shkak të 
energjisë së diellit).

Kur fl itet për energjinë e diellit si energji alterna-
tive mendohet në shfrytëzimin e drejtpërdrejt të tyre:

1. Energjia e nxehtësisë për ngrohjen e hapësirës. 
Sistemet për këtë qëllim përbëhen prej shumë pjesëve 
prej të cilave më të rëndësishme janë:

–kolektor ku bëhet kapja (absorbimi) i energjisë së 
diellit dhe fi tohet energjia e nxehtësisë (fi g.1);

–rezervuar për ruajtjen të energjisë të pa shfrytëzu-
ar gjatë natës ose në ditë me mjegull;

–sistem bartës prej vendit të përfi timit deri te ven-
di i shfrytëzimit të energjisë. Si mjet për bartje të 
nxehtësisë më së shpeshti shfrytëzohet uji.

 

Fig. 1.

2. Energjia elektrike e fi tuar në sistem solar për 
konversion direkt të energjisë së diellit në elektrike. 
Ajo arrihet me qeliza foto tensioni të cilat janë bërë prej 
materialeve gjysmë përçues, Si, Ge, Se, përkatësisht 
komponimeve CdS, GaAs dhe të tjera. Skema e pa-
raqitjes e foto qelizës në bazë të llojit n dhe llojit р të 
gjysmë përçuesi është dhënë te fi g. 2.
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Fig.2.

Kur mbi sistem bie drita, paraqitet tensioni i cili si-
llet në mili voltmetër me elektrodat E1 dhe E2. Qelizat 
e këtilla kanë përdorim të gjerë si burime të energjisë 
elektrike për objekte stabile. Por, patjetër të pranohet 
se deri tani sistemet e konstruktuara kanë efi kasitet të 
vogël të konversionit të energjisë solare në elektrike 
20% që llogaritet për e pakënaqshme, por po ashtu 
janë edhe shpenzimet për stopim të energjisë (bateri 
dhe ngjashëm) për natën.

Nëse keni kalkulator ose orë dore për të cilin nuk 
duhet të bleni bateri, atëherë aparati juaj ka qelizë so-
lare. Shikoni me kujdes, ajo është ajo sipërfaqe me 
kornizë të errët te ana e përparme.

Fig.3.

Edhe energjia e erës mund të shfrytëzohet. 
Aparatet – rrotë me erë (fi g. 3) për lloj të këtillë të ener-
gjisë ka edhe në shumë vende, por energjia e tyre është 

vetë për kënaqjen e nevojave për energji të objekteve 
të vogla. Për tani, pjesëmarrja të kësaj energjie në ne-
vojat e përgjithshme është shmangshme e vogël.

Fuzioni nuklear. Fuzioni nuklear (sinteza e bërt-
hamave) është proces i kundërt i fi sionit. Gjatë fuzio-
nit nuklear dy bërthama shumë të lehta kombinohen 
për të formuar bërthamë më të rëndë. Po ashtu lirohet 
energji. Energjia që rrezatohet prej Diellit dhe yjeve 
tjera është rezultat i reaksioneve të fuzionit që reali-
zohen në brendësinë ku mbizotërojnë shumë tempe-
ratura të larta (107 K). Reaksionet të cilat realizohen 
me ndihmën e shumë temperaturave të larta quhen 
reaksione termonukleare. Ato janë të përshkruara te 
kapitulli 3.18.

Procesi i fuzionit që mund të shfrytëzohen është 
bashkimi i neutronit dhe tritonit në bërthamës së heli-
umit ku lirohen shumë energji e madhe. Në hidrosferë 
të Tokës ka mjaft  djegie termonukleare; vlerësohet se 
ka rreth 4. 1013 tonelata deuterium. Por, problemet që 
duhet të tejkalohen për të mundur të realizohen fu-
zioni i kontrolluar për fi timin e energjisë janë shumë 
të mëdha. Duhet të krijohen temperatura të larta të 
rendit 4.1013 dhe të mbahet plazma e ngrohur (bërt-
hama e deuteriumit dhe triciumit) kohë të caktuar 108 

K te vëllimi i dhënë. Është gjetur se intensiteti i reak-
sioneve të fi sioneve shumë varet prej koncentrimit të 
joneve te plazma dhe: sa më e madhe është koncen-
trimi, për kohë të shkurtër do të realizohet fuzionit i 
sasisë së caktuar bërthamë. Ky kusht është i ashtuqu-
ajturi kriteriumi i Lousonit, i cili jep lidhjen ndërmjet 
koncentrimit dhe kohës τ për temperaturën e dhënë Т

Më të kujdesshmit menjëherë do të parashtrojnë 
pyetje pse është e nevojshme të arrihet temperaturë 
e lartë kur dihet se proceset e fuzionit në brendësi të 
Diellit realizohet në temperaturë më të ulët (107 K). 
Përgjigja është në faktin që për shkak të shtypjeve të 
mëdha në brendësinë e Diellit koncentrimi i plazmës 
është gati 1026 grim./cm3 që në kushtet e Tokës është e 
pamundshme të arrihet.
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Kushtet stabile te plazma shumë vështir mbahet dhe 
atë është problemi kryesor teknik për realizimi e fuzi-
onit të kontrolluar. Për të ndezur “shkrepës i fuzionit “ 
është e nevojshme temperatura e lartë plazma të mba-
het gjatë kohës më së paku është një sekondë, që deri 
tani nuk është arritur.

Mbajtja e plazmës së temperaturës së lartë të mos 
prek te muret e enës me ndihmë të magneteve prej ma-
terialeve super përçues me të cilët krijohen fusha ma-
gnetike me profi l të caktuar (termo izolim magnetik).

Fig. 4.

Skema tipike e një reaktori fuzion është sikurse te 
fi g. 4. Te dhoma K gjendet plazma prej deuteroni D dhe 
tritoni T, por rreth tij gjendet litiumi Li. Prej anës së 
majtë nëpërmjet sistemeve (1) dhe (2) futen deuteriumi 
dhe litiumi dhe litiumi. Gjatë reaksionit të deuteronit 
dhe tritoni fi tohet 4He është neutron me energji të lartë.

Neutronet nëpërmjet murit i dhomës kalojnë te ha-
pësira ku ka litium he me reaksion fi tohet triviumi i cili 
futet te dhoma nëpërmjet sistemit (3). Energjia e liru-
ar te dhoma nëpërmjet ndryshuesit të nxehtësisë Z dhe 
para gjeneratori B bartet te turbina e avullit Pt e lidhur 
me gjeneratorin e rrymës G.

Në kohën më të re interesi i shkencëtarëve nga kjo 
lëmi në veçanti është kthyer kah një lloj i reaktorëve fu-
zionues të quajtur TOKAMAK (dhoma toroidale me 
fushë magnetike) për të cilët mendohet se kanë per-
spektivë të veçantë (fi g. 5).

 
Fig. 5

Pyetje, detyra, aktivitete
1. Sa janë vlerësimet për rezervat e djegieve fosile 

nëse shpenzohen me tempon e sotshme? Cilat janë bu-
rimet alternative të energjisë?

2. Si janë ndërtuar qelizat foto e tensionit? Për çka 
shfrytëzohen?

3. Cila është përparësia e energjisë së fi tuar me 
ndihmën e fuzionit të bërthamave të lehtë në lidhje me 
fi sionin?

4. Cila do të jetë djegia themelore për proceset e fu-
zionit të kontrolluar?

5. Cilat madhësi i lidh kriteriumi i Lousonit për re-
alizimin e fuzionit?

6. Cili lloj i fuzionit rektorët llogariten se kanë per-
spektiva të mira për përdorim?

7. Sa temperaturë është e nevojshme për fuzionin 
termobërthamor të hidrogjenit?

Përgjigje: dy protone dhe dy neutrone të for-
mojnë Нe është e nevojshme energji kineti-

ke të 3 protoneve ( kTEk 2
3

� )  ta tejkalon re-

fuzimin e tyre të Kulonit (
R4

eE
0

2

p �
� )  ku 

R=10-15m, k=1,38 10-23J/K.  Fitohet: 

R
e

k6
1T

2

0�
K ,  përkatësisht T>1010K.  Kjo Т është gati 

1000 herë më e madhe prej Т në brendësinë e Diellit, 
por megjithatë, atje realizohen proceset termonukleare. 
Pse është e mundshme ajo?
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20. 1. STRUKTURA KRISTALORE 
E TRUPIT TË NGURTË

Fizika e trupave të ngurtë merret me studimin e 
vetive të materieve të ngurtë dhe dukurive, të shkak-
tuar prej fenomeneve që te ato ndodhin nivel atomik. 
Objekti themelor i studimit të fi zikës së trupave të 
ngurtë janë dukuritë te kristalet. Kristali ose, më sak-
të trupi i ngurtë te faza kristalore është material i fortë 
grimcat e të cilit (atome, molekulat ose jonet) janë drejt 
të renditur në hapësirë, por renditja e atillë përsëritet 
te të gjitha tre dimensionet prej hapësirës. Shkenca që 
merret me studimin e kristaleve dhe formimi i tyre qu-
het kristalografi a.

��
���������
Simetria 

heksagonale
Kuarci i kristalit

Kristali ideal përbëhet prej elementeve strukturore 
të barabartë, simetrike të renditur në hapësirë. Elementi 
i mundshëm më i vogël me përsëritjen e të cilit shumë-
fi shë në hapësirë formohet kristali quhet qeliza elemen-
tare.

Është e njohur se struktura kristalore mund të pa-
raqitet te të gjitha klasat e materialeve, pavarësisht prej 
lidhjes kimike. Kështu, pothuajse, të gjitha materia-
let ekzistojnë në fazën kristalore, më saktë polikrista-
le. Procesi i formimit të trupave kristalore quhet “rritje 
e kristaleve” solidifi kimi ose kristalizimi. Përndryshe, 
fj ala kristal rrjedh prej fj alës së greqishtes së vjetër 
%&'()*++,- ; (kristalos) që e ka të njëjtën domethënie. 

Rrënja e domethënies është për diçka që është ngrirë si 
akull. Trupat e ngurtë dhe në fazën amorfe (e deformu-
ar, e qelqit). Deri vonë mendohej se në këtë fazë ekzi-

ston çrregullim i ndërtimit të grimcave në hapësirë. Sot, 
me zhvillimin e mikroskopisë elektronike me rezoluci-
on të lartë është mundësuar të vërehet se madje edhe 
në fazën amorfe mund të vërehen shumë pjesë të vo-
gla prej hapësirës te e cila ekziston rend. Dimensionet e 
tyre mund të jenë mikrometrike pra madje edhe nano-
metrike, pra në atë rast fl asim për mikro dhe nano kri-
stale. Te fi gura 1 janë dhënë fotografi të e atomeve të si-
liciumit kur ai është fi tuar në: а) faza kristalore, b) faza 
amorfe dhe c) kur në atmosferë ekzistojnë elemente të 
vogla hapësinore me dimensione nanometrike te të cilat 
atomet janë renditur si kristale të vogla (nanokristale).

 
 

 
	� 

 

Fig.1(c) Nanokristal në 
siliciumin amorf (n–Si)

Fig.1(а) Kristali i 
siliciumit (c–Si)

Fig.1(b). Siliciumi 
amorf (a–Si)



408

20. Fizika e trupit të ngurtë

Faza kristalore dhe amorfe

Në bazë të fazës kristalore prej atmosferës në 
shumë diçka, por dallimi më karakteristik paraqi-
tet gjatë formimit të trupit të ngurtë prej lëngut gjatë 
ft ohjes së tij. Në të vërtetë, gjatë ft ohjes uniforme në 
një lëng (fi g. 2), te trupat kristalor temperatura gradu-
alisht bie me kohën e ft ohjes, derisa nuk arrin vlerën 
karakteristike e cila quhet pika e shkrirjes (То) ose 
pika e ngurtësimit.

�0  

� (0�) 

�
��	����'� �� 
����0�� 
� � 

�
��	����'� �� 
 !���
� �� 
� � 

����� Kohangurtësimi i 
trupit amorf

ngurtësimi i 
trupit kristalor

Fig. 2. Diagrami fazor i ngurtësimit të lëngut në fazën 
kristalore dhe në amorfe.

Pasi që të fi lloj ngurtësimi, por ajo është momenti 
i dukurisë të kristaleve e para të vogla, atëherë rënia e 
temperaturës ndërpritet. Deri sa edhe grimcat e fun-
dit përbërëse prej lëngut nuk renditen në kristal, deri 
atëherë temperatura ngel e njëjtë To. Kur do të mbaron 
ngurtësimi, atëherë përsëri vjen deri te rënia e tem-
peraturës. Te trupat amorfe diçka e këtillë nuk vëre-
het. Lakorja e ft ohjes (fi g. 1) nuk ka rrafshinë, sikurse 
te kristalet. Temperatura gjatë ngurtësimit në mënyrë 
të vijueshme bie me kohën. Vallë gjatë ngurtësimit të 
një lëngu do të fi tohet faza amorfe ose kristalore varet 

prej kushteve të ngurtësimit (shpejtësia, shtypja dhe 
kushte tjera).

Dallim tjetër i rëndësishëm në zbatim ndërmjet 
trupave kristalor dhe amorf është ajo që trupat amorfe 
janë izotrope, d.m.th., vetitë e tyre fi zike janë të njëj-
ta te të gjitha drejtimet në hapësirë, ngjashëm sikurse 
edhe lëngjet. Te trupat kristalore, pra ekziston anizot-
pia, d.m.th., vetitë fi zike varen prej drejtimit te kristali 
për së gjati i cili vërehen. Ato mund të durojnë ndrys-
hime drastike në drejtime të ndryshme.

 Monokristali

Nëse rendi i grimcave përbërëse të trupit të ngurtë 
te të gjitha tre dimensionet është larg, më saktë ren-
di ekziston te gjithë vëllimi i tij, atëherë kristali i këti-
llë quhet monokristal. Kështu, prej siliciumit kristalor 
bëhen qarqe të integruar (çipe) në industrinë mikro 
elektronike.

Përveç kësaj që mikro kristalet mund të gjenden 
në natyrë, ekziston edhe mënyra për prodhimin e 
tyre artifi ciale. Kështu, metoda më e njohur për fi ti-
min artifi cial të monokristaleve prej metaleve që e ka 
menduar Çohralski për bërje të monokristaleve për-
bëhet prej metalit të shkrirë te i cili me rrotullim (si 
torz) nxirret thupër te skaji i të cilës është varur që po 
sa lindur prej materialit të njëjtë prej të cilit duam të 
rrisim kristal, Te fara, i cili është qendra e kristalizi-
mit, rriten kristalet me rendin e njëjtë dhe orientim. 
Në fund fi tohet thupër e trashë cilindrike (fi g. 2а) e 
cila është monokristale. Th upra pritet në disqe (si te 
fi g. 2b). Prej tyre bëhen qarqe të integruara (çipe). Me 
ndihmën e mikroskopisë elektronike me rezolucion të 
lartë të fi tuar te atomet de renditja e tyre te hapësira 
dydimensionale. Te fi gura 3 është dhënë fotografi a e 
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atillë e fi tuar prej siliciumit monokristal. Prej siliciu-
mit monokristale (të prerë prej të gjithë 4 anëve pra të 
bashkuar në matricë) bëhen qelizat monokristale fo-
tovoltaike (fi g. 4).

 Polikristali

Materialet polikristale janë trupa të ngurtë të cilët 
përbëhen prej numrit të madh kokrra kristalore ose 
kristalit (regjione te të cilët trupi i ngurtë ka karak-
teristika të monokristaleve) me madhësi të ndrysh-
me dhe orientim. Ndryshimi i drejtimit të orientimit 
të kokrrave mund të jetë krejtësisht çfarëdo (tekstura 
random) ose e orientuar. Pothuajse të gjitha metalet 
e thjeshta edhe shumica materiale të qeramikës janë 
polikristalor.

     

 
 

Fig. 2 (a) Cilindër 
monokristal prej Si.

Fig. 2(b) Disk 
monokristal (prerja prej 
cilindër monokristal).

Fig. 3. Renditja e atomeve 
te të gjithë 3 dimensionet. 

Fig 4. Prej disqeve të 
këtilla bëhet qeliza 

fotovoltaike.

Mikrokristale dhe nanokristale

Mikro dhe nanokristale zakonisht zbatohen te 
matricat amorfe te e cila janë mbjellë kristalet e vo-
gla. Varësisht prej dimensioneve te kristalet, ekzi-
stojnë mikrokristale (kristal me dimensione mikro-
metrike) dhe nanokristale (kristalite me dimensione 
nanometrike). Disa veti të materialeve, si për shem-
bull, përçueshmëria elektrike dhe e nxehtësisë, mun-
det në mënyrë drastike të ndryshohen varësisht prej 
madhësisë së kokrrave kristalore.

 
Polikristali i kuarcit (SiO2) nën mikroskop. Regjionet 

e ndryshme te polikristali janë monokristalet me 
orientim të ndryshëm.

Jepni domethënie këtyre koncepteve fi zike:

– kristal dhe kristalografi a,
– qeliza elementare,
– monokristale,
– faza amorfe,
– polikristale,
– mikro dhe nanokristale.
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20.2. NATYRA E LIDHJEVE 
KIMIKE TE KRISTALET

  
, �Kristali i ujit Diamanti

Llojllojshmëria e madhe e trupave të ngurtë dhe 
strukturat e tyre kristalore i përket karakterit të për-
bërë të forcave që i mbajnë në bashkësi pjesët theme-
lore përbërës e tyre (atomet ose molekulat) te krista-
li. Pavarësisht prej shumë sjelljes së ndryshme, vetitë 
e kristaleve mund të sillen në lidhje direkte me bash-
këveprim elektrik ndërmjet elektroneve dhe jone-
ve (përkatësisht bërthamat atomike të elektrizuara). 
Roli i bashkëveprimit magnetik është e dukshme më e 
vogël, por roli i gravitacionit mundet krejtësisht të ne-
glizhohet. Për shumicën e detyrave terke mjaft  është e 
thjeshtë të llogarite në bashkëveprimin ndërmjet elek-
troneve valente dhe mbetja prej atomit (bërthama me 
mbështjellëset elektronike e të tjerave).

Energjia e lidhjes

Është e njohur se forcat ndërmjet grimcave ndërti-
more të kristalit janë konservative. Të përkujtohemi, si-
stemi te i cili veprojnë forcat konservative karakterizo-
hen me energji potenciale e cila varet prej pozitës së po-
zitës së grimcave te sistemi. Për të qenë e përkufi zuar 
njëvlerësish, llogaritet se gjatë ndonjë pozite të caktuar 
të grimcave, energjia potenciale e sistemit është e bara-
bartë me zero. Nëse merret se forca e bashkëveprimit 
ndërmjet dy grimcave zvogëlohet me zmadhimin e lar-
gësisë së ndërmjetshme (si te trupat e ngurtë), atëherë 
merret se te largësitë e mëdha të pafundshme, energjia 
potenciale është e barabartë me zero. Atë herë te forcat 
konservative të tërheqjes u korenspondon energjia po-

tenciale përkatëse, por te forcat konservative e refuzi-
mit u korenspondon energjia potenciale pozitive. Prej 
pikëpamjes energjetike është e mundshme ekzistimi i 
kristalit si përgjithësim stabile prej renditjes së drejtë të 
atomeve ose molekulave vetëm nëse energjia potencia-
le për T=0 K të të gjitha grimcave është më e vogël prej 
energjisë së përgjithshme të numrit të njëjtë të atome-
ve të lirë. Nëse ishte më e madhe, atëherë kristali do të 
vet zbërthehet.

Energjia e lidhjes (Ev) të kristalit të dhënë është e ba-
rabartë me energjinë që duhet të shtojmë (ose puna që 
duhet ta kryejmë) për ta prishim kristalin në atome të 
cilët gjenden në largësi të pafundshme dhe qetësi. Është 
e zakonshme ajo përkufi zohet për një mol substancë 
ose për një atom. Matet përkatësisht me J/mol (xhul në 
mol) ose me eV/atom (elektronvolt për atom).

Kristale të gazrave inert

Në temperatura të ulëta atomet e gazrave inert do-
bët bashkëveprojnë. Ato me ft ohje formojnë krista-
le të tejdukshme dielektrike me shumë energji të vogël 
të lidhjes (prej dhjetëshes të elektrovoltit deri te disa 
qindra elektronvolt për atom). Në veçanti është i do-
bët bashkëveprimi ndërmjet atomeve të heliumit të ci-
lët për shtypje normal atmosferik do të ngelin në gjen-
dje të lëngët agregate deri te temperatura të vlerës abso-
lute zero (0 K). Të shqyrtojmë molekulë të heliumit i 
cili përbëhet prej 2 atome në largësi të ndërmjetshme 
r. Sistemi prej dy grimcave me elektrizim të kundërt +q 
dhe –q mund ta njehsojmë për dypol elektrik. Kështu, 
çdo atom prej heliumi mund të llogaritet si dypol elek-
trik. Është vërtetuar se fuqia e fushës elektrike te dypo-
li elektrik të dypolit tjetër varet prej largësisë sikurse 1/
r3. Energjia potenciale që e ka një dypol që do të gjendet 
në fushën elektrike varet prej largësisë së dipoleve (ato-
met) sikurse 

U(r)= -C/r6, 

ku С është konstanta pozitive që caktohet eksperimen-
talisht. Forcat elektrike të bashkëveprimit ndërmjet di-
poleve quhen forca të Vandervalsonit për nder të fi zika-
nit Holandez Van der Vals. Në këtë lloj të forcave
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   U�(r) = 1/r12 

   Up(r) = -C/r6

requ�

r

V(r)�

potenciali refuzues

potenciali tërheqës

Fig. 1. Potenciali i Van der Valsonit është shuma 
potencialit elektrik të refuzuar dhe tërheqës.

tërheqëse jo vetëm të kristaleve prej gazrave inert, por 
edhe të shumë kristaleve molekulare prej materieve or-
ganike. Varësia e energjisë prej vlerës reciproke të rre-
zes së fuqisë së gjashtë tregon se forcat tërheqëse shpej-
të rriten me afrimin e atomeve. Për të kompensuar 
bashkëveprimin e tyre të fuqishme të largësive të vogla 
fi llojnë të veprojnë forcat refuzuese. Madhësia e tyre 
edhe më shpejtë rritet me zvogëlimin e largësisë, Edhe 
pse ato kanë natyrë elektrike, megjithatë, ekzistimi i 
tyre nuk mund të sqarohet me ligjet klasike, por me 
kuantet, d.m.th., me ndihmën e principit të Paulit, 
sipas të cilit elektronet prej një orbite patjetër të 
kenë spinë të ndryshëm. Në atë rast, afrohen te dy 
atomet prej gazit inert (heliumi) ndodhin përput-
hje të orbitaleve të tyre. Pasi heliumi te orbitalja e 
fundit ka dy elektron të çift ëzuar, atëherë ato do të 
përputhen me dy të tjera elektron me numra ku-
anti të njëjtë (dy nga dy do të kenë spinë të njëj-
të). E fundit kundërshtohet me principin e Paulit, 
prandaj të dy elektronet pa mëshirë kalojnë në ni-
vel energjetik më të lartë. Në atë mënyrë, gjatë për-
puthjes së mbështjellëseve elektronike rritet, që do 
të thotë se paraqiten forcat refuzuese. Është kon-

statuar se madhësia e potencialeve të atilla refuzuese 
është dhënë me

    U�(r)= �/r12. 

ku B është konstante pozitive. Vijon se bashkëveprimi i 
përgjithshëm prej potencialeve tërheqëse dhe refuzuese 
ndërmjet dipoleve mund të përshkruhet me relacionin

 

U(r) = U�(r) + U�(r) = �/r12- �/r6.  

Ky funksion matematikor i përbërë është dhëmb te fi -
gura 1. Funksioni ka minimum i cili e cakton largësinë 
e baraspeshës ndërmjet dy atomeve te molekula (requ).

Kristaleve jonike

Karakteristike te kristalet jonike është ajo që përbë-
het prej elementeve prej sistemit periodik të cilët janë 
me veti të kundërt ekstreme (metale tipike dhe jome-
tale). Lidhja elektrostatike formohet me atë që njëri 
prej atomeve e jep elektronin por të tjetri e pranon dhe 
po ashtu arrin konfi gurim stabil të gazit të fi snikëru-
ar. Transferi i elektronit sjell deri te formimi i joneve të 
kundërt të elektrizuar të cilët ndërmjet veti tërhiqen,e 
forca elektrostatike janë bartës të lidhjes kimike jonike 
e cila është shumë e fuqishme. Përfaqësuesit tipik te kri-
stalet jonike janë NaJ, NaF, NaCI, NaBr ose cilido qoft ë 
kombinim i metaleve alkal, Na, Li, Cs (cezium), Rb (ru-
bidium) me jonet e elementeve halogjenë, F, CI, Br, J..
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Sistemi periodik i 
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Kristalet kovalente

Kristalet kovalente është tjetër shembull i kristale-
ve me lidhje të fuqishme kimike. Ajo realizohet ndër-
mjet atomeve neutrale prej elementeve që kanë pjesëri-
sht të mbushur mbështjellës elektronike (C, Si, Ge dhe 
të tjerë). Për dallim rasti me kristalet e gazrave inerte, 
te këto kur vjen deri te mbulimi i orbitaleve, për të ru-
ajtur principin e Paulinit nuk është e nevojshme kalimi 
i elektroneve në nivele energjetike më të larta, pra nuk 
paraqitet bashkëveprimi refuzues.

 � 

 
 

/�. 3. ������������ ��
� �� ���������� Fig. 3. Lidhja kovalente e diamantit

Në realitet, të dy elektronet (nga një prej çdo atomi) 
kanë, spinë të kundërt, ashtu që, kur do të formohen do 
të takohen formojnë çift  elektronik i cili do të orbitohet 
rreth të dy atomeve. Karakteristika e lidhjes kovalente 
është formimi i çift eve elektronike të përgjithshme (të 
përbashkët). Kështu, shembull tipik për kristalin kova-
lente është diamanti i cili është, në realitet, karbon (С). 
Ai është katër valent, d.m.th., te orbitalja e fundit ka 
katër elektron të pa çift ëzuar. Lidhja kimike realizohet 
me atë çdo atom realizon nga një dyshe elektronike me 
katër atome fqinje (fi g. 3.а) të cilët janë renditur te kul-
met e tetradrit të rregullt. Lidhjet kovalente janë orien-
tuar prej qendër së tetradrit kah majat e tij nën saktë 
këndet e caktuar (fi g. 3b).

Në natyrë vetë numër i vogël i kristaleve karakteri-
zohen me lidhje jonike të pastër ose pastër kovalente. 

Shumica e kristaleve karakterizohen me lidhje të për-
zier pjesërisht jonike dhe pjesërisht kovalente.

Lidhja metalike

Për formimin e kristalit, elektronet valente prej ato-
meve i lëshojnë atomet amë dhe bëhen kolektive ,,per-
sonale”. Kështu, një elektron u takon të gjithë atomeve te 
kristali, ose më saktë, të gjithë elektronet valente i për-
ngjajnë gazit elektronik i cili u takon të gjithë kristale-
ve të atomeve kristalore. Lidhja kimike te kristalet prej 
metaleve të pastra realizohet nëpërmjet tërheqjes elek-
trostatike ndërmjet gazit elektronik dhe jonet pozitive 
(mbetja e atomeve).

Jepni domethënie këtyre koncepteve fi zike:

– energjia e lidhjes kimike,
–  potenciali i Van der Valsit për kristalet të gazra-

ve inert,
– kristalet jonike,
– kristalet kovalente,
– lidhjet kovalente të diamantit.

Aktivitete me kompjuter

Në Microsoft  excell tabelë futni për r prej 1 deri 100. 
Pastaj futni 1/r12 dhe –1/r6. Vizatoni në veçanti te grafi -
ku dhe pastaj mblidhni te grafi ku i njëjtë.

20.3. SIMETRIA E KRISTALEVE

Simetria e cila vërehet te kristalet është pasojë e ren-
ditjes së brendshme të atomeve në strukturën kristalo-
re. Kjo renditje quhet grilla kristalore. Grilla kristalore 
te rrafshi dydimensional është sistem prej vargut të pi-
kave. Vargjet kanë saktë të përkufi zuar largësi ndërmjet 
pikave dhe ndërmjet veti formojnë saktë kënde të cak-
tuar (ose kahe). Kështu, vargjet do të mund të përku-
fi zohen nëpërmjet largësive specifi ke dhe këndi i zhven-
dosjes prej një pike në tjetër.
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a 

b 
900 

Fig. 1. Këndi i translacionit është 900.

 

a 
b >90

0

Fig. 2. Këndi i translacionit është më i madh se 900.

Kjo zbatohet te simetria e translacionit. Te shem-
bulli i fi gurës 1 vërehet se rendi mund të përsëritet me 
translacionin (zhvendosje) djathtas për largësi α dhe 
poshtë për largësi b. Këndi i translacionit në këtë rast 
është 900.

Te fi gura 2 vërehet se largësitë e translacionit α dhe 
b janë të ndryshme, dhe këndi i translacionit prej 900. 
Me siguri se kristalet janë bërë prej vargjeve tredimen-
sionale prej atomeve, të quajtur grillë hapësinore. E gji-
thë ajo që vlen për grillë dydimensionale (hapësinore).

Ekzistojnë ligjshmëri të cilat zbatohen te format e 
jashtme të kristaleve (morfologjia), të cilat kanë qenë 

të konstatuara edhe para në përgjithësi të dihet diçka 
për strukturën e tyre të brendshme, por të cilët janë në 
realitet pasojë e asaj strukture. Duke u nisur prej vet 
strukturës shumë fenomene te trupat e ngurtë mundet 
lehtë të jenë të sqaruara. Ekzistojnë 3 karakteristika më 
të rëndësishme të grillave kristalore të cilat janë të rën-
dësishme për të mësuarit e kristaleve.

1. Te grilla dydimensionale e treguar te fi gura 3, bri-
një e të kristalet më së shpeshti paraqiten sipas gjatësisë 
së rrafsheve kristalore sipas drejtimi 1, më pak shpe-
sh sipas gjatësisë së drejtimit 2, poen më rrallë edhe më 
rrallë sipas drejtimeve 3, 4 dhe 5. Me fj alë tjera thënë, 
brinjët e jashtme të kristalit i përgjigjen rrafsheve kri-
stalore të cilët kanë dendësi sipërfaqësore më të madhe 
të atomeve.

Fig. 3

2. Këndi që ndërmjet veti e formojnë brinjët e kri-
stalit është caktuar me largësi ndërmjet nyjeve pika. 
Duhet të përmendet se këndi ndërmjet dy rrafsheve 
matet me këndin që e formojnë normalet e rrafsheve. 
Prej fi gurës 4a vërehet se ndryshimi i largësive të grilla-
ve sjell deri te ndryshimi i këndeve ndërmjet brinjëve të 
brinjëve të kristalit.
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Prej fi gurës 4b vërehet se largësia horizontale ndër-
mjet nyjeve të grillave ka ngelur e njëjtë si te fi gu-
ra 4а, por vertikalisht është zvogëluar. Po ashtu edhe 
këndi ndërmjet brinjëve të kristalit përkatësisht janë 
zvogëluar.

3. Të gjitha kristalet prej një substance të njëjtë kanë 
largësi të njëjtë ndërmjet nyjeve të grillës. Sipas kësaj 
edhe këndet ndërmjet brinjëve përkatëse të kristalit do 
të jen të njëjtë. Kjo është e njohur si ligj për konstant të 
këndeve ndërmjet brinjëve të kristalit. Përndryshe, si-
metria e grillës i cakton raportet e këndeve të brinjëve të 
ndryshme të kristalit. Madje edhe te kristaleve jo ideal 
te të cilët nuk mundet lehtë të caktohen gjatësitë e tehe-
ve dhe brinjëve nuk është krejtësisht të barabartë, sime-
tria njëvlerësish të mundet nëpërmjet këndeve faqeve. 
Te shembulli i sipërm i fi gurës 5 mund të vërehet se te 
kristali perfekt me simetri ideale, çift et prej faqeve kanë 
gjatësi të njëjtë. Te kristali prej shembullit të poshtëm te 
fi gura 5 vërehet se edhe pse me faqe asimetrike, megji-
thatë këndet ndërmjet atyre kanë ngelur të njëjtë sikur-
se te perfekti.

Për të ditur brinja e jashtme e dhënë e faqes të kri-
stalit te e cila rrafshi i kristalit i përgjigjet është e nevoj-

shme përkufi zimi i ndonjë sistemi koordinativ standard 
te i cili ne mundemi në mënyrë të përshtatur t’i orien-
tojmë sipas

Fig. 6. Boshtet kristalore.

gjatësisë drejtimet e ndryshme dhe rrafshet. Sistemi i 
këtillë koordinativ është bazuar te principi i boshteve 
kristalografi ke.

 

 

� 
B Fig. 4a. Brinjët 

α dhe B prej 
kristalit 

formojnë kënd 
θ.

Fig. 4b.

 

Fig. 5. Vëre se këndet e ndërmjetshëm ndër-
mjet brinjëve të kristalit lartë dhe poshtë janë 

krejtësisht të njëjtë.
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Boshtet kristalore

Boshtet kristalografi ke janë drejtëza imagjinare që 
mund të vizatohen nëpërmjet e grillës kristalore. Në 
hapësirën tredimensionale është e nevojshme të për-
kufi zohen të tre boshtet kristalore që i përkufi zojnë di-
mensionet e kristalit. Varësisht prej simetrisë të krista-
lit, boshtet kristalografi ke mundet por edhe jo patjetër 
të jenë normal njëra me tjetrën. Po ashtu, edhe shkalla 
jo çdonjëra prej boshteve mundet, por jo patjetër të jetë 
e njëjtë. Intervalet e veçantë të boshteve janë proporcio-
nal me largësitë e grillave sipas gjatësive të një boshti. Te 
fi gura 6 është dhënë shembulli i boshteve kristalografi -
ke për kristalet të sistemit monoklinisk, për të cilin do 
të bëhet fj alë më vonë.

Qeliza elementare

Kur një grup i atomeve mund të vargohet sipas 
gjatësisë boshtet kristalografi ke, po ashtu duke plotësu-
ar hapësirën tredimensionale dhe duke bërë grillën ha-
pësinore, atëherë grupi i atillë përkufi zohet sikurse qe-
lizë elementare. Përndryshe, qeliza njëshe i përmban të 
gjitha pika e domosdoshme prej grillës të cilat mundet 
të translatohen për të përsëritur në vetvete në rend të 
pafundshëm. Me fj alë tjera, qeliza njëshe e përkufi zon 
gradientin bllokun themelor (tjegulla) të kristalit, ashtu 
që gjithë kristali është ndërtuar me përsëritjen e tij në 
hapësirë. Përkufi zimi i qelizës njëshe mund të jetë çfarë-
do. Megjithatë, zgjedhja më e mirë është ajo që i kënaq 
këto kërkesa:

1.  Qeliza njëshe duhet ta pasqyron simetrinë e kri-
stalit, përkatësisht, duhet të përmban që është e 
mundshme më shumë elemente të simetrisë, ka-
rakteristike për grillën e dhënë.

2.   Më së miri është të zgjedhet qeliza më e vogël e 
mundshme. Nëse më e madhe ose qeliza më e 
ndërlikuara më së miri ta pasqyron simetrinë e 
kristalit, atëherë zgjidhet ajo.

Te fi gura 7 është dhënë shembull i grillës dydimen-
sionale me 6 qeliza njëshe të mundshme.

 
/�. 7.  	�� �� �������� 4�����. 

 
/�. 7.  	�� �� �������� 4�����. Fig.7 Zgjidhje të qelizës njëshe.

Grilla ka simetri rrotulluese rreth boshtit që është 
normal te rrafshi i vizatimit. Pasi grilla nuk ka simetri 
rrotulluese trefi she ose gjashtëfi sh simetri rrotulluese, 
atëherë mundësitë (а) dhe (b) nuk janë të përshtatshme. 
Qelizat nën а) dhe f) nuk janë qeliza elementare – me 
translacionin e tyre nuk është e mundur të riprodho-
hen grilla. Zgjedhja (f) mund të eliminohet pasi është 
një gjysmë prej zgjedhjes (b). Tehet e qelizave të mund-
shme (c) dhe (e) as përputhen as janë paralele me ndo-
një bosht të dyfi shtë që shtrihet te rrafshi i vizatimit. Për 
këtë shkak, zgjedhja jonë më e mirë është qeliza nën (d).

Jepni domethënien e këtyre koncepteve fi zike:

– grilla kristalore, 
– rrafshi kristalor, 
– brinjë e kristalit, 
– boshtet kristalore, 
– qeliza njëshe.
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20. 4. SISTEME KRISTALOGRAFIKE

Qysh në momentin është vërejtur se nëse thyhet 
një monokristal, pjesët, edhe pse të ndryshëm sipas 
madhësisë kanë formë të ngjashme të rregullt. Copat 
e vogla mundet edhe ndryshe mundet edhe më tutje 
të thyhen në pjesë, edhe efekti do të jetë i ngjashëm – 
pjesët e imta sipas formës u përngjajnë copave para-
prake. Kjo na çon në mendimin se kristalet e mëdha 
përbëhen prej bashkësisë së vogla, në rregull të rendi-
tur, kristalor. Por, edhe përveç kësaj, faqet e kristalet 
kanë krejtësisht sipërfaqe të qeta, që na çon se kristalet 
e vegjël janë shumë të vegjël. Se ky gjykim, është saktë, 
është konstatuar me ndihmën e analizave me difraksi-
onin e rëntgenit në fi llim të shekullit 20. Prej analiza-
ve eksperimentale tani më me siguri dihet se grimcat 
ndërtimore të kristalit (atome, molekula) drejtë janë 
renditur në hapësirë, duke zënë pozita të pandryshue-
shme të cilat renditen në varg njëri pranë tjetrit sipas 
gjatësisë në tre drejtime hapësinore. Përgjithësimi e 
atyre pozitave e përbëjnë grillën kristalore, elementi 
themelor ndërtues i të cilit është grillë kristalore e ka 
formën e paralelepipedit. Me renditjen e atyre qeliza-
ve elementare në hapësirë fi tohet gjithë grilla kristalo-
re. Vetia më e rëndësishme e grillës është periodicite-
ti hapësinore i saj, që e bën renditjen në hapësirë prej 
“renditjes së lartë”.

Struktura kristalore e materialeve, në realitet, e 
paraqesin renditjen e atomeve në hapësirë. Kristali 
mund të shqyrtohet në kuptimin e qelizës njëshe të 
cilën mundemi ta paraqesim sikurse kuti të vogël që 
përmban një ose më shumë një ose më shumë atome 
të renditur në hapësirë. Qeliza njëshe mundet tërësisht 
të paraqitet me ndihmën e parametrat e grillës: gjatë-
sitë e faqeve dhe këndeve ndërmjet tyre, por po ashtu 
pozitat e atomeve janë tërësisht të përshkruara nëpër-
mjet pozicioneve të çdo atomi në hapësirë (xi, γi dhe 
zi) të matura prej ndonjë pike të nyjes të zgjedhur për 
fi llim koordinativ.

Indekset e Milerit

Pozita e rrafsheve të atomit te kristalet mundet 
tërësisht të përshkruhen me ndihmën e indekseve të 
Milerit: notacioni me komplet prej tre numrave (hlk). 
Indekset e Milerit janë paraqitje simbole vektorë për 
orientimin e një rrafshi atomik te grilla kristalore. Ato 
përkufi zohen sikurse vlerë reciproke prej prerjeve që 
e bëjnë me boshte kristalore. Nëse një ose më shumë 
indekse të Milerit janë të barabarta me zero ajo do të 
thotë se ai rrafsh thjesht nuk priten me boshtet për-
katëse. Me ndihmën e indekseve të Milerit dhe para-
metra e kristaleve mundet lehtë të caktohen largësi-
të ndërmjet rrafsheve të atomeve. Kështu, nëse është 
dhënë parametri kristalor të grillës kubike α dhe in-
dekseve të Milerit të rrafsheve të kristalit (hlk), atëherë 
mund të caktohet largësia ndërmjet rrafsheve me:

222 klh
adhlk

��
�  

 
/�. 1. 7������ ����
�� � �������� ��� 
�� ��������� �� ���� 
������ ����
�. 

Fig. 1. Indekset e Milerit dhe rrafsheve që e 
përshkruhen në një grillë kubike.
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(100) 

Fig. 2. Rrafshet kristalore me indeks të Milerit (100)

Të shënuarit e rrafsheve të kristalit me ndihmën 
e indekseve të Milerit mundet më së miri të sqarohet 
me shembuj konkret. Për shembull, rrafshi, me indeks 
të Milerit (100) paraqet rrafsh ortogonal që përputhet 
me faqen e ngjyrosur prj katrorit te fi gura 2.

7–të sisteme themelore kristalore

Nëpërmjet rregullave të grillës, në kristalografi  
janë përkufi zuar sistemet kristalore ose familje krista-
lesh. Mund të thuhet se dy kristal mund t’i takojnë fa-
miljes së njëjtë nëse kanë simetri të njëjtë. Në hapësi-
rën tredimensionale ekzistojnë shtatë sisteme kristalo-
re, dhe atë: treklinike, monoklinike, ortombike, tetra-
gonale, tregonale, heksanole dhe kubike. Shtatë siste-
met përmbajnë nënsisteme, pra kështu bëjnë të përgji-
thshmen prej 14 grillave të Bravisit. Nënsistemet dalin 
prej renditjes së atomeve në njësi qelize. Si shembull 
mund të synohet sistemi ortorombik i cili ka 4 nën-
sisteme. Te i fundit mund të ekziston qelizë e zakon-
shme, te atomet janë vendosur sipas kulmeve të trupt 
gjeometrik.

A. Primitive ose e thjeshtë

B. Bazike e përqendruar

C. Anësore e përqendruar

D. Vëllimore e përqendruar

Te tabela më poshtë janë dhënë të gjitha 7 sistemet 
e grillave kryesore së bashku me nënsistemet e mu-
ndshme. Si shembull do ta japim sistemin ortorombi-
ke i cili përmban katër nënsisteme të mundshme dhe 
përbëjnë 4 grilla të bravisit. Te sistemin ortorombike 
konstante janë vetëm α,b dhe c pasi këndet janë të gji-
thë të drejtë.

• Te nënsistemi i thjeshtë atomet janë vendosur 
vetëm te kulmet e paralelepipedit.

• Te nënsistemi bazike–përqendrues atomet 
kanë në bazë e kuadrit te prerja e diagonaleve.

• Te vëllim përqendrues, përveç te kulmet, ato-
met kanë edhe te brendësia e paralelepipedit të 
prerjes të diagonaleve të hapësinore.

• Te anësore përqendrues, përveç te kulmet e 
atomeve të grillës ka edhe te prerjet e diagona-
leve të paralelopipedit.

 

0. "���� 

 

B. #���� 
���
������ 

  

А. E thjeshtë B. Bazike e 
përqendruar

C. Anësore e 
përqendruar

D. Vëllime e 
përqendruar
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7 sisteme

Treklinike 
(paralelepiped)

Monoklinike

Ortombike

Tetragonale

Tregonale

Heksanole

Kubike

e zakonshme

e zakonshme

e zakonshme

e zakonshme

14 Grilla të bravisit

bazike e përqendruar

bazike e përqendruar

bazike e përqendruar

vëllime e 
përqendruar

anësore e 
përqendruar
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20. 5. MODELET E 
PAKETIMIT TË DENDUR

Për kristalin, grimcat e të cilit janë të atillë që plotë-
simi pjesa më e madhe prej hapësirës në disponim, thu-
het se janë me grillë të dendur të paketuar. Këtë pyetje 
do ta shqyrtojmë me model te i cili grimcat do t’i pa-
raqesim si topat e ngurtë me rreze të barabarta ose të 
pabarabartë.

Topat dendur të paketuar me rreze të njëjtë

Të shqyrtojmë së pari paketim të topave identike 
në rrafsh. Pjesa më e madhe e hapësirës është mbushur 
nëse një top është në kontakt me 6 fqinjë të tij që është 
numër më i madh në një rrafsh.

 

 

1
2

3

4

1 2
3

45
6

Fig. 1. Paketim katror i topa-
ve. Çdo top është në kontakt 

me vetëm 4 fqinjë. Vetëm 
74,5% e hapësirës është 

plotësuar.

Fig. 2. Paketim heksagonale të 
topave. Çdo top është në kon-

takt me 6 fqinjë. 91% e ha-
pësirës është plotësuar.

Për të fi tuar strukturë tredimensionale të paketuar, 
shtresat paketohen njëra mbi tjetrën. Po ashtu, ekzistoj-
në dy mundësi: Shtresa me renditje А (fi g.3) të përsëri-
tet mbi А, ose, pra, mbi shtresën А të vjen shtresa B. Në 
rastin e dytë struktura është më den-
dur e paketuar, dhe atë heksagonale 
njëra mbi tjetrin. Topat prej B (shtresa 
e ardhme) renditen te vendi i caktuar 
që e krijojnë tre topa fqinje prek shtre-
sës paraprake (A). Struktura e këtillë 
posedojnë kristalet e disa metaleve 
(Zn, Co, Mg e tjerë).

Nëse topi i rendit të tretë janë vendosur në thellësitë 
që e përbëjnë tre shtresa fqinje prej shtresës B, atëherë 
fi tohet shtresa C (fi g. 4).

  
Fig. 4. Hapësinore, struktura 

e dendur e paketuar që i 
përgjigjet grillës heksagonale 

me shtresa А dhe B.
Shtresa С paraqet përsëritje 

të shtresës А.

Fig. 5. Renditja e topave 
si gjyle topi. Përputhet 

me përqendrim anësor të 
grillës kubike (FCC).

Paketim i dendur te topat me rreze të ndryshme

Në hapësirat ve zbrazëta të topave 
të dendur të paketuar (atome) me rre-
ze të njëjtë mund të vendosen topa të 
vegjël. Në këtë mënyrë janë renditur 
atomet e numrit më të madh të kom-
pozimeve jo organike. Kështu janë 
paketuar atomet e kripës së kuzhinës 

Na 

Cl 

Fig. 3. Struktura heksagonale e dendur e paketuar në 
hapësirë. Topat e rendit të parë janë te pozitat А. Rendi i 

dytë te B. Topat e rendit të tretë, përsëri janë në pozitat А.
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(NaCI). Struktura e kristalit të NaCI mund të shqyrto-
het si grillë kubike anësore e përqendruar në paketim, e 
përbërë prej joneve të Cl, te e cila te zbrazëtira oktaedri 
janë futur jonet e Na.

Grilla të cilat nuk interpretohen me 
modelin e paketimit të dendur

Të gjitha kristalet nuk mund të paraqiten nëpërmjet 
modelit të paketimit të dendur. Kështu, për shembull, 
grimcat e kristalit të natriumit, litiumit (fi g. 7), kaliu-
mi dhe ceziumi janë renditur ashtu që çdonjëra ka nga 
8 fqinjë më të afërt në vend 12 sikurse ishte rasti me 
strukturën heksagonale e paketimit të dendur. Në këtë 
rast plotëson vetëm 68% prej hapësirës në disponim.

Fig. 7. Atomi i litiumit është në qendër të kubit. 
Te këndet janë vendosur 8 fqinjë të tij më të afërt.

Me rëndësi të madhe për shkencën dhe elektronikën 
e elementeve katër valent (karboni, siliciumi dhe ger-
maniumi) të cilët janë renditur ashtu që kanë vetëm nga 
4 fqinjë më të afërt, pra formojnë vetëm 34% prej ha-
pësirës në disponim.

Duke pasur parasysh se njëri prej materialeve më të 
ngurtë në natyrë është diamanti, i cili shfrytëzohet në 
metalurgji për prerje, nuk ka grillë të dendur të pake-
tuar (fi g. 8), atëherë mund të përfundohet se ngurtësia 
e materialeve nuk varet prej dendësisë së paketimit por 
prej fuqisë së lidhjeve kimike që i mbajnë në bashkësi 
atomet e veçanta në grillën kristalore.

 
Fig. 8. Një atom i karbonit formon tetraedër me 4 

fqinjë më të afërt, duke formuar grillën kubike të dia-
mantit prej fi gurës 9.

 

Fig. 9. Gjeometria prej fi gurës 8 rezulton në grillën 
kubike anësore të përqendruar. Grilla e njëjtë e kanë 

siliciumin dhe diamantin.

Jepni domethënie këtyre koncepteve fi zike:

–  atomet dendur të paketuar me diametër të njëjtë,
–   atomet dendur të paketuar me diametër të 

ndryshëm,
–  grillat e atomeve me 8 fqinjë të afërt,
–  grillat e atomeve me 4 fqinjë të afërt. 

 

 

 

���������
� ��!� 	� 
�!��� ���
��. 

Th ika e diamantit për 
prerjen e qelqit
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20. 6. KAPACITETI I NXEHTËSISË 
DHE ZONAT ENERGJETIKE

Vetitë e nxehtësisë dhe elektrike të trupave të 
ngurtë varet prej shumë faktorëve dhe fenomeneve. 
Ne në këtë mësim do të fi llojmë vetëm me 2 teori kla-
sike të cilat do të na japin parafytyrim për proceset e 
përbërë te ato: teoria për shpërndarjen e energjisë si-
pas fuqive të lirë dhe teoria për zonat energjetike.

Lëvizja lëkundëse të atomeve në grillën kristalore

Grimcat ndërtuese të kristalit marrin pjesë në lëvi-
zjen e nxehtësisë ashtu që mënjanohen prej pozitës ba-
raspeshë, d.m.th., prej nyjeve të grillës kristalore. Në 
kushte të temperaturës së dhomës mënjanimi i atome-
ve prej baraspeshës х është e vogël (vetëm disa përqin-
dje prej largësisë të ndërmjetshme atomike. Po ashtu 
krijohen forca elastike të cilët tentojnë kah baraspesha 
F = – kx, ku k është konstante të varur prej vetive 
elastike të trupit të ngurtë. Forcat e atilla shkaktojnë 
lëvizje lëkundëse rreth pozitës baraspeshe të grim-
cave prej grillës kristalore. Prej këtu vijon se lëvizja e 
nxehtësisë së grimcave ndërtues te kristali paraqesin 
lëvizje harmonike të atomeve rreth pozitave baraspes-
he te grilla kristalore.

Është e nevojshme të konstatohet lidhja ndërmjet 
energjisë së lëvizjes lëkundëse dhe temperatura e kri-
stalit, por për atë janë të nevojshme njohuri plotësue-
se të teorisë molekulare–kinetike.

Shkalla të lirisë

Numri i fuqive të lirë të një trupi quhet numri mi-
nimal i koordinatave me të cilat njëvlerësish caktohet 
pozita e një trupi. Kjo mund të sqarohet nëpër disa 
shembuj.

1. Pika materiale. Pozita e pikës materiale në ha-
pësirë është dhënë me tre koordinata të saja të Dekartit 
(x, γ, z). Sipas kësaj, pika materiale posedon tre fuqi të 

lirë, që do të thotë se lëvizja e tij mund të paraqitet me 
tre lëvizje të pavarura njëdimensionale në drejtim të 
tre boshteve koordinativ.

2. Molekula dyatomik. Pozita e molekulës dy ato-
mik në hapësirë është caktuar me pozitën e qendrës 
së masës së molekulës (С), këndeve φ dhe θ të cilët i 
formojnë boshtet e molekulës me dy drejtime recipro-
ke normale. Prandaj, të tre koordinatat e Dekartit të 
pikës së rëndimit C(x,y,z) dhe këndeve φ dhe θ i për-
bëjnë fuqitë e lirë të atomik dy atomik.

�

C(xyz)� "�

��

 
/�. 2. ��������� ����
��. Fig. 2. Molekula dy atomik.

Shpërndarja uniforme e energjisë 
sipas fuqive të lirë

Në fi zikën statistike klasike ekziston teoremë e cila 
e jep shpërndarjen e energjisë te një sistemi të mbyllur 
termodinamik. Sipas kësaj teorie, çdo fuqie të lirë i 
përket nga një energji mesatare të barabartë, të ba-
rabartë me ½ kT. Këtu Т është temperatura absolu-
te por k është konstanta e Bolcmanit. Me ndihmën e 
teoremës për shpërndarje uniforme të energjisë sipas 
fuqive të lirë, lehtë mund të caktohet energjia mesata-
re e lëvizjes së nxehtësisë së grimcave të një gazi ose 
trupi të ngurtë nëse është e njohur temperatura T dhe 
fuqitë e lirë.

Kështu, për shembull, grimcat e gazit një atomik 
(Ne, He, Ar) mund të jenë të shqyrtuar si pika mate-
riale me 3 fuqi të lirë. Vijon se për këto çdo atom ka 
energji mesatare prej nga 3kT/2. Energjia mesatare e 
molekulës dy atomike është 5kT/2.
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Ligji i Dilong dhe Pti

Ndonjë pikë materiale le të kryen lëvizje harmonike 
në kahe të boshtit х, rreth pozitës së baraspeshës О (fi g. 
2). Për të caktuar pozitën e pikës në çdo moment është e 
mjaft ueshme të dihet njëra prej koordinatave të sajë, pra 
pika materiale e atillë ka vetëm një fuqi të lirë. Sikurse 
e kemi të njohur prej mekanikës së lëvizjeve lëkundëse, 
lëkundja ka energji potenciale dhe kinetike.

 

�
xO

 
 

/�. 2. ������
� �������� �� ����
� �� x-
��
���. Fig. 2. Lëkundja harmonike në kahen e boshtit х.

Po ashtu, energjia mesatare kinetike është e bara-
bartë me energjinë potenciale mesatare. Për dallim prej 
lëvizjes rrotulluese, te lëvizja lëkundëse të çdo fuqie të 
lirë do t’i takon 1/2kT për energjinë potenciale mesatare 
dhe 1/2 kT për energjinë kinetike mesatare, por së bash-
ku formojnë kT.

Tani të kthehemi përsëri te dridhjet e kristalit. 
Lëkundja e një grimce mund të paraqiten sikurse 3 lëvi-
zje lëkundëse të pavarura, prej të cilave u korenspondon 
energjia e përgjithshme mesatare 3kT.

Të shqyrtojmë kristal të substancës së thjeshtë ki-
mike të përbërë prej atomeve të barabartë. Duke ditur 
se në një mol material ka NA (numri i Avogardit) ato-
me, vijon se në çdo mol materia energjia,mesatare është

Um= 3 NA kT.

Duke ditur se konstanta e Bolcmanit k = R/NA ku R 
është konstanta universale e gazit, atëherë për energjinë 
mund të shkruhet:

Um= 3 RT.

Ky barazim tregon se për t’u rritur temperatura 
e një mol materie për ΔT, është e nevojshme të sillet 
nxehtësia ΔUm= 3 RΔT. Nxehtësia që duhet të sillet në 1 
mol materie për t’u rritur temperatura e tij për një 1 sh-
kallë (1 K) quhet kapacitet molar i nxehtësisë. Prej ba-

razimit të sipërm mund të njehsohet kapaciteti molar i 
nxehtësisë së kristalit është

CM = AUm/ ΔT = 3 R.

Barazimi e shpreh ligjin e Dilongut dhe Pti, të fi tuar 
nëpërmjet rrugës eksperimentale, i cili thotë se kapaci-
teti molar i nxehtësisë të të gjitha materieve kimike në 
gjendjen kristalore është i barabartë me 3R, ku R është 
konstante universale e gazit (R=8,314 J/(mol K). Për 
temperaturën e dhomës ligji i Dilongut dhe Pti vlen për 
shumicën e kristaleve, por jo për të gjithë. Për shembull, 
te temperatura e dhomës (T=300 K) CM = 0,7 R. Varësia 
e tij grafi kisht është dhënë te fi gura 3, prej të cilës vëre-
het se ligji i Dilongut dhe Pti plotësohet vetëm për tem-
peratura të larta.

�
3R�

T�

���

Fig. 3. Kapaciteti molar i nxehtësisë varet 
prej temperaturës.

Kështu, për diamantin e 1300 K, është gjetur se CM 
është përafërsisht 3R. Shqyrtimet e mëvonshme, për të 
cilët kapaciteti molar i nxehtësisë është matur për tem-
peraturat e ulëta prej dhomës, treguan shmangiet prej 
ligjit të Dilongut dhe Pti. Kjo ka treguar në atë se ka-
paciteti molar i nxehtësisë varet prej temperaturës. Për 
temperatura të ulëta të afërta deri te zeroja absolute ligji 
në përgjithësi në vlen. Varësia në intervalin e tempera-
turës që afërt deri te zeroja mund të përshkruhet sikurse

 

CM ~ T3.  
 

Shkaqet për këto mospajtime qëndrojnë në negli-
zhimit e efekteve kuante mekanike mbi lëvizjet lëkun-
dëse të cilët janë dominuese për shumë temperatura të 
ulëta.
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Zona valente, përçuese dhe e përshpejtuar

Elektronet prej mbështjelljes elektronike të atome-
ve të izoluara janë renditur në nivele diskrete. Për shkak 
të afërsisë së fqinjëve te kristali këto nivele energjetike 
bashkëveprojnë, për shkak se vjen deri te ndarja e nën 
niveleve energjetike. Pasi kristali është siste, prej numrit 
të madh të grimcave, ndarja e këtillë sjell deri te duku-
ria e numrit të madh të nën niveleve energjetike të cilët 
kanë shumë energji të afërt dhe të cilët formojnë zona 
energjetike.

Në brendësinë e një zone ka afër njëra tjetrës, të le-
juara për zgjidhje të gjendjeve energjetike. Zonat e le-
juara ndërmjet veti të ndara me zona të ndaluara (Eg) 
të cilat janë, në realitet, intervalet energjetike te të cilat 
elektronet nuk mund të qëndrojnë. Plotësimi i zonave 
të zgjidhura ndodh mënyrë e ngjashme sikurse janë që 
plotësohen nivelet atomike: sipas principit të Paulinit. 
Kjo do të thotë se vetëm nga dy elektrone mund të for-
mojnë një nivel energjetik. Pasi numri i elektroneve te 
kristali është kufi zuar, atëherë plotësohen vetëm disa 
zona, dhe atë që janë më të ulët, sipas energjisë. E fun-
dit tërësisht zonë e plotësuar quhet zona valente. Zona 
vijuese e banuar e cila është pjesërisht e plotësuar me 
elektrone quhet zona përçuese. Këto dy zona janë të 
ndara me intervalin e niveleve energjetike të palejuara, 
d.m.th., zona e ndaluar Eg. Gjerësia e zonës së ndaluar 
në masë të madhe w cakton sjelljen elektrike të kristalit. 
Zonat tjera të brendshme të cilat tërësisht të plotësuara 

dhe gjenden më afër deri te bërthama atomike nuk ndi-
kojnë në mënyrë të rëndësishme sjellja e përgjithshme, 
prandaj nuk shqyrtohen. Varësisht prej pozitës së ndër-
mjetshëm të valencës, zona përçuese dhe madhësia e të 
ndaluar, materialet mund të kenë përçueshmëri elektri-
ke dhe të ndahen në përçues, gjysmëpërçues dhe izo-
lator. Te fi gura 4 është dhënë skica e zonave te materia-
let e përmendura. Prej fi gurës vërehet se dallimi thel-
bësor ndërmjet diagrameve energjetik të përçuesve, 
nga njëra anë dhe gjysmëpërçuesit dhe izolatorët, nga 
ana tjetër. Në të vërtetë, te përçuesit ka përputhje të va-
lencës dhe zona përçuese, që do të thotë se elektronet 
mund të jenë edhe përçues dhe valent njëkohësisht, pra 
prej atje edhe përçueshmëria e madhe elektrike e këtyre 
materialeve. Te gjysmëpërçuesit dhe izolatorët dallimi 
i vetëm është në gjerësinë e zonës së ndaluar. Edhe pse 
nuk ka lidhje ndërmjet këtyre dy llojeve të substancave, 
megjithatë zakonisht të llogaritet se te gjysmëpërçuesit 
ajo është deri afërsisht 3 eV, ndërsa, pra, te izolatorët, 
ajo është më e madhe.

Jepni domethënien e këtyre koncepteve fi zike:

–  fuqia e lirë e molekulës dy atomike,
–  ligji i Dilongut dhe Pti.
–  Kapaciteti molar i nxehtësisë.
–  Valenca, zona përçuese dhe e ndaluar,
–   Diagrame e zonës së përçuesve, gjysmëpërçue-

sit dhe izolator.
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zona përçuese 
(pjesërisht e plotësuar) Ec

zona përçuese 
(pjesërisht e plotësuar) Ec

zona përçuese 
(pjesërisht e plotësuar) Ec

Zona valente përçues

Zona valente përçues

Zona valente përçues

Fig. 4. Paraqitja e zonave energjetike te përçuesit, gjysmë përçuesit dhe izolatorët.
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20.7. METODAT E HULUMTIMIT 
TË STRUKTURËS SË TRUPAVE 
TË NGURTË

Metodat për shqyrtimin e strukturës së materialeve 
të nivelit atomik të bazuar në bashkëveprimet e mate-
ries me rreze të natyrës së ndryshme. Ekzistojnë me-
toda mikroskopike dhe difraksione për hulumtimin e 
strukturës së trupit të ngurtë.

 
Fig. 1. Kristali i kristalit grafi t prej 1 mm.

Mikroskopia optike

Për disa qëllime hulumtuese metalurgjike, gjeo-
logjike, mineralogjike dhe të tjera mjaft  është hulum-
timi i strukturës me ndihmën e mikroskopit optik. 
Gjeometria e kristaleve mund të vërehet te mikroskopi 
optik. Nëse mikroskopi është pajisur me burim me dri-
të polarizuese (mikroskop polarizues) atëherë me me-
todën e mikroskopit optik mund të hulumtohen poli-
kristalet dhe të matet madhësia e kokrrave kristalore 
mikroskopike. Mikroskopia optike shfrytëzohet edhe 
në metalurgji për zbulimin e defekteve të metaleve.

Por, qysh në shekullin XIX, fi zikani gjerman Abe 
(Abbe) ka treguar se në mënyrë teorike nuk është e 
mundur me mikroskop të vërehen detale më të vogla 
se gjatësia valore e dritës së përdorur (rreth 400 –800 
nm për dritën e vërejtur). Për këtë shkak, mikroskopët 

optik nuk janë të përshtatshëm për hulumtime të nive-
lit atomik. Duke pasur parasysh se diametri i atome-
ve është i rendit madhësia e dhjetëra nanometra, atë-
herë është e logjikshme se vetëm rrezet me gjatësi va-
lore prej dhjetëra nanometra mund të jepet fotografi a 
e kristalit në nivel atomik. Rrezet e këtilla me natyrë 
elektromagnetike janë rreze rëntgen (rrezet Х) në har-
kun e gjatësisë valore prej 0,01 deri 0,1 nm. Përveç 
valëve elektromagnetike për fi timin e fotografi së së 
materies në nivel atomik mund të shfrytëzohen edhe 
grimcat të cilët sipas relacionit të De Brolevit mund 
t’u përshkruhet edhe natyra valore me gjatësi valore e 
barabartë me λ = h/mv, ku mv është impulsi i grimcës 
por h është konstanta e Plankut. Zbatimi më i gjerë për 
këtë qëllim kanë elektronet dhe neutronet. Elektronet 
lehtë mund të përshpejtohen në fushën elektrike deri 
te përkatësisht gjatësia valore prej rendit madhësia e 
pjesëve të nanometrit. Problemi me elektronet edhe 
atë që ato fuqishëm bashkëveprojnë me bashkëveprim 
elektrostatik me materien, pra energjia e tyre dobëso-
het dhe ato fuqishëm bashkëveprojnë me bashkëve-
prim elektrostatik me materien, pra energjia e tyre 
dobësohet dhe ato kanë depërtim të vogël, pra mund 
të bartin informata vetëm prej shtresës së hollë sipër-
faqësore. Neutronet, pra dobët bashkëveprojnë me 
materien dhe mund të sjellin edhe informata të thella. 
Megjithatë metoda më e përshtatshme për hulumtim 
të sipërfaqeve dhe shtresat e holla është mikroskopia 
elektronike.

Mikroskopia elektronike

Mikroskopi elektronik në princip të punës është i 
ngjashëm me mikroskopin optik (fi g. 2), vetëm që në 
vend të burimit të dritës ai përmban burim të tufës 
elektronike (fi lament ose tel i djegur), dhe në vend të 
sistemit optik të thjerrëzave ai ka thjerrëza elektro-
nike (fusha elektrike dhe magnetike të cilët veproj-
në si thjerrëza mbledhëse). Ishin të konstruktuara më 
shumë lloje të mikroskopëve elektronik për qëllime të 
ndryshme: transmisione, skeduese emisione dhe disa 
nënlloje të ndryshme, por ato do t’i shqyrtojmë vetëm 
dy të parët.
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Fig. 2. Krahasimi i mikroskopëve opti dhe elektronik (MET).
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Mikroskopia elektronike e transmisionit (MET)

Fytyra te MET krijohen në mënyrë të ngjashme 
por, megjithatë, mënyrë e ngjashme se sa te mikrosko-
pi optik. Ai në vend të dritës ka tel volframi të lakuar 
në 27000 С (katoda) prej të cilës emetohen elektrone, të 
cilët përshpejtohen me ndihmën e tensionit të lartë të 
anodës në lidhje me katodën. Me ndihmën e thjerrëzës 
magnetike–kondensator formohet tufa me energji të 
domosdoshme e cila fokusohet me sipërfaqen e ekzem-
plarit (fi g. 2).

 
Fig. 3. Mikroskopi elektronik skedues (MEK) të 

institutit për fi zikë në Fakultetin matematiko natyror 
në Shkup. Jep zmadhim deri 200 000 herë.

 
Fig. 4. Mes imixh të kristalet metalik.

Th jerrëza që e luan rolin e OBJEKTIVIT e bën 
zmadhimin e parë. E dyta, thjerrëza projektuese, e kri-
jon zmadhimin e fundit.

Përndryshe thjerrëzat magnetike paraqesin spirale 
me gjeometri saktë të caktuar që japin fushë magneti-
ke e cila ka veti ta fokuson tufën elektronike kah boshti 
i dhënë.

Fytyra te mikroskopi elektronik formohet për sh-
kak të shpërndarjes jo të barabartë të pjesëve të veçanta 
prej strukturës së materialit (trupi i ngurtë që vërehet). 
Për shkak të bashkëveprimit të fuqishëm me materien, 
elektronet mund të kalojnë vetëm nëpër ekzemplar të 
hollë. Prandaj për MET mikroskopi është e nevojshme 
përgatitja e veçantë – prerja laserike e ekzemplarëve të 
shumë shtresave të holla.

Zmadhimi i mikroskopit elektronik është deri mi-
lion herë, por pjesët më të qarta që mund të vërehen 
si fytyra të veçanta janë me dimensione prej 0.2 deri 
0.5 nm.

Mikroskopi elektronik skedues (MES)

Mikroskopi elektronik skedues (MES) shfrytëzohet 
kryesisht, për hulumtimin e sipërfaqeve. Principi i pu-
nës është ky: tufë elektronike shumë e hollë kalon prej 
pikës (skedohet mbi formularin) duke rënë mbi çdo 
pikë prej sipërfaqes, në veçanti. Elektronet e shpërnda-
ra prej pikave të veçanta mblidhen me një kolektor dhe 
të dy rrymat është shumë e vogël, pra është e nevojsh-
me të përforcohet me përforcues. Ky sinjal, i ngjashëm 
me të televizorit, bartet te sistemi elektronik i cili for-
mon fotografi .

Ligji i Bregut

Difraksionin i rrezeve të rëntgenit, elektronet dhe 
neutronet prej rrafsheve të kristaleve u nënshtrohet disa 
ligjshmërive të përgjithshme të cilët nuk varen prej llo-
jit të rrezatimit, por vetëm prej gjatësisë së tyre valo-
re. Për shumë lloje të rrezatimeve kristali paraqet gri-
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llë hapësinore kristalore me rrafshe kristale paralele të 
vendosura, sikurse te fi gura 5. Pozita e maksimumeve 
të difraksionit caktohet me formulën e njohur prej op-
tikës për grillën e difraksionit, vetëm që është kjo në tre 
dimensione.

�

d�

"� "�

"�"

 
Fig. 5. Difraksioni i dy rrezeve të rëntgenit prej dy 

rrafsheve atomike fqinje. Rrezet formojnë kanë θ me 
rrafshe atomike.

Sqarimi për difraksionin e kristalit e kanë dhënë ba-
bai dhe djali Breg, për të cilën e kanë fi tuar e shpërbli-
min Nobel për fi zikë. Ta shqyrtojmë kristalin si sistem 
prej shtresave paralele sipas të cilit janë renditur atomet 
(rrafsheve atomike). Këto shtresa të ngjashme të pa-
sqyrave të rrafshëta të cilat pjesërisht i refl ektojnë por 
pjesërisht i lëshojnë rrezet rëntgen ndërhyrëse. Kështu 
çdo rrafsh atomik me pasqyrë e refl ekton nga një pje-
së të rrezeve, pra gjithë rrezatimi ndërhyrës me pasqyrë 
e refl ekton numër t madh të rrafsheve atomike. Rrezet 
refl ektuese mund të shqyrtohet si rreze sekondare (si-
pas principit të Hajgensit) të cilët sikurse të dalin prej 
rrafsheve atomike. Këto interferojnë ndërmjet veti dhe 
krijojnë fotografi  difraksione. Intensiteti i difraksionit 
është i madh vetëm atje ku është kënaqur kushti për du-
kurinë e maksimumit të difraksionit (rrezet e refuzuar 
reciprokisht janë përforcuar).

Të marrim, për shembull, se d është largësia ndër-
mjet rrafsheve atomike. Goditja e dy rrezeve fqinje të 
cilat refl ektohen prej dy rrafsheve atomike është dhënë 
te fi gura 5. Ndryshimi i rrugës në goditjet të dy rreze-
ve është Δ=d sinθ + d sin θ=2 d sin θ. Këtu me θ është 
shënuar këndi që e formojnë rrezet me rrafsh atomik 
por jo me normalen e tij. Për ta interferuar japin për-

forcim të dy rrezet e fi tuara është e nevojshme ndryshi-
mi i rrugës të jetë e barabartë me numër të plotë (m = 
0,1,2,3....) gjatësia valore (λ).

Kështu, Kushti i Breg për dukurinë e maksimumit të 
difraksionit është dhënë me barazimin:

2 d sin " = m.   	�   (m = 0,1,2,3 ….), 

e cila e jep pozitën e maksimumit të difraksionit. Pasi 
refl ektimi i Bregut ndodh me numër të madh të rrafs-
heve atomike pra intensiteti i përforcuar ndodh vetëm 
gjatë caktimit të saktë të këndeve ndërhyrës mbi sipër-
faqen e kristalit që hulumtohet, të cilët e kënaqin ligjin 
e Bregut.
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Fig. 6. Rrafshet e ndryshme atomike në grillën 
kubike dydimensionale.

Te fi gura 6 janë dhënë 3 familje të rrafsheve para-
lel atomike prej një grille kubike. Prej fi gurës mund të 
vërehet se largësia maksimale ndërmjet rrafsheve ato-
mike (dmax) është në realitet konstante e grillës krista-
lore a. Konstanta e grillës gjithmonë mund të caktohet 
nëpërmjet maksimumeve të difraksionit prej të cilëve 
do të jetë dy prej familjeve të rrafsheve ndryshme.
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Difraktometër i rrezeve rëntgen (XRD)

Difraksioni i rrezeve të rëntgenit prej rrafsheve kri-
stalore ka qenë e shfrytëzuar për konstruksionin e di-
fraktometrit për hulumtim të strukturës së kristalit të 
materialeve. Difraktometri e shfrytëzon dukurinë e di-
fraksionit të rrezeve të rëntgenit prej rrafsheve të rën-
tgenit. Nëse ndryshimi rrugor ndërmjet rrezeve të re-
fl ektuara është numër i plotë i gjatësive valore, atëherë 
paraqitet maksimumi i difraksionit. Ekzistojnë difrak-
tometra për kristale rrotulluese dhe difraktometra për 
kristale pluhuri. I dyti është me zbatim të madh në sh-
kencë dhe teknikë. Hulumtimet shkencore për zhvilli-
min e metalurgjisë, elektronikës, shkencës për fi lmat e 
hollë dhe të tjera, nuk mund të mendohet pa këtë vegël 
zbatuese për caktimin e strukturës kristalore të mate-
rialit të shqyrtuar nëpërmjet hulumtimit të pozitës së 
maksimumeve të difraksionit. Prej tyre lehtë fi tohen 
konstante të grillës kristalore, pra njëvlerësish identi-
fi kohet struktura. Instrumenti difraktor – XRD është 
dhënë te fi g. 7.

 

 

Fig. 7. Difraktometër të rrezeve të rëntgenit. 
Majtas është gypi për rrezet X. Në qendër është 

ekzemplari. Djathtas është detektori (gypi i 
Gajger–Milerit). Me rrotacion relativ mund të 

ndryshon këndi ndërhyrës θ

Fitimi automatik i parametrave të grillës. Nëpërmjet 
të fundit mund të identifi kohet kristali dhe përbërja e tij 
kimike. Si rezultat i incizimit me këtë instrument fi to-
het difraktogrami (fi g. 8) i cili duhet të analizohet. Nëse 

instrumenti është pajisur me soft uer përkatës, është e 
mundur prej intensitetit të maksimumeve të difraksio-
nit fi timi automatik i parametrave të grillës. Nëpërmjet 
të fundit mund të identifi kohet kristali dhe përbërja e 
tij kimike.

Fig. 8. Difraktogram. Nëpër boshtin х paraqitet ndryshimi 
i këndit 2θ. Nëpër boshtin γ është dhënë intensiteti i rreze-

ve të refl ektuar nën këndin e dhënë ndërhyrës. Maksimumet 
tregojnë pozitat (këndet0 nën të cilët kënaqet kushti i Bregut 

për dukurinë e maksimumit.

Jepni domethënien e këtyre koncepteve fi zike:

– Mikroskopia elektronike,
– mikroskopi elektronik skedues (MES),
– mikroskopi elektronik transmision (MET),
– ligji i Bregut
– difraksioni i rrezeve të rëntgenit.
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21.1. STRUKTURA E MATERIES

Deri më tani mësuar edhe vet keni mësuar se 
substanca (materia) mund të ekziston në tre gjendje 
agregate: të ngurtë, të lëngët, dhe të gaztë. Me siguri 
këto gjendje i kanë detyruara fi lozofët e lashtë t’i për-
kufi zojnë elementet themelore: uji, ajri dhe tokën. Por, 
intuita e fi lozofëve tregon se ekziston edhe një element 
9formë e ekzistimit)–zjarri, pra, mund të sillet në lidhje 
me formën më të përhapur të ekzistimit të materies në 
Gjithësi, por ajo është plazma.

Detyra e shkencëtarëve prej shekullit XIX pra deri 
më sot është të zbulohen fshehtësitë e asaj se si lidhen 
atomet e materies, dhe sikurse këto lidhje ndikojnë te 
vetitë elektrike, optike, mekanike, magnetike dhe të tje-
ra. Pastaj hulumtimet e këtilla zbatohen për të krijuar 
materiale që kanë veti të përshtatshme për zbatimin e 
tyre praktike.

Modelet e strukturës së materies
Bota e materies është shumë e llojllojshme. Madje 

edhe një materie njëjtë tregon veti të ndryshme prej 
kushteve 9temperatura, shtypja etj. Modelet themelo-
re të materies në fi zikën bashkëkohore janë: modeli i 
gazit, modeli i plazmës, modeli i materies së konden-
suar.

Modeli i gazit

Te ky model për ndërtim për grimcat e ndërtimit 
llogariten vetëm atomet neutrale dhe molekulat të ci-
lat janë vendosur të largësive të mëdha njëri prej tje-
trit, shumë më të mëdha prej dimensioneve të tyre. 
Kështu mund të llogaritet se ato ndërmjet veti nuk 
bashkëveprojnë. Grimcat ndërtuese janë në lëvizje të 
vijueshme kaotike, pra për këtë shkak ajo vjen deri te 
grimcat të përplasjeve të ndërmjetshme. Ato bash-
këveprojnë. Te fi gura 1 është dhënë paraqitja e mode-
lit të gazit të realizuar me topat e ping–pong që lëvizin 
në mënyrë kaotike kur prej poshtë i fryjmë me fenë.

 
Fig. 1. Modeli i gazit: lëvizja kaotike të topave 

ping–pong te rrjeta e shportës, të fryra prej 
poshtë me fenë.

Në shumë raste përplasjet mund të shqyrtohen si 
elastike, ku vlejnë ligjet për ruajtjen e impulsit dhe 
energjisë kinetike. Në të mësuarit e sjelljes së gazra-
ve shumë shfrytëzohet modeli i madh i gazit ideal, te i 
cili neglizhohen energjia potenciale e bashkëveprimit 
dhe dimensionet e grimcave. Mekanika klasike dhe 
teoria molekulare–kinetike shpeshherë janë mjaft  për 
të mësuar sjellja e gazrave. Përndryshe. Atmosfera e 
tokës sipas sjelljes në shtresat më të ulëta mund të llo-
garitet për gaz ideal.

Modeli i plazmës

Plazma është gjendja më e përhapur e materies. E 
shikuar në raporte kozmike. Në këtë gjendje gjenden 
rreth 99% prej materies në gjithë Gjithësinë. Është tre-
guar se yjet janë, në realitet, topa plazmatik, por në 
gjendjen e plazmës gjendet edhe materia haset krej-
tësisht rrallë, d.m.th., e ka te disa dukuri natyrore ati-
pike sikurse që është drita polare (fi g.2) ose në kanali 
e dritës të vetëtimave.

Përndryshe plazma mund të shqyrtohet si gaz, por 
thellësisht është ajo që në atë ekzistojnë sikurse grim-
ca të elektrizuara, jone edhe elektrone, ashtu edhe ato-
me neutrale. Në të tërësi plazma është elektroneutra-
le, por te ajo në vende të caktuara mund të arrihet 
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deri te prishja lokale e elektroneutralitetit dhe atë të 
shkakton lëvize të grimcave të elektrizuara prej rret-
hinës. Kështu mund të arrihet deri te grumbullimi i 
mbushjeve të kundërta në largësi të caktuar rreth ven-
dit të prishjes.

 

 

Fig. 2. Plazma: drita polare.

Modeli i materies së kondensuar
Me përjashtim të ajrit, të gjitha materiet të Tokës 

gjenden në gjendje të kondensuar. Struktura te mjedisi 
i kondensuar është e atillë që grimcat e ndërtimit janë 
renditur në gjendje të kondensuar. Struktura në mjedi-
sin e kondensuar është e atillë që grimcat e ndërtimit 
janë renditur aq afër, që retë e tyre elektronike përput-
hen për këtë ajo elektronet valente fuqishëm bashkëve-
projnë.

Struktura dhe vetitë e mjedisit të kondensuar vështir 
mund të sqarohet dhe kuptohen pa i shfrytëzuar ligjet e 
mekanikës së kuantit.

Në mjediset e kondensuar bëjnë pjesë:
 kristalet të cilët më së miri forma e studiuar më së 

miri i materies së kondensuar me renditje të drejtë 
të ndërtuar të renditur; (fi g. 3 dhe 4) te të cilët ekzi-
ston renditje në largësi ose të ashtuquajtur renditje 
i largët

 materialet amorfe (për shembull, qelqet);
 lëngjet (duke përfshirë edhe ujin–lëng e tharë për 

ekzistimin e jetës të Tokës),
 kristalet e lëngët,

 
Fig. 3. Kristali i kuarcit

 strukturat biologjike të cilët hyjnë në përbërjen e 
organizmave të gjallë (proteinave, thartira të nukle-
ineve). Si mjedis i kondensuar trajtohen edhe poli-
merët të cilët krijojnë sipas rrugës artifi ciale.

 

Fig. 4. Kristali prej borës me gjeometrisë së 
ashtuquajtur fraktale.

Lëngjet

Lëngu është ndërmjet gjendje agregate ndërmjet 
fazës së gazit dhe të ngurtë. Nga ato shkaqe lëngu ka 
disa veti të barabarta me ato të gazrave, por edhe me 
vetitë të cilat janë të ngjashme të trupave të ngurtë. Për 
shembull. Lëngu, sikurse edhe trupat e ngurtë, për tem-
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peraturë konstante ekziston vëllimi, por ngjashëm te 
gazrat e ka formën e enës te e cila gjendet.

Disa eksperiment kanë treguar se molekulat e lëngut 
të vendosur sipas rendit të caktuar i cili vendos vetëm 
në afërsi të drejtpërdrejt të ndonjë molekula, ndërsa më 
larg prej tij, ai humbet. Vetia e atillë e renditjes quhet 
renditje e afërt, i cili është ilustruar te fi gura 5.

  

 

Fig. 5. Renditje e afërt i diskutuar te molekulat e lëngut.

Kjo fi gurë mund të vërehet se te lëngjet nuk ekziston 
renditje më e largët i cili do të thotë përsëritje e ren-
dit molekular, i cili është tipi për gjithë trupi. Renditje e 
këtillë është tipike për trupin e ngurtë.

Përndryshe, lëvizja e nxehtësisë së molekulave në 
lëng mund të paraqitet me lëkundje rreth pozitës së ba-
raspeshës, me kërcime të kohë pas kohe në baraspeshë 
të re të ndonjë largësie që është rend i madhësisë së di-
mensioneve të molekulave të lëngut. Në atë mënyrë mo-
lekulat shumë ngadalë njehsohen dhe lëvizin nëpër gjit-
hë vëllimin e lëngut. Kohëzgjatja e lëkundjes së një mo-
lekule prej lëngur rreth baraspeshës është e ndryshme 
dhe varet prej përbërjes së lëngut dhe temperaturës.

Me zmadhimin e temperaturës molekulat e lëngut 
fi tojnë energji kinetike më të lartë, bëhen më të lëvi-
zshme, pra më shpesh e lëshojnë pozitën e baraspeshës 
rreth të cilës lëkunden.

Lëvizja e molekulave të lëngut manifestohet gjatë 
dukurisë së difuzionit ose viskozitetit të lëngut.

Eksperimentet tregojnë në atë se me zmadhimin 
e temperaturës, për shkak të lëvizjes së nxehtësisë më 
t[ë shprehur, difuzioni i lëngut është më i shpejtë. Për 
zmadhimin e temperaturës, dhe viskozitetit, për shkak 
të lidhjeve molekulare më të vogla, bëhet më e vogël.

Për temperaturë mjaft  të lartë, energjia kinetike 
e molekulave do të rritet, do ta prish renditjen e afërt 
të diskutuara dhe do të kalon në gjendje të gaztë krej-
tësisht të padiskutueshme, kaotike.

Rezyme e shkurtër

– gjendje agregate (faza)
–modeli i gazit
–modeli i plazmës
–modeli i materies së kondensuar
–lëngu
–renditje e afërt
–renditje e largët

Pyetje, detyra, aktivitete

1. α ndryshojnë molekulat e akullit dhe molekulës 
së ujit?

2. Cilat janë ndryshimet themelore ndërmjet tre 
gjendjeve agregate të substancave?

3. Pse plazma mund të llogaritet për faza e katërtë 
agregate?

4. Kërkoni në bibliotekë ndonjë libër pse inter-
net veb faqe, dhe lexoni më gjerësisht për plazmën në 
kushte tokësore dhe plazma në gjithësi.

� Plazma (greqisht �.+40+)=krijoj, formoj, 
vepër artistike
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21. 2. LIDHJE ATOMIKE 
DHE MOLEKULARE

Natyra e lidhjeve kimike
Forcat themelore që e përcaktojnë strukturën e ma-

teria të ngurta janë forca elektrike të bashkëveprimit të 
elektroneve valent.

Le ta shënojmë numrin e përgjithshëm të grimcave 
që e ndërtojnë materien e kondensuar me N. Puna që 
duhet ta kryej ndonjë forcë e jashtme. për ta shthurur 
tërë atë mjedis të kondensuar, d.m.th. grimcat ndërtue-
se të sillen në largësi në të cilat nuk do të ketë më bash-
këveprim, le ta shënojmë me A.

Atëherë futet kuptimi energjia e lidhjes (W) të ba-
rabartë me:

N
AW �      .                           (1) 

Kjo madhësi matet me eV/atom.
Nga varësia e llojit të grimcave që bashkëveproj-

në në mjedisin e kondensuar (jone, atome neutrale pse 
molekula), po ashtu nga varësia e asaj se α është lidhur 
çdo element me një, dy, ose më tepër atome nga mjedisi, 
mund të paraqiten disa lloje lidhjesh. Ata lidhje në ma-
terien e pastër ose në përzierjen e përcaktojnë struktu-
rën e mjedisit të kondensuar.

Ekzistojnë tre modele themelore e lidhjes së atomit 
në formimin e materies së ngurtë, edhe ato: lidhja joni-
ke, kovalente dhe lidhja metalike. Lidhje më të dobëta 
të llojit të Van der Vals ose lidhja hidrogjenike, janë po 
ashtu të rëndësishme ku mekanizmat e lidhjes së fortë 
nuk janë dominante.

Lidhja jonike

Gjatë formimit të disa molekulave ose kristaleve 
arrihet deri te kalimi komplet i një ose më tepër elek-
troneve nga njëri atom në tjetrin. Me këtë rast atomi 
që ka humbur elektron bëhet pozitivisht i elektrizuar, 

ndërsa atomi që ka fi tuar elektron bëhet elektron elek-
tro negativ. Në këtë mënyrë, këto dy atome mbahen 
bashkërisht me ndihmën e forcave elektrike tërheqëse. 
Përndryshe lidhja jonike zakonisht krijohet ndërmjet 
atomeve nga të cilët njëri ka një elektron në cipën elek-
tronike të fundit, ndërsa atomi tjetër pothuajse tërësisht 
e ka humbur cipën elektronike. Kështu, për shembull, 
metalet alkalike sikurse janë kaliumi (K) dhe natriumi 
(Na), të cilët kanë vetëm një elektron valent në cipën 
e fundit, lehtë krijojnë lidhje jonike me elementet ha-
logjenë, si për shembull, klori (Cl) ose fl uori (F), të ci-
lët kanë nga një vend të pa plotësuar në cipën elektro-
nike të fundit. Jonet e krijuara në rastin e NaCl tërhiqen 
me forcat e Kulonit, prandaj energjia potenciale (Wn) e 
bashkëveprimit të joneve duket si te fi g. 1.

r 

Wn 

r0 

 
Fig. 1. Energjia potenciale te bashkëveprimi

i Kulonit

Në fi gurën 1, r paraqet largësinë ndërmjet bërtha-
mave të dy joneve. Mund të shihet se varësia e energjisë 
potenciale ka minimum për vlerën e largësisë ndër joni-
ke r0, gjatë së cilës forca e bashkëveprimit ndërmjet jo-
neve bëhet e barabartë me zero. Në shumë raste mund 
të llogaritet se jonet bashkëveprojnë si sfera të ngurta të 
radhitura aq dendur sa mundësojnë mbështjellësit elek-
tronit të jashtëm.
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Te fi gura 2 është dhënë modeli i renditjes së joneve 
te kristali i NaCl. Te ajo elektronet valentet prej natriu-
mit sikurse t’i takon jonit të klorit.

Lidhja kovalente

Fig. 3. Lidhja kovalente ndërmjet atomit të siliciumit në 
rrjetën kristalore dhe katër atome fqinje më të afërt.

Mjediset më tipike të ngurta me lidhje kovalente 
janë ata që janë të ndërtuar nga atomet e grupit të katërt 
të sistemit periodik: karboni (C), siliciumi(S) dhe ger-
maniumi (Ge). Në kristalet e siliciumit dhe germaniu-
mit, një atom gjendet në qendrën e një tetraedër, kur-
se katër atome tjerë janë të vendosur në këndet e tetra-
drit (fi g. 3). Te siliciumi dhe përfaqësues tjerë, çdo elek-
tron nga katër elektronet valent lidhet me një elektron 
të elektroneve valent të fqinjëve të tij (fi g. 4) dhe for-
mojnë çift e elektronesh te lidhja kovalente. Lidhjet pa-
raqiten si rezultat i forcave të cilat kanë natyrë elektrike, 
por kanë karakter kuantin. Formimi i çift eve ndërmjet 
elektroneve bëhet vetëm ndërmjet çift eve elektronike të 
cilët kanë spine të kundërta (+1/2 dhe –1/2).

Dendësia e mjegullës elektronike është më e madhe 
diku në mesin e segmentit që i lidh atomet fqinje.

Energjia e lidhjes kovalente nuk dallohet shumë 
nga energjia e lidhjes jonike, d.m.th., ajo është disa eV/
atom. Pikërisht aq energji duhet t‘i dorëzohet një elek-
troni nga çift i elektronik, që të shkatërrohet çift ëzimi,d-
he elektroni të mund të lëviz lirisht nëpër mjedisin e 

kondensuar. Vendi nga ku ka ikur një elektron sillet si 
vend që ka nevojë të kap një elektron, d.m.th., si ngar-
kesë pozitiv dhe quhet vrimë.

a.  

 

Fig. 4. Çift ëzimi i elektroneve me atomet fqinje të Si

Përndryshe të gjitha komponimet që kanë veti mirë 
të shprehura të gjysmëpërçuesve janë të lidhur në lidhje 
kovalente: GaAs, InSb dhe komponimet tjera të grupit 
III–V të sistemit periodik të elementeve.

Lidhja metalike

Te metalet arrihet deri te kolektivizimi i mjegullës 
elektronike nga elektronet valent, d.m.th. gjasat për t‘u 
gjendur një elektron rreth një joni të caktuar është e 
njëjtë për të gjithë jonet e metalit. Dendësia e ngarke-
sës elektrike është e madhe, prandaj jonet sillen sikur 
janë në ,,det elektronik“. Elektronet valent lëvizin lirisht 
nëpër tërë vëllimin e metalit, ngjashëm sikurse tolekulat 
e një gazi. Prandaj fl asim për elektrone nëpër metalin si 
një gaz elektronik.

Energjia e lidhjes te metalet, në të vërtetë, paraqet 
shumën prej:
• energjisë që ka të bëjë me energjinë tërheqëse elek-

trike ndërmjet joneve pozitive dhe gazit elektronik 
të cilin e krijojnë elektronet e përbashkët valent; 
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• energjisë që ka të bëj me veprimin e forcave të sh-
këmbimit (hibridizim). Ky lloj forcash ka karakter 
kuant mekanik dhe është rrjedhim nga çift ëzimi i 
elektroneve me spine të kundërta (hibridizim);

• energjisë kinetike të elektroneve.

Për shkak të gjithë këtyre faktorëve, energjia e një 
elektroni të lirë në metalin është disa elektron volte më 
e vogël nga energjia e një elektroni në vakum në afër-
si të metalit. Energjia që është e nevojshme elektroni ta 
lëshoi sipërfaqen metalike dhe të shkoj në vakum, qu-
het punë e daljes.

Me këtë madhësi tani më jeni të njohur (shiko ka-
pitullin fotoefekti). Prandaj duke i dhënë energji nga 
jashtë (me ndriçim ose nxehjen e metalit), e cila është e 
barabartë ose më e madhe nga puna e daljes së elektro-
nit, mund të fi tohet emision të elektronit të lirë.

Përndryshe, ekzistimi i elektroneve të lirë është sh-
kak për përçueshmërinë e e madhe elektrike dhe termi-
ke te metalet.

Lidhja e Van der Valsit

Çdo dy molekula të ndara tërhiqen njëra me tje-
trën me forca elektronike të quajtura forca të Van der 
Valsit. Kështu do tërhiqen e cilët do dy atome që nuk 
formojnë lidhje jonike ose lidhje kovalente. Lidhjet e 
Van der Valsit që formohen ndërmjet atomeve të tillë 
janë shumë më të dobëta nga ata që i përshkruam më 
parë. Gjatë temperaturave mjaft ë të larta këto forca nuk 
janë mjaft ë të mëdha që ta tejkalojnë lëvizjen termike 
dhe shpërndarjen e atomeve. Por, gjatë temperatura-
ve mjaft ë të ulëta,forcat e lëvizjes termike të atomeve 
(molekulave) janë shumë të vogla në raport me forcat e 
Van der Valsit, prandaj kjo mundëson që tolekulat gjatë 
ft ohjes së gazit të kondensohen në lëng, e madje në trup 
të ngurtë. Përndryshe heliumi është element i vetëm që 
nuk kalon në gjendje të ngurtë në shtypje atmosferike. 
Forcat e Van der Valsit lindin nga bashkëveprimi i mo-
menteve dypolare të molekulave. Këto molekula quhen 
polare. Te ato molekula nuk ka shpërndarje simetrike 
të ngarkesave, por në njërën anë dominon ngarkesa ne-
gative, kurse në anën tjetër ngarkesa pozitive, prandaj 
molekula paraqet dypol elektrik (fi g. 5. dypoli elektrik 

molekula kolera e ujit pa-
raqitja e molekulave po-
lare

Karakteristika the-
melore e dypolit elektrik 
është momenti i dypo-
lit të molekulës. Me mo-
ment të dypolit nënkup-
tohet vektori, madhësia 
e të cilit është i barabar-
të me prodhimin e njërës 
ngarkesë të dypolit dhe 
largësisë ndërmjet tyre. 
Drejtimi përputhet me 
drejtëzën që i lidh ngar-
kesat,kurse kahja është 
nga ngarkesa negative 
kah ajo pozitive,  rQP ��

� . 
Te fi g. 6 është paraqitur si dy molekula polare (dypo-

le) me momente dypolare të njëjta lidhen (p.sh.) dy mo-
lekula të ujit.

Kështu, fusha elektrike e njërit dypol të një moleku-
le e orienton molekulën tjetër në atë mënyrë që të tër-
hiqen të dy tolekulat.

O-2

H+

H+

P O-2

H+

H+

P

 

Fig. 6. Lidhja reciproke e dy molekulave H2O për shkak 
të bashkëveprimit të momenteve dipolare. Momentet 

dipolare të çdo molekule janë shënuar me P.

Një molekulë jo polare, po ashtu e tërheq një mole-
kulë jo polare me forca të Van der Valsit. Ndonëse mo-
ment dypolar elektrik të molekulave jo polare mesata-
risht është i barabartë me zero, te ata megjithatë, ngjaj-
në disa ndryshime të brendshme të vend pozitave reci-
proke të molekulave,prandaj në një moment dypolar të 
ndryshëm nga zeroja. Kështu, kur dy molekula dypolare 

r 

_ 
+ 

-+Q -Q 

 
Fig. 5. Tolekulat dypole

molekul 
polar i ujit

paraqitje e 
molekulës polare

dipol 
elektrik
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do të vijnë afër njëri tjetrit, ndërrimet e shpejta të mo-
menteve dypolare tentojnë të prodhojnë bashkëveprim 
tërheqës.
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tërheqëse dëbuese

Fig. 7. Tërheqja Van der Valse e molekulave që kanë
moment dipolar mesatar të barabartë me zero

Është e mundshme edhe orientimi i përkohshëm 
i molekulave që shpie deri te bashkëveprimi tërheqës. 
Orientimet e tilla për bashkëveprim tërheqës ndodhin 
me gjasa të mëdha se sa bashkëveprimet dëbuese, pra 
tolekulat tërhiqen (fi g. 7).

Lidhja hidrogjenike

Lidhja hidrogjenike është një mekanizëm i lidhjes 
e cila ka rëndësi të madhe. Ky mekanizëm për mbajtjen 
e grupeve të molekulave në bashkësi, shpesh është për-
gjegjës për lidhjen reciproke të molekulave gjigante dhe 
polimerive për ta ruajtur formën e vet të fi ksuar. Kështu, 
për lidhjen e mirënjohur të strukturës spirale dyfi she të 
molekulës së ADN është përgjegjës lidhja hidrogjenike 
në mes degëve anësore të cilët janë të përbërë nga kar-
boni hidratet të renditur në mënyrë alternative dhe gru-
pe fosfate ndërmjet spiraleve (fi g. 8). Lidhja hidrogje-
nike formohet për arsye se një proton i ndarë dy atome 
(zakonisht dy atome oksigjeni). Kjo ndarje e një protoni 

të njëjtë është i ngjashëm sikurse ndarja e një elektroni 
gjatë formimit të lidhjes kovalente. Kjo lidhje mundëso-
het për shkak të masës së vogël të protonit të përbashkët 
të mos ekzistimit të elektroneve të tjerë (të brendshëm), 
përveç elektronit të vetëm në cipën elektronike.

vodorodna vrskavodorodna vrskalidhja hidrogjenore

Rezyme e shkurtër
–lidhja jonike 
–lidhja kovalente 
–vrimë 
–lidhja metalike 
–puna e daljes 

–lidhja e Van der Valsit
–dypoli elektrik
–momenti i dypolit
–lidhja hidrogjenike
–energjia e lidhjes

Pyetje, detyra dhe aktivitete

1. Cilat forca janë shkak për cilëndo qoft ë të lidhjes 
molekulare?

2. α mund të llogaritet për dypol një molekulë 
jonike?

3. Sa është momenti dypolar Pe e dypolit që e 
krijojnë dy ngarkesa me madhësi Q=0,51.10–19C, nëse 
ato ndodhen në largësi reciproke r=0,96.10–10m? 

(Përgj. Pe=0,48.10–29 Cm)
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21. 3. MATERIALET KRISTALORE 
DHE AMORFE

Kur ndonjë substancë që gjendet në gjendje të lën-
gët i zvogëlohet temperatura, ajo kalon në gjendje të 
ngurtë. Gjatë ft ohjes arrihet në formimin e trupit kri-
stalor të ngurtë ose trup amorf të cilës sipas njohurive 
më të reja shkencore ata më nuk llogariten si të ngurtë, 
por si lëngje të ft ohura.

Me fj alë të tjera, gjatë ft ohjes së njëtrajtshme,te disa 
materiale temperatura e lëngut të njëtrajtshëm bie deri 
në njëfarë vlere (pika e shkrirjes – Tsh), kur paraqiten 
kristale të imëta dhe fi llon ngurtësimi. Atëherë tempe-
ratura më nuk ulet, ndonëse ft ohja edhe më tutje vazh-
don (fi g. 1). Qëndrimi i temperaturës në pikën e sh-
krirjes (ngurtësimit) mbetet në intervalin kohor ndër-
mjet t1 dhe t2, deri sa i tërë lëngu nuk shndërrohet në 
gjendje agregate të ngurtë. Kështu sillen kristalet.

Te disa materiale tjera, gjatë ngurtësimit vërehet 
rënie kontinuale e temperaturës, ndërsa njëkohësisht 
edhe ngurtësimi i njëkohshëm i lëngut. Ato janë ma-
teriale amorfe.

 
 T (0C) 

t1  

kristalno telo

amorfno telo 

t2  vreme

Tt 

 

trupa amorf

trupi kristalor

koha

Fig. 1. Ngurtësimi te substancat kristalore 
dhe amorfe

Trupat kristalor mund të jenë monokristale ose po-
likristale.

Nëse sigurohen kushte të përshtatshme, gjatë 
ngurtësimit atëherë mund të fi tohet monokristal.

 

Fig. 2. Kristale të njëjta nga i njëjti material

Monokristali ka formë të rregullt, i kufi zuar me 
faqe të rrafshëta dhe të lëmuara me tehe të rrafshit 
kufi tar. Monokristalet e substancës së njëjtë kanë for-
më gjeometrike të ngjashme, e cila është tipike për atë 
substancë dhe kjo mundëson njohjen e substancës (fi g. 
2). Në kushte të caktuara një faqe e kristalit mundet 
jo proporcionalisht të rritet më shpejt se sa tjerat. Veti 
kryesore te monokristalet është ajo se këndet ndërmjet 
rrafsheve fqinjë mbesin të njëjtë. Kështu këndet ndër-
mjet fqinjëve α dhe A, B dhe B dhe α dhe B janë gjith-
monë të njëjtë (fi g. 3).

Në bazë të formës së 
jashtme të monokrista-
leve nuk mund të thu-
het me siguri se për cilën 
substancë duke matur 
këndet ndërmjet faqe-
ve fqinje. Për shembu-
ll, monokristali i kripës 
së kuzhinës (NaCl) më 
shpesh ka formën para-
lelepipedë drejtkëndor. 
Te monokristali i kësaj 
substance këndet ndër-
mjet cilësdo faqe fqi-
nje janë të drejtë (900). 
E gjithë kjo që përmen-
dëm deri më tani ka të 

 

AA A

B

B

 
Fig. 3. Këndet e 

ndërmjetshme ndërmjet 
rrafsheve fqinje te të gjitha 
monokristalet e substancës 
së njëjtë janë të barabartë
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bëj vetëm me monokristalet natyrore të pa përpunu-
ara. Me veprime të ndryshme të përpunimit, kristalit 
mund t‘i jepet çfarëdo forme.

 

 
 
 

Sl. 4. Monokristal od 
silicium (levo) i od 

nego prese~en 
monokristalen disk 

(desno) {to slu`i kako 
osnova za pravewe na 

integrirani kola 
(~ipovi). Od ovoj disk  

}e se fabrikuvaat 20-25 
~ipovi. 

 

Fig. 4. Monokristali i 
siliciumit (majtas) dhe nga 
ai monokristal i prerë disk 

(djathtas) që shërbejnë 
si bazë për ndërtimin e 

qarqeve integruese (çipe). 
Nga ky disk fabrikohen 20–

25 çipe

Mënyra për prodhimin e qarqeve integruese (çipe) 
përndryshe, fi llon me ndërtimin e mono–kristalit nga 
siliciumi, i cili madje me prerje sillet në formë të plla-
kave rrethore (fi g. 4). Në ata barten shtresat tjera të 
gjysmëpërçuesve.

Karakteristikë e monokristaleve është ajo që veti fi -
zike ndryshohen në varësi nga drejtimi i kristalit.

– koefi cienti i bymimit termik,
– permeabiliteti dielektrik,
– përçueshmëria termike,
– ngurtësia,
– rezistenca specifi ke elektrike,
– treguesi i përthyerjes etj.
Kjo do të thotë se këto madhësi fi zike tregoj-

në madhësi të ndryshme në drejtime të ndrysh-
me. Karakteristikat fi zike të ndryshme në drejtime të 
ndryshme quhen antizotropi.

Polikristalet krijohen kur kalimi nga gjendja e lën-
gët në atë të ngurtë ndodh me dukurinë të ashtuqu-

ajtur qendra të kristalizimit në lëngun (të shënuara 
me kryqe në fi g. 5(a)). Nga ata, pas një far kohe for-
mohen kristale të vegjël të ndarë me formë të rregu-
llt, ndërsa njëkohësisht formohen edhe qendra të reja 
(fi g. 5b). Gjatë rritjes ato fi llojnë ndër veti të ngjiten. 
Në fund nga ngurtësimi fi tohet polikristali i cili është 
i përbërë prej numrit të madh të kristaleve të vogla, 
ndër veti të ngjitur dhe me formë të parregullt (fi g. 
5 ç). Kristalet e vogla quhen kokërrzeza kristalore. 
Përndryshe polikristale janë akullim metalet dhe legu-
rat gjysmëpërçues etj.

 

 
(a) 

 
(b) 

 

b)

ç)

a)

c)

Fig. 5. Faza në formimin e polikristaleve (ngrirja e ujit) 
prej qendrave të kondensimit (a) deri te

polikristali (b)

Ndonëse janë të ndërtuar prej numri të madh 
kokërrzeza mono kristalore, dhe çdonjëri më vete tre-
gon anizotropi, polikristalet nuk janë anizotrop sikur-
se monokristalet. Meqë numri i këtyre grimcave është 
shumë i madh, ndërsa ata janë të radhitur dhe të orien-
tuar në mënyrë kaotike, atëherë madhësitë fi zike në 
çdo drejtim kanë vlerë të njëjtë, prandaj polikristalet 
janë trupa izotop.

Trupat amorf janë, po ashtu izotop, ndonëse krej-
tësisht nga shkaqet tjera.
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Rrjeta kristalore
(radhitja në largësi)

Është konstatuar se kur do të thehet ndonjë mo-
nokristal, copat e krijuara, ndonëse kanë madhësi të 
ndryshme, kanë formë të ngjashme të rregullt. Ajo i 
ka nxitur shkencëtarët në idenë se monokristali është 
i përbërë prej bashkësisë së celulave kristalore të rad-
hitur në rregull. Në bazë të hulumtimeve shkencore me 
siguri bëhet fj alë për atë se kristalet janë ndërtuar prej 
joneve, atomeve ose molekulave që janë të renditura në 
rregull në hapësirë dhe zënë pozita të pandryshuesh-
me ndër veti, duke u varguar me të gjitha drejtimet ha-
pësinore. Tërësia e të gjitha atyre pozitave quhet rrjetë 
kristalor. Vendet ku janë të vendosur atomet (jonet) e 
kristalit quhen nyje të rrjetës kristalore, e cila mundtë 
zhvendoset në të gjitha tre drejtimet hapësinore. Në fi -
gurën 6 janë dhënë celulat elementare të llojeve specifi -
ke të rrjetave kubike.

 
 

 
Fig. 6. Celula elementare nga llojet specifi ke 

të rrjetës kubike

Duke i bashkuar të gjitha celulat elementare në të 
gjitha drejtimet hapësinore fi tohet rrjeta kristalore (fi g. 
7). Vetia kryesore e strukturës së tillë është periodicite-
tit hapësinor që e përbëjnë radhitjen në largësi të kri-
stalit.

Për së gjati cilitdo drejtim që është tërhequr nëpër 
qendrën një grimce janë të vendosur qendrat e grimca-
ve tjera në largësi të njëjtë. Për drejtime të ndryshme A, 
B, C, D, këto largësi janë të ndryshme α, b, c, d, Nëse di-
het pozita e një grimce (për shembull, grimca 1 e prer-
jes me rrafsh të kristalit (fi g. 8)), atëherë largësia deri te 

grimca e 5, 10 ose 100 në ndonjë drejtim të kristalit plo-
tësisht është përcaktuar me largësinë e grimcës fqinje 
(për shembull grimca numër 2). Kështu për shembu-
ll, largësia nga grimca 1 deri te grimca 3 në drejtimin α 
është 3a. Ndërsa largësia deri te grimca e 999, në të njëj-
tën drejtim, do të jetë 999 a.

 

A 

B

C

 
 

Fig. 7. Me translacion të celulës elementare në tre 
drejtime hapësinore fi tohet monokristali

 

 d 

D 

A 
 a 

C 

B 

c 

 b 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Fig. 8. Largësitë e njëjta ndërmjet grimcave për së gjati 
të gjitha drejtimeve (A, B, C dhe D).
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Tani mund të themi se cila është veçoria esencia-
le e të gjitha kristaleve (mono dhe poli). Ajo gjithsesi, 
nuk mund të jetë anizotropia dhe forma e rregullt gje-
ometrike, meqë kjo veçori është vetëm e monokrista-
leve. Karakteristika sipas së cilës kristalet dallohen nga 
trupat e ngurtë amorf është ajo që grimcat e tyre (jonet, 
atomet, tolekulat) janë të renditur në hapësirë në rregu-
ll dhe periodikisht, prandaj ekziston vlerë tredimensio-
nale në strukturën e tyre (fi g. 9). Kur radhitja hapësino-
re e përfshin gjithë trupin, atëherë bëhet fj alë për mo-
nokristalet. Radhitja te monokristali plotësisht e shpje-
gon anizotropinë e tij. Kështu, për shembull, fortësia e 
ndryshme në drejtime të ndryshe është rrjedhim i asaj 
se në drejtim të caktuar në largësi të ndryshme janë rad-
hitur numër i njëjtë grimcash, të ndryshëm nga numri i 
ndonjë drejtimi tjetër. Monokristali është më i fortë në 
drejtimin që ka dendësi, të madhe.

Dhe se në kushte të caktuara të ft ohjes gjatë ngurtë-
simit mund të fi tohet edhe faza e ngurtë pa kurrfarë 
radhitje hapësinore (fi g. 9 b), ky është materiali amorf.

 
 

 

a) b)

Fig. 9. Radhitja e atomeve (joneve) në trup kristalor 
(a) dhe trup amorf (b)

Në kohën më të re materialet amorfe nuk klasifi ko-
hen si trupa të ngurtë, por si lëngje të te ft ohura. Duke 
i vlerësuar materialet amorfe për lëngje me koefi cient të 
madh të viskozitetit, te ata mund të shpjegohen shumë 
veti fi zike.

Defektet në rrjetën kristalore
Radhitja krejtësisht e rregullt të ndërtueseve bëhet 

në zona më të mëdha ose më të vogla. Por, në monokri-

stalin si tërësi, ekzistojnë shmangie nga struktura idea-
le periodike të cilët quhen defekte në rrjetën kristalore.

 

 
 
 
 
 
 

vakancija 

samo-
intersticija 

 primesa 

 intersticija

 

përzierje 
intersticioni

vakacion

vet–intersticioni

zbrazëti

Fig. 10. Disa lloje defektesh pikësor 
në rrjetën kristalore

Ekzistojnë disa lloje defektesh (fi g. 10)), të cilët 
mund të klasifi kohen si defekte pikësor dhe linear, të ci-
lët shumë të ndikojnë në vetitë fi zike të kristalit.

Kryesisht defektet pikësor paraqesin prishje lokale 
në shpërndarjen e rregullt të atomeve (jone ve ose mole-
kulave) në rrjetën kristalore. Njëlloj defekti pikësor janë 
vakacionet (fi g. 10), vende në nyje kristalore ku mun-
gojnë atomet (jone ose molekula). Grimcat ndër nyjo-
re ose të ashtuquajtura grimca intersticiale janë defekte 
pikësor që i krijojnë grimcat plotësuese (teprica) të cilat 
janë të vendosura ndërmjet nyjeve të grimcave. Grimcat 
intersticiale mund të jenë nga i njëjti lloj atomesh sikur-
se ato nga të cilët është ndërtuar rrjeta (vet intersticia-
le), ose nga një lloj tjetër atomesh (intersticiale). Lloj i 
tretë defekteve janë përzierjet, d.m.th., grimca që kanë 
zëvendësuar një grimcë nga atomet amë në rrjetë dhe 
janë vendosur në atë vend.

Defektet pikësor luajnë rol shumë të rëndësishëm në 
ndryshimin e vetive optike dhe elektrike të materialit, 
meqenëse çdo njëri prej tyre mund të sillet si tepricë 
ose mungesë të elektronit ose si kurth për vrimën ose 
elektronin.

Defektet lineare, për dallim nga ato pikësor, nuk 
janë të lokalizuar në një vend, por përhapen për së gjati 
një vijë të pandërprerë dhe quhen dislokime. Dislokimet 
mund të jenë tehore ose të vidhosura.
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vija e dislokimit

gjysmërrafshi i ndër 
vendosur

Fig. 11. Dislokacioni vijor tetor

Në fi gurën 11 është dhënë paraqitja e dislokimit te-
hore. Sikurse mund të shihet, struktura ideale është sh-
katërruar për shkak të gjysmërrafshit vendosur ndër-
mjet dy rrafsheve. Te ky lloj dislokimi deformimi i 
strukturës është më i madh në afërsinë e fi llimit të 
gjysmërrafshit,prandaj dislokimi tehore vlerësohet se 
është, në realitet, vija për së gjati atij gjysmërrafshi.

  

 

vija e dislokimit

Fig. 12. Dislokimi vijor i vidhosur

Dislokimi i vidhosur (fi g. 12) në hapësirë jep for-
mën e cila krijohet me prerjen e ndonjë drejtkëndëshi, 

e madje duke i shtyp dy anët e kundër ta. paralele me 
atë vijë. Vija nëpër të cilën gjatësi krijohet deformimi i 
rrjetës quhet dislokimi i vidhosur.

Shpjegoni kuptimet vijues
–monokristali 
–polikristali 
–rrjeta kristalore 
–nyejt e rrjetës 
–trupa amorf 
–cellë elementare 

–defekti pikësor
–përzierjet
–interstikcioni
–vakanset
–idislokimi i vidhosur
–dislokimi tehore

Pyetje, detyra dhe aktivitete

1. Në një kavanoz bëni një tretje të përqendrueshme 
nga uji i ft ohtë dhe kripës së kuzhinës. Për së gjati bo-
shtit të tjegullës në tretje zhytni një pe të vendosur ver-
tikalisht. Lëreni ashtu disa ditë dhe vëzhgoni se si në pe-
rin janë kapur kristalet dhe çdo ditë rriten.

2. Nëse dëshironi të bindeni në anizotropinë e ndo-
një monokristali që e keni (për shembull, qelq, kuarci), 
bëni eksperimentin si vijon: Lyeje njërin rrafsh të kri-
stalit me dyllë të qiriut të shkrirë. Kurdo të ft ohet, ngu-
le në mesin e tij një gjilpërë të gjatë, Skajin tjetër të gjil-
përës nxehe (për shembull, me solderim). Do të kon-
statoni se shkrirja fi llon rreth gjilpërës dhe përhapet në 
formë të elipsës. Kjo do të thotë se përçueshmëria ter-
mike e monokristalit nuk është e njëjtë në të gjitha drej-
timet.

�   crystalos,(gr.)=akull. akull formues
amorfos (gr.)= pa formë.

Hapeni sajtin

http://www.uta. edu/optics/sudduth/crystals/

Shikoni modelet të disa rrjetave kristalore karakteristike 
të disa materialeve të njohura.
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21. 4. KRISTALET E LËNGËTA

Kristalet e lëngëta janë të pranishme në përdit-
shmërinë tonë, duke fi lluar nga displejet e orëve të 
dorës,kalkulatorët, kompjuterët, kamerat e deri te 
monitorët me dimensione të mëdha,tabelat koman-
duese te sistemet e navigacionit dhe shumë pajisje 
tjera.

  

 
 

 
 

Kristalet e lëngët hasen edhe në botë biologjike. 
I kemi, për shembull, kolesterinën në eshtrat e tij në 
organizmin e gjallë, në qimet muskulore etj. Shumë 
janë të rëndësishme hulumtimet e kristaleve të lëngëta 
në biologji dhe medicinë për shkak të rolit të tyre në 
këmbimin e materies në organizmat e gjallë.

Në shkencën bashkëkohore intensivisht punohet 
në sintetizimin e llojeve të reja të kristaleve të lëngëta, 
ndërsa posaçërisht kombinimi i tyre në përzierjet kri-
stalore të lëngëta (të cilët mund të përmbajnë edhe 
nga njëzetë komponente të ndryshme), me qëllim që 

të fi tohen karakteristika më të përshtatshme për zbati-
min e tyre në teknologji.

Duke pasur parasysh zbatimin e tyre praktike të 
madhe, në kohën më të re bëhen më intensive edhe 
hulumtimet e vetive të tyre fi zike, dizajnohen kombi-
nimet e reja nga substancat polimeri. Kristalet e lën-
gëta deri më tani janë të pa zëvendësueshme në tekno-
logjinë displej.

Ndarja e kristaleve të lëngëta
Në natyrë ekzistojnë materie organike të cilat nuk 

kalojnë n mënyrë klasike nga gjendja e ngurtë në të 
lëngët, por kalojnë në më tepër faza të kalimit. Në këto 
faza ato kanë veti mekanike dhe elektromagnetike të 
cilat gjenden ndërmjet kristalit të ngurtë dhe gjendjes 
së lëngët. Prandaj, këto materiale u quajtën krista-
le të lëngëta, ndërsa ata faza teknikisht u quajtën me-
zofaza.

Kristalet e lëngëta që janë të përbëra nga toleku-
lat e pastra organike, te të cilët kalimi fazor nga gjen-
dja e ngurtë e lëngët bëhet me ndryshimin e tempera-
turës,quhen kristale të lëngët termotropik.

Ekzistojnë edhe disa lloje të molekulave me struk-
turë shufre që gjenden në ndonjë tretje dhe të cilët 
nuk tregojnë varësi nga temperatura. Te ata kalimi fa-
zor bëhet me ndryshimin e përqendrimit. Këto mole-
kula i takojnë grupit kristale të lëngët liotropi.

Te kristalet e lëngët termotropik, kalimi nga gjen-
djet kristalore e ngurtë në të lëngët bëhet gjatë një 
temperature saktë të caktuar të shkrirjes, e cila është 
karakteristikë kryesore e tyre. Po ashtu, posaçërisht 
është e rëndësishme edhe temperatura e kalimit nga 
gjendja e lëngët kristalore në gjendje të lëngët (izoto-
pike), ose, e ashtuquajtura ,,temperaturë e të ndriçu-
arit“

Ekzistimi i ndër gjendjeve të ndryshme (mezofa-
zave) shpie kah klasifi kimi i kristaleve të lëngëta në dy 
grupe themelore:
 nematik,
 smektik.
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Gjithashtu, ekzistojnë edhe 
• kristale të lëngët kolesterik, të cilët kristalizohen si 

lloj special, i kristaleve nematike.
Kryesisht, kristalet e lëngëta nematik dhe përzierjet 

e tyre përdoren në teknologjinë e displejeve.
Kristalet e lëngët smektik nuk kanë ndonjë rol të 

rëndësishëm komercial për arsye se tolekulat e tyre në 
fushën elektrike nuk orientohen në mënyrë uniforma.

Kristalet e lëngët nematik dhe smektik më tutje nda-
hen nën në grupe:

Smektikët paraqiten në nëngrupe, dhe ajo: smek-
tik–A; smektik–B, smektik–C (smektik fotoelektrik 
etj.).

Në fi gurën 1 është dhënë paraqitja skematike e thje-
shtë e radhitjes të molekulave në lloje të ndryshme të 
kristaleve të lëngët.

Kryesisht, kristalet e lëngëta nematik dhe përzierjet 
e tyre përdoren në teknologjinë e displejeve.

Në fi gurën 1 është dhënë paraqitja skematike e thje-
shtë e radhitjes të molekulave në tipe të ndryshme të 
kristaleve të lëngët.

f )

   

 

   
) Ha) Fazë izotropike 

(e pa radhitur)
b) Faza 

Nematike
c) Faza holesterike 

(shtresa të radhitura)

ç) Simetrik–A d) Simetrik–B e) Simetrik–C

Fig. 1.

Te kristale e lëngët nematik mund të vërehen regjio-
ne të radhitjes së molekulave në drejtim të caktuar, por 
nuk ekziston radhitje në raport me pikën e rëndimit 
(fi g. 1b). Për shkak të radhitjes së këtillë të molekulave, 
kristalet e lëngët nematik tregojnë anizotropi (pabara-

zi hapësinore) në vetitë mekanike, elektrike, magnetike 
dhe optike. Mu kjo veti është shfrytëzuar për zbatimin e 
tyre, veçanërisht në teknikën e displejeve.

Marrë në përgjithësi, te kristalet e lëngët paraqiten 
efekte karakteristike për trupin e ngurtë (anizotropia), 
por edhe efekte karakteristike për lëngjet të cilët janë 
izolator të mirë elektrik. Por, ata posedojnë edhe disa 
veti specifi ke të cilat nuk mundtë vërehen as te trupat e 
ngurtë atë substancat e lëngëta.

Kristalet e lëngëta as nuk absorbojnë dritën e pje-
sës së dukshme të spektrit, prandaj pjesa më e madhe e 
mostrave duket si qumësht i bardhë. Ajo paraqitet për 
shkak të shpërndarjes së dritës në kufi jtë e ,,mikro regji-
oneve“ të vogla d.m.th., regjione me radhitje shumë të 
mirë të molekulave, ndërsa radhitja nga njëri regjion në 
tjetrin ndryshon.

Që të vërehet mezofaza të caktuara te kristalet e lën-
gëta,përdoret mikroskopi polarizues.

Megjithatë mund të shihet se ekziston radhitje e 
molekulave në një drejtim të caktuar, në regjione të cak-
tuara. Ata orientime të molekulave sipas regjioneve qu-
hen teksture.

 

Fig. 2. Tekstura e kristalit të lëngët e vëzhguar në 
mikroskopin polarizues.

Si radhiten tolekulat e 
kristaleve të lëngëta

Zbatimi i parë i rëndësishëm i kristaleve të lëngëta 
ka qenë në TN (Twisted Netic) celula puna e së cilës 
bazohet në TVIST (twist) efektin te kristalet e lëngëta 
nematike.
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VE 

O 

(a) (b) 

Fig. 3. Hulumtimi i Tvist–efektit te kristalet e lëngët nema-
tik (NTK): a) TN–celula në mungesë të fushës elektrike, P 
dhe α janë të kryqëzuara dhe drita kalon nëpër celulën (E 

KYÇUR), b) TN–celula nën tension, P dhe α janë të kryqëzu-
ara dhe drita nuk kalon nëpër celulë (ç‘kyçur)

Celula tvist–nemetike (TN) është e përbërë prej 
dy elektrodave të tejdukshme (përçues shumë i hollë i 
lyer në qelq), të lyer me shtresë të hollë të substancës 
poliamid. Kjo shtresë shërben të bëj radhitjen fi llesta-
re dhe orientimin e molekulave paralel me elektrodat. 
Drejti i orientuar fi llestar është përcaktuar me drejtimin 
e shtresës së orientuar të politura. Kështu, drejtimet e 
politurës janë normal me njëri tjetrin, për këtë shkak 
edhe tolekulat rrotullohen për 900 në hapësirën ndër-
mjet elektrodave.

Në anën e sipërme dhe të poshtme të celulës janë 
vendosur polarizator (P) dhe analizator (A)edhe atë në 
drejtim të orientimit fi llestar të elektrodave. Në hapësi-
rën ndërmjet elektrodave është vendosur kristali lëngët 
nematik.

Kur polarizatori (P) dhe analizatori (A) janë të 
kryqëzuar (fi g. 3a), të cilët përndryshe janë paralele në 
drejtimin e politurës së elektrodave (O),atëherë kristali 
i lëngët nëpër TN celulën rrotullon dritën e polarizuar 
që kalon nëpër të, prandaj në vend të fushës së errët (e 
ç’kyçur), vrojtuesi nëpër celulën megjithatë, do të vëren 
dritë (e kyçur).

Me sjelljen e tensionit V ndërmjet elektrodave (fi g. 
3b), tolekulat do të tentojnë të orientohen për së gja-
ti vijave të forcës së fushës elektrike E. Në këtë mënyrë 
orientimi i tillë i molekulave të kristalit të lëngët i mun-
dëson dritës rënëse të polarizuar të kaloj nëpër kristalin 
e lëngët e të pandryshuar, kështu drita nëpër analizato-
rin e kryqëzuar nuk do të kaloj (e ç’kyçur).

Ndryshimi i vogël në këndin e molekulave nëpër ce-
lulën, d.m.th., variacion i vogël i tensionit të sjellë kri-
jon ndryshim kolosal në transmision, dhe mund të jap 
një paletë të tërë të nuancave nga krejtësisht të e rrët dhe 
krejtësisht të ndritshëm.

Kristalet e lëngëta në teknologjinë 
e LCD–TFT displejeve

Ekrani e kristale të lëngëta tash janë realitet. Sistemet 
displej elektro optik shfrytëzojnë përbërje të ndrysh-
me të përzierjeve të kristaleve të lëngëta, ndërsa dalloj-
në edhe sipas mënyrës së adresimit (dërgimi i urdhrave 
për kyçje ose ç’kyçje) të pikselave të veçuara të displje-
ve. Në fi llim janë paraqitur TN–LCD të cilët bazohen në 
twist–efektin në kristalet e lëngët nematik. Ata punojnë 
si komutator (ndërprerës) i cili e lëshon ose e ndërpret 
dritën, në varësi nga madhësia e fushës së zbrazur.

Fig. 4. Piksele te TFT–LCD. Çdo piksele përmban 
nga një transistor fi lm i hollë

Një displej monokromatik LCD është i përbërë nga 
matrica e celulave të tilla (piksela) të cilat furnizohen 
posaçërisht për të mundur me udhëhequr me tran-
smisionin e çdo njërës prej tyre. Kështu, fi gura te këta 
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displeje formohet nga nuancat e ndryshme që i prod-
hojnë celulat.

Te displejët bashkëkohor zbatohet adresimi aktiv 
matrice,i cili bëhet me ndihmën e ndërprerësit TFT 
(transistor shtresëhollë). Kështu, çdo celulë e lëngët 
kristalore ka transistorin e vet i cili lejon deri te ajo të 
arrijë tensioni ose ta ndërpret tensionin. TFT–LCD 
shfrytëzohen për TV aplikimet, por ata janë edhe më të 
shtrenjtë nga gypat katodik (monitorët e thjeshtë) dhe 
çmimi nga viti në vit u afrohet gypave katodik komer-
cial. Madhësia e mundshme maksimale dhe çmimi janë 
faktorët e vetëm të cilët kufi zojnë zbatimin e tyre.

Hulumtimet bashkëkohore të përzierjeve të krista-
leve të lëngëta dhe karakteristikat e tyre elektro opti-
ke kanë mundësuar zbatimin e kristaleve të lëngëta me 
anizotropi negative dielektrike për ndërtimin e disple-
jeve në të cilët shfrytëzohet efekti DAP, i cili paraqet 
përthyerjen e dyfi shtë të dritës e cila mund të kontro-
llohet me fushën elektrike. Me zbatimin e kësaj tekno-
logjie janë fi tuar koor displeje me kohën të përgjigjes më 
të vogël se 100 ms.

Kristalet e lëngëta janë bërë pjesë e pandashme e 
jetës tonë të përditshme, ata e kanë përvetësuar botën 
elektronike dhe kanë zhvilluar një industri të tërë për 
prodhimin e tyre dhe zbatimin praktik. Këto janë mate-
rialet e të sotmesh dhe së ardhmes.

LCD (Liquid Crustal Displey)
(ang.)=ekran kristalor i lëngët

Pak histori

Kristalet e lëngëta janë zbuluar më vitin 1888 
nga botanisti austriak Fridric Rajnicer, i cili e ka hu-
lumtuar holesterollin. Ai ka vërejtur se kolestero-
llin lëngëzohet në temperaturë 1450C, por nuk bë-
het lëng i pastër, por ka formë qumështi. Bile në 
temperaturën 1790C lëngu bëhet i tejdukshëm dhe 
i kthjellët. Më vitin 1904 fi lloi sintetizimi i kristale-
ve të lëngët për hulumtime shkencore, por kah fun-
di i viteve gjashtëdhjeta Xhejms Fergason shpiku se 
substancat e lëngëta kristalore holesterike janë idea-
le të përshtatshme për përdorimin e tyre si indikator 
të temperaturës. Në atë kohë ka qenë i ndërtuar edhe 
displej i parë alfa numerik me kristale të lëngëta, por 
edhe pa zbatimin komercial. Në fi llim të viteve të sh-
tatëdhjeta të shekullit XX u bë e qartë se zbatimi më 
i madh i kristaleve të lëngëta është në teknologjinë 
e displejeve, kur paraprakisht kanë qenë sintetizuar 
kristale të lëngëta të cilët janë në gjendje kristalore të 
lëngët edhe në temperaturën e dhomës.

Rezyme e shkurtër

–faza e lëngët kristalore 
–mezofaza 
–termotropike 
–litorpike 
–TFT

–nematike
–smektike
–efekt tvist
 –LCD
–LCD
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21. 5. STRUKTURAT METALIKE

Gjatë historisë, metalet kanë luajtur dhe do të luaj-
në rol të rëndësishëm në zhvillimin e shoqërisë, nëpër-
mjet zhvillimit të teknikës dhe industrisë. Për të përdo-
rur metalet në mënyrë më të mirë të mundshëm është e 
nevojshme të njihemi me mikrostrukturën e tyre, vetitë 
fi zike dhe kimike.

Shkenca e cila merret me studimin e metodave që 
shfrytëzohen për përfi timin e metaleve të cilët përdoren 
në shkencë dhe teknikë, si edhe studimi i vetive të tyre 
që janë në varësi nga mënyra e përfi timit, quhet meta-
lurgji.

Vetitë themelore të metaleve
Me metale nënkuptohen grupe të substancave (ele-

mente kimike) të cilat mund të përshkruhen me këto 
veti:
 në temperaturë të rëndomtë janë të ngurtë (përveç 

zhivës;
 e ruajnë formën e tyre. Numri më i madh i metale-

ve tregojnë edhe njëfarë elasticiteti dhe fortësie, që 
është me rëndësi të madhe teknike;

 kimikisht janë mjaft  aktiv, lehtë lirojnë elektrone 
dhe krijojnë komponim kimike;

 janë të patejdukshme dhe me shkëlqim të madh;
 posedojnë përçueshmëri të madhe elektrike;
 përçueshmëria elektrike u bie me rritjen e tempera-

turës;
 tregojnë termo përçueshmëri të mirë.

Për çdo metal është me rëndësi dhe dihet pika e sh-
krirjes së tij. Pika e shkrirjes është temperatura në të 
cilën metali shkrihet gjatë shtypjes atmosferike norma-
le. Ajo përcaktohet duke matur ndryshimin e tempera-
turës së metalit gjatë nxehjes së pandërprerë të tij. Me 
këtë rast, posa kristali i parë i metalit do të shndërrohet 
në lëng, atëherë temperatura e metalit nuk do të rritet 
(do të mbetet konstante), përderisa edhe kristali i fundit 
nuk kalon në fazën e lëngët, njësoj sikurse sillen të gjit-
ha substancat kristalore (kapitulli 13.3). Në tabelë është 
dhënë pika e shkrirjes të disa metaleve.

Metal T (0C)
Sn 232
Au 1063
Cu 1083
Fe 1539

Për kohën e ndaljes së temperaturës, temperatura e 
metalit nuk mund të rritet meqenëse e tërë nxehtësia e 
sjellë harxhohet për shkëputjen e lidhjeve të grimcave 
të kristaleve. Kjo energji karakterizohet me nxehtësinë 
specifi ke të shkrirjes. Ajo është energjia q është e ne-
vojshme t‘i jepet njësisë së masës të një metali të caktu-
ar në temperaturën e shkrirjes që ajo krejtësisht të sh-
krihet.

Pika e shkrirjes është e barabartë me pikën e ngurtë-
simit.

Metali posedon veti të mira mekanike (mundësi 
përndrydhje, farkëtimi dhe tërheqje në tela) varësisht 
nga lidhjet ndër atomike. Gjatë deformimit plastik të 
metalit, bëhet shkatërrimi i rrjetës kristalore prandaj 
metali bëhet më i fortë dhe më i brishtë (i thyeshëm). 
Prandaj metalet duhet të përpunohen në temperatura 
më të larta për ta ruajtur strukturën e tyre të mëpar-
shme.

Rrjeta kristalore është e ndryshme te metalet e 
ndryshme. Dallojmë tre lloje kryesore të rrjetave: ku-
bike, tetragonale, dhe heksagonale. Nëse në celulën ele-
mentare është vendosur nga një atom në secilin kënd të 
kubit, atëherë nga rrjeta është kubike. Nëse kësaj rrjete 
i shtohet edhe nga një atom edhe në mesin e çdo faqe 
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të kubit, atëherë rrjeta është e qendërzuar kubike e she-
shtë. Nga ana tjetër, nëse përveç atomeve në këndet ka 
edhe një atom në qendër të kubit, atëherë rrjeta quhet e 
qendërzuar kubike hapësinore (fi g. 1).

 

Kubno-prostorno 
centrirana 

Kubno-plosk�
� 
centrirana 

E qendërzuar 
kubike hapësinore

E qendërzuar 
kubike e sheshtë

Fig. 1. Rrjeta kubike

Modelit të gazit elektronik
Disa nga vetitë e metaleve janë të lidhur me ekzi-

stimin e elektroneve të lira në kristal. Kur janë në gjen-
dje të ngurtë, metalet kanë strukturë kristalore, d.m.th., 
atomet e tyre janë të renditur në rrjetën gjeometrike ha-
pësinore–rrjetë kristalore. Çdo metal ka strukturë kri-
stalore karakteristike të veten. Përndryshe, forcat që i 
mbajnë atomet e metalit në kristalin kanë të bëjnë me 
lidhjen metalike të çift it të elektroneve përçuese që for-
mohen ndërmjet dy atomeve fqinje, dhe i cili njësoj tër-
hiqet nga secili jon i cili gjendet në nyejt e rrjetës krista-
lore. Në këtë mënyrë elektronet valent (periferik) nuk 
janë rreptësisht të lidhur për atome të caktuar, por janë 
të,,kolektivizuara“–të përbashkët për të gjithë jonet po-
zitive të përçuesit metalik. Ata lirisht lëvizin nëpër gji-
thë vëllimin e përçuesit dhe njëtrajtësisht radhiten në 
hapësirën ndërmjet nyjeve të rrjetës. Përqendrimi i 
elektroneve të lirë vare nga valenca e metalit. Sa më e 
madhe është valenca e metalit, më i madh është edhe 
përqendrimi i elektroneve të lira etj. Përqendrimi i 
elektroneve të lirë në metalet është rend i madhësisë 
1028 elektrone të lira në një metër kub. Është vërtetu-
ar se përqendrimi i elektroneve të lira nuk ndryshohet 
kur metali do të gjendet në fushën elektrike. Po ashtu, 
përqendrimi i elektroneve të lira, praktikisht nuk varet 
nga temperatura e metalit.

Si shpjegohen vetitë themelore të metalit?
Elektronet e lira formojnë të ashtuquajturën gaz 

elektronik. Përndryshe këto elektrone, nuk i takoj-
në më asnjërit atom, por njësoj janë të shpërndarë në 
tërë rrjetën ekristalit. Kur në metalin nk ekziston fushë 
elektrike, elektronet e lira lëvizin në mënyrë akotike, 
me ç‘rast pësojnë goditje me jonet e rrjetës kristalore 
dhe mes veti. Për shkak të këtyre goditjeve madhësia e 
shpejtësisë, drejtimi dhe kahja e çdo elektroni veç eveç 
pandërprerë ndryshohet (fi g. 2a). Është vërtetuar se 
shpejtësia mesatare e lëvizjes të pakahëzuar, kaotike dhe 
termike të elektroneve të lira në temperaturën e dhomës 
është rend i madhësisë 105m/s, që është rreth 1000 herë 
më e madhe shpejtësi nga shpejtësia mesatare e mole-
kulave të gazit në ato temperatura.

a)

b)  b)

a)

Fig. 2. Lëvizja kaotike dhe lëvizja e kahëzuar 
e elektronit të metalit

Duhet nënvizuar se kjo lëvizje e pa kahëzuar e elek-
troneve të lira (fi g. 2a) nuk paraqet rrymë elektrike. Kjo 
ekziston edhe kur metali është jashtë fushës elektrike.

Nëse metali vendoset në fushën elektrike (fi g. 2b) 
elektronet në të fi llojnë të lëvizin të kahëzuar. Ata fi toj-
në një shpejtësi plotësuese, e cila është e kahëzuar në 
kahe të kundërt të fushës elektrike. Duhet theksuar se 
shpejtësia e kësaj lëvizje të kahëzuar të elektroneve, bile 
edhe gjatë rrymave shumë të forta është shumë më e 
vogël, rend e madhësisë disa milimetra në sekondë. 
Megjithatë, për shkak të përqendrimit shumë të madh 
të elektroneve, ndonëse ata shpejtësi janë më të vogla, 
fi tohen rryma shumë të forta. Vlerat e vogla të lëvizjes 
së kahëzuar të elektroneve të lira në metalin nuk du-
het të përzihen me shpejtësinë e rrjedhjes së rrymës. 
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Lëvizja e kahëzuar elektroneve të lira në cilindo vend të 
përçuesit metalik fi llon në atë çast kur në atë vend ven-
doset fusha elektrike. Ndërsa shpejtësia e vendosjes se 
fushës elektrike është e barabartë me shpejtësinë e për-
hapjes së dritës në vakum, c=3.108 m/s. Kjo d.m.th. se 
edhe rryma elektrike në metalin vendoset me të njëj-
tën shpejtësi.

Elektro përçueshmëria zvogëlohet me zmadhimin e 
temperaturës. Për shkak të shpejtësisë mesatare të mad-
he të atomeve (lëvizjet termike) arrihet deri te goditjet 
e shpeshta ndërmjet elektroneve dhe joneve të rrjetës 
kristalore. Për këtë arsye, një pjesë e energjisë së lëvi-
zjes të kahëzuar të elektroneve të shndërrohet në ener-
gji të brendshme të metalit. Rezistenca e metalit zmad-
hohet kur temperatura e tij zmadhohet. Varësia e rezi-
stencës (R) nga temperatura te metalet është dhënë me 
barazimin:

 

)1(0 tRR +�� , kade {to  prej ku

ku R0, është rezistenca e metalit në 00C, t është tempe-
ratura e metalit, kurse α është konstanta për çdo metal, 
i cili quhet koefi cienti termik i rezistencës dhe i cili e 
tregon ndryshimin relativ të rezistencës së metalit gjatë 
ndryshimit të temperaturës së tij për një gradë.

Përndryshe me modelin krasit të,,gazit elektronik“ 
mund të shpjegohet ligji i Omit, ligji i Xhul–Lencit si 
edhe jë varg dukurish tjera karakteristike të metaleve. 
Të tillë dukurish janë emisioni termo elektronit, duku-
ritë e potencialit kontaktues ndërmjet dy metaleve dhe 
një varg dukurish tjera.

Mangësitë e modelit të 
,,gazit elektronik“

Teoria që bazohet në modelin e gazit elektronik ka 
shumë mangësi. Për shembull, kjo teori nuk mundet 
në mënyrë kuantitative ta shpjegoj varësinë e përçue-
shmërisë së metaleve nga temperatura.

Mospajtimi i teorisë klasike të metaleve dhe ekspe-
rimenti veçanërisht vinë në shprehje gjatë temperatura-
ve të ulëta. Megjithatë, sot të gjitha mangësitë e teorisë 
klasike janë tejkaluar me teorinë kuanti të metaleve.

Edhe një mangësi e teorisë klasike: nëse bartësit e 
rrymës në metalet janë elektronet e lirë, të cilët sipas te-
orisë klasike krijojnë,,gaz elektronik“, atëherë energjia 
mesatare e elektronit (grimcë me tre shkallë në liri) do 
të ishte Em=3/2 kT. Ku k është konstanta e Bolcamit. Por 
te metalet eksperimentet tregojnë se kjo varësi nga tem-
peratura nuk ekziston. Kështu, energjia mesatare e elek-
troneve pikërisht edhe në temperaturën 0 K nuk është e 
barabartë me zero.

Ekziston lakore e cila e jep shpërndarjen e elek-
troneve sipas energjive, dhe ajo quhet lakore e shpërn-
darjes, sipas statistikës së Fermi–Dirakut për elektronet 
e lira te metalet.

 broj 
elektroni 

0 

T=0 

E=Ef energija
 

numri 
i elektroneve

energjia

Fig. 3a. Varësia e numrit të elektroneve nga energjia 
te metali në zeron absolute

Në fi gurën 3a është dhënë se si duket faktikisht 
shpërndarja e elektroneve sipas energjive kur meta-
li është në temperaturën e zeros absolute (T=0 K). Në 
këtë rast kufi tar ekziston një kufi  i mprehët për ener-
gji maksimale që mund ta posedojnë elektronet në një 
metal në temperaturën e zeros absolute. Kështu, stati-
stika e Ferma–Dirakut thotë se energjinë më të lartë që 
mund ta kenë elektronet në gjendje të këtillë të materies 
së ngrirë (T=0 K) është e barabartë me sasinë saktë të 
caktuar, karakteristike për çdo metal, të barabartë me 
Fermi energjinë (EF) nga fi gura 3a.

Të pyesim tani, se si elektronet e lira në një copë me-
tali që është nxehur në ndonjë temperaturë T1 > 0, do 
ta shpërndaj mes veti energjinë e përgjithshme që është 
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sjellë nga jashtë? Përgjigje do të na jep forma e lakores 
e cila përputhet me ndonjë temperaturë T1 më e madhe 
nga zeroja (fi g. 3b). Nga lakorja mund të shihet se një 
numër i madh i elektroneve kanë energji mesatare–të 
mëdha, ndërsa krejtësisht një numër i vogël i elektrone-
ve posedojnë energji më të madhe.

0 

T1>0 

T=0 

E=Ef energija
 

numri i 
elektroneve

energjia

Fig. 3b. Varësia e numrit të elektroneve nga 
energjia te metali mbi zeron absolute

Edhe diçka shumë interesante: nga fi gura 3b shihet 
se elektronet e varfra me energji pothuajse nuk do të fi -
tojnë asgjë, prandaj energjinë e përfi tuar do ta ndajnë 
në mes veti elektronet më të pasur me energji (ata me 
energji në afërsi të Ef. Kjo do të thotë se elektronet,,të 
pasur“ do të bëhen edhe më të pasur, andaj do të zhven-
dosen në pjesën e grafi kut me energji akoma më të 
madhe (fushë e kuqe). Meqenëse numri i përgjithshëm 
i elektroneve nuk ndryshohet, atëherë, sipërfaqja që 
përputhet me elektronet e zhvendosur kah energjitë më 
të mëdha duhet të mbetet e njëjtë (pjesa e kaltër dhe e 
kuqe janë me të njëjtën sipërfaqe).

Dhe në fund, nëse njehsohet në mënyrë teorike 
energjia mesatare e elektroneve në zeron absolute, sipas 
kësaj teorie do të fi tohet Em=3/5EF, e cila është e ndrysh-
me nga zeroja.

Legurimi
Dhënia e atomeve nga ndonjë element tjetër (me-

tal ose jometal) në rrjetën kristalore të metalit të pastër 
quhet legurim. Në teknologjinë e legurimit me rëndë-
si të madhe është ajo që rrjeta kristalore e njërit metal 
mund t‘i vendos në vete atomet e metalit tjetër (shikoni 

legurimin te defektet e rrjetës kristalore (kapitulli 13.3).
Përveç kësaj ekzistojnë edhe kristale të metaleve të cilat 
mund të vendosin në vete edhe elemente të tillë, si për 
shembull, hidrogjen karbon dhe azot në formë të defek-
teve intersticiale (kapitulli 13.3.). Përndryshe, si bazë 
për prodhimin e çelikut qëndron vendosja e atomeve të 
karbonit në hekur.

Legura, përndryshe, kanë gjetur zbatim të gjerë në 
industri. Pothuajse nuk ekziston prodhim metalik i 
ndërtuar nga një metal i pastër kimik, por numri më i 
madh i prodhimeve metalike janë të përbërë nga dy, tre 
ose më shumë elemente.

Materialet e sintetizuara
Ekziston një grup materialesh të cilët fi tohen nga 

metalet ose legurat në pluhur. Procedura për këtë ar-
sye quhet metalurgjia e pluhurit. Pluhuri ose përzierja 
e homogjenizuar nga pluhuri metalik mandej presohet 
me ndihmën e presë hidraulike ose mekanike në briketa 
(tulla), të cilat madje nxehen në temperatura të larta në 
furra elektrike. Nxehja më së shpeshti bëhet në atmos-
ferën e ndonjë gazi i cili në temperatura të larta nuk re-
agon me metalet. Mund të shfrytëzohet, për shembu-
ll, hidrogjeni për të penguar oksidimin gjatë nxehjes. 
Gjatë sinterimit arrihet deri te lidhja e fortë e kokërrze-
zave të pluhurit nëpërmjet difuzionit. Me këtë rast, nuk 
ndodh shkrirja, sepse temperatura e sinterimit duhet të 
jetë gjithmonë nën pikën e shkrirjes të përbërësit krye-
sor të përzierjes.

Te materialet e sinteruar ekzistojnë mundësi më të 
mëdha për kombinimin e metaleve dhe komponimeve, 
se sa gjatë përzierjes së tyre gjatë shkrirjes.

Rezyme e shkurtër

–pika e shkrirjes
–modeli i ,,gazit elektronik“
–përqendrimi i elektroneve të lira
–statistika e Fermi–Dirakut
–legurat
–materialet metalike të sinteruara
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21. 6. POLIMERËT
 

 

Prodhimet të cilët janë të përbëra tërësisht ose pje-
sërisht nga materialet polimeri janë pjesë përbërëse 
të përditshmërisë së njeriut, e cila me të drejtë qu-
het koha e plastikës. Plastike, goma, disa ngjyra janë 
substanca polimeri. Ndonëse shkenca për polimeret 
është relativisht e re megjithatë zbulimet dhe inova-
cionet shpejt kanë hyrë në zbatimin masove dhe për-
ditshmërinë tonë.

Hipotezën për ekzistimin e molekulave gjigan-
te (makro molekula) e ka dhënë shkencëtari gjerman 
Herman Strotinger (Hermann Straudinger, 1881–
1965) vetëm para gjashtë dekadash, për çka e ka fi tuar 
çmimin Nobël më vitin 1953.

Sot dihet se më tepër substanca kimike nëpërmjet 
reaksione kimike, nën kushte të përshtatshme mund 
të polimerizohen dhe të fi tohen makro molekula (po-
limeri).

Polimeret paraqesin zinxhir të gjatë nga tolekulat 
e karbonit t fortë të lidhura (zakonisht mbi 1000) me 
lidhje kovalente. Zinxhirët e veçuar ndërmjet mbahen 
me ndihmën e lidhjeve fi zike të dobëta, që mundëson 
polimerët lehtë të fabrikohen.

Polimerët ekzistojnë vetëm në gjendje të ngurtë 
dhe të lëngët, por jo edhe në gjendje të gaztë. Numri 
më i madh i tyre janë substanca organike, ndonëse 
janë të njohura edhe shumë polimeri joorganike.

Materialet polimeri më të njohur janë prodhimet 
industriale sintetike, sikurse janë:polietileni, polipro-
pileni, polivinikloridi, (PVC), najlonit (poliamidet 
alfatike), poliuretanet. Ekzistojnë polimere natyror 
sikurse janë celuloza dhe polisaharidet, disa proteine 
(polipeptide), polinukleotidet (ARN dhe ADN), goma 
natyrore, pambuku etj.).

 

Shumë probleme teknologjike, energjia, energjeti-
ke, etj, nuk do të mundeshin të zgjidhen pa krijimin e 
materialeve të reja, ndër të tjerët edhe polimeret.

Plastika rreth nesh
Prodhimi bashkëkohor i materialëve polimere sot 

hyn në një etapë krejtësisht të re të zhvillimit e cila ka-
rakterizohet me rritjen e prodhimit dhe konsumimit, 
dhe e cila kërkon nivel të lartë të diturisë. Vetëm në 
SHBA prodhimi vjetor i gomës dhe masave plastike 
e tejkalon numrin prej 10 miliardë kilogramë. Se me 
të vërtetë kemi hyrë thellë në kohën e plastikës vër-
teton fakti se në periudhën nga viti 1950 deri më vi-
tin 1980 prodhimi vjetor i gomës dhe plastikës në botë 
është rritur për 8,9 herë, ndërsa e metaleve vetëm për 
3,2 herë.

Në shkencë pandërprerë rritet interesimi për ma-
teriale të përbëra, të kombinuara. Përfaqësues tipik të 
materialeve të tilla janë materialet shumështresore të 
cilët përfshijnë polimeret organike, metale dhe qera-
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mikë. Këtu bëjnë pjesë plastikët e armirura, shkumat 
sintetike dhe materiale, madje polimeret biokompati-
bile nga të cilët bëhen eshtra artifi ciale,enë gjaku dhe 
kapa këtë e zemrës etj. Gjithashtu, polimeret janë bërë 
materiale perspektive në elektronikë dhe informatikë 
për prodhimin e rezistorëve për skema integrale mi-
kro elektronike, FER transistorë, senzor në miniaturë, 
fotodioda etj.

Ndër polimeret që janë pjesë përbërëse të materia-
leve të sipërpërmendur janë:
 përçues,
 pizo elektrike,
 polimere piroelektrike etj.

Klasë e veçantë polimerish janë
 biopolimeret.

Polimeret piezoelektrike 
dhe piroelektrike

Janë të njohur disa kristale, si për shembull, kuar-
ci, kripa e segmentit (BaTiO2) etj., te të cilët nën vepri-
min e shtypjes paraqitet fushë elektrike, quhet efekti 
piezoelektrik (shiko kapitullin 1.9). Te këto materia-
le ekziston edhe efekti i kundërt, në fushën elektrike 
i ndërrojnë dimensionet (zgjaten në një drejtim tjetër 
të fushës).

Ngjashëm sikurse efekti piezoelektrik ekziston 
edhe efekti te i cili bëhet elektrizimi i sipërfaqes së 
kristalit nëse ndryshohet temperatura e tij. Kjo du-
kuri quhet efekt piroelektrik. Në radhën e piezoe-
lektrikëve dhe piroelektrikëve më të mirë bëjnë pje-
së edhe disa polimere përfaqësuesi i të cilit, me veti 
më të shprehura, është poliviniendifl uoridi (PVDF), e 
dhënë në fi gurën 1a.

Nëse PVDF fi lmi nxehet nga 100 deri 1500C dhe 
madje ft ohet me fushë të fortë elektrike me vlerë prej 
1000 kV/cm (si elektroda mund të shërbejnë shtresat 
metalike nga aluminium, ari, zhiva dhe nikel–kromi, 
të bartur në të dy anët e fi lmit polimerik) fi tohet poli-
meri piezo dhe piroelektrik,që është stabil në tempe-
raturën e dhomës për më shumë vite.

Ndonëse efekti piezoelektrik i tyre është dhjetëra 
herë më i vogël se materialet joorganike më të mira, 

ndërsa efekti piroelektrik dy herë më i vogël,përsëri 
PVDF ka përparësi të mëdha. Ai mund të ketë for-
më arbitrare (duke përfshirë edhe fi lmat e hollë me 
sipërfaqe të mëdha), trashësia mund të ndërrohet nga 
2mm deri në vetëm 5μm, është më i lehtë, është sta-
bil edhe në fushën elektrike i 1000 kV/cm, ka veti më 
të mira mekanike. Ajo q është më me rëndësi, ai është 
shumë i lirë.
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Fig. 1. Polimeret tipike me veti piezoelektrike dhe 
piroelektrike ose përçuese: a) PVDF, b) polisulfunitrit, c) 

PPP, ç) poliacetilen, d) model i një polimeri

PVDF shfrytëzohet si pjesë përbërëse e dëgjueseve 
dhe altoparlanatave (nën veprimin e impulseve elek-
trike ndryshohet rrezja e membranës, kurse konvekse 
të tyre dhe gjenerohen valë sferike të zërit), te aparatet 
për matjen e shtypjes, mikrofonat. Vetitë e tyre piroe-
lekrike kanë zbatim te senzorit termik me ndihmën e 
të cilëve detektohet prania e njerëzve (detektori infra-
kuq–night vision) etj.

Polimeret përçuese
Është fi lluar me punën shkencore të V. A. Litl, e 

shpallur në vitin 1964 në të cilin ai ka parashikuar su-
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perpëçueshmëri në temperaturë të lartë të zinxhirit 
organik linear. Interesimi i hulumtuesëve thjeshtë ek-
splodoi për këtë lloj polimerish dhe në vitet e ardhsh-
me janë sintetizuar dhe tërësisht të hulumtuar dhjetëra 
sosh. I pari superpërçues në mes këtyre materialeve 
është zbuluar më vitin 1977,e ai është polisulfurniriti 
(fi g. 1b), i cili në temperaturën e dhomës është metal 
me përçueshmëri elektrike mesatare, ndërsa në tem-
peraturën 0,3 K bëhet superpërçues.

Ndryshim drastik të ngjashëm të përçueshmërisë 
ka treguar edhe poliacetileni.

Megjithatë, koha e polimerive përçuese tashmë 
është duke ardhur.

Interesant janë polimeret që mund të dopingo-
hen dhe me këtë rast fi tohen ndryshime në disa veti 
fi zike. Kështu me ndihmën e dopingimit mund të 
ndryshojnë vetitë elektrike në përpjesëtime të cak-
tuara. Përçueshmëria e poliparafenilenit (PPP), fi gu-
ra 1c, pas dopingimit me AsF5 ndërrohet për 18 ren-
de të madhësisë (x 1018). Qëllimi i fundit i hulumti-
meve është të fi tohet polimeri me përçueshmëri më 
të madhe, por njëkohësisht edhe kimikisht stabil, me 
veti mekanike të mira, lehtë i përpunueshëm dhe të 
jetë i lirë.

Rëndësia α e këtyre të ashtuquajtura,,metale pla-
stike“ është e madhe.

Shkenca bashkëkohore për polimeret ndjek disa 
drejtime të hulumtimeve të këtij lloji:
 përfi timi i polimerive të dopinguar,
 përfi timi i polimerive te të cilët mund të ndërrohen 

vetitë elastike: nga plastike në elastike, varësisht 
nga nevojat praktike,

 të zhvillohen modele teorike për përshkrimin e 
këtyre materialeve polimere.
Zbatimi i polmereve përçues në jetën e përditshme 

prej ditës në ditë pandërprerë rritet. Me dopingimin 
elektrokimike p dhe n të fi lmave poliacetilenik është 
mundësuar prodhimi i baterive me metoda plastike të 
cilat shumë herë mundtë mbushen. Dendësia e vogël 
(0,4 g/cm3) dhe sipërfaqja e madhe e fi lmave (disa mi-
jëra herë numër të zmadhuar të bartësve të elektricite-

tit), bën baterie plastike shumë më të forta dhe më të 
lehta nga ato konvencionale.

Prodhimi komercial i këtyre baterive ka fi lluar në 
Japoni dhe tashmë fl itet për zbatimin e tyre, si burime 
të energjisë te makinat motorike të lehta. Tashmë janë 
paraqitur patente të bazuar në polimeret përçuese të 
cilët shfrytëzohen për prodhimin e llaqeve të cilët 
mbrojnë nga elektriciteti statik, celula diellore, kom-
ponente elektronike (n–p dioda dhe fotodioda), ele-
mente që shfrytëzohen në punën e radarëve. Po ashtu 
fi lloi edhe prodhimi senzorëve dhe ndërprerësve të ci-
lët reagojnë në pranë e ujit,ajrit, disa gazeve, në ndrys-
himin e fushës elektrike si edhe të elementeve jolinear 
të qarqeve elektronike në bazë të substancave polime-
rike. Në dekadën e fundit XX zbuluesit, konstruktorët 
dhe strategët të prodhimit industrial, me sukses të 
madh punojnë në përfi timin e materialeve me përçue-
shmëri të madhe, elasticiteti dhe plasticiteti për të mu-
ndur të tërhiqen në fi lm të hollë të cilët do të jenë rezi-
stues të ujit, të pa oksiduar dhe, kuptohet të prodhuar 
nga lëndë të lira me harxhime të vogla të energjisë dhe 
të cilët nuk do ta ndotin mjedisin jetësor.

Kontributin e vet në hulumtimin e materialeve 
përçuese në këtë moment e jep edhe Laboratori për 
elektro optik të sistemeve dispersive në Institutin për 
fi zikë në fakultetin Matematiko–natyror në Shkup. 
Domethënë vitin e fundit bëhen hulumtime të një nga 
polimeret përçuese më atraktive, poliparafenilenit në 
nivel molekular. Qëllimi kryesor i këtyre hulumtime-
ve do të jetë përfi timi i disa shtresave të holla (fi lm) të 
cilët kanë përçueshmëri të madhe.

Shpresë e madhe e shkencëtarëve është se tani kur 
kemi hyrë në milineumin e ri mund të jepen përgjigje 
të panumërta dhe të zgjidhen problemet për prodhi-
min e këtyre materialeve pa të cilët jeta e njeriut nuk 
mund të mendohet.

Biopolimeret
Biopolimeret janë polimere që janë të përfi tuara 

nga bota e gjallë ose nga polimeret e sintetizuara në la-
boratori të cilët mund të kryejnë funksione për mbaj-
tjen e jetës në organizmat e gjalla.
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Ku zbatohen biopolimeret?

 Biopolimeret, duke falënderuar disa vetive të sen-
zorëve të tyre, kanë gjetur zbatim në medicinë, far-
maci,si materiale bartëse të mjekimeve, me qëllim 
që të arrihet veprimi vazhdues i barit (resorpcioni i 
ngadalësuar dhe i njëtrajtshëm).

 Biopolimeret shfrytëzohen për ndërtimin e mem-
branave biologjike dhe organe artifi ciale (kapakëve 
për zemër, enë gjaku, stente, eshtra artifi cial, lëkurë 
artifi ciale etj.),

 

biopolimerët në të ardhmen duhet të kenë përm-
bajtje të gjerë ekologjike, meqenëse ata duhet t’i 
zëvendësojnë materialet plastike të deritanishme 
për ambalazhe, për shkak se janë jo toksike dhe 
degradim i shpejtë në natyrë.

Edhe goma është polimeri

 
 

Goma është lloj specifi k polimeri, dhe paraqet njërin 
nga materialet me veti elastike superiore. Zbatimin e 
gjerë që e ka përputhet pikërisht me atë fi zike. Goma 
është e vetme dhe e pa zëvendësueshme në industrinë 
automobilistike.

Goma është përfaqësues i grupit të materialeve që 
ka memorie në formë. Kur do t‘i jepet ndonjë formë 
gjeometrike dhe kur do t‘i nënshtrohet deformimeve të 
ndryshme në formë, sikurse janë: shtypja, zgjatja, torzi-
oni,etj., ajo rishtazi kthehet në gjendjen e mëparshme.

Veti tjetër esenciale për shkak të së cilës ka gjetur 
zbatim të gjerë, është jo lëshueshmëri e ujit, prandaj ajo 
paraqitet si hidro izolator i shkëlqyeshëm.

Ekzistojnë goma që kanë prejardhje bimore të cilët 
fi tohen nga sekrecionit që e sajojnë disa bimë specifi ke, 
sekrecioni natyror ose kur janë të dëmtuar. Ekstraktet 
janë të tretshme në ujë dhe japin lëng koloidal në të ci-
lën zgjerohen. Shikuar në aspektin kimik gomat paraqe-
sin komponim të ngjashme me karbohidratet. Gomat 
natyrore më të njohura janë ato arabe dhe stresit etj.

Goma më e popullarizuar dhe më masovike e 
shfrytëzuar për qëllime komerciale është goma që fi -
tohet me vullkanizim të lateksit nga kauçuku, me disa 
shtresa. Me zbatimin e vullkanizimit të ft ohtë pa shtre-
sa, fi tohen trupa të hollë prej gome që nuk e lëshojnë 
ujin, sikurse që janë dorëzat e gomës. Trupat të tjerë nga 
goma përpunohen nga kauçuku me shtesa të ndrysh-
me, sikurse është sulfuri fi tohet gomë me elasticitet të 
ndryshëm (gomë e fortë se e butë).

Goma e butë dallohet dallohet me elasticitet, jo lës-
hueshmëri, aft ësi elektro izoluese edhe veti tjera të për-
shtatshme. Nga ajo përpunohen gomat e brendshme 
dhe të jashtme të automobilave këpucë prej gome, dorë-
za, këpucë sportive etj.

Goma e fortë (eboniti) është material i fortë, e 
cila kimikisht është shumë stabile dhe lehtë përpu-
nohet. Përdoret për përpunimin e materialeve elek-
troteknike, enë për akumulatorët r plumbit, krehra etj. 
Shfrytëzohen edhe për mbështjelljen e aparaturës kimi-
ke për t‘i mbrojtur nga korrozioni.

Ekziston edhe gomë sfungjeri e cila shfrytëzohet për 
disa prodhime me strukturë sfungjerore, sikurse janë 
sfungjerët për larje, izolim të zërit,amortizim i godi-
tjeve, sfungjerë në salla sportive edhe lojëra për fëmijë. 
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Goma sfungjerore, përndryshe, fi tohet kur në përzierje 
për prodhimin e gomës do t‘i shtohet ndonjë materie 
që liron gaz.

Goma për çamçakëzë është material elastik dhe jo 
toksik e cila përgatitet nga kauçuku që është i pasur me 
smollë, ose nga kauçuku i zakonshëm të cilit i shtohet 
smollë me ndihmën e shtrydhjes me yndyrat eterike 
dhe substancat tjera.

Përndryshe goma e pastër kur ft ohet, bëhet e thye-
shme. Ky ndryshim ndodh jo për shkak të formimit të 
lidhjeve plotësuese ndërmjet zinxhirit të karboneve që 
e bëjnë gomën të fi toj strukturë kristalore. Kështu, për 
shembull, një dorëz gome e zhytur në azotin e lëngët (77 
K), bëhet e fortë dhe e thyeshme. Gomat që përdoren 
në temperatura të ulëta (në zonat veriore) shumë ma 
shpejtë vjetrohen dhe harxhohen.

Vullkanizimi i gomës
Vullkanizimi paraqet tretman specifi k i cili përmi-

rëson veti të caktuara të gomës, sikurse është elasticite-
ti, qëndrueshmëria ndaj kimikalive, dhe i zbutë vetitë 
gjatë ndryshimeve të mëdha të temperaturës. Gjatë pro-
cesit të vullkanizimit arrihet deri te vendosja e lidhje-
ve plotësuese kimike ndërmjet zinxhirit polimerik të 
molekulave të gomës. Vullkanizimi i gomës kryhet me 
nxehje në prezencën e sulfurit. Ekziston edhe vullka-
nizim i ft ohtë gjatë të cilës goma përpunohet në banjë 
e cila ka avuj me komponim të sulfurit. Pothuajse për 
çdo zbatim goma vullkanizohet përveç asaj cementi-
min e gomës për shiritat ngjitëse dhe disa zbatime tje-
ra. Përndryshe gomat e buta përmbajnë rreth 5% sul-
fur, ndërsa goma e fortë vullkanizohet me 30% deri 50% 
sulfur. Procesi i vullkanizimit ka të bëj me futjen e sul-
furit në masën e gomës. Në përzierjen i shtohet edhe 
substanca anilinë e cila e nxiton procesin e vullkanizi-
mit. Madje përzierja vendoset nëpër kallëpe dhe nxe-
het. Kështu, produkti fi nal më nuk është i ngjitshëm, 
sikurse është goma e lëndës së parë, nuk ngurtësohet 
(kristalizohet) nga ft ohti dhe nuk zbutet nga nxehtësia, 
është më elastike dhe më rezistent ndaj kemikaleve or-
ganike (benzina, naft a, etj.), nuk absorbon ujë dhe është 
izolator i shkëlqyeshëm i nxehtësisë.

. 

  
 

Shpjegoni këto kuptime:

–polimere
–polimere piezoelektrike
–polimere piroelektrike
–biopolimere
–goma
–vjetërsimi (kristalizimi) i gomës
–vullkanizimi i gomës

Pyetje, detyra dhe aktivitete
1. Duke pasur parasysh përdorimin gjithnjë e më të 
madh të amballazhimive plastike, pas përdorimit, si 
hedhurinë, çdo ditë i hasim në lumeje tonë, në rrugët 
tona, harqe pushimore dhe fusha sportive. Duke pasur 
parasysh se substancat polimere pandërprerë e ndotin 
mjedisin tonë jetësor, organizoni akson për mbledhjen 
e hedhurinave plastike.
2. Si do ta shpjegoni faktin se gomat e automobilit të pa-
përdorshëm pas shumë viteve, nuk është e preferuar të 
shfrytëzohen.

Fatkeqësia e Spejs Shatëll Çelinxher ngjau si 
rrjedhim i një unaze gome për diktung, e cila është 
bërë e ashpër dhe ka plasur në natën e ft ohtë para lan-
simit. Si rrjedhim nëpër çarjen ku rrjedh lëndë djegë-
se raketore e hidrogjenit dhe është vet ndezur.
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21. 7. QELQI DHE QERAMIKA 

Qelqi

Prej qelqit janë bërë dritare, shishet,gotat, qelqet 
e automobilave dhe shumë produkte tjera.

Qelqi është përfaqësues tipi i materialeve amorfe, 
të cilët në kohën më të re janë defi nuar si lëngje të ft o-
hura me viskozitet ekstrem të larta. Qelqi përfi tohet 
nga masa e shkrirë në atë organike, i cili gjatë ft ohjes 
në temperaturën e dhomës bëhet i ngurtë dhe i fortë 
dhe nuk kristalizohet. Kalimi nga gjendja e lëngët në 
të ngurtë realizohet në mënyrë të kontinuar, por jo si 
te metalet në një pikë saktësisht të caktuar të shkrirjes 
dhe nxehtësi të defi nuar të kristalizimit.

Njëlloj si edhe materiet tjera amorfe, qelqi karak-
terizohet me një shkallë shumë të ulët të radhitjes së 
atomeve dhe pozitës reciproke ndërmjet tyre. Qelqi 
është i ndërtuar prej rrjetës tredimensionale të parre-
gullt nga atomet e oksigjenit të cilët ndër veti janë të 
lidhur me jone.

Te qelqi silikat i zakonshëm elementi kryesor 
është siliciumi që ndërton rrjetën e tij. Jonet tjera të 
qelqit, si për shembull, kalciumi (Ca), magneziumi 
(Mg),natriumi (Na), kaliumi (K), janë të vendosur në 
nyejt e rrjetës e cila është përbërë prej komponime-
ve të siliciumit (SiO2). Duke pasur parasysh këtë për-
bërje, një qelq i tërë ose copë qelqi mund të trajtohet 
si një molekulë e madhe. Në këtë mënyrë shpjegohen 
vetitë e fortësisë së madhe të qelqit. Në qoft ë se në një 
vend të dobët të sipërfaqes së qelqit bëhet një çarje, 
atëherë ajo së shpejti do të zgjerohet për së gjati në tërë 
materialin. Ky zgjerim nuk mundtë ndalet në kufi rin 

e brendshëm ndërmjet kokërrzezave, sikurse substan-
cat kristalore (metalet). Th yerja e qelqit është rrjed-
him i forcës së shtrirjes (zgjatjes), meqenëse fortësia 
gjatë shtypjes është 10 herë më e madhe se sa fortësia 
gjatë shtrirjes.

Vetitë fi zike që e bëjnë qelqin material të pa zëven-
dësueshëm për zbatimet që i përmendëm janë:
 i tejdukshëm; qelqi ka lëshueshmëri të madhe të 

dritës së dukshme (koefi cient të madh të transmi-
sionit), për këtë arsye shfrytëzohet për përpuni-
min e qelqit të dritareve, qelqëzimi i objekteve ba-
nesore dhe afariste, si edhe mbështjellës i poçave 
elektrike;

 nuk e lëshon ujin. Ai është hidro izolatori absolu-
tisht më i mirë, që është edhe një kualitet plus në 
zbatimin për dritare;

 qelqi silikat i zakonshëm për dritare e pa-
sqyron dritaren infrakuqe, prandaj hapësirat të 
mbështjellur me qelq e përforcojnë efektin e kop-
shteve të qelqëzuar. Përdoret për ndërtimin e çerd-
heve me qelq për kultivimin e kopshtarisë së her-
shme;

 është rezistencë në numrin më të madh të acideve 
dhe bazave, përdoret si ambalazhe për ruajtjen e 
kemikaleve dhe si mbrojtëse;

 nuk lëshon ajër. Shfrytëzohet për mbylljen herme-
tike dhe vakuumimi e pajisjeve elektrike, sikurse 
janë poçat, gypat e rëntgenit etj.
Me ndryshimin e përbërjes, mund të fi tohen qelqe 

për zbatime të llojllojshme. Në tabelën vijuese janë 
përmend disa lloje qelqesh dhe përbërja e tyre:

 

Qelqi zjarrdurues (pireks) për 
eksperimente laboratorike.
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Prodhimi i qelqit
Përzierja e lëndëve të para. Procesi i shkrirjes re-

alizohet pandërprerës ose me ndërprerje (te prodhi-
mi i qelqeve speciale dhe të ngjyrosur, qelqeve artisti-
ke). Qelqi shkrihet në enë nga glina. Termo rezistuese 
në furrë me fl akë. Shkrirja bëhet në temperaturë prej 
1400 deri 1550 0C. Në fazën e fundit të shkrirjes masa 
kthjelltësohet (lirohet nga fl luskat e ajrit) duke shtuar 
disa kemikale. Gjatë ft ohjes masa e qelqit bëhet gjithnjë 
më e dendur dhe jep më tepër mundësi për prodhim 
dhe përpunim: shtrirje (qelq dritareje) fryrje (gota dhe 
shishe), petëzim dhe përpunim dore.

Ngjyrosja e qelqit
Duke shtuar sasi të vogla të disa substancave në për-

zierjen e shkrirë qelqi mund të ngjyroset:

 Ngjyra Shtesa
pa ngjyrë kemikale të pastra
e kuqe Karboni dhe natrium sulfati
e gjelbër hekuri

Ngjyrosja bëhet për shkak të zbatimeve speciale në 
ambalazhet e disa pijeve, për prodhimin e fi ltrave të 
ndryshëm për instrumentet optike ose për qëllime ar-
tistike, përpunimi i vitrinave.

Fije qelqore (lesh qelqi). Prodhohet ashtu që nga 
masa e shkrirë tërhiqen tufa të holla për t’u ft ohur pa 
i formësuar paraprakisht. Nga këto fi je prodhohet lesh 
qelqi, e cila shfrytëzohet si material termo izolues në 
ndërtimtari.

Mjetet më të vjetra prej qelqi janë gjetur në 
Mesopotami (Iraku i sotëm) dhe Egjipt. Zbulimet 
tregojnë se qelqet e atëhershëm kanë pasur bërt-
hamë gline. Janë ndërtuar si vijon: masa e shkri-
rë e qelqit është vendosur në përzierjen prej gline 
në pluhur dhe rërë qelqore. Nga çasti kur masa e 
qelqit është ft ohur bërthama e glinës është hequr. Në 
këtë mënyrë është prodhuar deri në fi llimin e epo-
kës tonë, lurnë tërë mbretërinë Romake është për-
vetësuar teknikë ere e prodhimit.

Lloj i qelqit Zbatimi Përbërja Lënda e parë
qelq i zakonshëm, 
qelq natrium– 
karbonit 

dritare, ambalazhe, amvisëri, poça 
elektrike

natrium–karboni, 
gëlqere dhe silikate

rërë kuarci, gëlqere dhe 
sodë e kalcifi kuar

qelqi borsilikat enë termo rezistues për laboratori 
amvisëri (ka rezistencë të madhe në 

kimikale dhe ndryshime temperature në 
kufi  të caktuar)

rërë, boraks acid i borit, 
dhe aluminium hidrat

qelq kuarci instrumente optike (ka koefi cient të 
madh të transmisionit për dritare UV

99,5%SiO2 rërë kuarci

qelq kristalor qelq artistik ose qelq për përpunimin e 
gotave kristalore 

potasha, menige 
dhe rërë

rërë kuarci

qelq murani qelq zbukurimi me ngjyrë të kaltër kopja 
punohet në Venedik

vetëm shtohen okside 
të kobaltit
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Qeramika
Porcelani dhe prodhimet e qeramikës përfi tohen 

me pjekje të thjeshtë të masës së formësuar e cila është 
e përbërë prej gline, kuarci dhe feltspati. Në disa raste, 
kur përpunohen mate-
riale ndërtimore, sikur-
se janë tullat dhe tje-
gullat, atëherë masa e 
përbërë vetëm prej gli-
ne. Glina e pastër quhet 
kaolini, edhe ajo piqet 
sipas shkallës së pa-
stërtisë deri në përdorimin e bardhë. Kjo përdoret për 
porcelane në amvisëri dhe për mjete sanitare. Glina e 
papastra shfrytëzohen për materiale ndërtimore dhe 
qeramikë të zakonshme.

Zbatimi i porcelanit në amvisëri dhe teknikë del 
nga vetitë e tij fi zike të volitshme:
 është izolator i shkëlqyeshëm elektrik. Për shkak të 

vetive të tij ai është i pazëvendësueshëm si mate-
rial elektro izolues te trafostacionet, largpërçuesit, 
elektro centralet, qendrat dispeçerike dhe te tabe-
lat e siguresave në objektet banesore dhe afariste;

 është izolator i shkëlqyeshëm i nxehtësisë. Për sh-
kak të kësaj vetie, gjërat ushqimore dhe pijet mbe-
ten një kohë të gjatë të ngrohta, se sa kur janë në 
enët metalike. Prandaj enët në amvisëri të shum-
tën e rasteve janë të përpunuara nga porcelani;

 ka pikët të lartë të shkrirjes. Kjo veti i jep kualitet 
plotësues në zbatimin si elektro izolues. Në rast se 
rrjedhë rrymë e fortë, bëhet nxehja por jo edhe sh-
krirja e këtij materiali;

 nuk digjet. Ky është edhe një kualitet në zbatimin 
si izolator elektrik i pazëvendësueshëm;

 është rezistues në ujë, acide dhe baza. Është ma-
terial i pazëvendësueshëm në prodhimin e qera-
mikës për banja, kuzhina dhe pajisje laboratorike.
Përfi timi i prodhimeve të porcelanit fi llon me pa-

strimin e lëndës së parë, larja, ngjyrosja dhe përzier-
ja, përderisa nuk fi tohet masë e përshtatshme për for-

mësim. Formësimi mund të jetë me punë dore oseme 
makina për prodhimin e trupave oval (vezake).

Në këtë mënyrë formohen pjata, fi lxhanë, saksia 
dhe elektro izolator. Presimi është procedurë me të ci-
lën formohen pllaka qeramike muri dhe dyshemeje. 
Masa e përgatitur presohet ndërmjet shablloneve të 
lëvizshëm dhe mbështetjes së fortë. Përndryshe, tullat 

dhe tjegullat prodhohen me presim në formë të copa-
ve voluminoze. Skulpturat nga glina prodhohen me 
procedurën të quajtur derdhej. Qulli i glinës derdhet 
në kallëp nga materia e cila mund të mbledh ujin (për 
shembull, gips) në këtë mënyrë lëngu rrjedh, ndërsa 
mbeten shtresa, e cila kapet në muret dhe e cila mund 
të bëhet mjaft ë e trash që të përjashtohet kallëpi.

Th arja. Trupat i lëmë të thahen vetvetiu.
Pjekja. Për zbatime të ndryshme zbatohen tempe-

ratura të ndryshme të pjekjes, e cila mund të shihet në 
tabelën më poshtë.
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Prodhimi Temperatura 
(0C)

 prodhimet e glinës 700–1000
trupa qeramike 1200–1250

Material elektro izolues 1400

Smaltimi

Në disa nga prodhimet pas pjekjes së parë pason 
edhe një pjekje, për arsye se bartet shtresë e sipërme 
e tejdukshme që shkëlqen ose shtresë e patejdukshme 
e quajtur zmaltin. Roli i zbatimit qëndron në atë se 
prodhimi i porcelanit të mos lëshojë ujë ose thjeshtë 
për qëllime estetike.

Përbërësit kryesor nga të cilët bëhet smaltimi janë: 
rëra, kuarci,qelqi, glina, feldspati, boraksi etj., të cilët 
përzihen në mënyra të ndryshme varësisht nga zbati-
mi. Pjekja për smaltimin bëhet në temperaturën nga 
700 deri 9000C.

Qeramikat termo rezistuese

Një grup i veçantë i prodhimeve të qeramikës është 
i përbërë nga oksidet e caktuara. Në këtë grup hyjnë 
materialet që janë rezistues në temperatura të lar ta 
(materialet termo rezistuese). Ata janë, për shembull, 
aluminimoksidi, toriumoksidi, magneziumoksidi dhe 
beriliumoksidi. Ky i fundit, por edhe cirkoniumoksi-

di, përdoren në reaktorët bërthamor sepse kanë pikë 
të lartë të shkrirjes (25700C dhe më tepër).

Qeramikat speciale

Bariumi, tronciumi, bakës oksidi janë materiale 
qeramike me veti super përçueshmërie.

Qeramikat magnetike

Bariumi ose tronciumi feriti mund të përdoren 
për përpunimin e materialeve qeramike që kanë veti 
të magneteve permanent.

Qeramikat feri elektrike

Përpunohen nga BaTiO3, material me konstan-
të dielektrike shumë të larta, material fero elektrik, të 
ngjashëm me feromagnetikët. Përdoret në prodhimin 
e mikrofonave, altoparlantëve dhe mjeteve për shn-
dërrimin e lëkundjeve elektrike në ato mekanike me 
(koka e sondës ultratingullore).

Ekzistojnë edhe materiale qeramike me qasi 
fortësie dhe veti elastike të cilat janë të përshtatshëm 
për përpunimin e pjesëve të motorëve dhe pajisjeve 
mekanike.



458

21. Fizika e materialeve

21. 8. MATERIALET NDËRTIMORE

Gërmadha gurësh në Maçu Piçu (Peru)

Me shekuj janë ndërtuar vendbanime, objekte 
të ndryshme dhe përmendore. Po të mos ishte qën-
drueshmëria e tyre dhe rezishtueshmëria ndaj kush-
teve klimatike nuk do ta njihnim historinë tonë dhe 
zakonet. Me shekuj janë synuar të ndërtohen për më 
shumë gjenerata, në atë mënyrë, që të triumfohet 
dhëmbi i kohës,Materialet që shfrytëzohen në ndër-
timtari, varen si nga natyra e regjionit ashtu edhe 
nga përfaqësimi i tyre dhe nga përparimi kulturo-
logjik. Material ndërtimor dominant në regjione të 
ndryshme janë, sipas rregullës, ata që lehtë gjenden 
ose prodhohen në rrethin e drejtpërdrejt. Kështu, 
ai që ka qenë guri për Egjiptasit, ai është druri për 
Kanadezët, bora për Eskimezët.

Gjatë zgjidhjes së materialeve ndërtimore gjith-
monë duhet të ruhen tre parime themelore:

siguria; materialet duhet të jenë të siguruara për 
jetën e njeriut. Për shembull, materialet duhet të 
jenë të qëndrueshme në ndikimin atmosferike, të 
qëndrueshëm ndaj tërmeteve–aseizmike, termo 
rezistues.

qëndrueshmëria; materialet duhet të jenë të qën-
drueshme dhe gjatë kohës të mos ndryshohen dhe 
të mos i humbin vetitë fi llestare për të cilat kanë 
qenë të destinuara.

  efi kasiteti energjetik dhe rregullsi ekologjike; 
materialet duhet të ndihmojnë gjatë kursimit të 
energjisë së nxehtësisë dhe elektrike, të jenë me 
rregullsi ekologjike; të mos përmbajnë elemente 
radioaktive.

Në ndërtimtarin e sotme shfrytëzohet paletë e tërë e 
materialeve natyrore dhe artifi ciale të cilëlt i plotësojnë 
kërkesat më lartë të përmendura. Disa materiale janë të 
njohura mirë dhe të përpunuar në kapitullin paraprak.

Materialet ndërtimore, sipas rolit që e luajnë, mund 
të ndahen në dy grupe.
 në grupin e parë bëjnë pjesë materialet që janë 

t përshtatshme për konstruksione themelore në 
ndërtim. Këtu marrin pjesë guri natyror dhe arti-
fi cial (betoni), materiale që fi tohen me përpunimin 
teknologjik të mineraleve natyrore, masat plastike të 
konstruksionit, druri etj.

 në grupin e dytë bëjnë pjesë materialet ndërtimo-
re të llojit special të cilët janë të domosdoshëm për 
mbrojtjen e materialeve ndërtimore të grupit të 
parë: nga ndikimet atmosferike, ta zmadhojnë qën-
drueshmërinë, materialet që ndihmojnë në kursi-
min energjisë, materiale për krijimin e komoditetit 
dhe dekorime. Këtu marrin pjesë materialet për ter-
mo izolim, hidro izolim, hidro izolim akustik, mjete 
antikorozive dhe ngjyra dekorative, llaqe dhe mate-
riale plastike.
Materialet natyrore shfrytëzohen pa ndonjë për-

punim teknologjik të rëndësishëm. Nga materialet që 
fi tohen me teknologji të caktuara janë: hekuri, i cili 
shfrytëzohet për armaturë të betonit (përforcim), qera-
mika (tulla dhe tjegulla), qelqi (qelqëzimi i dritareve) 
dhe materiali themelor–cementa.

Cementa është një mjet lidhës i bluajtur mirë, i cili 
më tepër përmban kalcium dhe aluminium silikat. 
Cementa dhe uji japin malterin (llaç) i cili pas therjes 
krijon gurë të cementes. Kur malterit i shtohet rërë, atë-
herë fi tohet betoni.

Për përfi timin e cementës shfrytëzohet gëlqer-
ja mirë e bluar. Përzierja bëhet me procedurë të thatë 
ose të lagët. Në raste të caktuara mund të shtohen edhe 
komponente tjera të cilat e përmirësojnë përbërjen ki-
mike dhe do t‘i japin veti fi ziko–kimike të përshtatshme 
për zbatimin e tyre në ndërtimtari.
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Vetitë fi zike të materialeve të 
rëndësishme për ndërtimtarinë

Parametrat e gjendjes

Dendësia e materialit. Dendësia mund të cakto-
het nga raporti i masës (m) dhe vëllimit (V) i materialit 
absolute të ngurtë, d.m.th.,

p= m/V.

Dendësia relative. Dendësia relative e jep dendësinë 
e materialit në raport me dendësinë e ujit. Te shumica e 
materialeve ndërtimor i tërë vëllimi është i përbërë nga 
vëllimi i pjesës së ngurtë (Vn) dhe vëllimit të poreve në 
të (Vp), d.m.th., V==Vn+Vp.

Dendësia mesatare. Dendësia mesatare është den-
dësia në gjendjen e realët të materialit (e marrë bashkë 
me poret). Kështu, për shembull, dendësia mesatare e 
betonit të lehtë është 500–1800 kg/m3 ndërsa dendësia e 
vërtetë është 2600 kg/m3.

Karakteristikat strukturale

Poroziteti. Poroziteti (P) është masë për shkallën e 
plotësimit të vëllimit të materialit, kurse njehsohet nga 
raporti i vëllimit të poreve (Vp) dhe vëllimit të përgjit-
hshëm të materialeve (V), d.m.th.,

P = Vp/V

Në tabelën më poshtë janë dhënë disa materiale 
ndërtimore, dendësitë e tyre dhe poroziteti.

materiale dendësia dendësia poroziteti

betoni i rëndë 2,6 2,4 10
graniti 2,7 2,67 1,4
qelqi 2,65 2,65 0
pleksiglasi 2,0 2,0 0

Vetitë hidro fi zike
Hogroskopi quhet vetia e materialit të thith avull uji 

nga ajri i lagët. Procesi ka të bëj nga absorbcioni i avullit 
të ujit në shtresën sipërfaqësore molekulare nga mate-
riali dhe nga kondensimi kapilar

Th ithja kapilare bëhet kur një pjesë e konstruk-
sionit është zhytur në ujë. Kështu, me thithje kapilare 
mund të arrihet deri te lagështimi i pjesëve më të larta 
të konstruksionit.

Absorbimi i lagështisë. Për përcaktimin e këtij pa-
rametri te betonit shfrytëzohen metoda e zhytjes në ujë 
në temperaturën e dhomës. Njehsohet absorbimi i ujit 
në njësinë e vëllimit dhe në njësinë e masës.

Depërtueshmëria e ujit është veti e materialit që të 
depërtoj uji gjatë zhytjes. Defi nohet me koefi cientin e 
fi ltrimit, që dëshmon depërtueshmërinë e ujit në ma-
terialin.

Deformimet nga lagështia. Disa materiale sikur-
se janë betoni dhe druri gjatë ndryshimit të lagështisë 
i ndryshojnë dimensionet edhe vëllimi, d.m.th., byme-
hen.

Qëndrueshmëria në akull i një materiali matet 
nëpërmjet ndryshimeve që ndodhin në materialin gjatë 
më tepër cikleve të ngrirjes dhe shkrirjes.

Vetitë termo fi zike
Termo përçueshmëri quhet vetia e materialit ta tran-

smetoi nxehtësinë nga njëra sipërfaqe në tjetrën. kjo 
veti është shumë e rëndësishme gjatë zgjidhjes së ma-
terialit për termo izolim ose material për mbulesë çatie.

Kapaciteti i nxehtësisë (termik) është madhësi fi zi-
ke e cila e shpreh vetinë e materialit të akumuloj nxehtë-
si gjatë nxehjes, por edhe ta liroj gjatë ft ohjes. Matet me 
nxehtësinë që është e nevojshme për nxehjen e 1 Kg të 
materialit të caktuar për 10C. Nga tabela më poshtë shi-
het se kapacitet më të madh termik ka uji.

Materiali Kapaciteti termik (kJ/kgK) 
uji 4,19
druri 2,39–2,72
betoni 0,75–0,92
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Ndërtesa më e lartë në Dubai, e ndërtuar më vitin 2009. Në 
cementin ndërtimor është shtuar gomë dhe aditivë që t‘i 

japin elasticitet. Njehsimet kanë treguar se vetëm materiali 
i këtillë do të mund ta duron shtrëngimin gjatë fryrjes së 

erërave të fuqishme e shkretëtirës

Stabiliteti nga zjarri është veti e materialit që mos 
të ndryshohet dhe të mos deformohet nën veprimin e 
temperaturave të larta (nga 15800C dhe më tepër).

Rezistenca nga zjarri është veti e materialit për një 
far kohe t‘i kundërvihet veprimit të zjarrit në rast ndo-
një djegie.

Koefi cienti termik i deformimit linear (a) është 
masë për zgjatjen relative të materialit gjatë nxehjes për 
10C. Vlera e tij për disa materiale është dhënë në ta-
belën vijuese.

Materiali a(0C–1)
betoni
graniti
druri

10–10–6

8–10.10–6

10–20.0–6

Vetitë mekanike
Materialet ndërtimore u janë ekspozuar jo vetëm 

forcave të brendshme (nga statika e ndërtimit), por edhe 
forcave të jashtme: erërat, shirat e fuqishëm, zhvendo-

sje tektonike, tërmete etj. Për këtë arsye materialet du-
het të posedojnë veti mekanike përkatëse që do t‘u mu-
ndësojnë t‘u kundërvihen forcave të brendshme dhe të 
jashtme dhe të sigurojnë ndërtim stabil dhe të sigurt.

Elasticiteti është veti e trupit të ngurtë të kthehet 
në formën e mëparshme pas ndërprerjes së veprimit 
të forcave të jashtme. Për shkak të elasticitetit të për-
shtatshëm hekuri shfrytëzohet në ndërtimtari për kon-
struksione që janë nënshtruar tensionimeve të mëdha 
të jashtme. Përndryshe ai shfrytëzohet si armaturë i cili 
i përmirëson vetitë elastike të betoneve.

Plasticiteti quhet vetia e trupit ta ndryshoj formën 
gjatë veprimit të forcave dhe ta ruaj pas ndërprerjes së 
forcave të jashtme. Ndryshimi i përhershëm i formës 
quhet deformim mbetës ose plastik.

 

 
Urat ndërtohen nga çeliku për shkak të 

vetive elastike të tij

Fortësia e trupit të ngurtë quhet aft ësia e tij të the-
het, pa fi tuar me këtë rast deformim plastike.

Tensionimi është masë për forcat e brendshme që 
paraqiten në trupin e deformuar nën veprimin e for-
cave të jashtme. Moduli i Jungut i elasticitetit E e lidhë 
deformimin elastik relativ (ε) dhe tensionimin përkatës 
(σ), d.m.th.

ε = σ/E

Vetitë elastike të materialeve ndryshohen në varësi 
nga temperatura, për këtë arsye moduli i Jungut i elasti-
citeti tregon varësi nga temperatura.
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Ngurtësia është vetia e materialit t‘i kundërvihet 
shkatërrimeve (destruksioni) nën veprimin e forcave 
të jashtëm. Ngurtësia si nga forma e trupit ashtu edhe 
nga drejtimi i veprimit të forcave të jashtme. Ngurtësia 
e materialeve është lëndë e hulumtimeve të gjëra te ma-
terialet ndërtimore.

Ndërtimi efi kas energjetik
Për kursim të energjisë është e nevojshme që ndërti-

mi të bëhet në pajtim me ligjet e fi zikës dhe të shfrytëzo-
hen materiale me veti të përshtatshme për këtë qëllim. 
Ja një shembull i ndërtimit të një muri i cili maksi-
malisht e ruan nxehtësinë në brendinë e një ndërtimi, 
dhe e zvogëlon harxhimin e energjisë elektrike dhe të 
nxehtësisë.

Nga ana e jashtme e murit pre tullave bartet shtresë 
malteri, për shkak të rrafshimit estetetik dhe për shkak 
të fortësisë plotësuese, vendoset edhe një shtresë nga 
polimeri–ngjyrë e cila jep afër 100% izolim.

 

 

ana e brendshme  ana e jashtme    

gips karton

foli aluminium

ana e 
brendshme

tulla

malteri

ngjyrë 
polimere

Profi l i një muri që në mënyrë maksimale 
mbron energji të ngrohtë.

Nga ana e brendshme vendoset termo izolim (ajo 
është shtesë e trashë nga guri ose lesh qelqi me shumë 
ajër; ajri është termo izolatorë i mirë). Pastaj vendoset 
foli e aluminiumit e cila luan rrolit e refl ektorit të rreze-
ve infra të kuqe dhe i mban të mbeten brenda objektit. 
Në fund vendoset shtresa e prodhimit të quajtur gips–
karton i cili e jep rrafshin fi nal të enterierit dhe ai man-
dej ngjyroset me një ngjyrë të dëshiruar.

Ekzistojnë edhe shumë zgjidhje tjera teknike për 
kursimin e energjisë.

Shumë shekuj, kryesisht nga bota e civilizuar, ma-
terial themelorë ndërtimorë ka qenë guri natyrorë. 
Shënimet tregojnë se piramide e Keopsit ka qenë e 
ndërtuar më vitin 2500 para epokës së re. Ajo është e 
përbërë prej 2,5 miliona metra kub bllok guri, të thyer 
dhe të përpunuar në gurëthyesit si edhe sasi të mëdha 
të granitit, të cilët kanë qenë të bartur nëpër lumin Nil. 
Sipas historianit Herodot këtë piramidë e kanë ndër-
tuar rreth 100 000 njerëz plotë 20 vjet.

Piramidat në Egjipt janë ndërtime guri dhe me 
qëllim mistik, formë dhe përpjesë

Pyetje, detyra dhe aktivitete

1. Shikoni fi gurën për humbjen e nxehtësisë. 
Mendoni cila pjesë e shtëpisë duhet të jetë e mbështjellur 
me shtresë më të trashe me termo izolim

Humbje e nxehtësisë te një shtëpi
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21. 9. MATERIALE TË SINTERUARA

Sinterimi është mënyrë për bërjen e objekteve prej 
pluhuri me nxehjen e tyre në temperatura të ulët prej 
piksë së shkrirjes, deri sa granulat e pluhurit ndërmjet 
veti janë të lidhur (ngjitur) njëri me tjetrin. Te fi gura 
1 është treguar thelbi i sinterimit. Te fi g.1а janë tregu-
ar granulat (grimca të imëta) para nxehjes, por te fi g. 
1b janë dhënë lidhje të ndërmjetshme pas nxehjes. 
Sinterimi është mënyra më e njohur për bërje të objek-
teve, dhe menjëherë zbatimi i madh edhe te metalurgjia 
e pluhurit. Përndryshe, fj ala “sinter” do të thotë hi por 
rrjedh prej fj alës dialektit gjerman.

Fig. 1а. Sinterimi 
i materialit: para 

nxehjes.

Fig. 1b. Sinterimi 
i materialit: pas 

nxehjes.

Sinterimi parë shkenca e ka të njohur prej vitit 1906, 
kur u paraqit edhe patenta i parë prej Bloksam, i cili re-
alizoi sinterimin e pluhurave me ndihmën e nxehjes me 
rrymë të drejtë në vakuum. Qëllimi i parë i materialit 
të sinterimit ka qenë për industrinë për llamba, më sak-
të për bërjen e fi lamenteve (fi brave djegëse) për llambat. 
Ky patentë ka dhënë udhëzim për kompaktimin e plu-
hurave prej volframi dhe molibden. Përdorimi i rrymës 
së drejtë ka mundësuar formimin e oksideve sipër-
faqësore më të pakta, por me ato edhe zmadhimi i emi-
sionit të materies së fi lamentimit (llamba më efi kase).

Në dekadën e ardhshme të shekullit 20 ka qenë i 
paraqitur patenta i cili në sinterim të pluhurave prej 
materialeve, përveç rrymës së drejtë ka përdor edhe 
shtypjen. Në këtë procedurë, përzierja e parë prej plu-
hurit bor–karbon ose silicium–karbon, kanë qenë të 
vendosur te gypi izolator. Pastaj gypi ka qenë e shtypur 
prej të dy anëve me rrafshe të rrafshëta dhe thupra të 
cilat shërbenin si elektroda për të lëshuar rrymën e 
drejtë që nxeh për të arritur temperaturë prej afërsisht 
2000 0С. Në vitin 1932 ka qenë e patentuar sinterimi me 
ndihmën e zbrazja harkore, me ndihmën e kondensa-
torit të plotë. Atëherë, rryma e drejtë ka qenë e zëven-
dësuar me alternative ose me rrymë të pulsuar. Më vonë 
vijonin qindra pra edhe mijëra patentë nga lëmi i sin-
terimit, por fi tonin materiale me veti interesante dhe të 
dedikime edhe me porozitet të kontrolluar.

Sinterimi i qeramikave

Sinterimi është shumë mijëra vite i njohur si proces 
për bërje të enëve prej gline dhe objekte qeramike te të 
gjitha kulturat edhe civilizimet.

 
Fig.2. Sinterimi i qeramikës të shekullit III të erës sonë.

Disa lëndë të para për qera-
mikën kanë afi nitet më të do-
bët për thithje të ujit dhe më 
pak plastikë se sa glinë, pran-
daj është e nevojshme shtruar-
ja e aditivëve, para sinterimit. 
Marrun në përgjithësi, proce-
dura e sinterimit të qeramikave 
mund të llogaritet se i përmban 
këto faza:

Fig. 3. Gypa qe-
ramike poroze–të 

sinteruara.
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– përzierja me ujë materialin lidhës, defl okulanti, 
pluhuri i qeramikës në lugë ose brumë

– tharja e brumit me ajër që qarkullon;
– vendosja e përzierjes në kallëp;
– nxehja në temperaturë të ulët për të djegur mate-

rialin e lidhur dhe
– nxehja në temperaturë të lartë për të ardhur deri te 

sinterimi (ngjitja) e grimcave prej pluhurit.

Sinterimi i metaleve

Fig. 4. Magnet prej AlNiCo (alumin– nikel –kobalt) 
të fi tuar me sinterim. 

Shumica e metaleve (gati të gjithë) mund të sintero-
hen. Kjo është për zbatimin e në veçanti të metaleve të 
pastër, të cilat nëse nxehen në vakuum nuk do të oksi-
dohen, pra materiali i sinteruar do të jetë, përsëri, metal 
i pastër. Në fi gurën 4 është treguar paleta e prodhimeve 
prej materialeve magnetike të sinteruara për përfi timin 
e magneteve permanent më të fuqishëm. Nëse është e 
nevojshme sinterimi të realizohet në shtypjen atmosfe-
rike, atëherë është e nevojshme të shfrytëzohet gaz inert 
(për shembull. argon). Sinterimi me përpunim të njëpa-
snjëshëm mund të ndihmon të përmirësohen disa prej 
vetive, sikurse, për shembull, dendësia mund të zmad-
hohet nëse materiali shtypet ose presonim nëpër presë. 
Po ashtu, me nxehjen e njëpasnjëshme mund të ndrys-
hojnë disa veti fi zike. Kështu, moduli i Jungut i elasti-
citetit të materialit të sinteruar nuk varet prej kohës së 
përpunimit termik, por shumë varet prej dendësisë të 
materialit i cili zmadhohet me futjen (shtypja e zbatuar 
mbi materialin).

Sinterimi i super përçuesve

Numri më i madh i super përçuesve materialisht bë-
hen me ndihmën e sinterimit. Pluhura prej elementeve 
të ndryshme përzihen në përbërje të saktë të caktuar, 
sinterohen në furrë në atmosferë inerte dhe pastaj ve-
pron me shtypje.

 
Fig. 5. Prerja e super përçuesit të sinteruar prej 

magneziumi–bor–karbon.

Sinterimi i materialeve plastike

Disa materiale plastike mund të formohen me 
ndihmën e sinterimit me qëllim të fi tohet porozite-
ti i dëshiruar. Plastika e sinteruara shfrytëzohen për 
bërje të pjesëve për fi ltrim dhe kontrollë të fl uidëve dhe 
rrjedhjeve të gazrave.

Polietileni i sinteruar me masë ultra molekula-
re të lartë përdoret për bërje të skive dhe snoubor-
de. Poroziteti mund të kontrollohet gjatë sinteri-
mit. Poroziteti te skitë është e nevojshme të sigurohet 
kohëzgjatja te dylli i vënë gjatë lyerjes për të siguruar 
më pak fërkim, por me atë edhe shpejtësi më e madhe 
gjatë rrëshqitjes.

Fig. 2. Sinterimi i plastikës është bërë te sipërfaqja 
rrëshqitëse e snoubordit.
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Plastika është poroze pra ka thithur sasi më të mad-
he prej dyllit për lyerje.

21.10. NANO TEKNOLOGJI 
DHE NANO MATERIALE

Nano teknologjitë, në gjuhën e popullit nanotek 
është shkencë për kontrollimin e vetive të materialeve 
të nivelit atomik ose molekular. Marrun në përgjithësi, 
nano teknologjitë merren me strukturat me dimensione 
më të vogla se 100 nm ( 10–9 m) të paktën te njëra prej 
tre dimensioneve hapësinore.

Nano teknologjia merret me dizajnimin 
e materialeve ose pajisje me dimensionet e 
përmendura.

Nano teknologjitë kanë hyrë në shumë lëmi, duke 
fi lluar prej fi zikës të pajisjeve elektronike, deri te kom-
plet te lëmi të reja, nëse vetëm molekulat semblirike. 
Hulumtimet janë orientuar kah dizajn imi i materialeve 
të reja me nano dimensione dhe kah krijimi i materies 
me kontrollimin e përbërjes të nivelit atomik.

Hulumtimet te lëmi të nano teknologjive mundësoj-
në krijimin e materialeve të reja dhe pajisje me shumë 
zbatime të ndryshme në medicinë, elektronikë, farma-
kologji, energjetikë dhe lëmi tjera dhe regjion.

Nga njëra anë janë të mundshme zbatimet dhe ndi-
kimi i tyre mbi përparimin teknologjik, por nga ana 
tjetër qëndrojnë vetitë e mundshme toksike dhe ndiki-
mi i nano materialeve mbi mjedisin jetësor, për të cili 
shumë debatohet në publikimin shkencor.

Fulerenë

Fulerenët paraqesin një modifi ko alotropike të kar-
bonit. Fulerenet paraqesin në lloj i fl etëve të grafi tit prej 
një shtrese të atomeve të karbonit të cilat janë zëven-
dësuar me top ose e gyp. Fulereni С–60 është i pari dhe 
njëkohësisht dhe përfaqësues më i zakonshëm i fule-

renëve. Përbëhet prej saktë 60 atome të karbonit të cilët 
formojnë top si te fi gura 1.

 
Fig. 1. Fuleren С–60.

Fulereni top më i vogël përbëhet prej 20 atome të 
karbonit. Fulerenet nuk ekzistojnë në natyrë, por fi to-
hen nëpër procese teknologjike të përbërë. Te fi gura 2 
është paraqitur fuler kristalor С–60, pas përfi timit të tij.

 
Fig. 2. Kristal fi ler C–60.
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Nano gypat karboni

Me rëndësi të madhe teknologjike janë nano gypat 
të bëra prej karboni ose siliciumi, sikurse për shkak 
ngurtësisë së tyre të veçantë ashtu edhe për shkak vetive 
elektrike të tyre interesante. Nano gypat e karbonit janë 
modifi kim alotropik të karbonit me formë cilindrike. 
Raporti pjesa e poshtme ndaj diametrit mund të arrin 
edhe vlerë të rendit 132 milionë: 1, që është dukshëm 
më e madhe se sa te çfarëdo material tjetër. Diametrat 
e nano gypave mund të jenë edhe deri 50 mijta pjesë e 
fi je së fl okut.

Në dekadave kaluara, fulerenet, ishin në mënyrë in-
tensive të studiuara lëmi, dhe interesimi për ato me si-
guri nuk do të ndalet as në dekadën ardhshme. Në vitin 
2003 ishte e zbuluar se mund të veprojnë si bar kundër 
disa llojeve të kancerit si bartës të antibiotikëve për disa 
baktere rezistence. Po ashtu është gjetur se mund të ve-
projnë si bar kundër disa llojeve të kancerit,sikurse, për 
shembull, melanimata. Po ashtu është zbuluar se fule-
renet mund të shfrytëzohen edhe sikurse agjentet an-
timirobe të cilët aktivizohen nën ndikimin e dritës së 
caktuar.

Më interesant për fi zikë janë vetitë e tyre të përçue-
shmërisë së nxehtësisë dhe përçueshmëria elektrike 
(super përçues).

Fitimi i fulerenëve

Për të krijuar fi lerene është e nevojshme të lësho-
het rrymë shumë fortë ndërmjet 2 elektroda të grafi tit 
të afërta në atmosferë inerte (për shembull, në atmos-
ferë të argonit –Ar). Zbrazja harkore ndërmjet elektro-
dave prej grafi ti sjellë deri te krijimi i plazmës prej kar-
bonit i cili gjatë ft ohjes krijon mbetje të zeza prej të ci-
lëve mund të izolohen fulerenet.

Përdorimi i tyre për tani janë kufi zuar për shkak 
të potencialit toksikë, dhe për shkak të ndryshimit të 
sjelljes nën ndikimin e tretmanëve të ndryshme kimike.

 

a)

b)

Fig. 3. Karbon–nano gypa. Për vetitë është i 
rëndësishëm këndi i rrotullimi të formimit të 
cilindrit. (а) këndi 00 (b) këndi i rrotullimit të 

ndryshëm prej zeros.
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22.1. KONVERZIONI 
ANALOG–DIGJITALE

Në jetën e përditshme shpesh ballafaqohemi me 
sinjale, sinjale të cilët vijnë prej stacioneve të radios 
dhe televizioneve, sinjale të instrumenteve dhe sen-
zorëve të cilët masin madhësi të ndryshme fi zike, si-
njale të cilët arrijnë prej gjithësisë së pafundshme. Të 
gjithë ato sinjale janë analog. Me analog nënkuptohet 
çdo ndryshim e cila ndryshon në mënyrë të kontinuar. 
Në literaturë und të gjenden përkufi zime të ndryshme 
për atë që është analoge, por më së miri mund të kup-
tohet nëpërmjet shembullit.

Aparati i parë për inçizim të sinjaleve, përkatësisht 
zërit, të quajtur zograf, e ka konstruktuar Tomas 
Edisoni (Th omas Edison) në vitin 1877. Ai në një hin-
kë ka venduar gjilpërë, gjilpëra ka qenë në kontakt me 
foli, e cila ka qenë e futur në një cilindër që rrotullo-
hej. Kur ndonjë fl et në hinkë, valët e zërit shkaktoj-
në lëkundje të hinkën, por ajo pra te gjilpëra. Gjilpëra 
e ka gërvishtur folin në atë mënyrë zëri ka qenë in-
cizuar. Domethënë, gërvishtja ndryshon në mënyrë 
të kontinuar, sikurse është ndryshuar edhe zëri. Ajo 
është incizimi i par[ analog të ndonjë sinjali. Dhjetë 
vjet më vonë Emil Verliner (Emil Berliner) e përmi-
rësoi këtë aparat dhe ashtu e konstrukti gramafonin 
dhe pllakat e gramafonit, të cilat sot i shfrytëzojnë 
edhe DJ–it. Incizimi i audio dhe video shiritave është, 
po ashtu, në mënyrë analoge, vetëm me atë dallim që 
te ato ,,gërvishtja” nuk është mekanike, por është elek-
tromagnetike.

Te fi g. 1.а është paraqitur grafi ku i sinjalit të kon-
tinuar të incizuar gjatë të folurit të fj alës ,,FIZIKA”. Te 
boshti vertikal është bartur ndryshimi i tensionit të 
induktuar në mikrofon, por te boshti horizontal koha. 
Çdo sinjal i këtillë i përbërë i kontinuar (anharmo–
të ulët) është shumë prej shumë sinjaleve sinusoidale 
(harmonike). Ajo do të thotë, nëse mblidhen sinjalet e 
treguar te fi g. 1.b do të fi tohet sinjali prej fi g. 1а.

Gjatë incizimit të sinjaleve ose zërit, ekzistojnë dy 
qëllime themelore. E para është të bëhen incizime të 
atilla të cilat gjatë reproduksionit do të jep fotografi  të 
sinjalit origjinal.
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Fig. 1.

Shkurtesat Hi–Fi me të cilën shpesh hasim vjen 
pikërisht prej termit anglisht High Fidelity, që do të 
thotë “besueshmëri e lartë”. Qëllimi i dytë është sinjali 
i incizuar të jep reproduksion të zërit origjinal, gjith-
monë kur do të lëshohet, përkatësisht incizimin i ri-
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prodhim, pavarësisht prej asaj sa herë ai ka qenë im 
lëshuar.

Për t’u arritur këto qëllime, në mënyrë analoge sinja-
li përkthehet në varg të numrave. Kështu tani në vend 
të incizohet sinjali analog, incizohet vargu i numrave. 
Riprodhimi i sinjalit, përkatësisht zëri, do të jetë i njëjtë, 
deri sa ato numra nuk zhduken.

Si bëhet konversioni prej analog në sinjal digjital?
Të supozojmë se kemi një sinjal analog të paraqi-

tur te fi g. 2а. Një vizë e boshtit të kohës (horizontale) 
paraqet një 1 ms. Kur konvertohet ky sinjal në digjital, 
është e nevojshme të kontrollohen dy madhësi: numri i 
semplove në sekondë (sampling rate) dhe numri i nive-
leve (sampling precision). Në rastin tonë le të kemi 1000 
semple në sekondë (nga një në 1 ms) dhe le të kemi 10 
nivele në kuantirim, prej 0 deri 9. Te fi g. 2b është tregu-
ar se si duket sinjali analog prej 2а pas përpunimit di-
gjital. Te boshti vertikal janë bartur nivelet e kvantimit 
prej 0 deri 9. Drejtkëndëshat e kaltër i paraqesin sem-
plotet, nga një çdo mili sekondë. Në fund të fi gurës, nën 
çdo sempl gjendet numër i cili e cakton nivelin e kvan-
timit. Këto numra janë reprezentim digjital të sinjalit 
origjinal analog. Gjatë riprodhimit të incizimit digjital, 
është e nevojshme të kryhet konversioni i incizimit di-
gjital në analogji. Po ashtu në dalje fi tohet sinjali i tregu-
ar te fi g. 2c me vijë të zezë të hollë.

Vërehet se ky sinjal nuk është saktë besnik i origji-
nalit (fi g. 2а). Kjo shmangia ndërmjet të dy sinjaleve qu-
het gabimi i semplimit. Ai gabim mund të zvogëlohet 
me zmadhimin e numrit të sempleve në sekondë dhe 
emir i niveleve të kuantimit. Te fi g. 3 është dhënë shem-
bull se si do të duket sinjali analog prej fi g. 2 kur do 
të përpunohej me numër dyfi sh më të madh në nivel 
të kuantumit, njëzet dhe dyfi sh më shumë semplime në 
njësi kohe, 2000 sempla në sekondë (fi g. 3а). Vërehet se 
në këtë rast semplet, përkatësisht sinjali gjatë riprodhi-
mit besnik e ndjek sinjalin origjinal. Ajo është edhe më 
e shprehur te rasti i semplimit me dyzet nivele të kuan-
tumit dhe 4000 sempla në sekondë (fi g. 3b).

Sot në çdo hap hasim pajisje të cilët kryejnë konver-
sion prej analoges në sinjal digjital (AD konvertor). Për 
shembull ato janë të gjitha interfejsit të cilët shfrytëzo-
hen në kompjuterizimin e laboratorëve dhe punëtorive. 
Instrumentet të cilët kryesisht, japin sinjale analoge të 

daljes, kyçen në interfejs, të cilët kanë për detyrë sinja-
lin ta digjitalizojnë dhe ta dërgojnë në kompjuter. Për 
fat, sistemet operative sikurse që janë Windows 95/98 
dhe Windows NT4.0 kanë një karakteristikë negative. 
Ekziston diçka që quhet real time matje. Ajo është ma-
tje e cila mundëson të vërehen rezultatet gjatë vet ma-
tjes. Domethënë, çdo vlerë që matet menjëherë trohet te 
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grafi ku ose në tabelë. Windows 95/98 dhe Windows 
NT4.0 dhe praktikisht të gjithë sistemet operati-
ve e të cilët jeni hasur në praktikën tuaj janë siste-
met të cilët mund të punohen më shumë operacio-
ne njëkohësisht (mutlitasking). Çdonjëri prej këtyre 
operacioneve, pra edhe matja, mund të jetë shkur-
timisht e ndërprerë nga të tjerat dhe pjesë prej vle-
rave matëse të humbin. Ky është problem i veçantë 
kur bëhet fj alë për matje që kryejnë me frekuencë të 
madhe. Për të zgjidhur këtë problem shtohet procesor 
autonom te interfejsi, i cili e kontrollon matjen dhe 
i ruan të dhënat prej matjes në memorie të veçantë. 
Ato janë të ashtuquajtur sisteme foljezimi (embedded 
systems). Më vonë, kur sistemi është i lirë dhe nuk 
mund të jetë ndërprerës prej ndonjë operacioni tjetër, 
të dhënat dërgohen në kompjuter. Një sistem i atillë 
është edhe interfejsi CoachLab2, i cili mund të gjen-
det te kabineti i fi zikës në shkollat e mesme.

Aparatet të cilët e kryejnë funksionin e kundërt, 
konvertojnë sinjale digjitale në analog, quhen DA 
konvertor dhe janë, po ashtu, pjesë prej të përditsh-
mes sonë. Çdo pleer i cili duhet të lexon ndonjë disk, 
pavarësisht prej formatit te i cili të dhënat janë inci-
zuar në atë disk (CD, DVD, DivX, MP3), informata 
digjitale patjetër ta përkthen në analoge, por pastaj ta 
dërgon te ndonjë aparat i cili do ta shndërron atë in-
formatë në zë, fotografi  ose lëvizje.

qPërfundimisht, shumë shpesh ndodh pajisjet e 
këtilla t’i kryejnë edhe të dy konversionet. Ato janë 
ADA konvertorë. Konvertor i atillë është, për shem-
bull, modemi, i cili përdoret me kompjuterin për të 
surbu në Internet. Informata digjitale prej kompjute-
ri, ai e shndërron në analog dhe e dërgon në rrjetin 
telefonik. Dhe anasjelltas, informata analoge që arrin 
prej rrjetës, ai e shndërron në digjital dhe e dërgon te 
kompjuteri, për të mundur ne ta vërejmë, dëgjojmë 
ose memorie te ndonjëri prej mediumeve.
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Pyetje dhe detyra
1.  Si duket sinjali analog?
2.  Cili është qëllimi i digjitalizimit të sinjaleve?
3.  Prej çka varet kualiteti i digjitalizimit? Cilët janë 
dy madhësitë të cilët e caktojnë atë?
4.  Çfarë është gabimi i simplimit?
5.  Cilët prej AD dhe DA konvertorë i dini?
6.  Çfarë është sistem folezuar dhe pse është futur?
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22.2. SISTEME KOMUNIKUESE

Pak histori

Prej paraqitjes së vet të parë në fytyrën e Tokës 
njerëzit u përpoqën të komunikojnë. Në fi llim ajo ka 
qenë shumë i thjeshtë komunikimi nëpërmjet zëra-
ve të cilat njeriu i ka lëshuar, përkatësisht biseda dhe 
është realizuar ndërmjet dy ose më tepër personave të 
cilët kanë qenë afër njeri tjetrit. Më vonë, për të lënë 
porosi, njerëzit fi lluar t’i përdorin vizatimet. Sikurse u 
zhvilluar civilizimi, ashtu u zmadhuan nevojat e nje-
riut, ndërmjet tjerave, edhe për komunikim. Njeriu 
është përpoq të komunikon në largësi, duke dërgu-
ar sinjale prej tymi, sinjale zëri me ndihmën e bara-
banëve dhe letra me ndihmën e kuajve dhe pëllum-
bave. Lënia e porosive dh arë të shkurtër, aq më 
shumë ka fi tuar intensitet në vitin 1450 me paraqi-
tjen e teknikë për shtyp të futura prej Gutenberg. 
Punët fi lluar prej rrënjë të ndryshohet në me të she-
kullit nëntëmbëdhjetë. Në vitin 1844 Semjuel Morz 
(Samuel Morse) e ka dërguar porosinë e parë tele-
grafi ke. Komunikimet kanë marrë kualitet të ri kur 
në vitin 1876 Alekdandës Grrem Bel (Alexander 
Graham Bell) e ka konstruktuar telefonin e parë. Pak 
dihej se në të njëjtën kohë, pavarësisht prej Bel, edhe 
Ilajsha Grej (Elisha Gray) konstruktoi telefon, megji-
thatë luft a e parë në vërtetimin e të drejtave auto-
riale, megjithatë, e fi toi Aleksandër Bel. Kjo mënyrë 
e komunikimit është,,me te”. Xhejms Klerk Maksvel 
(James Clerk Maxwell) në vitin 1860 e parashikoi ek-
zistimin e valëve elektromagnetike, por në vitin 1886 
Hajnrih Herc (Heinrich Hertz) tregoi se ato barten 
pa ndihmën e telave. Ajo ka qenë bazë e mirë e cila 
ka mundur të shfrytëzohet për konstruktimin e diçka 
të re që quhet radio. Bë shumë libra mund të gjen-
det e dhëna se radion i pari e konstruktuar Gulelmo 
Markoni (Guglielmo Marconi) në vitin 1899. Por, në 
realitet, Nikolla Teslla është ai që i pari e konstruk-
toi radion e parë. Patentën e vet, anija e kontrollu-
ar me radio valë, ai i ka treguar në ekspozitë në vitin 
1898 dhe të njëjtin vit e ka mbrojtur. Moskuptimet 

në lidhje me atë vallë Markoni ose Teslla është kon-
struktori i parë i radios është zgjidhur në vitin 1943, 
kur është pranuar patenti i Tesllës. Radio porosia e 
par interkontinentale ka qenë në vitin 1902. Ai është 
momenti kur fi llon globalizimi i komunikimeve. Në 
fi llim të shekullit njëzetë grup i madh i shkencëtarëve 
dhe konstruktor kanë punuar në konstruktimin e te-
levizionit, për tani më në vitin 1930 BBC (Bi–Bi–SI) 
të fi llon të emeton program të rregullt.

Globalizimi fi toi në intensitet dhe kualitet me sa-
telitin e parë telekomunikativ INTELSAT 1 në vi-
tin 1965. Tani më në vitin 1969, me ndihmën e 
INTELSAT 3, është kompletuar sateliti i parë i siste-
mit global.

Në vitin 1969 për herë të parë paraqitet Internet, 
por me emër ARPANET. Në vitin 1978 kompjuterët 
prej disa universiteteve në SHBA dhe Evropë për herë 
të parë lidhen në Internet me ndihmën e INTELSAT.

Në të njëjtën kohë u zhvilluar edhe telefonia. Në 
mes të shekullit njëzetë bëhen përpjekjet e parë për 
futjen e telefonave celular, përfundimisht në vitin 
1979 të fi llon të punon sistemi i parë komercial për 
telefoninë celulare.

Aty ngelë historia e telekomunikimeve. Të paktën 
tani për tani. Kuptohet, zhvillimi i tyre nuk ndalet. 
Por, kjo që ishte thënë deri më tani janë rrënjët e ko-
munikimit të sotshëm bashkëkohor. Të gjitha këto te-
knologji, duke u përpjekur të plotësohet njëra me tje-
trën, dhanë qasje të reja dhe kualitet të ri në komuni-
kim. Ajo që është e përbashkët për të gjitha është se 
ato janë pjesë e një rrjete globale të komunikimit. Si 
duket ajo?

Rrjeti telefonik
Rrjeti telefonik përbëhet prej nënrrjeteve të vo-

gla, por ato akoma më të vogla. Historikisht, telefo-
nat janë ato që u paraqitën të parat, pra të nisemi ta 
zbërthejmë rrjetin prej atyre. Të gjithë telefonat në 
fqinjësinë e tyre janë lidhur në kutinë telefonike, e cila 
gjendet në shtyllën e afërt. Prej atje sinjali shkon deri 
te centrali lokal, por prej atje deri te centrali kryesor 
(fi g. 4). Prej aty, nëpërmjet kabllove optike sinjali dër-
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gohet deri te centrali tjetër për biseda ndërkombëta-
re, varësisht prej asaj ku dëshironi të bisedoni. Prej 
centralit për biseda ndërkombëtare, nëpërmjet an-
tenës satelitore ose kabllos optike nën oqean, sinjali 
dërgohet deri në satelit i cili gjendet në orbitën gjeo-
stacionare rreth Tokës dhe atë mbi shtetin tonë. Prej 
atje sinjali e kalon rrugën e anasjelltë. Nëpërmjet cen-
tralit ndërkombëtare, kryesore dhe lokale, vjen deri 
te kutia e telefonit dhe përfundimisht deri te telefoni.

 

Fig. 4. Rrjeti telefonik: 1: kutia telefonike; 2: centra-
li lokal; 3: centralet kryesore; 4: centrali për biseda 
ndërkombëtare; 5: satelitë komunikues; 6: kabllo 

optike; 7: sistem për telefonin celulare.

Por, njeriu dëshiron të lëviz dhe të komunikon. 
Prandaj ka menduar telefon lëvizës, celular. Në me-
sin e shekullit njëzetë ekzistonin radiotelefon lëvizës 
të cilët kanë pasur dhënës shumë të fuqishëm, për të 
mundur sinjali të arrin deri te centrali telefonik. Ajo 
ka qenë pandërprerë, prandaj në vitet shtatëdhjetë 
është zhvilluar sistem i ri me qeliza. Ky sistem supo-
zon vendosje shumë pranues–dhënës fushat e të cila-
ve të veprimit preken (fi g. 5). Ato janë të ashtuquajtur 
stacione bazike. Kështu, tani telefoni në do moment 
është në moment është në afërsi të ndonjë stacioni ba-

zik dhe jo patjetër të ketë shumë dhënë të fuqishëm. 
Kur telefoni do të dal prej fushës së një stacioni ba-
zik, ai menjëherë kalon në fushën e tjetrit, pra kështu 
lidhja nuk ndërpritet. Këto fusha lokale u përngjajnë 
qelizave, prandaj te disa vende kjo telefoni quhet ce-
lulare ose qelizore.

Fig. 5. Qelizat prej telefonisë celulare 
me stacione bazike

Në botë ekzistojnë disa sisteme të telefonisë celu-
lare:

– FDMA (Frequency Divison Multiple Access), 
ku çdonjëri prej telefonave punon në frekuenca të 
ndrysh,e në zonë frekuentuese prej 800 MHz. Ky si-
stem është i përshtatshëm për bartje t sinjaleve ana-
log;

– TDMA (Time Divison Multiple Access) është si-
stem i cili mundëson sinjal të digjitalizohet edhe kom-
presimi; ajo mundëson sinjali të sinjali dhe kompre-
son; ajo nga ana e vet mundëson për kohë të shkurtës 
për bartje të sinjaleve; atë e bën ky sistem tre herë më 
shpejtë se FDMA; Ai mund të punon në zonën fre-
kuentuese prej 800 MHz dhe 1900 MHz;

– CDMA (Code Divison Multiple Access) siste-
mi i shoqëron çdo thirrje kod përkatës dhe frekuencë;
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– GSM (Global System for Mobile Communica-
tions) në bazë është i njëjtë me TDMA sistemin; dalli-
mi është në atë që te GSM ekziston kodim plotësues. 
Te sinjali për sigurim më të madh. Ky sistem, është 
më i përhapur në botë, në Evropë, Azi dhe Australi 
operon me zonën frekuentuese prej 900 MHz dje 
1800 MHz, por në SHBA 1900 MHz.

Rrjeta televizive

Në të njëjtën kohë, në mënyrë të ngjashme dhe te-
levizioni i shfrytëzon satelitët. Sinjali i studios së te-
levizionit me ndihmën e kabllove optike bartet deri 
te antena e satelitit e cila e dërgon sinjalin mund të 
dërgohet deri te çfarëdo pike të planetit. Nëse bëhet 
fj alë për televizion lokal dhe nuk ka nevojë prej bar-
tjes satelitore sinjali përsëri me kabllo optike bartet 
deri te pranuesi lokal. Nëse duhet ai sinjal të bartet 
më larg, ai orientohet me antenë e ngjashme me sa-
telitoren kah qendrat tjera, repetitori të ashtuquajtur, 
të cilët e pranojnë atë sinjal, e përforcojnë edhe e rie-
metojnë më tutje.

Kur fl asim për satelitët, në kohën e fundit ka risi, 
por ajo është që deri te ndonjë vit satetilët emetojnë 
sinjal analog në zonën frekuentuese prej 3,4 GHz deri 
7 GHz, por tani sinjali digjital e emeton në zonën fre-
kuentues, prej 12 GHz deri 14 GHz. Kjo nuk duhet 
të përzihet me frekuencën te e cila emetohen stacio-
net televizive. Ato emetojnë në tre zona frekuentue-
se, dhe atë:

– 54 MHz deri 88 MHz, që i përgjigjet kanaleve 
prej 2 deri 6;

– 174 MHz deri 216 MHz, që u përgjigjet kanale-
ve prej 7 deri 13;

– 470 MHz deri 890 MHz ose UHF zona, që i për-
gjigjet kanaleve prej 14 deri 83.

Sot stacionet televizive emetojnë sinjal digjital, 
nuk do të thotë se ai është televizion digjital. Th jeshtë 
sinjali analog para se të dërgohet te sateliti digjitalizo-
het. Kështu ai riemetohet prej satelitit de arrin te skaj 
tjetër i Tokë, ku ku shndërrohet përsëri sinjal analog 
dhe i atillë dërgohet deri te pranuesit televiziv.

Interneti

Vitet e fundit aq më shumë edhe më afër burimi 
më i madh i informatave dhe vend më intensiv për 
komunikim bëhet Interneti. Prandaj më shumë do të 
ndalemi te ai.

Çdo kompjuter i cili është lidhur në Internet është 
pjesë prej ndonjë rrjeti, pra madje edhe ato që keni në 
shtëpitë tuaja. Kuptohet, ato nuk mjanë pjesë e rrje-
tit nonstop, por ajo bëhet në momentin kur do të pa-
raqiteni te Aj–Es–Pi i juaj (prej shkurtesës angleze 
ISP, Internet Service Provider). Prej shtëpie atë e bëni 
me ndihmën e modemit. N shkollë, në universitet ose 
ndonjë kompani, kompjuteri mund të jetë pjesë e ete-
rit (Ethernet) rrjeti, e cila mund të jetë lokale (LAN. 
Local Area Network) ose më gjerësisht (WAN, Wide 
Area Network). Për t’u lidhur kompjuterët në rrje-
tin lokal mund të shfrytëzohet aparati i quajtur hab 
(Hub). Por, sa më shumë kompjuter lidhen në këtë 
rrjet lokal, aq zvogëlohet kalimi në rrjetë. Prandaj në 
kohën e fundit për rrjeta të mëdha në vend të habe-
ve shfrytëzohen sviçe (prej anglishtes switch, që do të 
thotë ndërprerës ose çelës). Dallimi ndërmjet habeve 
dhe viçeve është i njëjtë sikurse edhe ndërmjet rrugë 
kryqeve në komunikacion i rregulluar me semafor 
dhe rrugë kryqet kryesore. Te të parët, pjesë e pje-
sëmarrësve në komunikacion drita e semaforit është 
e gjelbër dhe ato vozitin, ndërsa te dritat tjerët është 
e kuqe dhe ato presin. Te semaforët të gjithë pjesë-
marrësit në komunikacion mund të vozitin me shpej-
tësi të plotë pa penguar njëri tjetrit. Në një kompani 
mund të ketë më shumë rrjeta lokale te të cilët mund 
të ketë të kombinuar dhe haber dhe viçe.

Lidhja e kompjuterëve mund të bëhet në disa 
mënyra të ndryshme. Më i shpeshti i cili sot është 
në përdorim është i ashtuquajturi mënyra star–bas 
(star–bus) (fi g. 6). Ajo do të thotë se një grup prej 
kompjuterit është lidhur në formë të yllit nëpërmjet 
hab ose sviç. Në atë mënyrë është formuar një nën 
rrjetë. Më shumë nën rrjeta të atilla janë lidhur së 
bashku, të ashtuquajtur skelet. Kështu kompjuterët e 
lidhur e formojnë star–basin. Ato mund të komuni-
kojnë ndërmjet veti, por akoma nuk mund të shkojnë 
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në Internet. Për atë qëllim të gjitha këto rrjeta lokale 
duhet të jenë të lidhur te kompjuteri, të ashtuquajtur 
ruter (router). Riterët mundësojnë hyrje në Internet 
dhe lidhja ndërmjet rrjetave të mëdha të veçantë. Ato 
e përbëjnë skeletin e Internetit.

Çdo makinë e cila është lidhur në rrjetë, pa-
varësisht vallë bëhet fj alë për kompjuterët ose shtypës 
të rrjetës, ka adresën e vet të quajtur Ај–Pi adresë (IP 
address, prej anglishtes Internet Protocol Address). 

Protokoll është mënyrë paraprakisht e përkufi zuar 
e komunikimit i cili ndonjë dëshiron ta shfrytëzon 
në Internet. Për shembull, IP adresa e kompjuterit 
te i cili është shkruar ky tekst 194.149.146.180. Këto 
katër numra, në veçanti me pika ndërmjet, quhen ok-
tet. Çdonjëri prej atyre numrave mund të ketë vlerë 
ndërmjet 0 dhe 255, domethënë gjithsej 28=256 vle-
ra të ndryshme. Nëse kombinohen të gjitha katër ok-
tet, të mundshme janë (28)4=232=4 294 967 296 vlera 
të ndryshme.

Ndoshta është vështir të mbahen mend adre-
sat e këtilla nëse nuk janë shumë, sikurse ishte në fi -
llim të ekzistimit të Internetit. Por, njerëzit zakonisht 

duan të shkruajnë fj alë të cilët do të jenë më të kup-
tueshme edhe do të tregojnë diçka. Prandaj në vitin 
1983 njerëzit prej Universitetit në Viskonsin mendu-
an Di–En–Es siste dhe server (DNS. Prej anglishtes 
Domain Name System/Server). Ky server i përkthen 
IP adresat në fj alë të cilët janë të përshtatshëm për të 
mbajtur mend dhe anasjelltas, prej fj alëve në IP adre-
sa. Kështu, në vend të mbani mend numra, adresat 
mund t’i mbani mend sipas ndonjë logjike, pra të sh-
koni në kompjuter adresa e të cilave është:

http://www.pmf.ukim.edu.mk/
por ajo do të thotë se do të shkoni te kompjuteri i 
cili gjendet në pmf (Fakulteti matematikor natyror) i 
cili është pjesë prej ukim (Universitet “Sh. Qirili dhe 
Metodij “) dhe bën pjesë në edu (sistemi i edukimit) 
të tk (Maqedoni). Th jeshtë dhe do të mund ta shikoni 
veb–faqen e atij fakulteti.

Në fi llim prej adresës shkruani htlp. Me të ci-
lën e zgjedhët protokollin të cilin do ta shfrytëzoj-
më. Protokolli http vjen prej fj alë anglishte hypertext 
transfer protocol, që do të thotë protokoll për bartje 
në hipertekst. Protokoll tjetër të mundshëm është ft p, 
që do të thotë fi le transfer protocol, që do të thotë se ai 
është protokoll i cili mundëson të barten fajlet.

Telefonia celulare dhe Interneti në kohë të fun-
dit janë të bashkuar, ashtu që tani është në disponim 
Interneti celular pa tela, të njohur me emrin VAP 
(WAP, Wireless Application Protocol). WAP është 
dizajnuar të punon te çfarëdo servil pa tela, duke 
shfrytëzuar standardet sikurse:

o SMS (Short Message Service);
o CSD (High Speed Circuit–Switched Data);
o GPRS (General Packet Radio Service);
o  USSD (Unstructered Supplementary Services 

Data).

Kjo është në pika të shkurtra për shfrytëzim të 
mundësive të Internetit nëpërmjet telefonit. Por ek-
ziston edhe mundësi tjetër, shfrytëzimi i telefonit 

Fig. 6
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nëpërmjet Internetit, të ashtuquajtur IP telefonia. Kur 
shfrytëzojmë telefon klasik, atëherë vija ndërmjet dy 
telefonave është hapur gjithë kohën deri sa nuk lës-
hohen dëgjueset. Domethënë se vija është tërësisht 
koha e zënë me atë një thirrje. Te IP telefoninë, kom-
pjuteri e ndan informatën që duhet të bartet te pjesët 
më të vogla, të quajtur pako. Ai e dërgon informatën 
pjesë. Në kohën ndërmjet dy dërgesave të dy pako-
ve vija e njëjtë mund ta shfrytëzojnë edhe konsuma-
tor tjerë. Kuptohet, atë kohëra ndërmjet dy dërgesave 
janë shumë të vogla dhe nuk pengojnë në bisedë.

Pyetje dhe detyra
1. Çfarë janë stacionet bazë?
2. Cilat sisteme të telefonisë celulare ekzistojnë 

dhe në çka ekzistojnë dhe në çka dallohen?
3. Cilat janë zonat frekuentuese te të cilët emeto-

hen stacionet televizive?
4. Si quhen aparatet të cilat mundësojnë kompju-

terët të lidhen në rrjetë?
5. Cila është mënyra më e shpeshtë e lidhjes së 

kompjuterëve në rrjetë?
6. Çfarë është ruteri dhe cili është roli i tij?
7. Çfarë është IP adresa dhe prej çfarë përbëhet?
8. Çfarë është http dhe ft p?

!!! PËR ATO QË DËSHIROJNË TË 
MËSOJNË MË SHUMË !!!

Komunikimi pa tela bëhet më aktual në jetën e 
përditshme. Paraprakisht shqyrtuam një segment, te-
lefonat celular. Por, kur fl asim për komunikim ndër-
mjet çfarëdo aparate elektronike, atëherë ekzistojnë 
mundësi të ndryshme për nivele të ndryshme të ko-
munikimit:
–   Bluetooth (Blutut) për PAN (Personal Area 

Network)
–  WiFi për LAN (Local Area Network) dhe

–   WiMAX për MAN (Metropolitan Area Network) 
E përbashkët për të gjitha tre variantet është që 
shfrytëzohen radiovalët për komunikim.

Blututh konsksioni punon në largësi të vogla, më 
së shumti deri dhjetë metro në zonë frekuentuese prej 
2,402 GHz deri 2,480 GHz. Për të mos ardhur deri 
te përzierja me aparate tjera, blutut aparatet emetojnë 
sinjale me fuqi prej 1mW, që është shumë fuqi e vogël, 
e krahasuar me shembullin me telefon celular, fuqia 
e të cilit është 3 W. Blutut aparatet emetojnë sinjale 
të pandërprerë. Kur dy aparate të këtilla do të vijnë 
në afërsi, ato njihen dhe nëse nuk është e nevojshme 
autorizim i veçantë (parullë ose të ngjashme), ato au-
tomatikisht i shkëmbejnë informatat. Blutut mund të 
lidh njëkohësisht deri tetë aparate të ndryshme. Për të 
mos ardhur deri te përzierja në komunikim ndërmjet 
aparateve të ndryshme, bulut aparatet shfrytëzojnë 
teknika të quajtura spread–spectrum frequency ho-
pping. E përkthyer fj alë për fj alë kjo do të thotë, kër-
cim të frekuencave me spektër të tërhequr. Çasi një 
herë të dy aparatet do të njihen, ato zgjedhin sipas 
radhës së rastit 79 frekuenca të ndryshme në bulut 
zonë frekuentuese. Gjatë komunikimit të sinkronizu-
ar e ndryshojnë frekuencën ndërmjet këtyre 79 mun-
dësive (kërcejnë prej njërës në tjetrën) dhe atë e bëj-
në 1600 herë në një sekondë. Nëse në afërsi të këtyre 
dy aparateve vjen i treti, me atë përsëriten procedurat 
për njohjen dhe zgjedhja e rasteve tjera 79 frekuenca-
ve. Kështu, pothuajse nuk ekziston gjasë dy komuni-
kime të ndryshme në të njëjtin moment të gjenden në 
frekuencë të njëjtë.

WiFi koneksioni shërben për komunikim në lar-
gësi të mëdha, zakonisht rreth tridhjetë metro (me 
aparate të fuqishme edhe deri 100 m). Aparatet më të 
vjetra WiFi punojnë në frekuencë prej 2,4 GHz, por 
më të rejat e 5 GHz. Varësisht prej gjeneratës së apa-
ratit, shpejtësia e bartjes së informatave mund të jetë 
prej 11 deri 54 megabajtë në sekondë. Pasi bëhet fj alë 
për komunikim nëpërmjet radio valëve të cilët mund 
t’i pranon çdo pranues i cili punon në atë frekuen-
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cë, shumë është e rëndësishme siguria e këtij lloj të 
komunikimit. Dy sisteme të vjetra të sigurimit janë: 
WEP (Wired Eqivalency Privacy) dhe WPA (WiFi 
Protected Access). Sistemi më i ri për mbrojtje qu-
het MAC (Media Access Control), i cili e shfrytë-
zon adresën МАС, e cila është karakteristike për çdo 
kompjuter dhe varet prej harduerit të tij.

WiMAX koneksioni i siguron pa tela të WiFi dhe 
shpejtësia e lidhjes së brezit më të gjerë, të cilin e kemi 
te koneksioni nëpërmjet telit. Për dallim prej WiFi, 
WiMAX operon në largësi deri 50 km. Shpejtësia 
është deri 70 megabajtë në sekondë, që është lidhja 
më e vogël prej brezit të gjerë. Punon në dy zona fre-
kuentuese: deri 2 deri 11 GHz dhe prej 10 deri 66 
GHz.

Çdonjëri prej mënyrave të përmendura të lidhjes 
pa tela ka përparësitë vet dhe mangësitë e tij. Çfarë 
do të shfrytëzohet në momentin e dhënë varet prej 
nevojave, por varet edhe prej mundësive dhe raportit 
ndërmjet çmimit dhe asaj që fi tohet.

Pyetje dhe detyra
1. Cilat janë zonat frekuentuese që i shfrytëzojnë 

këto mënyra të komunikimit pa tela? Pse shfrytëzo-
hen pikërisht ato, por jo ato të cilët janë për radio–ko-
munikim të zakonshëm?

2. Pse WiMAX operon në frekuenca aq të larta? 
Ndihmë: çfarë ndryshon te vala elektromagnetike, 
me zmadhimin e frekuencës?

Krahasoi të tre llojit e komunikimit pa tela dhe 
zbulo përparësitë dhe mangësitë.

22.3. KOMPAKT DISK – PLEER

Kompakt disk

Kompakt disqet (Ce–DE, CD) dhe video disqet 
digjitale (Di–Vi–Di, DVD) janë kudo rreth nesh. 
Pavarësisht vallë shfrytëzohen për muzikë, video, të 
dhëna ose soft uer, ato u bën medium standard për 

distribuimi dhe bartje të sasive të mëdha dhe infor-
matave.

Te mësimi i kaluar u njohëm me semplimin. Sa 
sasi të informatave mund të mbledhin CD. Ato pu-
nojnë me 44100 sempla në sekondë për çdo kanal. 
Nëse ajo shumëzohet me numrin e kanaleve, sy, dhe 
me numrin e bajtëve të nevojshëm për çdo sempl, dy, 
atëherë për 74 minuta muzikë janë 783 216 000 bajt, 
ose:

(44100 sempl/kanal * sekondë) * 2 kanal * (2 
bajt/sempl) * 74 minutë * (60 sekondë/minutë) = 
783 216 000 bajt

CD është copë e fortë prej plastikës polikarbonit 
në formë të pllakës rrethore me trashësi deri afër 1,2 
mm dhe rreze 12 cm. Gjatë përpunimit të plastikës 
shtypen gunga të vogla të cilat janë renditur në formë 
të shiritit spirale të gjatë. Pas asaj vendohet shtresë e 
hollë akril për ta mbrojtur aluminin. Përfundimisht, 
prej lartë shtypet etiketa. Prerja e pamjes së CD është 
dhënë te fi g. 7.

 

Plastika poli karbonit

Etiketa
shtresa akril
  alumini

Fig. 7.

Shiriti spiral i diskut fi llon prej brendësisë dhe 
përhapet kah periferia (fi g. 8).

Konstruksioni i këtillë lejon disku të ketë rreze 
më të vogël prej 12 cm. Kështu, sot bëhen edhe disqe 
më të vogla, pra madje edhe disqe në formë të vizitë 
kartës.
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r

Fig. 8.

Gjerësia e shiritit është 0,5 μm, por largësia ndër-
mjet dy vijave fqinje te shiriti është 1,6 μm. Gjatësia e 
gungave të cilat e bënë këtë shirit spirale është më së 
paku 0,83 μm, por lartësia ose trashësia e tyre është 
125 nm (fi g. 9). Gjatësia e përgjithshme e shiritit spi-
rale është përafërsisht 5 km.

Fig. 9.

Shpesh për këto gunga të vogla mund të dëgjoni 
se janë gropa. Shikuar prej anash të folisë së alumi-
nit, ato janë gropa, por nga anash prej të cilës laseri 
i lexon ato gunga. Te vendet te të cilat nuk ka gun-
ga, drita refl ektohet dhe aparati për lexim këtë sinjal 
e regjistron sikurse 1. Në vendet ku ka gunga, drita 
nuk refl ektohet dhe aparati e regjistron këtë sikurse 0. 

Kështu informata është përkthyer në kod binar, me të 
cilin komunikojnë kompjuterët.

CD pleer
CD pleer ka për detyrë t’i gjen të dhënat e diskut 

dhe t’i lexon. Duke pasur parasysh gjerësinë e shiri-
tit spiral dhe madhësia e gungave. Aparati mekanik i 
cili gjendet në CD pleerin patjetër të jetë krejtësisht i 
saktë dhe i mirë. Ky rend përbëhet prej e elementeve 
themelor (fi g.10):

– motori i bartësit të diskut;
– koka për lexim me laser dhe thjerrëza;
–  mekanizmi për vijimi e shiritit spiral (tracking 

system).

 

Fig. 10. 1: bartë i diskut, 2: motor i bartësit të dis-
kut, 3: koka për lexim me laser, 4: thjerrëzat e lase-
rit për fokusim, 5: mekanizmi për përcjellje të shi-

ritit të spirales, 6: morti për mekanizëm për vijimin 
e shiritit të spirales.

Se si lexohen të dhënat prej diskut?
Motori i bartësit mund të rrotullon diskun me 

shpejtësi prej 200 deri 500 rrotullime në sekondë. Kjo 
shpejtësi shumë preciz kontrollohet, prandaj që prej 
asaj varet saktësia e leximit të të dhënave. Kur laseri 
gjendet më afër deri te qendra e diskut, ai rrotullohet 
me shpejtësitë madhe. Se si lëviz kah periferia, ashtu 
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shpejtësia e rrotullimit zvogëlohet. Rrezja e lakesës së 
shiritit të spirales më afër deri te qendra është më e 
vogël prej asaj të periferisë së diskut. Kjo do të thotë 
se një rrethа prej shiriti më afër deri te qendra do të 
ketë më pak të dhëna prej atij më afër deri te periferi-
së së diskut. Prandaj, nëse nuk zvogëlohet shpejtësia 
e rrotullimit të diskut, atëherë shpejtësia e me të cilën 
do të vijnë të dhënat do të zvogëlohet dhe aparati nuk 
do të mund t’i lexon.

Momenti i dytë i rëndësishëm në leximin e dis-
kut është drita prej laserit të fokusohet te shiriti me 
gunga. Tufa laserike kalon nëpër shtresën e poli kar-
bonit, refl ektohet prej folisë së aluminit dhe bie në 
aparatin opto– elektronik. Intensitetin e dritës ndrys-
hon varësisht prej gungave te të cilat tufa has. Aparati 
opto–elektronik i detekton këto ndryshime dhe më 
tute i përkthen në gjuhën i cili është i kuptueshëm për 
aparatin e dhënë.

Momenti i tretë në leximin e diskut është puna 
më e vështir që duhet ky aparat ta bën, por ai është 
tufa laserike të mban në qendër të shiritit të spira-
les. Prandaj është e obligueshme mekanizmi për për-
cjelljen e shiritit.

Ashtu, deri sa e dëgjoni muzikën prej diskut, mo-
tori i bartësit e rrotullon diskun, lexuesi prej kokës 
e regjistron dritën e refl ektuar prej laserit, moto-
ri për përcjellje e tërheq lexuesin kah periferia e dis-
kut “duke u munduar” ta përcjell shiritin. Për gjithë 
kohën lexuesi i dërgon informata motorit të bartë-
sit për shpejtësinë me të cilën me të cilën i arrijnë të 
dhënat. Pasi që “ndjen” se ajo shpejtësi zmadhohet i 
jep sinjal motorit të bartësit dhe ai e zvogëlon shpej-
tësinë. Th jesht, apo jo?

Konstruktorët e këtij aparati janë përpjekur ta bëj-
në ashtu të mos jetë aq e thjeshtë, por ajo do të thotë 
të jetë edhe më i sigurt leximi i të dhënave. Cilat janë 
problemet e mundshme?

1.  Te shiriti nuk guxon të ketë zbrazëtira të vazh-
duara pa gunga. Për t’u zgjidhur ky problem 
të dhënat janë koduar me ndihmën e I–Ef–
Em (EFM, prej anglishtes Eight–Fourteen 
Modulation), përkatësisht 8–bitet e bajtit kon-
vertohen në 14–bi.

2.  Për të mundësuar më lehtë zhvendosja prej kën-
gës në këngë dhe leximi i të dhënave për çdo 
këngë në veçantit, shfrytëzohet i ashtuquajturi 
subkodim i të dhënave, të cilat, i kodojnë pozi-
cionet relative dhe absolute të lexuesit laserik.

3.  Pasi ekziston mundësia laserike të lexohet ndo-
një gungë prej diskut, aparat hyrës për korri-
gjim të gabimeve (error correcting codes).

4.  Është e mundshme prej të gjitha informatave të 
mos jenë të lexuara në përgjithësi, pasi që sipër-
faqja e diskut është dëmtuar. Për t’u larguar prej 
kësaj, lexuesi i lexon të dhënat prej një rrotu-
llimi të diskut, i memoron dhe pastaj i lexon të 
dhënat prej rrotullimit të vijueshëm, pra i bash-
kon.

Ekzistojnë më shumë formate te të cilat mund të 
shkruhet e dhëna e kompaktit të disqeve. Disa prej 
tyre janë në përdorim të gjerë, por disa tani më herët 
janë harruar. Dy formate me të cilët më së shpeshti 
hasen janë Ce–De–De–А (CD–DA, Compact Disc–
Digital Audio) për të shkruar informata zëri dhe Ce–
De–RОМ (CD–ROM, Compact Disc–Read Only 
Memory) për të shkruar t dhënë kompjuterike.

CD shkrues
CD shkrues nuk dallohen shumë prej CD lexue-

sve. Kuptohet CD shkruesi jo patjetër të ketë aparat 
për lexim të informatave prej diskut. Por, sot çdo sh-
krues bashkëkohor është furnizuar edhe me lexues. 
Dallimi tjetër është laseri që duhet ta shkruan infor-
matën është më e fuqishme prej ai i cili është ndërtu-
ar në CD lexuesi.

Që të mundni të shkruani, përkatësisht të incizo-
ni të dhëna në një kompakt disk, është e rëndësishme 
disku i cili pak dallohet prej atij me të cilin u njof-
tëm paraprakisht. Ai është CD–R (Compact Disc–
Recordable). Prerja e tij është dhënë te fi g. 11. Te 
gjysma e djathtë, te e cila është paraqitur pamja e dis-
kut të pa shkruar se nuk ka shtresë akril, por në shtre-
sën e aluminit ka shtresë prej ngjyrës foto t ndjeshme. 
Aq më e rëndësishme është nuk ka gunga. Ngjyra foto 
e ndjeshme është plotësisht transparente për dritën. 
Drita kalon nëpër atë dhe refl ektohet prej shtresës së 
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aluminit. Por kur me ndihmën e e dritës së dritës do 
të digjet pjes e ngjyrës, ajo bëhet jo transparente. Prej 
atij vendi nuk refl ektohet drita dhe zbatohet si gunga 
(ana e djathtë te fi g. 11).

Disku pas të 
shkruarit

Disku i 
pa shkruar

Plastika poliplastikë
Etika

Alumin
Ngjyra

Fig. 11.

Lloj i dytë i kompakt diskut te i cili mund të sh-
kruhen të dhënat është CD–RW (Compact Disc–
ReWritable), përkatësisht te kompakt disku te i cili të 
dhënat mund të shkruhen, fshihen është e ndryshme 
prej asaj të dy llojeve paraprake të kompakt disqeve 
(fi g. 12).

Disku pas të 
shkruarit

Plastika
poliplastikë

Disku i pa 
shkruar Etika

Alumin
Shtresa 

dielektriku
Shtresa me 

ndryshim fazore

Fig 12.

Nën etiketën dhe shtresën e aluminit, të cilat janë 
standarde për të gjithë disqet, është bartur senduiç 
prej dy shtresave dielektrike dhe një shtresë prej ma-
terialeve faza e të cilit mund të ndryshon. Ky material 
është komponim i bërë prej argjendi, antimoni, te-
lur dhe indium. Kur ai është në fazën kristalore, drita 
mund të kalon nëpër atë dhe të refl ektohet prej shtre-
sës së aluminit. Gjatë të shkruarit e të dhënave, lase-
ri për të shkruar e nxeh vendin e nevojshëm deri në 

temperaturë prej rreth 6000C, ku shkrihet materiali 
dhe ai bëhet amorf. Në ato vende materiali nuk është 
transparent dhe sillet i gungë.

Për t’u fshirë informata prej diskut kompakt, apa-
rati është pajisur me laser plotësues, fuqia e të cilit 
nuk është aq i madh sikurse i atij për të shkruar, por 
është më e madhe prej atij për të lexuar. Kështu, në 
procesin e fshirjes e të dhënave ai ka sukses ta nxeh 
materialin deri rreth 2000C, te i cili materiali përsëri 
kristalizohet.

CD–RW disqet refl ektojnë më pak dritë prej kom-
pakt disqeve të zakonshëm. Prandaj CD lexuese më të 
vjetra nuk mund t’i lexojnë këto disqe. Disa prej CD 
të reja lexuese dhe pleer, duke kyçur edhe të gjitha 
CD–RW shkrues patjetër ta përshtatin fuqinë e lase-
rit për punë me lloje të ndryshme të kompakt diskut.

DVD
Kur fl asim për kompakt disqe, nuk mund të 

harrojmë dhe DVD (Digital Video Disc). Bëhet fj alë 
për disqe të cilat janë pak më ndryshe të ndërtuar 
prej kompakt disku. Sikurse edhe te paraprakët edhe 
te DVD bartës është bërë prej plastikës poli karbonit, 
te e cila janë bartur gungat të renditura në formë të 
shiriti të gjatë spirale. Mbi ato vjen shtresa prej alu-
minit. Dikush do të pyetet, pra si është dallimi ndër-
mjet CD dhe DVD?

Gjerësia e shiriti te DVD është 0,32 μm, largësia 
ndërmjet dy vijave fqinje në shiritin është vetë, 0.74 
μm, gjatësia e një gunge është vetëm 0,4 μm, por lar-
tësia e saj është vetëm 0,12 μm. Krahasimi i këtyre di-
mensioneve ndërmjet CD dhe DVD është dhënë te 
tabela 1.

Tabela 1.

CD (μm) DVD (μm)
Gjerësia e shiritit 0,50 0,32
Largësia ndërmjet dy 
vijave 1,6 0,74

Gjatësia e gungave >0,83 >0,4
Lartësia e gungës 0,125 0,12
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Nëse i krahasojmë me ato te të kompakt diskut do 
të vërejmë se këtu madhësitë janë shumë të vogla. Kjo 
do të thotë se dendësia e të dhënave këtu është shumë 
madhe, që do të thotë se te DVD mundet shumë më 
tepër të dhënat të vendosen. Kështu te DVD mund të 
vendosen 4,8 GB të dhënat, që është për rreth gjashtë 
e gjysmë herë më e madhe prej asaj të kompakt dis-
kut. Kaq kapacitet memorik lejon te disku të incizo-
het fi lm në kohëzgjatje prej dy orë. Përparësie e dytë 
e madhe e DVD në lidhje me CD është që mund të 
barten dy shtresa me të dhëna. Në atë rast, ndër-
mjet dy shtresave të bartet shtresë gjysmë e lëshuar 
prej ari, i cili mund të shërbehet për refl ektim, por 
nëpër atë mundet edhe zë kalon drita, varësisht prej 
asaj prej shtresës duhet laseri të lexon të dhëna. Në 
atë mënyrë kapaciteti i diskut zmadhohet në 7,95 GB. 
Në atë rast te disku mund të vendosen video incizime 
me kohëzgjatje prej katër orë. Kapaciteti i diskut nuk 
dyfi shohet duke ia shtuar shtresës së dytë, prandaj që 
gjatësia e gungës në atë rast është më e madhe (> 0,44 
μm). Kjo mundëson të shmanget mundësia prej për-
zierjes të të dhënave prej të dy shtresave.

Përparësia e tretë që te DVD disqet mund të bar-
ten shtresa prej të dy anëve të diskut. Në atë rast ka-
paciteti të diskut është 8,75 GB. Te ky disk video inci-
zimi zgjat deri katër e gjysmë orë. Nëse në të dy anët i 
e diskut janë bartur nga dy shtresa kapaciteti i diskut 
është 15,9 GB. Te ky disk mund të incizoni fi lm me 
kohëzgjatje prej mbi tetë orë. Këto kohëzgjatje vlejnë 
nëse incizimi është në format MPEG–2.

Kur fl asim për DVD video disqet të jemi të mësu-
ar, kryesisht, të fl asim për video incizime. Por, nuk 
është larg momenti kur përditshmëria jonë do të bë-
het edhe DVD audio disqet. Shumica e DVD pleer 
kanë 96 kHz/24 bit konvertor digjital–analog. Ajo 
është e mjaft ueshme për video incizime. Por, për au-
dio disqet është e nevojshme 192 kHz/24 bit konver-
tor digjital–analoge. Ajo do të thotë se audio disqet 
lexohet me shpejtësi të madhe. Se si shikohen ato dhe 
si shikohen ato dhe se si ndikon ajo në kualitetin e si-
njalit?

 
U

t 

 

Fig. 13. Audio sinjal origjinal (vijë e ndërprerë), 
audio sinjal i digjitalizuar për kompakt disk (e 
kaltër) dhe audio sinjal i digjitalizuat për DVD 

(vija e zezë e plotë).

Sinjali origjinal te fi g. 13 është paraqitur me vijë të 
ndërprerë. Kur ai sinjal është përpunuar, përkatësisht 
i digjitalizuar për CD (sikurse ishte sqaruar te kon-
versioni analog–digjital), atëherë sinjali dalës duket 
përafërsisht si lakorja e kaltër te fi g. 13. Paraprakisht 
vërejtëm se digjitalizimi për CD realizohet me shpej-
tësi prej 44100 sempla në sekondë, përkatësisht 44,1 
kHz. Vërehet se ato dy lakore dallohen, që do të thotë 
se pjesë prej informatave janë humbur. Kur i njëjti ai 
sinjal është i digjitalizuar për DVD, atëherë ai digjita-
lizohet me shpejtësi prej 192 000 sempla në sekondë 
me 192 kHz. Sinjali në atë rast duket sikurse lakorja 
e zezë te fi g.13. Vërehet se ky sinjal është shumë më 
afër deri te origjinali dhe besnikëria për riprodhimit 
është më i madh.

Pyetje dhe detyra
1. Si është ndërtuar kompakt disku?
2. Cilët janë pjesët e CD pleer dhe sikurse i lexon 

të dhënat prej kompakt diskut?
4. Në çka dallohen CD shkruesit prej CD pleeret 

dhe sikurse punojnë?
5. Cili është dallimi ndërmjet CD–R dhe CD–

RW? Si janë ndërtuar këto kompakt disqet?
6. Pse DVD mbledh më shumë të dhëna prej CD?
7. Pse nuk dyfi shohen kapaciteti i DVD me shtu-

arje të shtresës së dytë?
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!!! PËR ATO QË DËSHIROJNË TË 
MËSOJNË MË SHUMË !!!

Kur në vitin 1997 u paraqitën DVD, ajo ishte re-
volucion i vërtetë, e cila në çdo shtëpi i solli zërat di-
gjitale dhe fotografi në, por me atë bën ndryshime të 
mëdha edhe në industrinë e fi lmit. Për një relativi-
sht të shkurtër ndodhi revolucion i ri. Në vitin 2006 
u paraqitën blu rej disqet (Blue–ray Discs, BD). Për 
dallim prej DVD, te të cilët largësia ndërmjet dy shi-
ritave është 0, 74 urn, te BD largësia është 0,32 urn. 
Kështu tani edhe gjerësia e shiritit është përgjysmuar, 
pra është 0,15 urn, sa është edhe madhësia e gjatësisë 
së gungës (te DVD ajo ishte 0,4 urn. Me këto ndrys-
hime, kapaciteti i BD është pesë herë më i madh prej 
atij të DVD, përkatësisht 25 GB.

Shtresa poli karbon
Gjerësia e 

gungës

Shtresa në të 
cilën incizohet

Largësia
I kuq 

ndërmjet 
vijave të 
laserit

Shtresa e 
tejdukshme e 

mbrojtur
Laseri i 
kaltër

Largësia 
ndërmjet 

vijave

Fig. 14 DVD në lidhje me BD

Por, dallimi nuk është në madhësinë e shiritave 
dhe largësive.

Njëri prej problemeve i cili paraqitet gjatë leximit 
të CD ose DVD është jo preciziteti i tufës së dritës. 
Për këtë shkak trashësia e madhe e shtresës së tejduk-
shme e mbrojturј, vjen deri në shprehje efektet e përt-
hyerjes së dritës. Në mënyrë plotësuese, ndodh përt-
hyerje e dyfi shtë e dritës, me të cilën përhapet tufa e 
dritës, që bën probleme plotësuese edhe për leximin 
dhe për të shkruarit e të dhënave te disku. Këto efek-

te në veçanti janë shprehur nëse tufa laserike nuk bie 
normalisht te sipërfaqja. Prandaj, te BD ajo shpresë 
është me shumë trashësi të vogël, pra këto efekte janë 
zvogëluar larg.

Një shtresë pla-
stikë prej 1,1 mm

Dy shtresë plastike 
prej 0,6 mm

Një shtresë pla-
stikë prej 1,2 mm

Apertura e 
thjerrëzës 0,8

Apertura e 
thjerrëzës 0,6

Apertura e 
thjerrëzës 0,45

Laser i kaltër 
405 nm

Laser i kuq 650 
Nm

Laser i kuq 780 
nm

Fig. 15 Si lexon laseri te CD, DVD dhe BD

Dhe atë nuk është përparësia e vetme e BD. Duke 
pasur parasysh se konstruksioni i tij dhe shpenzimet 
për përpunim janë zvogëluar.

Kapaciteti i memories së BD mundëson te ai të sh-
kruhen 13 fi lma në format standard ose pra edhe një 
fi lm në formatin HD.

Pyetje dhe detyra
1. Krahasoni CD, DVD dhe BD dhe zbuloni dalli-

met e tyre?
2. Si është e mundshme me zvogëlim të dyfi shtë 

të dimensioneve të shiritave dhe gungave, kapaciteti 
memorik i diskut të zmadhohet pesë herë? Ndihmë: 
kur do të ndryshohen dimensionet e një drejtkëndës-
hi dy herë, sa ndryshon syprina e tij? Kur do të ndrys-
hon rrezja e rrethit dy herë, sa ndryshon syprina e tij?
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22. 4. KOMUNIKIMET FIBER OPTIKE

Gjithmonë kur fl itet për bartje të informatave 
përmendet termi kabllo optike. Kabllo optike në vete 
nuk përmbajnë tela metalike, sikurse që jemi mësuar 
të vërejmë në kabllot standarde. Në vend të atyre, te 
kabllot optike ka fi je qelqi. Ekzistojnë më shumë sh-
kaqe për zëvendësimin e kabllove metalike me optike. 
Shkaku i parë është që ato mund të barten më shumë 
informata prej metaleve. Shkaku i dytë është që ka-
bllot janë shumë më pak të nënshtruar të ndikimet e 
jashtme prej fushave tjera elektromagnetike.

Struktura e fi jeve të qelqit është dhënë te fi g. 14. Në 
boshtin e fi jes është bërthama e bërë prej qelqi. Rreth 
bërthamë është këmisha e cila është, po ashtu, prej 
qelqi, por e bërë në mënyrë të veçantë. Përfundimisht, 
e gjithë kjo është venduar në mbulesën mbrojtëse pla-
stike. Në kabllot optike ka qindra dhe mijëra fi je të 
këtilla.

 

 
 

Këmisha

Bërthama
Mbulesa 

mbrojtëse

Fig. 14. Struktura e fi je optike

Ekzistojnë dy lloje të fi jeve:
– fi je që punojnë në një mode (single–mode);
– fi je që punojnë në shumë mode (multi–mode).

Të çarat kanë bërthamë me diametër me përafër-
sisht 9 μm. Ato bartin informata me ndihmën e dritës 
infrakuqe me gjatësi valore ndërmjet 1300 dhe 1550 
nm. Të dytë kanë bërthamë më të madhe, me dia-
metër përafërsisht 62,5 μm. Ato bartin informata me 
ndihmën e dritës infrakuqe me gjatësi valore ndër-
mjet 850 dhe 1300 nm. Disa fi je bëhen edhe prej ma-
terialeve plastike speciale. Bërthama e është shumë e 
madhe, me diametër rreth 1 mm. Nëpër ato përhapet 
drita e kuqe e dukshme me gjatësi valore prej 650 nm.

Domethënë, për të pasur bartje të informatave në 
këtë mënyrë, është e nevojshme burimi i sinjaleve, fi je 
optike, regjenerator optik dhe pranues optik.

 Si punon fi ja optike?
Fijet optike e shfrytëzojnë dukurinë e refl ektimit 

total. Drita përhapet në mënyrë drejtvizore. Lehtë 
është të ndriçohet një vend, nëse nuk ka pengesë 
ndërmjet burimit të dritës dhe ai vend. Por, nëse ek-
ziston pengesë, atëherë drita nuk mund ta tejkalon 
pengesën. Fijet optike mund t’i ndihmojnë dritës ta 
bën atë. Duke udhëtuar nëpër bërthamë e fi jes, rrezja 
e dritës vjen deri te këmisha, refl ektohet në mënyrë 
totale prej asaj dhe përsëri kthehet te bërthama (fi g. 
15).

 

Sinjali i 
dritës 1
Sinjali i 
dritës 1

Fig. 15. Përhapja e dritës nëpër fi jen optike me 
ndihmën e refl ektimit totale

Ashtu, rrezja e dritës nuk mund të dale prej fi jes. 
Asgjë nuk është ideale, pra edhe kjo. Duke u përhapur 
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nëpër fi jen intensiteti i rrezes së dritës bie. Shkaku për 
atë janë, kryesisht, pa pastërtitë te qelqi. Për gjatësi 
valore të ndryshme dobësimi është i ndryshëm, por 
lëviz rreth 50% në çdo kilometër. Te disa fi je speciale 
fi ja rënien e intensitetit të rrezes së dritës ma gjatësi 
valore prej 1550 nm është më e vogël se 10% në ki-
lometër. Për këtë, sipas gjatësisë së kabllos optike në 
shumë vende vendosen regjenerator optik (fi g. 16).

 

 

Sinjali 
hyrës

Sinjali 
dalës

Angazhues

Fije e qelqit i plo-
tësuar me erbium

Filtër

Laser për 
pompim

Fig. 16. Regjenerator drite

 Regjeneratori optik
Regjeneratori ka detyrë ta përforcon sinjalin e 

dobësuar. Në fi llim, regjeneratorët e shndërrojnë si-
njalin e dritës në elektrik, e kanë pastruar prej zhur-
mës, e përforcojnë dhe përsëri në formë të dritës dhe 
e dërgon më tutje. Por, regjeneratorët e këtillë kanë 
futur shtrembërim të sinjalit dhe kanë shpenzuar 
shumë energji elektrik. Në vitin 1987 për herë të parë 
është konstruktuar i ashtuquajturi fi bër përforcu-
es. Përforcuesi fi bër tipik punon në zonën prej 1550 
nm dhe përbëhet prej fi jes optike të bëra prej qelqi e 
cila është i dopinguar me erbium dhe laser për,,po-
mpim”, i cili emeton dritë me gjatësi valore prej 980 
nm. Sinjali i dobësuar hyn në angazhuesi, ku që kom-
binohet me sinjalin prej laserit për pompim. Ai i nxit 
qelqin e dopingut të emeton. Ai emision i stimuluar 
përsëri stimulon emision të ri, pra kështu numri i fo-

toneve të emetuar rritet shumë shpejtë sipas ligjit ek-
sponencial. Në atë mënyrë sinjali mund të përforco-
het edhe deri 10 000 herë dhe në dalje të fi tohet fuqia 
edhe deri 100 mW.

 

 800 nm   980 nm   1480 nm   1530 nm 

Fig. 17

Pse qelqi dopingohet pikërisht me erbium? 
Erbiumi mund të nxit me drita me gjatësi valore prej 
800 nm dhe 980 nm (fi g.17). Kjo është e rëndësish-
me pasi që fi jet e qelqit nuk mund të barten dri-
ta me këto gjatësi valore pa humbje të mëdha. Edhe 
një moment i rëndësishëm është që këto gjatësi va-
lore shumë dallohen prej gjatësive valore të sinja-
lit (1550 nm) që e lehtësojnë ndarjen e sinjalit bar-
tës dhe sinjali për pompim. Kur erbiumi do të nxit 
me dritën me gjatësi valore prej 800 nm ose 980 nm, 
elektronet kalojnë në nivel energjetik më të lartë. Prej 
atje ato kalojnë në nivel energjetik më të ulët pa eme-
tuar dritë. Elektronet ngelin në atë nivel relativisht 
gjatë kohë, rendi i madhësisë 10 ms. Kjo është shumë 
e rëndësishme, pasi që efi kasiteti i kuantit i aparatit 
varet prej asaj sa gjatë mundet atomet të të ngelin të 
shqetësuara, përkatësisht sa gjatë elektronet mund të 
ngelin në nivel të lartë energjetik.
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Nëse ngelin shkurtë, atëherë është nevojshme 
energji plotësuese e cila i mban në atë nivel. Erbiumi 
mund të nxit edhe me dritë me gjatësi valore prej 
1480 nm, por ajo nuk është e përshtatshme, pasi që 
ajo gjatësi valore nuk dallon shumë prej gjatësisë va-
lore të ritës e cila e bart sinjalin. Ajo nga ana e vet 
mund ta zvogëlon efi kasitetin të aparatit dhe ta zmad-
hojnë zhurmën te sinjali.

Karakteristika e dytë e mirë e erbiumit të zbërthe-
het në qelq. Me shtuarje të ko–dopant, sikurse që janë 
Al2O3, GeO2–Al2O3 ose P2O5, tretja e erbiumit mund 
ta zmadhon edhe të përmirësohen disa karakteristi-
ka të përforcuesit. Për shembull, nëse shtohet GeO2–
Al2O3 mund të zmadhohet dyfi sh koha e ngeljes në 
gjendje të shqetësuar, që dyfi sh e zmadhon edh efi ka-
sitetin e përforcuesit.

Kuptohet, asgjë nuk është ideale, pra edhe këto 
përforcues. Gjatësia valore e sinjalit dalës ndryshon 
mjaft , prandaj janë të nevojshme fi ltra pasive plo-
tësuese. Në fund sinjali i këtillë i përforcues e pranon 
pranuesin optik të këtillë, i cili mund të jetë foto qe-
lizë ose foto diodë. Këto përforcues shfrytëzohen bë 
televizionin kabllovik dhe telefoni.

Cilat janë përparësitë e fi ber e komunikimit fi ber?
– Çmimi i kabllos optik mund të jetë më e ulët 

prej asaj të telit të bakrit.
– Fija optike mund të jetë më e hollë se teli.
– Ajo që është më e hollë mundëson më shumë 

fi je të vendohen në një kabllo. Nga ana e vet, kjo mu-
ndëson më shumë informata, përkatësisht vijat telefo-
nike dhe radio dhe kanalet televizive të kalojnë nëpër 
një kabllo.

– Dobësimi i sinjalit është më i vogël te kabllot 
optike prej atij të telave të bakrit, që nga ana e vet i 
zvogëlon shpenzimet për përforcim të sinjalit.

– Sinjalet e dritës, për dallim prej elektrikeve, nuk 
mund të ndikojnë disa në tjerat.

– Fijet optike janë ideale për bartje te e sinjalit di-
gjital

– Pasi nëpër fi jet nuk rrjedh rrymë elektrike, nuk 
ka rrezik prej nxehjes dhe ndezje.

– Fija optike është më e lehtë prej telit të bakrit.
– Fleksibiliteti i fi jeve optike mundëson përdorimi 

i tyre edhe në lëmi tjera, sikurse që janë në medicinë 
(në bronkoskopi, endoskopi, lapatoskopi,...)

Në veçanti do ta shqyrtojmë përparësinë në ku-
alitetin e sinjalit. Pse kualiteti i sinjalit është shumë 
më i madh prej çfarëdo mënyre tjetër të bartjes së in-
formatave. Vala e dritës në këtë rast është valë bartës 
te i cili është shtypur sinjali që duhet të bartet ose, 
me fj alë tjera, sinjali i dritës është moduluar. Kur fl a-
sim për modulim të valëve elektromagnetike (radio 
dhe televizion), vërejtëm se është e nevojshme me fre-
kuencë të madhe për të bartur më shumë të dhëna. 
Kështu, për të bartur zër me kualitet të mirë të fre-
kuencave të valëve elektromagnetike duhet të jetë 
rreth 100 MHz (FM zona valore). Por, për të bartur 
fotografi në e kualitetit, valët elektromagnetike mund 
të kenë frekuencë dhe deri 890 MHz (televizioni). 
Nëse përkujtohemi se frekuenca e gjatësisë valore ka 
rend të madhësisë prej 100 THz (teraherc), që është 
për milion herë më e madhe prej frekuencës së radios 
dhe valëve televizive, atëherë është e qartë pse sinjali 
i bartur me dritë është shumë më kualitet prej të gji-
tha të tjerave.

 Si bëhen fi jet optike
Së pari përgatitet materiali prej të cilit do të tër-

hiqen fi jet. Ai material fi tohet prej përzierjes së të 
SiC14, GeC14, POC13 dhe BBr3. Koncentrimi i çdo-
njërit prej këtyre substancave saktë kontrollohet, pasi 
që ai varet indeksi i përthyerjes, koefi cienti i përha-
pjes, pika e shkrirjes dhe karakteristikave tjera të rën-
dësishme të materiali. Kjo përzierje bartet në një gyp 
të kuarcit te e cila pompohet oksigjeni dhe nxehet në 
temperaturë të lartë.

Pastaj formohen të dy komponimet kryesore, SiO2 
dhe GeO2. Pasi do t fi tohet copa masive e materialit të 
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qelqit prej të cilit do të bëhen fi jet optike, së pari te-
stohen karakteristikat fi zike, nëse kënaqin shkohet në 
tërheqjen e fi jeve.

Motori

Qelqi

Furra

Mikrometër 
laseri
1. Ena për 
këmishë

UV furra 1

UV Furra 2

2. Ena për 
këmishë

Fig. 18. Aparat për tërheqjen e fi jeve optike

Copa e qelqit varet te ndonjë mbajtës të varet, por 
pjesa e poshtme nxehet te furra e grafi tit të tempe-
raturë ndërmjet 1900оС dhe 2000оС. Pjesa e shkrirë 
prej qelqi nën ndikimin e gravitacionit fi llon të kullo-
het poshtë dhe formohet fi ja. Më poshtë te apara-
ti për tërheqje gjendet motori i cili tërheq këtë fi je. 
Shpejtësia me të cilën atë ai e bën është e kontrolluar 
prej mikrometrit laser. Nëse trashësia e fi jes është më 
e madhe prej asaj e cila që duhet të jetë,, mikrometri 
e regjistron atë dhe i jep urdhër motorit të tërheq më 
fuqishëm. Në rrugën e vet fi ja kalon nëpër enët te të 
cilat bartet këmisha nëpër dy furra ultravjollcë të cilët 

kryejnë korrigjim të fi jeve. Në fund, te bobina e mo-
torit mund të ketë mbi 2 km fi je optike të gjatë.

Kështu fi ja optike e përpunuar përsëri testohet, 
dhe atë: elasticiteti, indeksi i përthyerjes së dritës, gje-
ometria e fi jes, koefi cienti i absorbimit dhe varësia e 
tij prej temperaturës, sa informata mund të barten, 
disperzioni kromatike, zona e temperaturës te e cila 
mund të punon, aft ësia të punon nën ujë, që është 
shumë e rëndësishme për kabllot të cilët do të thahen 
nën oqean dhe dete.

Pyetje dhe detyra
1. Si është struktura e fi jes optike?
2. Cila zonë valore e shfrytëzojnë fi jen optike?
3. Cila dukuri fi zike e shfrytëzon fi jen optike për 

të mundur drita të përhapet,,në m[mënyrë të laku-
ar “?

4. Çfarë është regjenerator optik dhe pse shërben?
5. Në cilin princip punon regjeneratori optik?
6. Pse është i përshtatshëm erbiumi për dopingim 

të qelqit për regjenerator optik?
7. Vallë është i përshtatshëm drita me gjatësi valo-

re prej 1480 nm për pompim të laserit? Pse ?
8. Pse përdorimi i fi jeve optike ka përparësi mbi 

telat e bakrit?
9. Cilat janë dy komponimet kryesore të cilat për-

doren gjatë përpunimit të fi jeve optike?
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22.5. PËRFORCUES

Kur do të përmendet përforcues, më së shpeshti 
mendohet në pjesën e cila gjendet te haj–faj apara-
tet dhe i cili është i obliguar për zhurmën më të mad-
he. Por, harrojmë se përforcuesit kanë edhe radio, te-
levizorët, repetitorët etj. Po ashtu, zakonisht me për-
forcues mendojmë në diçka që përforcon zërin, për-
katësisht sinjalin me frekuencë të ulët. Pra kështu, si-
pas frekuencës, përforcuesit mund t’i ndajmë në:

– frekuent të ulët;
– frekuent të lartë;
– përforcues të tensionit të përhershëm.

Sipas asaj që përforcuesit, ato mund të ndahen në 
përforcues të:

– rryma;
– tensioni;
– fuqia.

Çdo përforcues, në princip, mund të realizohet 
me: llamba elektronike, transistorë, dioda dhe madje 
çfarëdo element aktiv.

Ekzistojnë madhësi që e përshkruajnë përforcue-
sin, por në moment do të njihemi me tre prej atyreve. 
Aji është impedansa hyrëse, impedansa dalëse dhe 
koefi cienti i përforcimit. Fuqia e përforcimit njehso-
het si raport prej madhësisë dalëse që e përforcon. 
Domethënë, nëse bëhet fj alë për përforcues tension, 
koefi cienti i përforcimit, α do të jetë raporti prej ten-
sionit dalës dhe hyrës:
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Shpesh përforcimi që e jep vetëm një element 
është e pamjaft ueshme, prandaj përdorin më shumë 
elemente të lidhura edhe në rastin quhet fuqi përfor-
cues. Gjatë bashkimit të fuqive në kaskadë, dalja prej 
fuqisë së parë është lidhur te hyrja e të dytit, dalja prej 
të dytit me hyrje prej të tretit etj. Në rastin kur fuqi-
të janë tension përforcues, atëherë gjithë kaskadet do 
të jenë përforcues tensioni. Nëse te përforcuesi kemi 

N fuqi, koefi cienti i përforcimit te përforcuesi i këtillë 
do të jetë raport prej tensionit dalës të fuqisë N dhe 
tensioni hyrës të fuqisë së parë:

 I
vl

N
iz

V
VA �  (2) 

Koefi cienti përforcimit te i cili çfarëdo fuqi i ka-
skadës mund të njehsohet sipas barazimit (1). Nëse 
merret parasysh se tensioni dalës i fuqisë k është 
hyrës për k+1 edhe nëse merret parasysh barazimi 
(2), atëherë fi tohet se koefi cienti i përforcimit të ka-
skadës është prodhim i koefi cienteve të veçantë të 
përforcimit:

 W
�

���������
N

k
kNk AAAAAA

1
21  (3) 

Kjo analizë vlen nëse përforcuesi është bërë prej 
llambës elektronike. Nëse ai është bërë prej transi-
storëve, analiza është krejtësisht e komplikuar, pran-
daj që gjatë lidhjes në kaskadë rezistencat ndryshoj-
në në masë të madhe. Si shkak tjetër paraqitet vepri-
mi kthyes i madh i kolektorit në rrymën bazike. Për 
këtë, çdo ndryshim te qarku i kolektorit të rezistorit 
hyrës. Prandaj në këtë rast nuk ka kuptim të fl itet për 
përforcim të fuqisë së veçantë. Situata lehtësohet nëse 
përforcuesi transistor kuptohet si përforcues rrymë. 
Po ashtu, rryma dalëse prej fuqisë së parë është rry-
ma hyrëse te fuqia e dytë, dalësja prej të dy[s për të 
tretën etj. Koefi cienti i përforcimit të rrymës i fuqisë 
k do të jetë:

 
kvl

kiz
ki I

I
A

,

,
, �  (4) 

Ngjashëm sikurse edhe te analiza e parë edhe në 
këtë rast për koefi cientin e përforcimit të rrymës të 
gjithë kaskadës fi tohet:
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k
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,,,2,1,  (5) 
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Koefi cienti i përforcimit të tensionit do të fi tohet 
prej shprehjes: 

 
vl

Li
V R

RAA �  (6) 

ku At është koefi cienti i përforcimit të rrymës, RL është 
rezistenca e konsumatorit të lidhur me daljen prej për-
forcuesit, por Rvl është impedansa e fuqisë së parë, të 
matur kur ai është lidhur te kaskada.

Koefi cienti i përforcimit të fuqisë është raporti 
prej fuqisë dalëse dhe hyrëse:
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iz
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Në praktik shpesh shfrytëzohet shkalla logaritmi-
ke për përforcim që e jep një sistem. Te ai përforcimi 
shprehet në decibel (dB), të përkufi zuar me:

 
vl

iz
P
P

G log10)dB( ��  (8) 

Në këtë rast, përforcimi që e jep një kaskadë do të 
jetë shuma prej përforcimeve të fuqisë së veçantave:

)dB()dB()dB()dB()dB( 21 Nk GGGGG �� �����
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 Përforcues me lidhje kthyese
Në këtë rast tensioni dalës i përforcimit ndikon te 

hyrësi, themi se ekziston lidhje kthyese. Mënyrë më 
e thjeshtë për realizimin e lidhjes kthyese është pjesë 
prej tensionit dalës të kryhet te hyrja. Bllok skema e 
përforcuesit me lidhje kthyese është dhënë te fi g. 19.

Tensioni hyrës dhe dalës mblidhen, duke dhënë 
tension të ri hyrës, i cili më tutje përforcohet. Kjo 
mund të realizohet me ndihmën e potenciometrit, re-
zistor, kondensatorë, transformator ose çfarëdo ele-
ment tjetër pasiv. Pjesa prej tensionit dalës që kthehet 

te hyrja quhet fuqia e lidhjes kthyese (β). Në rastin 
përgjithshëm, ai mund të jetë numër kompleks dhe të 
varet prej frekuencës. Kur ai është numër real negativ, 
tensioni i kthyer do të jetë në fazën kthyese në lidhje 
me hyrësin. Tensioni i ri hyrës do të jetë ndryshimi 
prej hyrësit (Vvl) dhe dalësit (βVdal):

 izvlvl VVV ��� 1'  (10) 

Koefi cienti i përforcimit Ar do të jetë raporti prej 
tensionit dalës dhe tensionit të ri hyrës:

 
'

vl

iz
r

V

V
A �  (11) 

Kjo quhet lidhja kthyese negative. Në këtë rast ko-
efi cienti i përforcimit do të jetë më i vogël prej rastit 
kur nuk kemi lidhje kthyese.

Por, kur β është numër pozitiv, atëherë tensio-
ni hyrës dhe dalës janë në fazë dhe ato mblidhen. Po 
ashtu sinjali i ri dalës do të jenë më i madh dhe koe-
fi cienti i përforcimit do të jetë më i madh. Kjo quhet 
lidhje pozitive kthyese.

 
A 

1�

Vvl Viz 

Ar 

Fig. 19.
Ta njehsojmë koefi cientin e përforcimit te përfor-

cuesi me lidhje kthyese. Prej barazimit (11) për tensi-
onin dalës kemi:
d

 '
vliz VAV ��  (12) 
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Tensioni kthyes do të jetë:

 izvr VAV ��  (13) 

Ky tension do të mbushet me hyrësin, duke dhënë 
tensionin e ri hyrës:

 izvlvl VVV ��� 1'  (14) 

Nëse e zëvendësojmë barazimi (14) te (12) për 
tension dalës do të kemi:

 )( izvliz VVAV ��� 1  (15) 

Prej barazimit (15) për tension dalës gjatë lidhjes 
kthyese fi tojmë:

 vliz V
A

AV
��

�
11

 (16) 

Nëse ky barazim e krahasojmë me (11) për koefi -
cientin e përforcimit me lidhje kthyese fi tojmë:

 
A

AAr ��
�

11
 (17) 

Prej këtu vërejmë se kur ekziston lidhje kthyese 
pozitive (β është pozitive), koefi cienti zmadhohet dhe 
anasjelltas, kur ekziston lidhja kthyese negativeа (β 
është negative), ai zvogëlohet. Emëruesi prej barazi-
mit (17) mund të jetë numër kompleks dhe të varet 
prej frekuencës:

 

 � �AF ��� 1	 1)(  (18) 

Ai quhet funksioni i lidhjes kthyese. Prodhimi βA 
quhet përforcim rrethor i sistemit dhe paraqet koefi -
cient të përforcimit për përforcuesin të lidhur te ka-
skadë me element të lidhjes kthyese.

Dikush do të pyetet: pra kur koefi cienti i përfor-
cimit është më i vogël te lidhja kthyese negative, atë-
herë pse zbatohet? Ajo ka tjera karakteristika poziti-
ve. Për llogari të përforcimit fi tohet në zvogëlimin e 
shtrembërimeve harmonike, zmadhohet stabiliteti i 
përforcuesit, zvogëlohet lëvrija për shkak të fi ltrimit 
të dobët të tensionit furnizues, zvogëlohet impedansa 
dalëse dhe zmadhohet impedansa hyrëse.

Skema ekuivalente e një përforcuesi real mund të 
paraqitet me një përforcues ideal (i cili nuk e shtrem-

bëron sinjali përforcues), që është lidhur në seri me 
gjenerator në harmonik (sinjalet të cilët paraqesin 
shtrembërim te sinjali i fundit të përforcuar) (fi g. 20).

  
A 

1 � 

~   
~   ~   

Fig. 20.

Për thjeshtësimin se gjeneratori e jep vetë har-
monikun e dytë (V2Ω). Me lidhjen kthyese negati-
ve,pjesë prej sinjalit dalës kthehet në fazën e kundërt. 
Përforcuesi real si tension dalës do të jep përforcues 
hyrës dhe te ai shtohet harmoniku i dytë, përkatësisht:

 

 	2VVAV vliz ���  (19) 

Pjesë prej tensionit dalës kthehet te hyrja dhe 
mblidhet me hyrësin ku fi tohet tensioni hyrës:

 	11 2
' VVAVV vlvlvl ������  (20) 

Prej këtu fi tohet tensioni i vërtet hyrës:
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Prej barazimeve (19) dhe (21) fi tohet tensioni 
dalës gjatë lidhjes kthyese negative:
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2  (22) 

Prej barazimit (22) vërehet se tensionit dalës do 
ta përmban tensionin hyrës të përforcuar për ko-
efi cient Ar, por përveç atij e ka edhe harmonikun e 
dytë, amplituda e të cilës është zvogëluar për fakto-

rin 
1�� A1

1
. Kjo trego se për llogari të përforcuesit 

të dobët të sinjalit kryesor, fi tohet zvogëlim i shtrem-
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bërimit drastik. Kjo që vlen për harmonikun e dytë, 
vlen edhe për të tretin, të katërtin dhe për harmonikët 
më të lartë.

Paraprakisht përmendëm se përforcuesi me lidhje 
negative është më stabil. Jo stabiliteti i një përforcue-
si paraqitet për shkak të ndryshimit të koefi cientit të 
përforcimit, të shkaktuar të ndonjë ndryshimi të pa-
rametrave të elementeve përforcues. Për të vërtetuar 
se ndryshimi i koefi cientit të përforcimit është më i 
vogël te përforcuesit me mbingarkesë kthyese negati-
ve, ta diferencojmë barazimin (17):
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Nëse shprehja e fi tuar shumëzohet dhe pjesëtohet 
me А, do të fi tohet:
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 (23) 

Barazimi (23) tregon se ndryshimi relativ i koefi -
cientit të përforcimit te përforcuesi me lidhje negative 

kthyese është zvogëluar për faktor 
)(

1
	F

. 

Përveç këtyre kualiteteve, lidhja negative kthyese 
kontribuojnë për zvogëlim të rezistencës dalëse, për-
katësisht impedansa e përforcuesit. Çdo përforcues 
mund të paraqitet me skemë ekuivalente te e cila janë 
lidhur një gjenerator në forcën elektromotore, të lid-
hur me rezistor me vlerë të barabartë me rezistencën 
dalëse të përforcuesit (fi g. 21).

 

 
~ 

Riz

 
Fig. 21

Me vendosjen e lidhjes kthyese, gjeneratori do të 
jep tension të barabartë me )( izvl VAVA ���� 1 .  Kur 
matet rezistenca dalëse, te hyrja e përforcuesit nuk 
bartet sinjali (Vhyr=0), por prandaj bartet sinjali (Vk). 
Barazimi i qarkut elektrike i asaj fi gure është:

 iziziziz IRVAV ����� 1  (24) 

Vlera e re e rezistencës dalëse të përkufi zuar me 
shprehjen: 

 
iz

iz
iz I

V
R �'  

do të jetë dhënë me:
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Barazimi (25) tregon se rezistenca dalëse te për-
forcuesi me mbingarkesë kthyese zvogëlohet për fak-

tor  
)(

1
	F

. 

Por, prandaj te dalja bartet sinjali.

Pyetje dhe detyra
1. Sipas frekuencës te sinjali që e përforcojnë për-

forcuesit e atillë ekzistojnë?
2. Çfarë përforcues ekzistojnë nga pikëpamja e atij 

përforcuesi?
3. Cilat janë karakteristikat themelore që përsh-

kruajnë një përforcues?
4. Si përkufi zohen koefi cientët e përforcimit?
5. Si është lidhje ndërmjet koefi cientit të përforci-

mit të tensionit dhe rrymës të kaskadës dhe fuqive e 
veçantë?

6. Si është lidhja ndërmjet koefi cientit të përforci-
mit të fuqisë së kaskadës dhe fuqive të veçantë?

7. Si duket përforcuesi me lidhje kthyese
8. Çfarë është fuqia e lidhjes kthyese?
9. Çfarë lidhje ekzistojnë?
10. Çfarë është funksioni i lidhjes kthyese?
11. Cilat janë përparësitë të përforcueseve me 

lidhje negative kthyese?
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23.1. ORGANIZIMI HIERARKIK 
I GJITHËSISË: PREJ GRIMCËS 
ELEMENTARE DERI TE 
GALAKSITË GJIGANTE

Gjithësia është gjithë që ekziston, që ka qenë kur 
ka ekzistuar dhe që gjithmonë do të ekziston, diçka e 
pafundshme, fshehtësi e madhe akoma e pabesuesh-
me për mendjen e njeriut. Madje edhe mendimi i za-
konshëm për Gjithësinë te ne shkakton ankth, ndje-
një e çuditshme që vështir sqarohet. Jemi të ndër-
gjegjshëm se ajo është fshehtësi e madhe prej të gjitha 
fshehtësive, ajo është jashtë prej kuptimit të zakon-
shëm njerëzor, më e gjerë prej gjithë asaj që astrono-
mia deri më tani e ka njohur. Grekët e vjetër e kanë 
përdor termin kozmos (që do të thotë “rend”) për atë 
pjesë të Gjithësisë që mbizotëron si sistem i përsosur, 
harmonin i renditur i cili respektohet në ligjet fi zike 
universale.

1. Yje. Galaksia
Natën e çojmë pamjen lartë kah qielli, do të vërej-

më numër të madh të trupave ndriçues qiellor. Në 
numër të madh ato janë yje (fi g. 1). Çdo yll i takon 
çdo sistemi, përbërje të ngjashëm të yjeve të cilët janë 
grupuar. Sistemet e atilla quhen galaksi.

 
Fig. 1.

Te fi g. 2 është treguar harta e gjithë qiellit me yjet e 
dukshëm. Brezi ndriçues e paraqet Galaksinë të cilës 
i takon sistemi Diellor. Ajo quhet Rruga e Qumështit 
dhe ka gati miliarda yje.

Galileu qysh në vitin 1610 me teleskop vërejti se 
Rruga e Qumështit përbëhet prej yjeve, por më vonë, 
V. Hershel me teleskop më të mirë e ka vërtetuar për-
faqësimin dhe grupimin. Prej tyre vetëm pak vërehen 
me sy të. Galaksia Rruga e Qumështit e ka formën e 
spirales (fi g. 3).

Fig. 2.
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Fig. 3

Nëse galaksia jonë do të shikohej nga anësh, ajo 
do të ketë pamjen e diskut me gungë të dyfi shtë me 
diametër rreth 30.000 ps (parsec) dhe zgjerim qen-
dror rreth 4.000 parsec. Diametri i bërthamës është 
afërsisht 1.300 parsec. Me ndihmën e metodave të ra-
dio astronomisë, J. Оrt (1900–1992) pa dyshim e vër-
tetoi strukturën spirale 9fi g. 3а).

disk

spirale

bërthama

pozita e Diellit

Fig. 3 а.

Në galaksia mund të vërehet zona me numër të 
zmadhuar të yjeve; këto zona zgjerohen prej bërt-
hamës kah periferia. Ato janë mëngët spirale të ga-
laksisë kur janë grupuar yjet gjigante, me tempera-
turë sipërfaqësore të lartë, re të hidrogjenit dhe plu-
hur (popullata e yjeve e llojit I). Në hapësirë ndërmjet 

mëngëve spirale ka jo vetëm jo yje gjigantic, por edhe 
yje–xhuxhe me temperaturë sipërfaqësore të ulët. Në 
zona të largëta të galaksisë është grupi i dytë i yjeve 
(popullata e yjeve të llojit II) të cilët dallohen prej të 
parëve jo vetëm sipas pozitës, or edhe sipas përbërjes 
kimike. Ajo do të thotë se ato janë krijuar në kushte të 
ndryshme dhe në,,moshë” të ndryshme.

Pse ishte e rëndësishme të dihet forma e galak-
tikës? Ajo tregon rrotullimin e lëvizjes së gjithë siste-
mit dhe me njehsime fi tohet se Dielli rrotullohet rreth 
qendrës së galaktikës për 250 milionë vjet (duke llo-
garitur shpejtësinë mesatare prej 220km/s). Sipas li-
gjit të III të Keplerit fi tohet se masa e galaktikës sonë 
është afërsisht 1011 masa diellore! Fantastik, po si jo? 
Por disa galaksi kanë shumë, shumë masa më të mëd-
ha.

Kështu, as jetojmë në Tokë që është qendra e 
botës, as Dielli është qendër e botës, as galaksia jonë 
është diçka e veçantë në lidhje me galaksitë tjera!

Sistemi Diellor (por me atë edhe Toka) gjendet 
në brendësinë e galaksisë, prandaj në qiellin natën ne 
e shikojnë galaksinë tonë në formë të brezit mjegu-
ll e bardhë skajet e të cilit janë larg qindra vite. H. 
Shepli vërtetoi se sistemi Diellor gjendet në largësi 
prej 10.000 vite të dritës të galaksisë sonë, domethënë, 
Dielli nuk është qendër e sise

Mit të yjeve.
Dielli si yll që është prej rëndësisë jetësore për 

ne, nuk është ndonjë yll i veçantë. Si ai ka miliar-
da yje. Ndërmjet tyre të cilët kanë mijëra shkëlqim 
të fuqishëm prej të diellit, por gjenden në largësi të 
mëdha. Dendësia e materies në qendër të Diellit arrin 
150000 kg/m, por shtypja e rendit të 1016 N/m2 me të 
cilën është mundësuar të realizohen reaksionet ter-
monukleare ku çdo sekondë 600 milionë tonelata 
prej masës së tij shndërron në 596 milionë tonelata 
helium. Ndryshimi i këtyre masave sipas barazimit të 
Ajnshtajnit

2mcE m  

si energji që rrezaton në hapësirë.
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2. Klasifi kimi i galaksive
Gjatë kohë llogaritej se galaksia jonë është e vet-

mja e njohur sistem yjesh. Por, në vitin 1924 E. Habl 
vërtetoi se shumica deri atëherë mjegullat qiellore të 
vërejtura deri atëherë në realitet janë galaksitë e lar-
gëta. Sot vlerësohet se në Gjithësi ka të paktën qindra 
miliarda galaksi dhe çdonjëra prej tyre përmban me-
satarisht nga qindra miliarda yje.

Galaksitë më të afërta deri te e jona retë e Magelanit 
të cilët mund të vërehen prej hemisferës jugore si re 
të paqartë të mbuluar me vello që e krijojnë yjet prej 
galaksisë sonë. Prej hemisferës veriore mezi e duksh-
me me sy në netët e kthjelltë të vjeshtës, është mjegu-
lla Andromeda (fi g. 4). E larguar gati dy milion vite të 
dritës. Llogarite se ajo ka dy herë më shumë yje se sa 
galaksia jonë.

Fig. 4.

Galaksia jonë ekzistimin e saj e ka fi lluar si re e 
madhe prej hidrogjeni dhe heliumi të cilët me sigu-
ri ka pasur diametër rreth 300.000 vite të dritës. Ajo 
ka qenë vetëm njëra prej shumicës së mjegullave të 
gazta të cilat për shkak të gravitacionit e ka zvogëlu-
ar rregullisht vëllimin e vet dhe janë bërë më të den-
dura pjesë të vogla të cilat i kanë ndërtuar yjet e para 
të përbëra vetëm te hidrogjeni dhe heliumi. Më vonë 

yjet e krijuar, për shembull, Dielli, në përbërjen e tij 
përveç hidrogjenit dhe heliumit kanë edhe elemen-
te më të rënda, karbon, silicium, hekur, të cilët janë 
krijuar gjatë eksplodimeve të Supernovëve me të ci-
lët janë shpërndarë në Gjithësi. Pasi Galaksionet kanë 
forma të ndryshme dhe përpjesë, R. Habl i ka klasifi -
kuar në tre grupe themelore:
–eleptike
– spirale dhe
– të parregullta.

Galaksionet eliptike (E) më së shpeshti kanë for-
më të fuqishme të zgjatur, por mund të jenë gati sfe-
rike (fi g. 5).

Fig. 5.

Galaksitë spirale janë të ndarë në
– galaksi spirale të rregullta sikurse galaksia Rruga 

e Qumështit dhe
– galaksitë spirale të pa rregullta të cilat nuk i për-

ngjajnë ndonjë formë gjeometrike. Ato përmbajnë yje 
“të rinj”, gazra dhe pluhur. Te fi g. 6 është treguar ga-
laksia spirale.
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Galaksia jonë i takon njërës prej grupit të 30 ga-
laksive të cilët janë në largësi më të vogël se 1 mega 
parsek. Ajo është tufë e galaksisë së Mesies që në ka-
talog të Mesie janë shënuar me M31 (atje bëjnë pje-
së yllësish Andromeda, reja e Madhe dhe e Vogël e 
Magelanit dhe të tjera). Super tufa e jonë galaktikës 
sonë Mesie e ka masën rreth 1015 masa të diellit. 
Numri më i madhe i galaksive i takojnë kah tufa e 
këtillë galaktike; numri i galaksive te ato mund të jenë 
edhe deri disa mijëra.

Në astronomi janë të njohur edhe super tufa ga-
laktika, më shumë tufa që në hapësirë i takojnë në një 
sistem të këtillë. Super tufa galaktike janë strukturat 
më të mëdha në Gjithësi që akoma janë lidhura sipas 
gravitacionit, por përpjesët e tyre janë rreth 100 Mps.

Te fi g.7 është treguar tufa galaktike e ashtu quaj-
tur “kuinteti i Stefanit“, grupi prej pesë me sa duket 
galaksive të lidhura për të cilat llogarite se largësia 
përafërsisht 250 milionë vite drite. Prej galaksisë sonë 
largohen me shpejtësi prej 6.000 km/s.

3. Fshehtësia e Atraktorit të Madh
Është treguar se super tufa e Mesies së bashku prej 

disa super tufave galaktike fqinje përjeton tërheqje 

të gravitacionit prej prejardhjes së panjohur burimi i 
të cilës astronomët e kanë quajtur Atraktori i Madh. 
Shpejtësia me të cili largohet prej nesh të gjitha galak-
sitë në super tufat e afërta është e rendit të 600 km/s 
dhe është orientuar kah yllësi Centaur ku ,,fshihet” 
Atraktori i Madh.

Vlerësohet se masa që e shkakton ky grup i lëvizje-
ve është përafërsisht është ekuivalent me 51016 masë 
të diellit. Në atë vend gjendet tufë e pasur galaktike 
me emër Abel 3627, por masa e tij është e vogël për 
të sqaruar forcën e gravitacionit të traktorit të madh. 
Por ,,ai” është e sigurt atje, edhe pse ,,masa e fshehur” 
e tij (dark matter) nuk është në disponim për vëzhgim 
direkt me instrumentet që i posedojmëe.

Me teleskopët modern është konstatuar ekzistimi 
i dhjetëra miliardë galaksive të grupuara në tufë ga-
laktike (fi g. 8) dhe super tufa. “Pamja” e këtyre tele-
skopëve prek deri te largësia prej dhjetë miliardë vite 
drite prej galaksisë sonë. Ajo është pjesa e vërejtur e 
Gjithësisë (sfera me rreze përafërsisht 1025m). Në çdo 
galaksi përmbahen mesatarisht 1011 yje (qindra mi-
liardë yje).

Fig. 6. Fig. 7.
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Fig. 8.

Pyetje dhe detyra
1. Si është ndryshimi ndërmjet koncepteve 

Gjithësia dhe Kozmosi?
2. Sa janë dimensionet e galaksisë sonë? Si do të 

dukej nëse do të mund të shikohet prej ndonjë galak-
si tjetër?

3. Njerëzit kanë qenë të dëshpëruar kur Koperniku 
tregoi se Toka nuk është qendra e botës, kur H. Shepli 
tregoi se Dielli nuk është në qendër të galaksisë, kur 
u bë e qartë se galaksia jonë nuk është as e vetme, as 
më e madhe, as më e mirë me yje! Çka mendoni, pse?

4. Cilat janë grupet themelore të galaksisë sipas 
B. Habl?

5. Ku bën pjesë (në cilin grup) galaksia jonë?
6. Deri ku prek “pamja” e teleskopëve më të 

fuqishëm (në vite drite)?
7. Sa galaksi vlerësohet se ekzistojnë? Sa yje ka në 

çdo galaksi?

23.2. RREZATIMI NË GJITHËSI

Nëpër atmosferën e tokës kalojnë pjesë e madhe 
prej zonës së dukshme prej pjesës elektromagnetike 
të spektrit që emetohet prej objekteve qiellor dhe ato 
objekt të hulumtimit të stronomisë optike. Por, atmos-
fera lëshon pjesë të madhe prej zonave infrakuqe si-
kurse edhe zona e radio–valëve të cilët po ashtu mund 
të emetojnë prej objekteve qiellor. Studimi i tyre ka 
sjellë deri te zhvillimi i radioastronomisë.

Radioastronomia si metodë për hulumtim të 
objekteve qiellor fi llimin e vet e ka pasur në tridhjetë 
vitet të shekullit 20 kur K. Janski e bëri antenën e 
madhe për ,,dëgjimin” e radiovalëve që vijnë prej 
Gjithësisë. Në atë mësohen objektet kozmike nëpër 
përcjelljes së rrezatimit të tyre elektromagnetike në 
zonën radiovale. Regjistrimi i atij rrezatimi kryhet me 
radioteleskop (fi g. 1).

 
 

Fig. 1.

Për dallim prej teleskopëve optik të cilët kërkoj-
në kushte për shikim, radioteleskopët nuk e kanë ku-
fi zimin. Përparësia është edhe mundësia të ndërto-
hen radio antena të mëdha ose antena komplekse për 
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mbulimin e zonave të caktuara prej spektrit të radio-
valëve.

Të vendosura në shumë burime të mikro–valëve 
rrezatimi ishte nxitje të bëhen radioteleskop me di-
mensione të mëdha, shumë më të mëdha prej op-
tikëve. Kështu, njëri prej radioteleskopëve më të mëd-
henj në Aresibo (Porto Riko), ka antenë me diametër 
prej 300 m, e vendosur në krater të vullkanit të shuar. 
Edhe përveç faktit që me radioastronominë janë zbu-
luar radio burimet e shumë largësive të mëdha prej 
burimeve optike, megjithatë kjo metodë ka mangë-
si për shkak fuqisë së vogël ndarëse që pamundëson 
vendosjen e saktë të radio burimeve kozmike.

Disa trupa qiellor emetojnë rrezatim rëntgeni dhe 
γ, por atmosfera e tokës e absorbon, sikurse edhe pje-
së e madhe prej rrezatimit ultravjollcë. Megjithatë, me 
zhvillimin e fl uturimeve kozmike është mundësuar të 
studiohen edhe ajo pjesë e rrezatimit, pra në kohën e 
fundit janë zhvilluar edhe metodat e astronomisë së 
rëntgenit dhe γ.

Për hulumtimin e objekteve të yjeve të ndërtuar 
me observatoriume të mëdha astronomike ku janë 
montuat teleskop, spektrograf dhe aparate tjera të 
kompletuar me mjete për vizuelizimi, regjistrim foto-
grafi k dhe foto–elektrik.

Rrezatimi elektromagnetik që bart informata për 
të gjitha objektet në Gjithësi ndodh në proceset që 
realizohen në nivel atomik. Prej atje për të kuptuar 
Gjithësinë, është e nevojshme studimi jo vetëm du-
kuritë në makrobotë, por edhe të dukurive dhe ligj-
shmërive në mikrobotë, të cilët janë në lidhje të pan-
darë.

Shfrytëzimi e metodave fi zike në studimin e objek-
teve qiellor mundëson të zhvillohet të zhvillohet lëmi 
e re në astronomi, ajo është astrofi zika. Ajo studion 
gjendjen e materies dhe strukturat e saja në përpje-
së kozmike, si edhe proceset fi zike që realizohen në 
trupa qiellor. Fillimi i kësaj disipline daton prej mesit 
të shekullit XIX kur për herë të parë janë shfrytëzuar 
metodat e spektroskopisë optike në studime astrono-
mike. Ngritje të veçantë astrofi zikës i dhanë disiplinat 
bashkëkohore fi zike: fi zika e plazmës, fi zike e grim-
cave elementare, fi zika e kuantit, teoria e relativitetit.

Astrofi zika e zbuloi përbërjen dhe strukturën e 
objekteve qiellor. Kështu, ekzistimin e heliumit së 
pari ishte zbuluar te Dielli, pra madje pastaj u zbulua, 
se gjendet edhe në atmosferën e tokës. Janë caktuar 
shpejtësitë e trupave qiellor me ndihmën e efektit të 
Doplerit, të cilët përndryshe do të jetë shumë vështir 
të caktohen.

Prej aspektit kozmike, toka jonë është pikë e pa-
dukshme në Gjithësinë e pafundshme që ka përbërje 
të ngjashme sikurse edhe trupat tjerë qiellor. Ajo nuk 
ka ndonjë vend të veçantë. Nëse nuk ishte rrethina me 
fat që Dielli është aq afër t’i jep energji, Toka do të jetë 
një copë e vdekur e materies së gjithësisë me tempe-
raturë afër deri te zeroja absolute.

Objektet qiellore emetojnë sipas ligjve për emetim 
dhe absorbim të trupit të zi që ishin konstatuar kah 
fundi i shekullit 19 dhe fi llimi i shekullit 20. Ato janë:

1. Ligji i Stefan–Bolcman i cili thotë se energjia 
që emeton në mënyrë absolute trup të zi me sipër-
faqe S në njësi kohë është proporcionale të shkallës së 
katërtë prej temperaturës së tij absolute:

ku σ = 5,67 108
 W/(m2K4) quhet konstanta e Stefan 

– Bolcmanit.

2. Ligji i Vinit për rrezatim:

ku λmax është gjatësia valore te e cila ylli emeton mak-
simum rrezatim për temperaturë Т. Pasi konstanta b 
është e njohur, me instrument vetëm duhet të caktohet 
λmax dhe mund të njehsohet temperatura sipërfaqësore 
T e yllit e cila për yj të ndryshëm ndryshohet prej disa 
mijëra, deri në disa dhjetëra mijë shkallë.
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KLASIFIKIMI SPEKTRAL I YJEVE
Gjatë vëzhgimit të qiellit,,natën”, bie në sy se 

objektet qiellore kanë shkëlqim të ndryshëm. Numri 
i yjeve të shkëlqyer është më e vogël në lidhje me ato 
me shkëlqim të mesëm dhe të dobët. Llogaritet se te-
kura qiellore me sy të zakonshëm (prej hemisferës ve-
riore dhe jugore) mund të vërehen deri 6000 yje. Yjet 
me shkëlqim të dobët detektohen me instrumente.

Përveç ndryshimeve në shkëlqim, objektet 
qiellore kanë edhe ngjyrë të ndryshme. Disa janë 
të kuqe (Betelgez te yllësi Orion, Antares në yllësin 
Shkorpion), tjerat janë të verdha (Dielli, ylli Kapela), 
të bardha (Vega në yllësin Lira), e kaltër–e bardhë 
(Rigel dhe Orion). Ngjyra e yllit bart informata për 
temperaturën e sipërfaqes së tij.

Prej spektrave të incizuar te ndonjë objekt të gji-
thësisë mund të fi tohen të dhëna për përbërjen ki-
mike, lëvizja, dendësia etj. Spektrat e fi tuara janë të 
kontinuar dhe mbi ato janë superponuar vija absor-
buese që varen prej shtresave mbi yllin nëpër të cilin 
kalojnë rrezatimi. Ka qenë e konstatuar se yjet edhe 
trupat tjerë qiellor përbëhen prej të elementeve tjerë 
të cilët janë të pranishëm edhe në Tokë që tregon se 
gjithë Gjithësia është ndërtuar në të njëjtën mënyrë. 
Shumica e yjeve kanë përbërje të njëjtë sikurse Dielli; 
gati 70% prej përbërjes është hidrogjeni, 28% është 
heliumi, por 1– 2% janë të pranishme të gjitha ele-
mentet tjera.

Për klasifi kimin e spektrave të yjeve në astrofi zikë 
shfrytëzohet e ashtuquajtura MK–sistem sipas të ci-
lës shkencëtarët Morgan dhe King që e kanë futur. Në 
këtë sistem janë klasifi kuar sipas dy karakteristikave: 
klasa spektrale dhe klasa e shkëlqimit (luminiziteti).

Ekzistojnë shtatë klasa spektrale të yjeve themelore 
(О, B, A, F, G, K, М) dhe katër grimca speciale. Çdo 
klasë është ndarë në dhjetë nënklasa (të shënuara me 
numrat 0–9). Me shenja përkatëse sipas këtij klasifi -
kimi, çdo yll ka,,emrin dhe mbiemrin” e vet. Duke u 
nisur prej klasës О kah М, temperatura karakteristike 
e yjeve bie por me atë edhe ngjyra ndryshon. Yjet prej 
klasës О janë të kaltër e bardhë, kanë masa të mëdha, 
shkëlqim të lartë në zonën UV për shkak të tempe-

raturës sipërfaqësore (25–35.000 K). Vijat më inten-
sive janë prej atomeve të jonizuara të He, Н, С, О, N 
dhe të tjera. Yjet tipike të kësaj klase janë λ–Orion, 
λ–Cefej.

Yjet prej klasës М janë yje të kuq në spektrat të ci-
lat më së shumti ka vija absorbuese të joneve prej me-
taleve. Temperatura e tyre sipërfaqësore është 2.500 – 
3.500 K. Të atilla tani më Betelgez, Antares, Mira Ceti 
si edhe yje tjera.

Klasat e shkëlqimit (lumonizeteti). Në një tempe-
raturë të njëjtë (klasa e njëjtë spektrale) disa yje do të 
rrezatojnë më shumë energji, që varet prej madhësisë 
së tyre (rrezja). Kështu, janë përkufi zuar edhe shtatë 
klasa të yjeve sipas shkëlqimit të cilët shënohen sipas 
shifrave romak: klasa I janë supergjigantë, por te kla-
sa VII janë xhuxhet e bardha. Në fakt, ky klasifi kim i 
yjeve është sipas rrezes së tyre dhe dendësia e atmos-
ferës së tyre.

Të përmendim se disa prej këtyre klasave kanë 
edhe nënklasa (a, ab, b). Dielli bën pjesë në klasën 
G ku yjet kanë ngjyrë të verdhë, temperatura sipër-
faqësor përafërsisht 6000 K, por spektrat e tyre kanë 
shumë vija absorbuese prej metaleve të jonizuar dhe 
elemente tjera. Kështu, Dielli i jonë në sistemin MK 
shënohet G2 V (Dielli është xhuxhe e verdhë), por 
Betlgez, por ylli prej Orioni është М2 lab (supergji-
gant i kuq).

Te katalogu i Henri–Drejperit ka të dhëna për po-
zitën, madhësia e dukshme, vetitë spektrale etj. për 
500.000 yje. Ajo është klasifi kimi spektral i dëgjuar e 
harvardit e cila llogaritet për më komplete. Përveç 
asaj, ka edhe klasifi kime tjera.

Pyetje dhe detyra
1. Cili është ndryshimi ndërmjet astronomisë op-

tike dhe radioastronomisë?
2. Çfarë rrezatimi mund të emetojnë objektet 

qiellore? Në cilën lëmi?
3. Çfarë është objekti i studimit të astrofi zikës?
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4. Cilat janë ligjet që vlejnë për rrezatimin e objek-
teve qiellore?

5. Si është përbërja tipike e yjeve, cilat elemente i 
përmban?

6. Sa yje të kupës qiellore mund të numërohen me 
sy të zakonshëm?

7. Cili është klasifi kimi më i njohur i yjeve? Sipas 
cilave karakteristika janë bërë? Cilat janë klasat the-
melore të spektrave të yjeve?

9. Në cilën klasë bën pjesë Dielli jonë? Cilat janë 
karakteristikat?

10. Të caktohet temperatura e sipërfaqes së Diellit 
dhe luminozitetit të tij L. Janë dhënë: R=7 108m, 
λmax = 500 nm, largësia Tokë–Diell = 1AU (1,5 1011m). 
Konstanta solare është 1370 W/m2

23.3. EVOLUCIONI STELAR

Në Gjithësi gjithë është në lëvizje, gjithë ndrys-
hon. Edhe yjet kanë ,,jetën” e tyre, krijohen, ekzistoj-
në, por pastaj nuk janë, lindin yje të reja. ,,Jeta” e tyre 
zgjat dhjetë miliardë vite, por ajo në rend të parë varet 
prej masës së tyre; sasia e masës së yjeve është faktor 
kryesor i evolucionit yjor.

Protoylli. Materia ndërmjet yjeve, gazi e të tje-
ra, përbëhet prej grimcave me madhësi 60–80μm 
koncentrimi i të cilës është shumë i vogël (hapësira 
ndërmjet yjeve është më i mirë në kushte laboratori-
ke). Nëse koncentrimi i tyre arrin 105 –106 grimca në 
1cm3, për shkak të gravitacionit, fi llon të formohet re 
(fi g. 12а) grimcat e të cilit tërhiqen kah qendra (thënë 
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kushtimisht) te reja. Kështu ndodh protoylli tempe-
ratura e të cilit në fi llim është afër temperaturës së ga-
zit ndërmjet yjeve (–1700C).

Me kohë, duke lëvizur kah qendra, grimcat e 
zmadhojnë shpejtësinë, por me atë edhe energjinë. 
Kjo fazë e kontraksionit gjatë kohë, por megjithatë 
stadium i caktuar të zhvillimit, temperatura aq është 
rritur që të gjithë atomet janë jonizuar, ekzistojnë ato-
met dhe bërthama të hidrogjenit (protone). Diametri 
i këtij sistemi i cili ka bërthamë dhe mbështjellësi 
arrin 100 milion kilometra, temperatura e brendsh-
me deri 150.000 °С, por e jashtme 3000°С.

 1. Diagrami i Hercshprung–Raselit

Prej asaj shkalle të zhvillimit më tutje, teoritë 
bashkëkohore mjaft  mirë e përshkruajnë,,historinë” e 
yllit. Në të vërtetë, E. Hercshprunng dhe H. Rasel, pa-
varësisht njëri prej tjetrit, kanë gjetur lidhje ndërmjet 
magnitudës absolute (shkëlqim) të yjeve dhe tem-

peratura e tyre sipërfaqësore. Nëse ajo varësi trego-
het grafi kisht (fi g. 1), fi tohet diagrami Hercshprung–
Rasel (H–R).

Te diagrami, numri më i madh gjendet afërsisht 
te një vijë që quhet vargu kryesor. Po ashtu e ka bërë 
për yjet prej tufës së Pleadeve (squka) dhe Hijade, por 
i dyti për yjet prej rrethinës së Diellit. Ato janë yjet 
rrezet e atë cilave janë prej 0,5 –7 R0 (rreze diellore).

Te abshisa e temperaturës (prej 40.000 deri 2.500 
K), por te ordinata është magnituda (shkëlqimi). 
Diagrami H–R përfshin yje magnituda absolute të të 
cilave ndryshojnë prej –6m deri +15m. Prej atij mund 
të caktohet largësia e yjeve. Së pari incizohet spektri 
i yllit dhe prej atje caktohet temperatura e saj sipër-
faqësore. Pastaj prej diagramit caktohet magnituda e 
saj absolute, dhe në fund njehsohet largësia sipas for-
mulës.

Yjet që gjenden mbi vargun kryesor janë drago-
jn të kuq dhe superdragonj, por yjet nën atë quhen 
xhuxhe të bardhë. Numri më i madh i yjeve (Belariks, 

 

yje të 
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yje të kaltër shkëlqyes
super dragonj 

të kuq
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kuq
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Fig. 2.
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Spika, Regul. Algol, Kastor, Mizat, Sirius, UV Kit, 
Vega. Altair, Procion, Kentaur) gjendet vargu kryesor 
dhe Dielli. Yjet superdragonj janë shumë të rrallë prej 
dragonjve të kuq.

Është zbuluar numri i vogël i xhuxheve të bardha 
që është normal të pritet pasi që mund të zbulohen 
vetëm më të afërmit deri te ne.

Të supozojmë se si prej yllit normal të vargut 
kryesor fi tohen lloje tjera të yjeve. Protoylli i kriju-
ar shumë shpejtë përputhet me vargun kryesor (sipas 
shkëlqimit dhe temperaturës). Termi “shpejtë” zba-
tohet te proceset në Gjithësi dhe shënohen disa qin-
dra milion vite. Jeta e vërtetë e saj realizohet pikërisht 
kur temperatura në qendër arrin 10 milion shkallë. 
Atëherë fi llojnë të realizohen reaksionet termonukle-
are që tani më i përshkruam.

Në fi llim të temperaturës sipërfaqësore është 
~4000 – 50000C, dhe ylli ka shkëlqim të madh. Për 
disa dhjetëra milion vite proceset janë stabilizu-
ar, temperatura sipërfaqësore arrin ~60000C, por në 
brendësi rreth 15 milion shkallë. I atillë është Dielli 
jonë. Prej formimit të tij deri më sot kanë kaluar ~4,5 
miliard vite.

Se me të vërtetë yjet, me atë edhe Dielli jonë lind 
prej komplekse të mjegullave vërteton gjendja me yjet 
në mjegullën Orion (fi g. 3). Ajo është më e njohur 
kompleks të gazit dhe pluhurit.

 
Fig. 3.

Prej jashtë mjegulla është e turbullt, por brenda ka 
yje të reja ,,të ri”. Me siguri në Galaksinë tonë gjen-

den yje që janë formuar prej kompleksit të njëjtë dhe 
Dielli të cilët janë në ,,moshën e tij“.

 2. Evolucioni dhe fundi i yjeve

F. Hojl ka parashikuar detalisht skenar për 
rrjedhën e evolucionit të yjeve. Në fazën e zhvillimit 
te e cila tani është Dielli, nuk i ndryshon kryesisht di-
mensionet dhe temperaturën e vet. Ajo ka zgjatur deri 
sa pjesë e mirë prej hidrogjenit që ylli e kanë pasur në 
brendësinë është shndërruar në helium. Atëherë ylli 
hyn në fazën e pleqërisë, kа 10 –15 miliard vite dhe 
ndodhin ndryshime dramatike; ylli menjëherë zgje-
rohet, temperatura zvogëlohet, shkëlqimi ndryshon. 
Ajo tani më nuk mundet të përputhet në yjet prej var-
gut kryesor i diagramit të H – R, por paraqet dragoj 
i kuq.

Edhe pse temperatura është zvogëluar, për shkak 
të sipërfaqes më të madhe, ylli rrezaton sasi më të 
madhe të energjisë.

Kur do të ndërpritet fuzioni i bërthamave të hi-
drogjenit, zona e reaksioneve barten kah shtresat e 
jashtme deri atëherë temperatura bie nën 10 milion 
shkallë. Atëherë reaksionet ndërpriten. Baraspesha 
prishet, pra për shkak të veprimit të gravitacionit, 
bërthama e yllit e pasur me helium, mblidhet. Kjo 
rezulton me zmadhimin përsëri të temperaturës së 
brendshme (deri disa qindra milionë shkallë) dhe 
shtypje e madhe.

Në këtë shkallë të evoluimit fi llon faza e re e reak-
sioneve të fuzionit, heliumi digjet dhe prej atij fi tohet 
karboni, pastaj oksigjeni etj., deri te hekuri. Ylli sikur-
se feniks ngitet prej hiri për të djegur edhe në kohë. 
Ai quhet shkëlqimi i heliumit të yllit i cili mund të 
zgjat deri 50 milionë vjet dhe e paraqet fundin e vet. 
Pastaj temperatura përsëri bie, ylli zmadhohet qindra 
herë dhe ajo është dragonj i kuq ose superdragonj. 
Kur Dielli do të bëhet dragonj i kuq, do t’i ,,gëlltit” 
Merkuri dhe Venera, por ndoshta edhe Toka.

Çfarë fundi do të përjeton ylli dhe sa do të zgjatet 
jeta e tij varet prej asaj sa është masa e tij (shkëlqimi 
heliumit nuk mund të ndodh te të gjithë yjet).

Jeta e yjeve të mëdha është e shkurtër pasi që kanë 
temperaturë të lartë të brendshme dhe me atë reaksi-
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onet nukleare në brendësi realizohen më shpejtë. Për 
shembull, dy herë temperaturë më të lartë i përshpej-
ton reaksionet disa dhjetëra mijë herë. Edhe përveç 
gravitacionit, rrjedh e madhe energjisë që lirohet te 
mesi i yllit zbatohet dhe pjesë prej shtresave të saj pe-
riferike. Yjtë e njohur më masiv janë gjashtëdhjetë 
herë më të mëdha se Dielli dhe duket se ai kufi  i lartë; 
nëse ylli të jetë edhe më masive, ashtu tani më nuk do 
të jetë stabile.

Dhe anasjelltas, nëse yjet kanë masë dhjetë herë 
më të vogël prej masës së Diellit M0 jeta e tij do të jetë 
më i gjatë. Kështu, ylli i vogël Barnard me siguri do të 
ketë jetë të gjatë deri qindra miliardë vite. Por, ekzi-
ston vlerë kufi tare të masës së yllit nën të cilën gravi-
tacioni nuk mund të arrin vlerë të atillë të krijohen në 
brendësinë kushte për fi llimin e reaksioneve termo-
nukleare. Nëse masa e sistemit është e vogël prej 1/20 
prej masës së Diellit (pesëdhjetë masë të Jupiterit) 
nuk do të fi llon reaksionet e fuzionit pra sistemi i ati-
llë do të mbaron si planetë e ngjashme me Jupiterin!

 3. Yjet Nova dhe Superonova

Te yjet që kanë disa herë masë më të madhe se 
Dielli (3–4 M0) në mesin e tyre krijohen kushte për 
realizimin dhe të reaksioneve të fuzionit të bërthama-
ve më të rëndë prej karboneve. Yjet e atillë për disa 
miliard vite (koha varet prej sasisë të masës së tyre) 
tani më kanë krijuar bërthamë në pjesë më të mad-
he përbëhet prej hekuri, pastaj shtresa prej siliciumi, 
karboni, heliumi dhe në fund mbështjellësi prej hi-
drogjeni. Te shtresat realizohen reaksione përkatëse 
fuzionuese që e japin energjinë që rrezaton ylli.

Por, sistemi i atillë është jo stabil dhe në duk-
je është fundi i yllit. Forcat e gravitacionit nuk janë 
mjaft  ta mbajnë sistemin e bërthamës–mbështjellësi 
pra vjen deri te eksplodimi i ndarjes së mbështjellësit 
dhe pjesëve prej asaj zgjerohen në hapësirë e madhe 
në Gjithësi. Për këtë eksplodimi, mund të ndodh ylli 
i atillë që deri më atëherë ka qenë i pa dukshëm prej 
Tokës, të bëhet i dukshëm.

T. Brahe vërejti dukuri të këtillë në vitin 1572 në 
yllësin Kasiopeja. Ajo për disa ditë është bërë më e sh-
këlqyer prej Venerës. Pasi dukej sikurse të lind yll i ri, 

ai e quajti Nova (Stela e re –prej fj alës latine). Deri më 
sot janë të njohur rreth 360 Nova, shumica janë vërej-
tur në galaksinë tonë, më pak në Andromeda dhe ga-
laksionet tjera. Te fi g. 4 është treguar ylli i njëjtë; para 
eksplodimit (djathtas) dhe sipas eksplodimit sikurse 
Stela (ylli i shkëlqyer majtas).

 
Fig. 4.

Ndonjëherë, shkëlqimi i eksplodimit të atillë 
mund të jetë më i fuqishëm prej shkëlqimit të gjithë 
Galaksia të cilës i takon. Kështu në vitin 1885 te mje-
gulla e Andromedit e regjistruar ka qenë eksplodimi i 
yllit që ka qenë 100.000 më e fuqishme prej Novës. Ai 
është i ashtuquajturi Supersnova (SN).

Kushti i rëndësishëm për eksplodimin e Supernovës 
është ylli të ketë bërthamë të përbërë prej elemen-
teve më të rëndë prej siliciumit. Në atë shkëlqim të 
Supernovës kolosale krijohen elementet më të rën-
da prej hekuri, eksplodimi i shpërndan në Kozmos. 
Pastaj ato mund të jenë të zënë prej sistemeve në kriji-
min de ashtu të jenë të pranishëm në përbërjen e tyre 
(për shembull, elementet e rënda të Tokës).

Eksplodimi i Supernovës në vitin 1054 te mjegulla 
Krab ka qenë e vërejtur prej shumë popujve (për fat 
Evropianët atë nuk e bën pra nuk ka shënime). Prej 
Tokës ka mundur të vërehet plotë tre muaj. Ka qenë 
e dukshme madje edhe ditën, me siguri natën do të 
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mundej të lexohet gjatë dritës së saj. Te fi g. 5 është 
paraqitur ajo prej të tjerave (sot) pas atij eksplodimi.

Fig. 5.

Nëse rastësisht eksplodon Supernova në largësi 
prej 32,6 vite drite prej nesh (10 parsec), shkëlqimi do 
të jetë 1500 herë më e madhe prej shkëlqimit të Hënës 
së plotë. Se si ajo do të pasqyrohej në jetës në Tokë 
mundet vetëm të supozohet.

Në vitin 1987 ndodhi eksplodimi i Supernovës 
në ren e madhe të Magelanit. Ajo ishte rast i mirë të 
kryhen shqyrtime të ndryshme dhe matje me të ci-
lën u pasuruan të dhëna të çmuara jo vetëm për 
yllin, por për proceset gjatë eksplodimeve të atilla, 
rrezatimeve, fl uksi neutron dhe shumë dukuri tjera. 
Observatoriumet e atilla botërore gjatë kohë i krye-
nin ato shqyrtime.

Xhuxhet e vogla. Fundi i yjeve varet prej masës 
së tyre. Nëse ylli është më i vogël se 1,4M0 (masa të 
Diellit), madhësi e cila quhet limit i Çendrasekarov, 
kur ai shpenzohet pjesa më e madhe prej djegies nu-
kleare, ka fi lluar të ft ohet, për shkak të kontraksio-
nit të gravitacionit mblidhet, realizohet në vëllim të 
vogël dhe dendësia mund të arrin deri 100 tonelata në 
1cm3. Në fi llim të sistemit të atillë do të ketë ngjyrë të 

bardhë, pastaj duke u ft ohur, do të fi tohet e kuqe dhe 
në fund nuk do të vërehet. Astronomët u kanë dhënë 
emra xhuxhe e vogël.

Xhuxhet e bardhë tipik kanë 2/3 prej masës së 
diellit të shtypur në vëllim sa i tokës. Kuptohet, xhux-
het e bardha nuk do të ketë menjëherë të ndalen të 
rrezatojnë, por procesi i,,shuarjes” zgjat disa miliarda 
vite deri sa temperatura bie në temperaturën mesata-
re të Gjithësisë.

Ajo që do të bëhet prej Diellit dhe yjeve të 
ngjashëm me atë do të jetë xhuxhe e bardhë e cila 
me ft ohje do të bëhet xhuxhe e zezë. Përveç Sirius 
(ylli më i shkëlqyer në qiell me madhësi të dukshme 
–1,4m, i larguar prej neve 9 vite drite) ka yll të vogël, 
Siriusi B, cili është xhuxhe e parë e bardhë e regjistru-
ar. Llogaritet se gati 10% prej të gjitha yjeve në galak-
sinë tonë janë xhuxhet e bardhë.

Yjet neutrone dhe pulsare. Nëse masa e yllit është 
1,5–3М0 (e njëjta vlen edhe për bërthamën që ka nge-
lur pas eksplodimit të Supernovës), kontraksioni të 
gravitacionit është aq e madhe që pjesë e mirë prej 
elektroneve dhe protoneve janë të detyruar të bashko-
hen dhe të formojnë neutrone. Ajo është yll neutrone 
dendësia e të cilit ka sasi fantastike, gati 1015 herë më 
e madhe prej dendësisë së materies së thjeshtë. Ajo 
është dendësia e paketimit të materies nëse në përgji-
thësi edhe më tutje mund të fl itet për materien sikur-
se që e dimë.

Diametri yjet neutrone nuk e tejkalon 10–30 km 
(mund të jetë edhe më e vogël prej 1 km). Ato kanë 
fushë magnetike të fuqishme e cila ka rol të veçantë. 
Për rrotullimi janë hedhur elektrone të cilët lëvizin si-
pas vijave të fuqishme të fushë magnetike më të pabe-
sueshme. Yjet neutrone rrezatojnë impulse në zonën 
mikro valore dhe mund të zbulohen sipas rrezatimit. 
Është e mundshme rrezatimi edhe te zona e dukshme 
dhe gjatë çdo rrotullimi do të shikohet ndriçim. Yjet 
që kanë veti të këtilla quhen pulsar. Perioda e tyre e 
rrotullimit është aq e saktë, më e saktë prej orëve të 
zakonshëm.

Te mjegullnaje Kanceri është zbuluar pulsar (yll 
neutronik) diametri i të cilit është ~25 km, dhe rrotu-
llohet tridhjetë herë në sekondë! Masa e tij është rend 
i madhësisë sikurse masa e Diellit!
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Radio burimi i parë pulsar (pulsar) është zbuluar 
në vitin 1967. Impulset e shkurta, rigoroz periodik që 
ai i emeton i kanë përngjarë sinjaleve prej alfabetit të 
Morzeut pra zbulimi menjëherë ka qenë e vendosur si 
fshehtësi rigoroze që supozohej se ajo është sinjal prej 
civilizimi jashtëtokësor. Burimi i panjohur është qu-
ajtur LGM ( Little green man–njerëz të vegjël të gjel-
bër). Qe prej ku vjen emri për jashtëtokësorët! Por, 
kur ishin zbuluar edhe burime tjera të atillë (deri më 
sot rreth 500), ra poshtë hipoteza për jashtëtokësorët 
e mençur që dërgojnë sinjale për praninë e tyre.

Për zbulimin e pulsarëve E. Hjuish fi toi çmimin 
Nobel në vitin 1974, por në vitin 1993 po ashtu është 
ndarë shpërblimi i Nobelit për fi zikë, R, Hals dhe Xh. 
Tejllor për zbulimi e pulsarit të dyfi shtë PSR 1913+16.

Gropa të zeza. Fundi më dramatik kanë yjet 
masa e të cilëve është më i madh prej tre masa të 
diellit (3М0). Atëherë kolapsi i gravitacionit është aq 
i fuqishëm që nuk është stabil as stadiumi, por kon-
traksioni vazhdon edhe më tutje deri te ngjeshja në 
vëllimi shumë të vogël (“gati e barabartë me zero 
“). Gravitacioni i këtij sistemi është aq i madh që as 
trupit është aq i madh që as trupi, as drita nuk mund 
ta lëshon, “hapësira është mbyllur në vete “. Ato janë 
gropa të zeza që teoria e përgjithshme e relativitetit 
të Ajnshtajnit i parashikon. Sipas teorisë, të caktu-
ar,e përpjesët kritik kur objekti qiellor mund të kri-
johet gropa e zezë (rrezja e Shvarclovit). Sipërfaqja e 
Stefanit me këtë rreze quhet horizonti i ngjarjeve, por 
mbi atë gjendet e ashtu quajtura ergosfera ku hapësira 
dhe koha hanë fuqishëm janë përkufi zuar dhe kanë 
futur me rrotacion në gropë e zezë.

Gropa e zezë gati është e pamundshme të 
regjistrohet, por mund të vërehet hapësira rrethe atij 
kur objektet e afërt përshpejtohen de në shkallë të 
atillë që emetohen kunate me energji të lartë. Ka in-
dice për ekzistimin e tyre te sistemet e yjeve të dyfi -
shtë (te yllësia Lebed prej kështu detektuar rrezatim i 
fuqishëm te zona e rëntgenit). Prej atyreve nuk rrjedh 
kurrfarë informate, asnjë shenjë, gjithçka është në 
afërsi thjeshtë gropa e,,gëlltit”.

Teoritë bashkëkohore parashikojnë se materia te 
gropat e zeza mund të jenë të shtypura në një pikë me 
dendësi të pafundshme dhe gravitacion të pafund-

shëm. Kjo gjendje shënohet sikurse singularitet kohor 
hapësinore. Sipas С. Hoking, fi zikan kryesor në këtë 
lëmi, në rastin e këtillë ndërpret të vlejnë ligjet e fi -
zikës të tillë sikurse që i dimë.

 

Fig. 6.

Me gropat zeza janë lidhur shumë fenomene të 
përbërë të cilët për tani janë në domen të teorisë (por 
disa te fantazia). Për shkak të gravitacionit të madh, 
sipas teorisë së relativitetit, rreth gripave të zeza ha-
pësira duhet të jetë e lakuar (fi g. 6). Hyrja në sistem 
të këtillë do të thotë hyrja në ndonjë pjesë tjetër të 
kon tinuimi kohor hapësinore. Th ënë ndryshe,, gri-
pa e zezë e cila rrotullohet do t’i dërgon në ndonjë 
Gjithësi tjetër të gjitha objektet që do të hyjnë në atë. 
Ndërmjet të gjitha Gjithësie të atillë, gropat e zezë do 
të jenë lidhjet e vetme.

Përfundimet e këtilla nuk janë fryt vetëm i fan-
tastikës shkencore por të teorive shkencore serioze. 
Të menduarit shkojnë deri atje të gjendet mënyrë se 
si të shfrytëzohet energjia e madhe prej rrotullimit 
të këtyre objekteve. Kur do të mundej të realizohen 
gropë e vogël zezë artifi ciale (të “shtypet” materia si-
kurse që është si te gropat e zezë), do të jenë të zgjid-
hura të gjitha nevojat për e njerëzimit.

Këtu duhet të theksohet se problemet të cilat që 
shqyrtohen më lartë në lidhje me evoluimin e yjeve 
si edhe të tjerat prek zonës më të gjerë janë treguar 
në vija të zeza. Ato janë akoma mjaft  të studiuar, për 
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shumë pyetje nuk ekzistojnë përgjigje të mjaft uesh-
me, por ato kërkohen prej shkencës.

Entoni Hjushp (1924–) radioastronomi anglez. 
Ka krye fi zikën në Kembrixh dhe atje ka qenë profe-
sor. Çmimin Nobël e ka marrë në vitin 1974 së bash-
ku me Martin Rajl.

Pyetje dhe detyra
1. Si është përbërja e materies ndërmjet yjeve dhe 

gazi?
2. Cilat madhësi i lidhin diagramin e Hershprunt 

– Raselit? Numëro disa yje gjenden te vargu kryesor 
të diagramit.

3. Cila është mjegulla më e njohur vëzhgimi i t ci-
lës ka dhënë në dijeni për evoluimin e yjeve?

4. Çfarë është shndritja e heliumit të yllit dhe çka 
tregon ai?

5. pse ylli i Bernardinit (dhe yjet të ngjashëm me 
atë) do të ketë jetë gjatë, mbi qindra miliard vjet?

6. Cilët yje janë Nova, por cilët janë Supernov?
7. Shkencëtarët poetik të orientuar dinë të thonë 

se ne jemi fëmijë të yjeve! Mendoni vallë ka të vër-
tetë në atë?

8. Çka është ajo limiti i Çandrasekarovit?
9. Temperatura e njërit prej yjeve më të shndrit-

shëm të qiellit Kapelës (prej yllësish Kolar) është 
5.200 K. Shndritjen që e jep sipërfaqja e tokës është 
1.2 10–8 W/m2. Largësia deri te ajo është 4,3 1017 m. Sa 
është rrezja e yllit? Çfarë mund të thuhet për vendin e 
Kapelës së diagramit të Hershprung –Rasel?

10. Pulsari i përmendur te mjegullnaja Rak ka pe-
riodë T=0,033s. Të vlerësohet sa ashtë dendësia e ma-
teries te ai?

Përgjigje: Shpejtësia këndore e pulsarit le të jetë 

 por qendra e nxitimit te zona e ekuatorit 

do të jetë  ku R është rreze e pulsarit. Nëse masa 
e pulsarit është М, nxitimi i nxitimit në atë zonë është 
Мdo të jetë:  Për të mos fl uturuar materia R’ 

pulsarit te hapësira përreth, duhet të jetë e plotësu-

ar  Duke pasur parasysh se dendësia e 

strukturës së atillë në princip është  fi tohet se 

Kjo dendësi është gati milion herë më e madhe se 
ajo e xhuxheve të bardhë por është prej dendësisë s 
bërthamave atomike. Dendësia e atillë mund të kenë 
vetëm yje neutronik.

11. Vallë α jeni pyetur se pse natën qielli është i 
errët? Kjo pyetje nuk është budallaqe sikurse mund 
të mendohej! Nëse Gjithësia është e pafundshme dhe 
yjet janë renditur në mënyrë uniforme. Nuk do të du-
hej qielli të jetë i errët, por përkundrazi, prej çfarë-
do vjen drita prej miliarda e yjeve. Qielli do të duhej 
të jetë i ndriçuar në mënyrë uniforme sikurse edhe 
ditën.

Ky problem është bazë e të ashtuquajturës pa-
radoksi i Olbersit, sipas emir të mjekut gjerman 
dhe astronom i cili i pari e ka parashtruar këtë pye-
tje. Mendoni pak më shumë duke pasur parasysh se 
Gjithësia nuk ka ekzistuar gjithmonë, nuk është e pa-
fundshme dhe sipas Habl, zgjerohet!!

Për ato të cilët dëshirojnë të njihen,e arritjet më të reja 
më fushën e astronomisë dhe astrofi zikës. I preferojmë 
këto sajte:

http://www.astronomynow.com
http://www.physlink.com
http://science.nasa.gov/news
htlp://antwrp.gsfc.gov/apod/astropix.html
http://www.xs4all.nl/–carlkop/astroeng.html
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23.4. CAKTIMI I MADHËSISVE 
KARAKTERISTIKE TË TRUPVA 
EQIELLOR

Largësia ndërmjet objekteve qiellor janë aq të 
mëdha që nuk është e përshtatshme të tregohen në 
mënyrë të zakonshëm si largësi të Tokës. Shfrytëzohen 
këto njësi:

– njësia astronomike 1 AU – ajo është e barabar-
të me largësinë mesatare prej Tokës deri te Dielli, 150 
milion kilometra    Zakonisht shfrytëzo-
het për të treguar largësitë ndërmjet objekteve në si-
stemit Diellor.

– viti i dritës (1γ) ajo është largësia që drita do 
ta kalon për një vit duke u përhapur me shpejtësi 
300.000 km/s. Duhet pasur kujdes në faktin që këtu 
termi,,viti” përdoret për matjen e largësive. Për sh-
kak të largësive të mëdha ndërmjet objekteve qiello-
re për të cilët informata bart dritë, ne, duke shikuar 
në objektin e dhënë, në realitet i vërejmë në atë në 
kohën e kaluar (por ji sikurse duket tani), aq sa du-
het drita ta kalon atë largësi. Kështu, vëzhgimet tona 
të galaksive të larguara zbatohen në atë se si ato janë 
dukur para qindra milion, ndonjëherë edhe miliarda 
vite (varet në çfarë largësi janë prej nesh)).

– parsek (sekondë paralaks shënohet рs). Kjo një-
si përkufi zohet me paraqitjen e yllit paralaksа. Ajo 
është dukuria e ndryshimit të dukshëm të pozitës 
së yllit të vërejtur në qiell për shkak të qarkullimit të 
tokës rreth Diellit. Një yll S që gjendet në largësi r le të 
vërehet prej Tokës Z (fi g. 1) dhe atë kur Toka është në 
pikat e kundërta prej revolucionit të vet rreth Diellit 
(për shembull, në qershor Z1 dhe dhjetor Z2). Pozita e 
yllit në qiell është ndryshimi (Р1 dhe Р2), por ajo vëre-
het në lidhje në shumë yj të largët të cilët praktiki-
sht kanë paralaks të vogël të neglizhuar pra mundet të 
llogaritet si,,e pa lëvizshme”. Një parsek është largësi 
prej të cilit rrezja e orbitës së tokëse rreth Diellit do të 
shikohet nën këndin prej 1” (sekonda harkore).

Shumë objektet qiellore do të kenë paralaksë 
të vogël pra mund të shfrytëzohet edhe kiloparesk 

(kрs) dhe megaparsek (Мрs). Më e madhe paralaksa 
(më e vogëlа (largësia më e vogël) e ka ylli Proksima–
Centaur (proksima e afërt) në sasi prej 0,76” largësia 
prej Tokës është 1,3 рs.

1 ps = 3. 1013 km = 3,26 vite të ndritshme

Fig.2.

Te fi g. 2 është treguar largësia e yjeve më të afërt 
prej Diellit. Në të vërtetë, në largësi prej 4 parcesë 
(rreth 13 vite dritë) gjenden rreth 25 yje jo vetëm prej 
atyre shikohet me sy (Sirius, Proksima, Lebed 61), por 
të tjerët shikohen vetëm me teleskop: Ylli i Lojtenit, 
Ros, Volf, –Eridan, Bernard, Sruve 2398, Lakajl etj.

Fig. 1.
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Madhësia e dukshme dhe 
absolute yjeve

Me sy vështir mund të caktohet cili yll rrezaton 
më tepër fl uks drite (ka ndriçim më të madh) pran-
daj që yjet gjenden në shumë largësi të ndryshme prej 
nesh. Prandaj në vend të fl uksit, caktohet madhësia e 
dukshme (magnituda m) e yllit. Kjo madhësi nuk ka 
lidhje me dimensionet e yllit por zbatohet te shkëlqi-
mi i tij ashtu sikurse shikohet ose regjistrohet prej 
Tokës. Kuptohet, madhësia e dukshme varet prej lar-
gësisë te e cila gjendet ylli. Kështu mundet të ndodh 
ndonjë yll i vogël ose më e ft ohtë që është mjaft  afër 
deri te të ketë dukshëm madhësi të dukshme më të 
madhe (shkëlqim të dukshëm) në lidhje të disa yjeve 
gjigant të lakuar që gjenden në largësi të mëdha.

Astronomi grek i vjetër më i dëgjuar Hiparh (she-
kulli 2 p.e.r) sipas ndriçimit të dukshëm i ka ndarë 
yjet në gjashtë klasë më të ndritshmit janë në klasën 
I, por në klasën VI janë yjet të cilët mezi shikohen me 
sy. Shënohen me 1m, 2m, 3m, 4m etj. Që do të thotë yje 
prej klasës së parë, të dytë, të tretë, të katërtë (magni-
tuda). Por, te harku qiellor ka objekte,e shkëlqim më 
të madhe prej yjeve të magnitudës së parë, pra është 
përkufi zuar shkëlqimi i yllit prej zero (Om) magni-
tudës. Ai kufi  i atmosferës së Tokës do të jep ndriçim 
E=2,78 10–8 lx (luksi). Ato objekte të cilët kanë sh-
këlqim më të madhe, kanë magnitudë me shenjë mi-
nus, për shembull: Sirius ka madhësi të dukshme 
–1,4m, Jupiteri –3m, Venera –4,4m Hëna –12,7m Dielli 
– ––26,8m. Prej yjeve të afërtë me shkëlqim të dobët ta 
përmendim Volf 359 me madhësi të dukshme +13,5m, 
pastaj Severnica +2m Aldebara +1,1, Antares +1.2m, 
Kapela +0,2m.

Me propozim të J. Baer (viti 1603) në astrono-
mi është bërë marrëveshje ylli më i shndritshëm prej 
ndonjë yllësi të shënohet me shkronjën greke α, ylli i 
dytë sipas shkëlqimit me β etj. (në interes të vërtetës 
ka përjashtime të kësaj marrëveshje). Për shembu-
ll, në muajt e dimrit më së lehti njihet yllësia Orieon 
i cili gjendet lartë në pjesën jugore të qiellit. Në fi -
gurën katërkëndëshe jo të rregullt, përveç të tjerave, 
gjenden tre yje të shndritshëm. Ylli më i shndritshëm 
në Orion shënohet me a–Orion (ylli Betelgez), i dyti 

është β–Orion (Rigel), etj. Madhësia e dukshme e yllit 
m është lidhur me ndriçimin E që ajo e jep sipërfaqen 
që qëndron normalisht në kahen e të shikuarit:

Shenja minus në anën α djathtë tregon se ylli që 
ka shkëlqim më të madh dhe e jep ndriçimin më të 
madh mbi sipërfaqen e detektorit (syri, fotopllakat 
ose detektori fotoelektrik), ka madhësi më të vogël të 
dukshme.

Nëse dy yje me madhësi të dukshme E1 dhe E2 janë 
ndriçim E, dhe E2, atëherë lidhja është dhënë me for-
mulën që e konstaton astronomi anglez N. Pogson 
(1856):

Madhësia e dukshme m e yjeve që regjistrohen 
me çfarëdo detektor nuk është mirë,,standard” që do 
të jep të dhëna besnike për largësinë e yjeve. Për të 
mund të krahasohet shkëlqimi të cilët gjenden në lar-
gësi të ndryshme, përkufi zohet madhësia absolute 
(magnituda) e yjeve М. Ajo është ai shkëlqim i yllit 
do ta jep nëse gjendet në largësi prej 10 рs (parse-
ka) ose 32,6 vite të dritë. Në atë rast situata kryesisht 
ndryshon (fi g. 3). Shumë yje të cilët mezi vërehen për 
shkak të largësisë së largët (m1, m3) kur do të gjenden 
vetëm 10 рs, sipas madhësisë absolute do të gjendet 
para Diellit ( m2,) ku ai e njëjta largësi prej dhjetë par-
sek do të jetë ylli i cili mezi vërehet.

Fig.3
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Lidhja ndërmjet M absolute dhe madhësisë së 
dukshme m është:

ku r duhet të jetë parsec. Për atë qëllim me vëzhgimet 
astronomike caktohet paralaska e yllit me të cilën dihet 
largësia e shprehur në parsece.

Madhësia e dukshme caktohet me mjaft  saktësi 
prej matjeve astronomike. Prej relacionit të sipërm 
njehsohet madhësia absolute М e yllit. Kuptohet, për 
shumë largësi të madhe yjet nuk është e thjeshtë të 
kryhen saktë matjet dhe madhësia absolute të cakto-
het me saktësi të madhe.

Përcaktimi i diametrit të yllit mund të bëhet në 
mënyra të ndryshme. Për shembull, për Diellin, 
ylli më i afërt, ajo bëhet me matje të rrezes këndo-
re dhe largësia paralaksa. Për yje relativisht të afërt 
shfrytëzohet intererometri stelar. Kjo metodë, e zba-
tuar në 30 yje më të afërt jep vlera të mira (diametër 
këndor prej  Për të gjithë yjeve është 
i zbatueshëm metoda që bazohet në matje të largësisë 

dhe shkëlqimi (ndriçimi) sikurse është treguar me 
formulën e Pogsonit.

Te fi g. 4 është treguar shkalla me madhësitë e yje-
ve të dukshëm. Në boshtin e abshisës më poshtë është 
treguar intensiteti i objekteve qiellor të krahasuar me 
kufi rin e ndjeshmërisë të syri të zakonshëm.

Pasi Luminizitetit L të ndonjë ylli është caktuar 
prej energjisë që do të thotë prej sipërfaqes së tij:

atëherë mund të njehsohet rrezja e yllit R nëse është 
caktuar temperatura e foto–feras Т. Duke pasur para-
sysh përkufi zimin për madhësisë absolute të yllit М, 
rrezja mundet të caktohet me formulën:

Hablov 
teleskop

teleskop

Magnituda syri

Dielli
Venera

Hëna Sirius
miliarda yje dhe galaksi

60
00

 y
je

 d
he

 g
al

ak
si

Fig.4.
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Si ilustrim, diametri u yllit të shndritshëm Betelgez 
(yllësi Orion) është rreth 850 herë më i madh prej 
diametrit të Diellit.

Me metodën e paralaskës vjetore, në rastin më të 
mirë, mund të caktohen largësia e yjeve jo më të mëd-
ha se 1.000 рs që paraqet vetëm 1/30 prej diametrit të 
galaksisë sonë. Caktimi i largësive të mëdha kryhet 
sipas metodave indirekte. Njëra prej tyre të varësi pe-
riodë–shkëlqim (PL–varësi). Ajo dukuri është lidhur 
me klasë të veçantë të yllit të cilët në mënyrë perio-
dike e ndryshon shkëlqimin dhe prandaj quhen yje të 
ndryshueshme. Më të njohur janë të ashtuquajtur cefe-
ide që e mbajnë emrin sipas yllit δ–Cefej. Ndryshimi 
i shkëlqimit të tyre i përket ndryshimit të strukturës 
së tyre të brendshme, që ka për pasojë pulsace perio-
dike të fotosferës. Pasi cefeidet janë yjet–gjigante me 
shkëlqim të madhe që shikohet larg, me ndihmën e 
tyre caktohet largësia e objekteve qiellor jo vetëm në 
galaksinë tonë, por edhe te të terat.

Pyetje dhe detyra
1. Si përkufi zohen njësitë për caktimin e largësisë 

ndërmjet objekteve qiellor: njësia astronomike, drita 
vjetore, parsek?

2. Cilët janë yjet më të afërt deri te Dielli (në largë-
si deri 13 vite dritë)?

3. Si është klasifi kimi i parë i yjeve që e bëri 
Hiparhu?

4. Me formulën e Pogsonit mund të njehsohet 
madhësia e një ylli. Sqaro se si bëhet ajo?

5. Si përkufi zohet magnituda absolute e një ylli?
6. Diametri i yllit të shndritshëm Betelgez është 

850 herë më e madhe prej diametrit të Diellit. Si është 
caktuar ajo?

7. Çfarë nënkuptohet me konceptin luminizitet të 
yjeve?

8. Sa është raporti i ndriçimit mbi sipërfaqen e 
tokës që e jep Dielli dhe Hëna e plotë?

Janë dhënë: madhësia e dukshme i Diellit 
m1=–26m,8 dhe të Hënës m2=–12m,7

(Përgjigje: E1/E2 =440.000. Aq herë Dielli ,,më 
fuqishëm“ e ndriçon Tokën).

9. Sa është shkëlqimi i yllit më të afërm Sirus?

Është dhënë magnituda m=–1m,6 por largësisë 
deri te Dielli është d=2,64ps. (Përgjigje: Së pari gje-
je M= +1m,4 por pastaj shkëlqimin (luminozitetin) 
L=101,36 Ls=23Ls (23 herë më i madh se i diellit).

10. Paralaksa vjetore e yllit Vega (prej yllësish 
Lira) është 0,133”. Cakto largësinë deri te ai?

  ZGJERO NJOHURINË 
TËNDE

BURIME TË ENERGJISË 
TE YJET

Energjia e madhe që e rrezatojnë yjet (sikurse 
Dielli jonë) paraqet enigmë se ai energjia e gravita-
cionit që liron gjatë kontraksioni gradual të materies 
së yllit. H. Helmholc në vitin 1861 e ka studiuar hi-
potezën dhe ka konstatuar se gjatë humbjes së ener-
gjisë gradualisht në atë mënyrë, Dielli jonë do zgjat 
vetëm 10 milionë vjet. Prej të dhënave tjera me sigu-
ri është konstatuar mosha e Diellit, rreth 4,5 miliardë 
vite. Domethënë, hipoteza për gravitacionin e ener-
gjisë nuk ka qenë reale.

А. Edington në vitin 1920 i pari e shprehu supo-
zimin se energjia te yjet krijohet nëpërmjet reaksio-
neve termonukleare te brendësia e tyre ku krijohet 
sinteza e hidrogjenit në helium. Pas gati dy dekada, 
H.Bete dhe K. Vajcdzeker, pavarësisht njëri prej tje-
trit, i kanë përpunuar veçantitë e këtyre reaksioneve, 
mënyra dhe kushtet ku realizohen. Ylli është sistem 
dinamik që përbëhet prej numrit të madh të grim-
cave: elektrone, jone, protone, bërthama, atome, por 
edhe të gjitha llojet e rrezatimeve etj. Temperatura 
mesatare e yllit varet prej madhësisë së tij dhe për-
bërjes. Shpërndarja e temperaturës së yllit varet prej 
mekanizimit të bartjes së energjisë prej brendësisë 
ku temperatura është disa milionë shkallë, deri te si-
përfaqja ku temperatura është disa mijëra (deri disa 
dhjetëra mijë) shkallë.

Në etapa të ndryshme prej evoluimit të zhvillimit 
të yjeve të mundshme janë cikle të ndryshme të re-
aksioneve termonukleare. Në shkallën e sotshme të 
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zhvillimit të Diellit dhe yjet të ngjashëm në atë, cikle 
kryesore janë:

–proton i proton (р р) dhe 
- cikli–hidrogjen – azot –oksigjen. 
Këto cikle kanë variante të tyre varësisht prej kush-

teve që mbizotërojnë në brendësinë e yllit (shtypja, 
temperatura, përbërja e përqindjes etj.) por ne do të 
përshkruajmë model më karakteristik.

 Proton–cikli i protoneve

Reaksionet prej këtij cikli karakterizohen për tem-
peraturat në brendësinë e yllit prej afërsisht 15 mi-
lionë shkallë dhe dendësia e hidrogjenit 100g/
cm3. Reaksionet kryesore realizohen shumë nga-
dalë. Kështu, për të t’u djegur lg hidrogjen dhe të sh-
ndërron në helium, të nevojshëm janë disa milionë 
vite. por, masa e yjeve është e madhe, por me atë edhe 
sasia e hidrogjenit që qëndron në disponim për re-
aksionet.

Cikli fi llon me reaksionin e dy bërthama hidrogje-
ni (dy protone) e cila edhe pse me gjasë të vogla, 
megjithatë ndodh. Po ashtu fi tohet deuterin, pozitron 
dhe neutrino v, lirohet edhe energjia:

Pozitronet e fi tuar janë anihilojnë për takim me 
elektrone, por fl uksi neutronik në sasi ~109 neutron 
në sekondë 1 cm2 bart pjesë të energjisë të reaksionit.

Deutroni i fi tuar prej reaksionit të sipërm menjë-
herë lidhet me proton të ri ku fi tohet bërthama e 3Нe 
dhe γ –kuant me energji të madhe:

Reaksioni realizohet vetëm për disa sekonda.
Më tutje cikli realizohet në këtë mënyrë (me si-

huri):

ku fi tohet bërthama e heliumit –4 dhe dy protone. 
Reaksioni jep sasi të madhe të energjisë. Koha e re-
alizimit të reaksioneve të këtilla është mjaft ë e gjatë. 
Energjia e përgjithshme që fi tohet prej këtyre proceseve 
varet prej dinamikës së realizimit të tyre, ajo në rend të 
parë është e varur prej temperaturës. Me rënien e tem-
peraturës nëse reaksionet realizohen më larg prej bërt-
hamës të yllit) produktiviteti i proton– cikli i protonit 
bie. Anasjelltas, me rritjen e temperaturës, produktivi-
teti rritet, së pari shpejtësia, pasi shumë ngadalë.

Protoni i ciklit të protonit është dominant në 
brendësinë e Diellit. Për gjithë atë kohë llogaritet se 
vetëm 12% prej hidrogjenit shndërrohet në helium.

Lartë rrjedha e përshkruar është më e besni-
ke, edhe pse cikli mund të realizohet edhe ndrys-
he nëpërmjet formimit të beriliumit dhe litiumit. 
Përfundimisht përsëri fi tohet bërthama e heliumit.

 Cikli i karboni – azotit

Ky cikël realizohet në yje masiv, më të mëdhenj 
se Dielli (për shembull Sirius i cili ka dy herë më i 
madh prej diellit) në temperaturë mbi 12 milion sh-
kallë dhe pjesëmarrja e tij është dukshëm sikurse rri-
tet temperatura. Procesi i formimit heliumi këtu sh-
kon ndërmjet. Te ai marrin pjesë edhe bërthamat e 
karbonit, azotit dhe oksigjenit, prandaj quhet CNO 
ose cikli Bete.

Së pari, bërthama e karbonit –12 formon proton 
edhe gjatë asaj fi tohet bërthama jo stabile e azotit –13 
dhe γ –kuant:

Reaksionet e këtilla kanë gjasë të vogël, por megji-
thatë realizohet.

Azoti i fi tuar –13 shpejtë zbërthehet dhe fi tohet 
izotop karboni –13 i cili formon proton dhe fi tohet 
bërthamë i azotit –14 (kuptohet dhe rrezatim gamë). 
Kjo bërthamë nga ana e vet formon proton dhe fi to-
het oksigjen –15 i cili është jo stabil dhe për vetëm 
disa dhjetëra sekonda zbërthehet:
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Azoti i fi tuar –15 e formon protonin e katërtë:

Fitohet karboni –12 me të cilin fi llon cikli dhe 
bërthama e heliumit prej katër protoneve. Bërthama e 
karbonit, azoti dhe oksigjeni sikurse ishin vetëm,,ni-
koqir”, por karboni –12 luan rol në,,katalizatorin “ e 
reaksionit ku lirohen 25,03MeV energji.

 Transformimi i heliumit te yjet

Ekzistojnë yje mesi i të cilave mbizotërojnë shumë 
temperatura të larta (deri 100 milionë shkallë) prej 
atyre deri më tani që i përmendëm. Për temperatu-
ra të atilla efektive bëhen edhe reaksione tjera termo-
bërthamore, por ato për shkak të modestisë energje-
tike kontributi nuk paraqesin burim të dukshëm të 
energjisë së yllit.

Kështu për shembull, është e mundshme për kohë 
krejtësisht të shkurtër të krijohet bërthama jo stabile e 
beriliumit –8 prej dy bërthamave të heliumit:

ku është me siguri se bërthama e beriliumit –8 do 
të zbërthehet pra në dy bërthama të heliumit. Por ek-
ziston gjasë së caktuar atë bërthamë të kapet edhe një 
bërthamë e heliumit dhe të formon bërthamë të kar-
bonit –12 në gjendjen e shqetësuar:

e cila kalon në gjendjen themelore me emisionin e rre-
zatimit intensiv γ.

Nëse në çfarëdo mënyrë te yjet janë krijuar karbo-
ni, prej atij më tutje fi tohen atomet më të rëndë, më 
të përbërit të oksigjenit, neonit etj. Kështu u krijuan 
shtresat në yll. Prej neonit mund të fi tohet magnezi-
umi dhe ashtu deri te faza kur krijohen atomet e he-
kurit.

Neutrina që në reaksionet të cilët realizohen në 
brendësinë e yllit pa pengesë kalojnë dhe shpejtë 
arrijnë deri te sipërfaqja e yllit për atë nuk veprojnë 
reciprokisht me materien e yllit. Qartë, në veçanti ato 
bartin,,informata” për proceset në brendësi.

Duke i vërejtur ato, fi zikanët para njëzet vjet u ka-
pën me problemin e detektimit të neutrinet e diellit 
për të mundur të fi tohen informatat për gjendjen të 
materies dhe proceset në brendësi të Diellit. Por, fl uk-
si i detektuar i neutrinet e Diellit është më i vogël prej 
atij që e parashikon e teorinë me reaksionet që i studi-
uam. Vallë ajo do të thotë se teoria e nukleoneve sinte-
zës në brendësinë e Diellit nuk është e saktë? Ndoshta 
nuk është në pyetje, por megjithatë ky problem pa-
tjetër të ketë domethënie të veçantë prandaj është njëri 
prej më aktualëve në fi zikën bashkëkohore.

Pyetje dhe detyra
1. Në çfarë mënyre fi tohet energjia te yjet?
2. Cilët janë ciklet më të njohur janë te reaksio-

net te yjet?
3. Me nukleon sintezë krijohen elementet më të 

rënda te brendësia e yjeve, por jo të gjitha. Ku mba-
ron ai proces?

4. Cilat grimca, të krijuara në brendësi të yjeve 
mund ta lëshojnë yllin dhe të arrijnë deri te largësi 
të mëdha pa qenë të zënë? Çfarë informata mund të 
sillen?

5. Të njehsohet sa kohë mund të ndriçon Dielli 
jonë në llogari të reaksioneve të termo bërthamave që 
realizohen te brendësia e tij?

Është dhënë: luminoziteti L=3,9 1026W, dendësia 
mesatare p=1400 Kg/m3, masa M=2 1030 Kg. Për sin-
tezën e një bërthame 4Нe fi tohet B=27MeV=4,33 10–

12J. Të llogaritet se në ciklin vetëm 10% e hidrogjenit 
është paraqitur te 4Нe. Masa e protonit është mp=1,67 
1027 Kg.

(Përgjigje: Mendojmë se Dielli përbëhet vetëm 
prej hidrogjenit, pra gjendet numri i përgjithshëm i 
protoneve Np = 0,1 M/mp =1,2 1056. Energjia e për-
gjithshme që do të fi tohet është ΔE=B Np/4=1,3 1044J. 
Koha e jetesë është t=ΔE/L=3,25 1017s (1010 vit).
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23. 5. HAPËSIRË INTERSTELAENE.
MATERIA NDËRMJET YJEVE
Çfarë ka te hapësira e madhe ndërmjet yjeve, vallë 

ai është i zbrazët? Te ai veprojnë fusha e gravitacio-
nit dhe magnetike, por vallë ajo është gjithë çka? Jo 
pikërisht; në atë ka ndërmjet yjesh materie e përbërë 
prej:

–re grimca të gazit që përveç hidrogjeni përmban 
pluhur dhe molekula të thjeshta 9duke kyçur edhe or-
ganike).

–pluhur ndërmjet yjeve, dhe
–gaz që përbëhet prej neutral dhe /ose hidrogjen 

të jonizuar dendësia e të cilit është e pabesueshme e 
vogël, mesatarisht 1024kg/m3, gati vakuum i cili nuk 
mund të arrin te kushtet e tokës. Prania e atomeve 
neutrale te hidrogjeni në hapësirën interstelare është 
zbuluar madje në vitin 1951 sipas rrezatimit karakte-
ristik me gjatësi valore prej 21,1cm (kënga e hidrogje-
nit) që ishte e mundshme të regjistrohet me zhvilli-
min e radioastronomisë.

Për shkak të dimensioneve të mëdha të hapësira 
te e cilа është vendosur kjo materie ndërmjet yjeve, 
mendohet se ajo bëhet afër 5–10% prej masës së për-
gjithshme në galaksitë.

Gazi ndërmjet yjeve dhe pluhuri janë më të den-
dur rreth rrafshit të galaktikës sonë edhe te zonat që 
quhen mjegullnaja. Këto mjegullnaja mund të jenë 
difuze dhe planetare.

Fig. 1.

Nëse mjegullnaja difuze është në afërsi të ndo-
një yll top, ajo është e ndritshme, por grimcat për-
bërëse të saj kryesisht janë jonizuese. Shembull i ati-
llë është mjegullnaja e Orionit të Madh (fi g. 1) e cila 
mbështjellët grupi i madh i yjeve.

Mjegullnajat që përbëhen vetëm prej pluhurit janë 
të errëta. Prania e tyre vërtetohet sipas spektrave të 
absorbimit dhe duket se si ajo zonë të mos ketë yje.

Mjegullnajat planetare janë në formë eliptike ose 
të shtypura. Ato i përngjajnë planetëve, prandaj e 
kanë marrë edhe emrin. Por, temperatura e gazit te 
ato është ashtu i madh që mund të arrin deri 10.000 
K. Zona që e formon gazin jonizues është përkufi zuar 
(deri 10 ps). Njëri prej mjegullnajave planetare është 
treguar te fi g. 2.

Fig. 2.

Prania e gazit ndërmjet yjeve dhe pluhuri duhet 
të ketë parasysh në yje të caktuar, prandaj që me atë 
zhvendoset spektri i vijave spektrale kah e kuqja dhe e 
zvogëlon shkëlqimin e yllit. Prandaj, futet korrigjimi 
gjatë fi timit të temperaturës së yllit sipas ligjit të Vinit.

 Rrezatimi kozmik
Prej hapësirës kozmike në atmosferën e Tokës 

arrin fl uks i grimcave me energji të madhe të cilët sh-
kaktojnë reaksione numerike nukleare dhe shndërri-
me. Ato janë rreze primare kozmike që kanë shumë 
depërtueshmëri të madhe pra mund të kalojnë nëpër 
shtresën e ujit deri 1.000 m. Llogaritet se energjia e 
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tyre është deri 1010 eV, por disa grimca prej fl uksit 
kanë edhe shumë energji më të madhe.

Është konstatuar se përbërja e fl uksit primar koz-
mik është: protone 77,5%, bërthama të heliumit 20%, 
bërthamë të litiumit, beriliumit, borit dhe të tjera 1%, 
bërthama të karbonit, azotit, oksigjenit 1%, gjurmë të 
bërthamave tjera me numër atomik 9<Z<28.

Për shkak të energjisë së madhe që e kanë grimcat 
e tufës, por në veçanti protonet, bërthamat me të cilët 
përplasen zbërthehen në numër më të madh të grim-
cave që po ashtu kanë energji të madhe. Ato paraqe-
sin rreze sekondare kozmike që më së shpeshti janë 
pozitrone, μ–mezon, π–mezon, K–mezon, hi–peron 
etj. Në realitet, pozitronet, miopet dhe pionët së pari 
regjistrohen në rrezet kozmike.

Problemet të lidhur me rrezatimin kozmik janë 
të përbërë. Ku formohet dhe prej ku vjen? Llogaritet 
se fl uksi primar kozmik është pasojë e proceseve nu-
kleare në galaksinë tonë. Te masat e mëdha të yje-
ve, te plazma, krijohen turbulenca që sikurse paso-
ja kanë dukuri të fushave magnetike të mëdha të ci-
lat i përshpejtojnë grimcat dhe ato ndriçohen në ha-
pësirën kozmike. Aktivitet i veçantë tregojnë se yjet 
Supernove për eksplodimet e tyre gjigante.

Aristarh (shekulli 3 p.e.r), astronom i Aleksandrisë, 
ka qenë i pari i cili me vëzhgim të dukurive qiello-
re dhe njehsimeve erdhi deri njohuria se Dielli është 
të paktën 312 herë më i madh prej Tokës dhe është 
larguar rreth 770 diametra të tokës. Prandaj, ai e ka 
vendosur Dielli në mesin e Gjithësisë, por Toka dhe 
të gjitha planetët tjerë qarkullojnë rreth atij. Por, të 
mësuarit e tij nuk ka qenë e pranuar, në veçanti prej 
Kishës në të mësuarit e tyre gjatë kohë është mbajtur 
qëndrimi se Toka është qendra e Gjithësisë.

23.6. NË BOTËN E GALAKSIVE

Vallë Gjithësia, me të gjitha galaksitë, dhe trupat 
qiellor në ato është gjithmonë kështu? Vallë ajo në një 
mënyrë ndryshon, ka evoluimin e vet? Vallë α ekzi-
stojnë botë tjetër të banuar? Pyetjet e këtilla kanë kup-
timin e vet prandaj që njeriu gjithmonë ka dëshiruar 
t’i zgjidh fshehtësitë e botës që e rrethojnë. Struktura 
e Gjithësisë dhe evoluimi saj janë lëndë e disiplinës 
shkencore, kozmologjia.

Qartë është se përbërja e Gjithësisë nuk mund 
të kuptohen dhe kuptohet dhe sqarohet komplet, 
por vetëm nëpërmjet disa dukurive të studiuar mu-
ndet (sa–aq) të kuptohen struktura e saj dh ekzisti-
mi. Parafytyrimet prej jetës të përditshme nuk mund 
të shërbejnë për atë, por suksesi kanë teori matema-
tikore të cilat në pamje të parë janë të pazakonsh-
me, por mirë pajtohen me vëzhgimet eksperimenta-
le. Kozmologët më së shumti shërbehen me teorinë e 
përgjithshme të Ajnshtajnit të relativitetit e cila merret 
me gravitacionin, hapësira dhe koha.

Ekzistojnë dy karakteristika për Gjithësinë:

– stacionare dhe

– Gjithësia evolutive.

Teoria për Gjithësinë stacionare thotë se Gjithësia 
është absolute njëjtë te të gjitha drejtimet dhe të gji-
tha pikat, te të gjitha momentet prej kohës, galaksitë 
nuk largohen, por zhduket, të tjerët paraqiten, si ma-
terie ngadalë të lindin në hapësirën ndër ataktike (për 
të plotësuar materien e cila u shndërruar në energji). 
Ato janë vështirë të kuptohen parashtrime dhe pyetje 
janë të besueshme, edhe pse nga aspekti fi lozofi k kjo 
teori është mjaft ë tërheqëse (teoria për Gjithësinë e 
përjetshme).

Teoria evolutive tregon se Gjithësia ndryshon, 
ka zhvillimin e vet, evoluimin në hapësirë dhe koha. 
Domethënë, ka fi llimin e vet dhe prej atëherë ajo zgje-
rohet. Por, vallë do të zgjerohet për gjithmonë?
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Ligji i Hablovit. Kozmologjia
Galaksitë janë të larguara njëra prej tjetrës. Ajo 

është dukuri që astronomi E. Habl e zbuloi në vitin 
1929. Ai konstatoi se të gjitha galaksitë janë të largu-
ara prej nesh. Ajo është vërtet në mënyrë të pakun-
dërshtueshme sipas zhvendosjes së vijave spektrale në 
spektrat e galaksive të larguara (zhvendosje e kuqe e 
vijave spektrale të galaksive së larguar (zhvendosje e 
kuqe e vija të kuqe për shkak efektit të Doplerit).

(Efekti i Doplerit është dukuri kur ndodh ndrys-
him të gjatësisë valore (frekuenca) e rrezatimit për 
shkak të lëvizjes relative të burimit në lidhje me vëzh-
guesin (pranuesi). Kur burimi largohet gjatësia valore 
te rrezatimi i regjistruar zmadhohet ndryshimi (dhe 

anasjelltas) të gjatësisë valore është  ku v 

është shpejtësia me të cilën me të cilën lëviz burimi, 
с shpejtësia e dritës, λ0 gjatësia valore e rrezatimit kur 
burimi qetësohet).

Edvin Habl (1889–1953), 
astrofi zikan amerikan

E. Habl konstato se shpejtësia me të cilën galaksi-
të largohen është proporcionale me largësinë e tyre d:

që paraqet ligji i Hablit, është njëri ndër ligjet më të rën-
dësishëm ligjet për Gjithësinë. Te shprehja e sipërme Н 

është konstanta e Hablovit të cilën e karakterizon shpej-
tësia e zgjerimit të Gjithësisë. Sipas matjeve më të reja, 
kjo konstante e ka vlerën

(kilometra në sekondë sipas megaparsek).

Caktimi eksperimental i konstantes së Hablovit 
është mjaft  e pa sigurt dhe e lidhur me gabimin e pa 
shmangshëm.

Pasi galaksia jonë nuk ka ndonjë vend të veçantë 
në Gjithësi, nuk është qendra e saj, qartë është se lar-
gimi i caktuar vlen për të gjitha galaksitë. Të gjitha 
ato janë larguar njëri prej tjetrit. Në mënyrë fi gurative 
tregohet sikurse pikat e ballonit të cilët zgjerohen; të 
gjitha pikat do të largohen sikurse që fryhet balloni.

Pasojat prej zgjerimit të Gjithësisë janë të rën-
dësishme;

– largësia maksimale deri ku mund të,,vërehet” 

Gjithësia është  domethënë ~2 1010 vite 

të dritës përkatësisht 6 109 рs ku morëm se shpejtësia 
maksimale me të cilën largohen galaksitë më të lar-
gëta mund të jenë të barabarta me shpejtësinë e dri-
tës. Qartë, çdo gjë që është më larg prej dmax nuk mund 
të regjistrohet. Ajo quhet kufi ri i vëzhgimit ose hori-
zonti i Gjithësisë. Pjesa prej Gjithësisë e cila mund të 
vërehet quhet Metagalaksia.

Nëse zëvendësohet për shpejtësi v=d/t te ligji 
Hablovit fi tohet:

përkatësisht

Duke e marrë vlerën e konstantes së Hablovit, 
arrihet deri te t=18. 109 vite, (tetëmbëdhjetë miliardë 
vite), dhe aq do të jetë vjetëria e Gjithësisë, d.m.th., 
koha kur fi llon zgjerimi i saj. E krahasuar me teo-
ritë tjera kjo kohë mirë përputhet në kufi jtë ndër-
mjet dhjetë dhe njëzet miliardë vite për vjetërson[ë 
e Gjithësisë.
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Domethënë, para 15–20 miliardë vite gjithë mate-
ria edhe energjia kanë qenë të mbledhura në hapësirë 
mjaft  të vogël të jashtëzakonshëm, paraprakisht “veza 
kozmike”. Por jo vetëm materia, por edhe e gjithë ha-
pësira do të jetë e shtypur, komprimuar. Me eksplo-
dim dragonj (Big Bang) Gjithësia e ka fi lluar zgjeri-
min e vet e cila ka zgjatur edhe sot. Gjithësia e hersh-
me ka qenë vetëm rrezatim dhe gazra të nxehtë, pastaj 
janë formuar re gazrash, (kur temperatura ka rënë në 
2000 K janë formuar atomet e hidrogjenit dhe heliu-
mit), protogalaksitë, galaksitë që kanë fi lluar histori 
të veçantë, pra janë formuar yjet edhe objektet tjera 
kozmike.

Por, vallë ka ndonjë vërtetim, vërtetim, ndonjë 
mbetje prej eksplodimit të Madh! Në vitin 1964 А. 
Penzias dhe R. Vilsonit zbuluan rrezatim, zhurmë, 
që gjithmonë është i pranishëm në kozmos, që nuk 
rrjedh prej objekteve qiellore por sikurse në qiell në 
tërësi të rrezaton, ngjashëm në rrezatimin e trupave 
të zi gjatë shumë temperaturës së ulët prej ~3K. Kjo 
e përbashkët, rrezatim relikt llogaritet se është mbe-
tja prej eksplodimit të Madh, sikurse deri më tanë 
Gjithësia në tërësi të ft ohet në atë temperaturë.

Por tani pyetja e pa shmangshme: Vallë Gjithësia 
përgjithmonë do të zgjerohet?

Fizikanët mendojnë se ai proces varet prej den-
dësisë mesatare të materies në Gjithësi. Dendësia me-
satare nuk mundet të konstatohet me saktësi të mad-
he pasi ekziston materie në Gjithësi e cila nuk mun-
det të regjistrohet, nuk vërehet (në gropat e zeza, në 
gazrat e padukshëm ndërmjet galaksive, te neutrinet 
nëse masa e tyre vetëm pak ndryshon prej vlerës zero 
etj.).

Nëse dendësia e materies e tejkalon ndonjë vlerë 
kritike (p>10–29g/cm3), atëherë procesi i zgjerimit të 
Gjithësisë mund të zëvendësohet me shtypjen për sh-
kak të gravitacionit e cila do të arrin ndonjë vlerë të 
caktuar. Gjithësia do të komprimohet deri në për-
pjesë të,,vezës kozmike” fi llestare, do të ndodh ek-
splodim i ri i madh etj. Ajo do të jetë Gjithësia e cila 
lëkundet, e cila ka cikël. Atëherë Gjithësia nuk do të 
ketë as fi llim as fund, por ne do të jetojmë[ në një mo-
ment të cikël të atillë.

Para se të mbarojmë, duhet të përmendim se nje-
riu me intelektin e vet si shkallë më i lartë i organi-
zimit dhe krijim i asaj materie të njëjtë të gjithësisë, 
gjatë rrjedhës të mijëvjeçarit i ka shtypur forcat e veta 
shpirtërore t’i zbulon fshehtësitë dhe ligjshmëritë e 
gjithësisë për të caktuar vendin e vet dhe rolin në atë.

Arno Penzias (1933–). Fizikan Amerikan i cili 
gjatë kohë ka punuar në Bel–laboratorët në resorin 
për hulumtime radiofi zike. Është shpërblyer me çmi-
min Nobel për fi zikë në vitin 1978 së bashku me R. 
Vilson.

Pyetje dhe detyra
1. Si është përbërja e gazit interstelare?
2. Çfarë mjegullnaje janë zbuluar?
3. Prej çka përbëhet rrezatimi kozmik?
4. Cilat janë teoritë më të njohura për Gjithësinë?
5. Vallë Gjithësia ka fi llim dhe fund?
6. Çfarë ligjshmëri zbuloi E, Habl në vitin 1929?
7. Çfarë është efekti i Doplerit?
8. Cilat janë pasojat prej zgjerimit të gjithësisë?
9. Cili është vërtetimi për eksplodimin më të 

madh ose ajo është vetëm teori?
10. Cila dendësi e materies në gjithësi llogaritet 

për kritike?




