PLOTËSIME NË FIZIKË 1

(Fizika Klasike) (36 orë leksion)
Pjesa I Mekanika dhe Termodinamika klasike (18 orë)
Kap. 1 Mekanika klasike (7 orë) Relativiteti i Galileut. Mekanika Njutoniane. Dinamika e sistemit të pikave
materjale, trupi ngurtë. Zbatime Ligjet e ruajtjes. Fusha gravitacionale. Lëvizja në fushën gravitacionale.
Elemente të dinamikës jolineare.
Kap. 2 Valë mekanike dhe akustika (6 orë) Përshkrimi i lëvizjes së mjediseve të vazhduar. Ligje dhe
ekuacione bazë të lëvizjes së mjediseve të vazhduar. Dinamika e fluideve .Valë gjatësore dhe tërthore në
mjedise. Modet normale të lëkundjeve në kordë . Valët zanore.
Kap. 3 Termodinamika klasike (5 orë) Mikrogjendjet dhe makrogjendjet, ekuilibri. Shpërndarjet statistike.
Parimet e Termodinamikës. Entropia.
Pjesa II. Elektromagnetizmi dhe Otika (18 orë)
Kap. 1. Elektrostatika (5 orë) Intensiteti i fushës elektrostatike. Aplikime të teoremës së Gausit. Potenciali i
fushës elektrostatike. Energjia e fushës elektrostatike. Polarizimi i dielektrikëve. Fusha elektrostatike në mjedis.
Kap.2 Magnetostatika (3 orë) Induksioni i fushës magnetike. Ligjet bazë të magnetostatikës. .Relativiteti i
fushave elektrike dhe magnetike. Magnetizimi i lëndës dhe fusha magnetostatike në mjedis.
Kap.3 Induksioni elektromagnetik dhe Ekuacionet e Maksuellit (3 orë) Induksioni elektromagnetik.
Energjia e fushës magnetike. Ekuacionet e Maksuellit. Lëvizja e grimcave të ngarkuara në fushat elektrike e
magnetike
Kap.4 Valët elektromagnetike (3 orë) Vala elektromagnetike në boshllëk. Fluksi i energjisë dhe impulsi i
valës. Rrezatimi elektromagnetik. Përhapja e valëve elektromagnetike në mjedis. Pasqyrimi dhe përthyerja e
valëve.
Kap. 5. Optika klasike (4 orë)
Hyrje. Optika gjeometrike dhe Optika valore, evolucioni i pikëpamjeve mbi dritën. Optika gjeometrike:
Pasqyrimi, thyerja dhe përçimi i dritës. Optika valore: Interferenca e dritës, shembuj. Difraksioni i dritës,
shembuj.
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Tematika e seminareve (36 orë)

1. Mekanika klasike (6 orë)
2. Valët dhe akustika (3 orë)
3. Termodinamika klasike (2 orë)
4. Elektrostatika (3 orë)
5. Magnetostatika (2 orë)
6. Induksioni elektromagnetik dhe Ekuacionet e Maksuellit (2 orë)
7. Valët elektromagnetike boshllëk (1 orë)
8. Fusha elektromagnetike në mjedis (2 orë)
9. Optika Klasike (3 orë)
10. Prezantime të detyrave të kursit (12 orë)
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Pjesa I MEKANIKA DHE TERMODINAMIKA KLASIKE
Kap. 1 MEKANIKA NJUTONIANE (KLASIKE)
1.1 RELATIVITETI I GALILEUT
Shembulli klasik
Një person është brenda një anijeje që lundron me shpejtësi konstante mbi një liqen me ujë krejtësisht të qetë.
Ky pasagjer duke qenë në hambarin pa dritare kryen eksperimente mekanike (psh studion sjelljen e lavjerësit
dhe trajektoret e trupave që bien lirisht). Pyetja më e thjeshtë që mund t’i bëhet këtij pasagjeri: a mund të
përcaktojë ai nëse anija lëviz (ndaj bregut të liqenit) pa dalë në kuvertë ose pa shikuar dot jashtë hambarit?
Përderisa anija lëviz me shpejtësi konstante në madhësi e drejtim, ai nuk do ta ndjejë lëvizjen e anijes, njësoj
sikundër ju jeni në një avion që fluturon me shpejtësi konstante (në madhësi dhe drejtim) pasi ka arritur nja
lartësi të caktuar fluturimi dhe ju nuk shikoni dot jashtë dritareve.
Ndokush mund të mendojë se mos ka ndonjë eksperiment që kryhet në hambarin e anijes që të japë ndonjë
indikacion mbi lëvizjen e anijes. Duke u bazuar në eksperimentet e tij, Galileo konkludoi që kjo është e
pamundur: të gjithë eksperimentet mekanikë që kryhen brenda një anijeje që lëviz me shpejtësi konstante në një
drejtim konstant do të japë ekzaktësisht të njëjtat rezultate sikurse ekspermentet që kryhen në breg (tokë). Pra,
një vrojtues në një shtëpi në breg dhe një tjetër në anije, me anë të eksperimenteve brenda shtëpisë dhe brenda
anijes, nuk mund të përcaktojnë nëse anija lëviz. Që ta përcaktojnë lëvizjen ata duhet të shohin njeri tjetrin.
Është e rëndësishme të theksohet që kjo është e vërtetë vetëm nëse anija lundron me shpejtësi konstante në
madhësi e drejtim, nëse anija përshpejtohet, ngadalësohet, apo merr kthesa, vrojtuesi brenda saj mund të tregojë
që anija lëviz. Psh, nëse anija merr një kthesë, ai shikon që sendet e varura në tavan (psh një llampë)
mënjanohet ndaj dyshemesë.
Duke i përgjithësuar këto vrojtime, Galileo postuloi hypotezën (parimin) e tij të relativitet:
Çdo dy vrojtues që lëvizin ndaj njeri tjetrit me shpejtësi
konstante e drejtim konstant do të marrin të njëjtat rezutate
për të gjithë eksperimentet mekanikë.
(është nënkuptuar që aparatet që ata përdorin për këto eksperimente prehen ndaj vrojtuesit).
Në vijim të këtyre ideve Galileo përdori metodën shkencore: pra nxorri rrjedhime/parashikime të kësaj
hypoteze dhe i verifikoi ato nëse përputheshin me vëzhgimet apo eksperimentet.
Një rjedhim i rëndësishëm është: shpejtësia nuk është absolute. Kjo dmth që shpejtësia mund të matet vetëm
në lidhje (në referencë) me ndonjë objekt, kështu që rezultati i kësaj matjeje ndryshon në se shpejtësinë e matim
në referencë me një objekt tjetër. Imagjinoni një vrojtues që udhëton brenda një anijeje kozmike pa dritare që
udhëton larg ndaj Diellit me shpejtësi (vektorjale) konstante. Galileo pohonte se asnjë eksperiment mekanik i
kryer brenda anijes, nuk mund t’u tregojë kozmonautëve që anija po lëviz.. Pyetja “a po lëvizim?'' nuk ka
kuptim përderisa ne nuk specifikojmë një sistem referimi (ka kuptim psh thënia ``ne po lëvizim ndaj këtij ylli'').
Ky parim i formuluar në vitet 1600' mbetet i vërtetë edhe sot dhe është një nga gurët e themeleve të teorisë së
relativitetit të Ajnshtajnit.
Hapësirë – Koha, Sisteme inerciale referimi
Çfarë është lëvizja? Fraza “ndryshim i pozicionit me kohën” shpreh thelbin e konceptit të lëvizjes në
mekanikë. Ne themi se një objekt po lëviz nëse ze pozicione të ndryshme hapsinore me kalimin e kohës. Në të
kundërt, nëse objekti nuk e ndryshon pozicionin e vet hapsinor në kohë të ndryshme, ne themi se objekti është
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në prehje. I pandashëm me këtë përshkrim të prehjes dhe lëvizjes është vëzhguesi/Observuesi. (dmth “ne”) dhe
konceptet e hapësirës dhe kohës veçmazi.
Perceptimet tona na tregojnë se hapësira ekziston si një “sfond” stacionar, permanent dhe absolut në të cilin
mund të vendosen objektet ose nëpër të cilën një objekt mund të lëvizë pa bashkvepruar me të. Njutoni e
formulonte këtë ide në pohimin: “Hapësira absolute, për nga vetë natyra e saj, pa lidhje me çdo gjë të jashtme,
mbetet gjuthmonë e ngjashme dhe e palëvizëshme”. Edhe koha, sipas Njutonit, është gjithashtu absolute dhe
rrjedh njëlloj pa lidhje me prezencën e çdo objekti fizik apo ngjarjeje. Sipas fjalëve të tij: “Koha e Matematike,
e vërtetë dhe absolute, nga vetvetja dhe prej vet natyrës së saj, rrjedh në mënyrë të barabartë pa lidhje me çdo
gjë të jashtme...” . Në këtë hapësirë dhe kohë absolute Njutoniane, lëvizja e një objekti karakterizohet nga
ndryshimi i pozicionit të tij në hapësirë me kalimin e kohës. Por, kur kjo hapësirë absolute nuk mund të shihet
dhe asnjë pjesë e saj nuk mund të dallohet nga të tjerat, si mund ta fiksojmë pozicionin e një objekti në këtë
hapësirë?
Njutoni i konsideronte yjet e largët në qiell, në prehje dhe përcaktonte pozicionet e objekteve të tjerë në lidhje
me këtë yje. Por, astronomët na tregojnë tashmë që asnjë nga objektet në Univers nuk është në prehje. Nuk ka
objekte në prehje në këtë ‘hapësirë absolute’ në lidhje më të cilin të përcaktojmë pozicionin e një objekti tjetër.
Kështu që, në çdo çast kohe, pozicioni i një objekti është përcaktuar nga “vëzhguesi” në lidhje me vetë
vëzhguesin.
Sisteme referimi dhe sisteme kordinative
Shpesh Parimi i Relativitetit i Galileit shprehet në formën: Ligjet e Mekanikës janë të njëjtë në të të gjithë
sistemet inercialë të referimit. Por, çfarë është sistemi i referimit dhe çfarë është sistemi inercial i referimit në
veçanti?
Një sistem referimi është zakonisht një trup ose koleksion trupash së bashku me një vëzhgues që janë në
prehje ndaj njeri tjetrit. Kështu, psh ne në prehje relative ndaj Tokës së bashku me Tokën dhe objektet e
ndërtuara mbi të, formojnë një sistem referimi.. Në lidhje me sistemin e referimit - Tokë ne vëzhgojmë dhe
masim ndryshimet e pozicioneve të trupave të tjerë. Sisteme referimi të ngjashëm të lidhur me vëzhgues (ose
trupa) të tjerë mund të mos jenë në prehje ndaj nesh.
Brenda sistemit të referimit, ne ndërtojmë një sistem koordinativ, që përdoret për të matur pozicionin e
trupave në çdo çast kohe t . Koha matet nga një mekanizëm (sahat) që prehet në këtë sistem referimi, ndonëse
në mekanikën Njutoniane konsiderohet se koha rrjedh njëlloj në çdo sistem referimi, ajo është absolute.
Matjet tregojnë se hapësira ku ne jetojmë është tredimensionale, pra duhen 3 kordinata që specifikojnë
pozicionin e çdo trupi (pike materjale). Zakonisht, përdoren kordinatat karteziane (x, y, z), kordinatat sferike (r,
θ, φ), dhe cilindrike (ρ, φ, z). Sistemi kordinativ mund ngrihet kudo në sistemin e referimit, pra zgjedhja e
origjinës është krejt e lirë. Pasi është zgjedhur origjina e kordinatave, ngrihen boshtet resiprokisht pingule X, Y,
dhe Z. Ka dy zgjedhje të mundëshme të treshes së boshteve reciprokisht pingule: “i majtë” dhe “i djathtë”, të
cilët nuk mund të përputhen me njeri tjetrin me anë të translacionit ose rrotullimit. Zakonisht, sistemi kartezian
merret i djathtë, siç është treguar në figurën I.1. Pozicioni i një grimce (pike materjale) P në lidhje me origjinën
O jepet nga rreze-vektori r, që karakterizhet nga gjatësia dhe drejtimi i saj:
r = x i + y j+z k ...
(1.1)
ku i, j, k shënohen vektorët njësi konstantë në dejtimet e boshteve X, Y, Z.
Eksperiencat tona tregojnë se hapësira Njutoniane i bindet gjeometrisë Eukidiane. Kjo është e vërtetë, për
derisa trupat nuk kanë masë tejet të madhe dhe nuk lëvizin me shpejtësi shumë të larta të rendit të shpejtësisë së
dritës.
Sistem inercial referimi është ai sistem refereimi në të cilin është i vërtetë ligji i I i Njutonit (igji i inercisë i
Galileit): Çdo trup ruan gjendjen e tij të prehjes apo të lëvizjes drejtvizore të njëtrajtëshme (lëvizjen për inerci),
përderisa mbi të nuk vepron asnjë forcë (trup ”i lirë”).
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Ndonëse ligji I i Njutonit duket si rrjedhim i ligjit të II të tij: pra kur F = 0 atëhere nxitimi është zero a = 0 dhe
shpehtësia është konstante, ky ligj formuohet si ligj i veçantë për arsye se me të lidhet përcaktimi i sistemit
inercial të referimit, në të cilin kanë vend ligjet e Njutonit.
Koncepti i Sistemit inercial të referimit është një idealizim. Sikundër veprohet shpesh në Fizikë, nëpërmjet
idealizimeve (si psh koncepti i pikës materjale, koncepti i trupit absolutisht të ngurtë, etj) përafrojmë situatat
reale. Në rastin tonë, sistem inercial referimi ideal do të ishte sistemi i lidhur me një trup “të lirë”, ndaj të cilit
lëvizja e një trupi tjetër “të lirë” do të rezultonte drejtvizore e njëtrajtëshme (prehja në rastin e veçantë). Por
sado larg trupave të tjerë në univers të jetë trupi ai nuk është absoliutisht i lirë. Ose sipas konceptimit Njutonian
të hapësirës “absolute”, do të ishte sistemi i lidhur me këtë hapësirë “absolute” që nuk qëndron sipas
vëzhgimeve të sotme mbi Universin.
Në praktikë, ne mund të zgjedhim sistemin e referimit përafërsisht si inercial, duke e lidhur me një trup të
caktuar, nëse neglizhojmë efektet që do të shkaktonte lëvizja jo e njëtrajtëshme e këtij trupi ndaj trupave të tjerë
që konsiderohen më afër prehjes. Konkretish, kur studiojmë lëvizjet e trupave pranë sipërfaqes se Tokës, mund
ta konsiderojmë afërsisht si inercial sistemin e referimit të lidhur me Tokën, nëse neglizhojmë efektet që do të
shkaktonte në këto lëvizje, rrotullimi i Tokës rreth vehtes, rrotullimi i saj rreth Diellit, apo lëvizja e sistemit
Diellor ndaj yjeve të tjerë, etj. Apo kur studiojmë lëvizjen e planetëve rreth Diellit, sistemin e referimit të lidhur
me Diellin mund ta konsderojmë si afërsisht inercial, etj.
Nëse kemi zgjedhur një sistem referimi inercial S, atëhere edhe çdo sistem referimi S’ që kryen lëvizje
drejtviziore të njëtrajtëshme ndaj sistemit S është përsëri një sistem inercial referimi, pasi edhe në sistemin e
referimit S’ lëvizja për inerci rezulton drejtvizore e njëtrajtëshme (ka vend ligji i I i Njutonit). Pra ka një klasë
sistemesh inercialë referimi që mund të lëvizin ndaj njeri tjetrit me shpejtësi konstante në madhësi dhe drejtim .
I.2 MEKANIKA NJUTONIANE
Mekanika Njtoniane ose Mekanika Klasike mbështet në ligjet e Njutonit. Ajo kufizohet në studimin e lëvizjes
së objekteve makroskopikë (që përbëhën nga shumë atome/molekula) , dhe të objekteve që kanë shpejtësi
shmë më të vogla se shpejtësia e dritës. Lëvizja e objekteve mikroskopikë (atom, molekulë apo thërmjë
elementare) studiohet nga Mekanika e Kuanteve, ndërsa lëvizja e objekteve me shpejtësi të mëdha i bindet
ligjeve të Mekanikës Relativiste
Kufizimet e mekanikës njutoniane
Kur grimcat kanë shpejtësi afër shpejtësisë së dritës c = 3 × 108 ms−1, koncepti njutonian i kohës absolute bie
poshtë dhe ligjet e Njutonit duhen modifikuar sipas teorisë speciale të relativitetit. Megjithëse, në këtë teori,
relacioni hapësirë kohë ndryshon rrënjësisht, shumë pjesë nga skeleti i mekanikës njutoniane mbijeton ende.
Në shkallë shumë të vogla, janë të nevojshme ndryshime radikale. Këtu, i gjithë skeleti i mekanikës klasike bie,
madje edhe koncepte bazë si trajektorja e një grimce, bëhën të keq-përcaktuara. Skelet i ri i vlefshëm në këto
shkallë të vogla quhet mekanika kuantike. Megjithatë, ka madhësi që mbarten nga bota klasike në atë kuantike,
në veçanti energjia dhe impulsi.
Kur përpiqemi të përshkruajmë forcat që veprojnë midis grimcave, kemi nevojë të futim një koncept të ri:
fusha. Fusha është një funksion i hapësirës dhe kohës. Shembuj shumë familjarë për to janë fushat elektrike
dhe magnetike të elektromagnetizmit. Ne mund të themi se ekuacionet e dinamikës së fushave janë gjithmonë
ekuacione diferenciale të rendit të dytë, të ngjashme me ekuacionet e Njutonit. Për shkak të kësaj ngjashmërie,
teoritë e fushave emërtohen si “klasike”
Por eventualisht, idetë e relativitetit special, të mekanikës kuantike dhe të teorive të fushave janë kombinuar në
të ashtuquajturën “teori kuantike të fushave”, që është baza e teorive të sotme në Fizikë.
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Transformimet e Galileit
Sipas parimit të relativitetit të Galileit, dukuritë mekanike rrjedhin njelloj në të gjithë sistemet inerciale të
referimit. Më vonë kjo u provua eksperimentalisht edhe për dukuritë elektromagnetike. Pra, të gjitha dukuritë
në natyrë duken njëlloj nga çdo sistem inercial referimi ose e thënë ndryshe: ligjet e natyrës nuk ndyshojnë
(janë invariante) kur kalojmë nga një sistem inercial referimi në një tjetër.
Matjet mbi lëvizjen e një grimce P (dmth, pozicioni, shpejtësia, nxitimi në çdo çast) në dy sisteme të
ndryshme inerciale referimi S dhe S’ japin dy bashkësi vlerash në përgjithësi të ndryshme. Relacioni midis
bashkësive vlerash njihen si transformimet e Galileit/
Ta zemë se sistemi i referimit S’ lëviz ndaj sistemit S me shpejtësi konstante V ose S lëviz ndaj S’ me shpejtësi
–V. Të dy sistemet e referimit (vëzhguesit) përdorin sisteme karteziane kordinatash dhe lë të jenë kordinatat e
pozicionit të pikës materiale P në sistemin S në një çast kohe t: r (x, y, z) dhe përkatësisht kordinatat e po
kësaj pike në sistemi S’ në castin t’: r’ (x’, y’, z’); t dhe t’ janë kohët e lexuara në sahatët përkatësisht në S dhe
S’ kur pozicioni i pikës P është respektivisht në r dhe r’. Ne konsiderojmë që origjinat e të dy sistemeve O dhe
O’ përputhen në t = t’ = 0 . Më vonë koha rrjedh njëlloj në të dy sistemet e referimit (koha absolute – sipas
mekanikës klasike), pra t = t’. Dhe origjina O’ e sistemit S’ do të jetë në pozicionin V∙t ndaj sistemit S. Këshu
që rreze-vektoret e pozicionit të pikës P : r dhe r’ lidhen me relacionet: (shih figurën):
.

(2.1)

Këto relacione njihen si transformimet e Galileit
Në rastin kur sistemet e referimit lëvizin paralelisht përgjatë boshtit X (si në fig.i.1.b), athere transformimet
sillen në fomën:

(2.2)

Kujdes Këto janë relacione që lidhin kordinatat në sisteme referimi të ndryshme dhe jo kordinatat brenda të
njëjtit sistem referimi, siç janë lidhjet midis kordinatave karteziane dhe sferike të të njëjtës pikë

b).

a).
Fig. I.1.
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Vlerat numerike të madhësive të ndryshme fizike në përgjithësi ndryshojnë gjatë shndrimit (transformimit) të
kordinatave. Psh, vlerat e kordinatve të një grimce P : (x, y, z) bëhen (x’, y’, z’) Ato paraqesin thjeshtë
pozicionin relativ të grimcës ndaj një sistemi kordinativ.
Madhësitë fizike, vlerat e të ciave nuk ndryshojnë gjatë një transformimi, quhen invarintë të këtij
transformimi. Madhësi të tilla shprehin veti themelore të një objekti apo fenomeni
a. Invarianca e nxitimit
Duke derivuar barazimin 1.2), gjejmë:
(2.3)

Ky njihet edhe si ligji i mbledhjes së shpejtësive: Shpejtësia reative v e një trupi ndaj një sistemi referimi S
është e barabartë me shumën vektorjale të shpejtësisë relative të këtij trupi v’ ndaj sistemit të referimit S’ plus
shpejtësinë që ka ky sistem S’ ndaj sistemit S.
Duke derivuar edhe njëherë këtë barazim 2.3), meqënëse V është konstante, gjejmë:
(2.4)
Kjo do të thotë që nxitimi i trupit është i njëjtë në të dy sistemet e referimit. Pra, a mbetet invariant ndaj
transformimeve të Galileit.
b. Invariaca e intervaleve kohore dhe hapsinorë
Supozojmë se dy pika P1 dhe P2 kanë pozicionet (r1, r2) në sistemin e referimit S dhe (r’1, r’2) në sistemin
e referimit S’ në një cast të dhënë kohe t = t’. Atëhere, sipas transformimeve të Galileit, kemi:

Meqë shpejtësi V është konstante , që këtej gjejmë:

Ose në trajtë eksplicite, gjejmë

Ku l dhe l’ janë shënuar distancat midis dy pikave në sistemet respektive S dhe S’
Ky barazim tregon se distanca hapsinore midis pikave është invariant ndaj trannsformimit të Galileit.Njëlloj del
për intervalim kohor midis dy ngarjeve që ndodhin në t’1 = t1 dhe t’2 = t2. Intervali kohor midis ngjarjeve:
t’2 - t’1 = t2 - t1
është invariant ndaj transformimit të Galileit.
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c. Invariaca e ligjit të II të Njutonit
Supozojmë se grimca me masë m lëviz nën veprimin e forcës F me nxitim a në lidhje me sistemin inercial të
referimit S.
F = m∙a
Nëse ligji i II i Njutonit është invariant ndaj transformimit të Galileit, duhet të kemi edhe:
F’ = m∙a’
Ku F’ dhe a’ janë forca dhe nxitimi të vëzhguar në sistemin e referimit inercia S’. Është supozuar se masa
inerciale është e njëjtë, duke qenë një skalar ajo nuk varet nga sistemi referemit (në mekanikë kasike ajo nuk
varet as nga shpejtësia e trupit)
Ne e dimë se nxitimet janë të njëjta a = a’ , kështu që invariaca e ligjit të dytë të Njutonit kërkon që:
F’ = F
Ky kusht imponon kushte mbi natyrën e forcave; që forcat që shfaqen në natyrë të jenë invariantë ndaj
transformimit të Galileit. Si duhet të jenë forcat në natyrë që ta kënaqin këtë kusht? Rezulton që të gjitha forcat
që ndeshim në mekanikë njutoniane mund të varen vetëm ose nga pozicionet relative ose nga shpejtësitë
relative midis trupave që bashkëveprojnë (ato nuk duhet të varen nga pozicionet absoute apo shpejtësitë absoute
të trupave). Kjo dmth që siç vrojtohet në sistemin S , një forcë e ushtruar nga një grimcë 2 mbi një grimcë 1
duhet të këtë këtë varësi:
edhe në sistemin S’ varësinë:
Në mënyrë që nga transformimet e Galileit të kemi:

Nga ana tjetër nëse në sistem e referimit S forcat i binden ligjit të tretë të Njutonit: F12 = - F21:
F12 f (r1 r2 , v1 v2 )
f (r2 r1, v2 v1)
F21 , atëhere nga relacioni F12 = F21’ , del se edhe në
sistemin e referimit S’, kemi:
'
F12
f (r1' r2' , v1' v'2 )
f (r2' r1' , v '2 v1' )
Pra të tri ligjet e Njutonit janë invariantë ndaj transformimit të Galileit.

'
F21

Forcat (bashkveprimet) themelore në Natyrë
Forca është madhësia fizike që shpreh bashkveprimin midis trupave të ndryshëm. Ne jemi të familjarizuar me
lloje të shumta forcash si forca gravtacionale, forca elektrike e magnetike, forcat e bashkveprimit ndërmolekular prej të cilave lindin fërkimi i thatë, viskoziteti, tensioni sipërfaqësor, tensioni i fijeve, forca elastike
në susta, etj. Ne kemi mësuar edhe mbi forcat bërthamore që janë përgjegjëse për lidhjen e protoneve dhe
neutroneve në një bërthamë, ose për ndarjen e një neutroni në një proton, elektron dhe anti-neutrino gjatë betazbërthimit.
Nga kjo larmi forcash, rezulton që ka vetëm 4 tipe forcash themelore në natyrë, të njohura deri tashmë:
1. Forca gravitacionale
Bashkveprimi gravitacional është universal, pra vepron ndërmjet të gjitha formave të materies dhe energjisë. Në
mënyrë sasiore, jepet nga ligji i Njutonit për forcën e tërheqjes tërheqjes midis dy pikave materiale me masa m1
e m2 që ndodhen në largësinë r12 nga njera tjetra:
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F12

G

m1m2 r12
r122 r12

(2.5)

Ku G = 6.7×10-11 Nm2/kg2 – është konstantja gravitacionale (e tërheqjes së gjithësishtme).
Pyetje: Si gjendet forca e tërheqjes midis dy trupave cfardo?
Duke qenë radiale, kjo forcë është konservative. Kjo është një forcë më rreze të madhe veprimi, që mund të
shtrihet deri në infinit. Presupozohet që realizohet nga “gravitonet” grimca elementare ende të pazbuluara.
Bashkveprimi gravitacional luan rol të rëndësishëm kur trupat kanë masë të madhe. Ai është bashkveprim
deciziv kur studihet lëvizja e planeteve, yjeve apo trupave qiellorë. Për trupa të vegjël pranë sipërfaqes së tokës,
kjo forcë merret mg , ku g nxitimi i rënies së lirë. Kur studiohet lëvizja e mikro grimcave si elektronet etj., kjo
forcë është e papërfillëshme për shkak të masës shumë të vogël të këtyre grimcave.
2. Forca elektromagnetike
Për çdo dy ngarkesa elektrike q1 e q2 në prehje në largësinë r12 nga njera tjera, forca e bashkveprimit elektrik
jepet sipas ligjit të Kulonit:
1 q1q2 r12
,
(2.6)
F12
4 0 r122 r12
ku konstantja

1
4

9 109 Nm2/C2 dhe forca quhet elektrostatike. Kjo është e ngjashme me ligjin e gravitetit.
0

Por forca elektrike mund të jetë shtytëse apo tërheqëse në varësi nëse ngarkesat janë të një lloji apo të llojeve të
kundërta.
Kur ngarkesat janë në lëvizje, ato krijojnë fushë magnetike e cila vepron mbi ngarkesa të tjera në lëvizje ndaj
kësaj fushe dhe forca në këtë rast quhet ektromagnetike:
1 q1q2 r12
0 q1q2
(2.7)
F12
v2 v1 r12 / r12 ,
2
4 0 r12 r12 4 r122
Ku μ0 = 4π×10-7 N s2/C2 = 4π×10-7 N/A2 (Në mekanikën kasike konsiderohet se bashkveprimi përhapet me
shpejtësi të pafundme)
Forca elektromagnetike ka vetitë :
1. Mund të ketë natyrë tërheqëse ose shtytëse.
2. Sipas teorive të sotme, ky bashkveprim realizohet nëpërmjet shkëmbimit të fotoneve (kuanteve të fushës
eektromagnetike.
3. Ka rreze të gjatë veprimi.
4. Është 1011 herë më i fuqishëm se bashkveprimi i dobët dhe 1036 herë më i fortë se bashkveprimi
gravitacional. (raporti është bërë duke krahasuar forcën elektrike me atë gravitacionale mbi dy protone, ose me
bashkveprimin e fortë mdiis tyre sipas potencialit të Yukavës në një largësi të rendit 10-14 m)
3. Forca e bashkveprimit të fortë (Forca bërthamore)
Është bashkveprimi më i fuqishëm, por ka rreze shumë të shkurtër veprimi (e rendit 10-15 m), është forca që
vepron midis kuarkeve, përbërsit e të gjitha grimcave subatomike, duke përfshirë protonet dhe neutronet. Efekt
i këtyre forcave është lidhja e neutroneve dhe protoneve në bërthamat atomike. Ka natyrë kryesisht tërheqëse
dhe sipas modelt standard reaizohet nëpërmjet gluoneve
4. Forca e bashkveprimit të dobët
Kjo është forca që manifestohet në disa forma të zberthimit radioaktiv, si psh
Dhe në reaksione bërthamore si ato Diell apo në Yje. Eektronet janë
midis atyre grimcave eementare që që pësojnë bashkveprim të dobët
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por jo bashkveprim të fortë bërtamor. Edhe grupi leptoneve bashkverojnë midis tyre, me barionet ose mezonet
me anë të këtyre forcave.
Duke i krahasuar këto 4 lloj bashkveprimesh sipas fortësisë së tyre (duke konsideruar bashkveprimn
gravitacional të rendit njësi, kemi:

Megjithë fortësinë e saj, bashkveprimi i fortë nuk ndihet në universin makroskopik, për shkak të rrezes së
shkurtër të bashkveprimit (10-15 m – afërsisht sa diametri i protonit), ndërsa rrezja e bashkveprimit të dobët
është akoma më e vogël (10-17 m)
Për vite, fizikanët i kanë parë këto 4 bashkveprime si shfaqje të ndryshme të një force themelore. Por, tentativa
më e suksesëshme është ajo e uifikimit të forcës elektrike me atë të dobët: teoria “electroweak”, që inkorporon
elektrodinamikën kuantike (teoria kuantike e fushës e elektromagnetike), i trajton bashkveprimet
elektromagnetike dhe të dobta si aspekte të një lloj bashkveprimi, që transmetohet me anë 4 grimcave bozone,
një nga të cilat është fotoni (për bashkveprimin elektromagnetik) dhe tre të tjerat: W+ , W- dhe grimcat neutrale
Z0, janë lidhur me bashkveprimin e dobët. Më 1970 u formulua edhe një teori e ngjashme për bashkveprimin e
fortë e njohur si quantum chromodynamics, sipas të cilës ky bashkveprim transmetohet me bosonet e
quajtur gluone
1.3. DINAMIKA E SISTEMIT TË PIKAVE MATERIALE
Dinamika e pikës materiale
Shpesh me trup ne do kuptojmë një pikë materjale. Por rezutatet e dinamikës se pikës materjale vlejnë edhe për
lëvizjen translative të trupit të ngurtë, kur pikat e ndryshme të trupit kryejnë të njëjtën zhvendosje, kanë të
njëjtën shpejtësi, të njëjtin nxitim.
Lëvizja e trupit për inerci, ose lëvizja e trupit të lirë (kur mbi të nuk veprojnë forca) është me shpejtësi
konstante në sisteme inerciale referimi. Kjo do të thotë që veprimi i një force mbi trup shkakton ndryshimin e
shpejtësisë, pra shkakton nxitim. Sa më gjatë të veprojë forca aq më i madh është ndryshimi i shpejtësisë. Sa
më inert të jetë trupi (sa më e madhe masa inerciale1 që karakterizon inertësinë e trupit) aq më i vogël është
ndryshimi i shpejtësisë për të njëjtin veprim force. Këto përfundime Njutoni i shprehu me barazimin vektorial:
F Δt = m Δv ose FΔt = Δ (m v) = ∆p
(3.1)
Ku ana e majtë jep impulsin e forcës dhe ana e djathtë jep ndryshimin e impulsit të trupit gjatë intervalit të
kohës Δt . Në këtë barazim, forca është një madhësi mesatare që karakterizon veprimin mesatarisht gjatë kohës
Δt . Limiti i barazimit të mësipërm jep ligjin e II të Njutoni për vlerat e çastit të Forcës, shpëjtësinë e ndryshimit
të impusit, nxitimit:
dp
dv
(3.2)
F
m
m a
dt
dt
Në këtë barazim vektorial duket se nxitimi ka kahen dhe drejtimin e forcës
që shkakton këtë nxitim. Po kur veprojnë disa forca, atëhere nxitimi ka
drejtimin dhe kahen e forcës rezuatnte , që është shuma vektorjae e forcave
që veprojnë mbi trup:
(3.3)
Fi m a
i
1

Masa inerciale konsiderohet konstante e njëjtë në cdo sistem referimi sipas mekanikës klasike
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Zakonisht, gjatë zbatimit të këtij ligji, duhet patur kujdes që të shqyrtohen forcat që ushtrorjnë trupat e tjerë mbi
trupin në shqyrtim dhe jo forcat që ky trup ushtron mbi të tjerët. Duke qenë një barazim vektorjal, merren
përbërset e tij në boshtet kordinative të një sistemi inercial referimi.
Psh, për një sistem kartezian kordinatash:
Fix m ax ;
Fiy m a y ;
Fiz m az
(3.4)
i

i

i

Duke ditur se në kordinata karteziane r == xi + yj + zk
Nëse pozicioni i pikës P ndryshon, atëhere ndryshimet diferenciale, jepen:
d r = dx i +dy j +dz k
Përkatësisht, shpejtësia dhe nxitimi i pikës në këto kordinata do jepej:
dr dx
dy
dz
(3.5)
v
i
j
k vx i v y j v z k
dt
dt
dt
dt
dv y
dv dvx
dvz
d 2x
d2y
d 2z
a
i
j
k
i
j
k ax i a y j az k
(3.6)
dt
dt
dt
dt
dt 2
dt 2
dt 2
Prandaj ekuacionet (3.4) paraqesin, në parim) një sistem 3 ekuacionesh diferenciale të rendit të dytë:
d 2x
d2y
d 2z
(3.7)
Fix m 2 ;
Fiy m 2 ;
Fiz m 2
dt
dt
dt
i
i
i
Nga integrimi i të cilave gjendet pozicioni [x(t, a1, a2), x(t, b1, b2), x(t, c1, c2)] i trupit kur dihet varësia e forcave
nga pozicioni, koha dhe shpejtësia (ka edhe forca që varen nga shpejtësia) në përgjithësi. Konstantet e
integrimit gjenden nga vlerat e 3 përbërseve të kordinatave në t = 0 dhe tre përbërset e shpejtësisë në t = 0
[ x(0), y (0), z (0), x(0), y (0), z (0) ]. Zgjidhjet analitike gjenden për rastet klasike të forcave (si psh lëvizja në
fushë qendrore), ndërkohë që zgjidhjet numerike janë të vlefshme në çdo rast.
Në shumicën e ushtrimeve praktike ne do të shqyrtojmë kryesisht raste kur forcat nuk varen nga koha dhe
nga shpejtësia. Shpesh ekuacioni vektorial i ligjit të dytë të Njutonit, projektohet edhe në kordinata sferike ose
cilindrike
Kordinatat sferike (kujtesë):
r, θ, φ , ku x = r sinθ cosφ ; y = r sinθ sinφ; z =
r cosθ
dr = dr er + rdθeθ + rsinθdφeφ
v

vr er

ve

ve

rer
a

Fir

mar ;

Fi

i

ar

ma ;

i

r

r sin

Fi

ma , ku:

i

2

2

2

1

d

r sin

dt

, a

Kordinatat cilindrike (kujtesë)
x = r cos , y= r sin , z = z .
v v e v e vze z
e
e
Fi

ma ;

Fi

i

a

ma ;

i
2

Fiz

2

r sin

ze z ;

2

1 d

, a

a ae

ae

maz ku

i

, a

1 d
dt

2

, az

r

2

r dt

z
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aze z z

r sin

cos

2

r e
ar e r

r sin

e

ae

ae ;

o

Rast i veçabntë janë kordinatat polare në plan (z = 0)
Në varësi të problemit, na leverdis që të zgjedhim ato lloj kordinatash që na e lehtësojnë integrimin e
ekuacioneve. Psh, në rastin kur fusha është qendrorë, forca varet vetëm nga largësia e trupit nga qendra e
fushës, zgjedhim kordinatat polare, pasi e dimë se lëvizja është në plan dhe forca ka vetëm përbërse radiale.
Shpesh, në lëvizjen në pan të pikës materjale, ligjin e dytë të Njutonit e
P
projektojmë sipas dy drejtimeve: një tangent me trajektoren dhe një pingul
ar
me trajektoren, madhësia e tyre, jepet (shih figurën).
r
dv
at
, (nxitimi tangencial i cili karakterizon ndryshimin e madhësisë
at
dt
an
v2
a aφ
së shpejtësisë), dhe an
, (nxitimi normal – ose qendërsysnues, që
R
karakterizon ndryshimin e drejtimit të shpejtësisë. Në rastin e lëvizjes rrethore, nxitimi tangencial përputhet me
nxitimin aφ dhe nxitimi norma përputhet me nxitimin radial.
Lloje Forcash
a) Fusha e forcave konservative
Forca që vepron mbi trupin varet vetëm nga pozicioni i trupit F = F(r). Nqse fusha e forcave është konsevative:
F dr 0
C

Pra puna e forcave nuk varet nga forna e rrugës, atë here futet kuptimi i energjisë potenciale ose potencialit të fushës, i
cili lidhet me forcën me relacionin:
2

F = - U = - grad U ose

F dr

U2 - U1 = 1

- Kujtoj rastin e lëvizjes njëdimensionale psh në potencialin U = kx2/2
- Kujtoj rastin e lëvizjes në fushë qendrore, psh kuloniane U = α/r
- Kujtoj fushën homogjene të rëndesës: G = mg
b) Forca që varen nga shpejtësia

- Forca e Lorencit: F = q [E(r) + (dr/dt) × B(r)]
(kujtoj lëvizjen në helikë të një grimce të ngarkuar)
- Rezistenca e ajrit: proporcional me shpejtësinë ose me katrorin e shpejtësisë.
c) Si lindin forcat e reaksionit ose forcat sipërfaqësore?
- Pesha ose reaksioni i mbështetës N dhe Tensioni i fijeve T.
- Fërkimi i thatë, ndarja në fërkim statik dhe fërkim dinamik
c) Forcat e inercisë
Nëse kërkojmë të zbatojmë ligjn e II të Njutonin në sisteme referimi jo-inercie, atëhere duhet që veç forcave
reale që veprojnë mbi trupin të shtojmë edhe “forca fiktive” paburim material, që quhen forca inecie.
Në rastin kur sistemi i referimit kryen thjeshtë lëvizje me nxitim W translativ ndaj një sistemi inerceial, forca e
vetme inerciae është: - m W dhe ligji i II i Njutonin në këtë sistem referimi shkruhet:
md2r/dt2 = F – mW,
(3.8)
ë fundku d2r/dt2 është nxitimi i trupit në sistemin jo inercial dhe F rezultantja e forcave reale që veprojnë mbi
trup.
Nëse sistemi i referimit S’ kryen lëvizje rrotulluese me shpejtësi këndore ω, atëhere ligji II i Njutonit në këto
sisteme shkruhet:
(3.9)
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Ku (dr/dt)S’ = vS’ është shpejtësia e trupit në sistemin S’ dhe 2mω× vS’ quhet forca e inercisë e Koriolisit, dhe
mω×(ω×r) quhet forca e inercisë centrifugale e cila është pingul me boshtin e rrotuimit të S’ me kahen që i
agohet këtëij boshti (në madhësi është ω2d, ku d është largësia e pikës nga oshti i rrotullimit.
Zbatime
- Rëndesa e dukëshme në Tokë në varësi të gjerësisë gjeografike
- Ena me ujë që vërtitet rreth një boshti vertikal
- Formimi i uraganeve
- Labjerësi Fuko
Dinamika e sistemit të pikave materiale
Shqyrtojmë një sistem pre N grimash (pika materiale) që bashkveprojnë. Grimca e i –të , ku i =1, 2, 3, ...N, ka
pozicionin ri dhe implsin pi = mi ri . Duke zbatuar ligjin e II të Njutonit për seciën grimcë, kemi:
(3.10)
ku Fi është forca rezultante që vepron mbi grimcën e i-të, e cila është shumë e foracave të jashtme ( nga a na e
trupave jashtë sistemit në shqyrtim) që veprojnë mbi këtë grimcë dhe shuma e forcave të brendëshme (nga ana
e grimcave të tjera të sistemit) mbi këtë grimcë:
(3.11)
Në bazë të ligjit të III të Njutonit: Fij = - Fji .
mi ri

Duke futur kuptimin e qendrës së masës (qendra e inercisë): RQ =

i

mi

, shpejtësia e të cilës është: VQ =

i

mi v i

mi ri
i

mi

i

=

M

, (M

m - masa e sistemit të grimcave) del se inpullsi i gjithë sistemit është:
i

i

P=

mi vi

M VQ

(3.12)

i

Dhe derivati i tij kohor është:

Duke qenëse shuma e dytë të këtij barazimi, në bazë të ligjut të III Njutonit, bëhet zero, kemi:

Z

Pi
• mi
ri

• m2

• m5
• mN

O

Y

X

(3.13)
Ky është një rezultat shumë u rëndësishëm. Ai tregon se lëvizjen e qendrës
së masës ndikojnë vetëm forcat e jashtme. Sidoqë të lëvizin grimcat e sistemit
ndaj njera tjetrës, pra sido që të ndryshojnë bashkveprimet midis grimcave,
asgjë nuk ndryshon në lëvizjen e qendrës së masës. Lëvizja e saj përcaktohet
vepëm nga rezultantja e forcave të jashtme. (Nëse e hidhni një mace që
përdridhet dhe angullin, forcat e brendëshme në të do të ndryshojnë madhësi e
drejtime, por qendra e masës së saj do të lëvizë nëpër trajektoren e përcaktuar
nga forca e jashtme rëndesa. Natyrisht, macja do ta ndryshojë formën e saj
për të ndryshuar rezistencën e jashtme).
Shpesh barazimi (5.4) njihet edhe si ligji i II I Njutonit për sistemin e
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trupave. Ai është njëlloj si për një pikë materjale me masë sa masa e gjithë sistemit dhe sikur në këtë pikë të
zbatohej rezultantja e forcave të jashtme që veprojnë mbi sistemin e trupave.
Në fakt, asnjë trup nuk mund të jetë realisht grimcë pikësore (koncepti pikë materjale është idealizim), qoftë
ky një planet, një mace, madje edhe një elektron ( i cili ka një spin).
Ekuacioni (3.4) përcakton ligjin e lëvizjes së sistemit si një i tërë ose lëvizjes tejbartëse. Për të shkruar ligjin
përkatës për lëvizjen rrotulluese, nisemi nga përcakitimi i momentit të impulsit:
L
ri pi
(3.14)
i

Duke e derivuar në lidhje me kohën dhe duke zevendësuar ligjin e dytë të Njutonit (h – 16), gjejmë:
dL
ri p i
ri p i
ri Fi(e)
ri Fi(b)
ri Fi(e)
(3.15)
dt
i
i
i
i
ku, shuma e momenteve të forcave të brendëshme është bërë zero, pasi forcat e brendëshme janë dy e nga dy të
barabarta e në kahe të kundërta dhe janë drejtuar sipas vijës që bashkon pikat materiale. Psh për dy pika
materiale mi dhe mj , shuma e momenteve të forcave me të cilat ato bashkëveprojnë Fij = - Fji , është:
ri Fij + rj Fji = (ri – rj) Fij = rij Fij = 0
sepse vektori rij që bashkon dy pikat është paralel me vektorin Fij . Kështu del se derivati kohor i momentit të
impulsit të sistemit, është sa momenti rezultant i forcave të jashtme. Duhet të kemi parasysh se momenti i
impulsit të sistemit dhe momenti i forcave të jashtme llogariten në lidhje me të njëjtën origjinë (origjina e rreze
vektorëve ri ) Barazimi i mësipërm shkruhet në formën:
dL
K(ext) =
(3,6)
dt
Dhe ngjason me ligjin e dytë të Njutonit, por tashmë për lëvizjen rrotuuese, ku në vend të impusit është
momenti i impulsit dhe në vend të forcës të jashtme është momenti rezultant i forcave të jashme.
Zbatim Problemi i dy trupave
Të zgjidhësh problemin e N grimcave që bashkveprojnë mdis tyre është e vështirë. Megjithatë në rastin e
sistemit të dy grimcave problemi sillet në lëvizjen e një grimce në një fushë të dhënë forcash
Duke shprehur rrezevektoret x1 dhe x2 të trupave nëpërmjet rrezeve vektroëve të
tyre ndaj qendrës së masës, kemi:
dhe

ku r është rrezevektori që bashkon trupin e II

me trupin e I
Duke konssideruar se forca e jashtme është zero, qendra e masës lëviz me shpejtësi
kontante R 0 Ndërkohë lëvizja relative i bindet ligjit:

, i cili shkruhet:

,

ku
është masa e reduktuar .
Kështu që, duke njohur lëvizjen e qendrës së masës (shpejtësia e saj është konstante ose zero në sistemin e
referimit ku qendra e masës prehet), nga ekuacioni i mësipërm gjendet lëvizja relative dhe madej pozicionet e
secilës grimcë. Në rastet e bashkveprimeve gravitacionale dhe elektrike, forca është Fi2 = - gard U(r).
Në rastin limit kur m2 >> m1, atëhere μ ≈ m1 dhe trupi i rëndë mbetet praktikisht I fiksuar ndërsa trupi I
lehtë vërtitet rreth tij (sistemi Dielor, ku qendra e masës është afër qendrës së Diellit) apo Hëna rreth Tokës, ku
qendra e masës është rreth 1200 km nën sipërfaqen e Tokës
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1.4. DINAMIKA E TRUPIT TË NGURTË
Trupi i ngurtë është një rast i veçantë i sistemit të N grimcave, të cilat kanë kufizime në lëvizjen e tyre, që
shprehin faktin se distancat midis pikave nuk ndryshojne me kohën:
ri r j kons tan t
(4.1)
Trupi i mgurtë mund të kryejë vetëm dy lloj lëvizjesh: lëvizje tejbartëse (translative) që zakonisht merret me
shpejtësinë e qendrës së masës dhe lëvizje rrotulluese rreth ndonjë boshti që kalon nga qendra e masës. Lëvizja
tejbartëse shqyrtohet ashtu si për sistemin e pikave materjale ku ligji bazës është (3.4) , prandaj këtu po ndalemi
në lëvizjen rrotulluese.
Le ta zemë se trupi i gurtë rrotullohet rreth një boshti të palëvizdhëm, psh Z (fig....) dhe le të konsiderojmë
një pikë të trupit të ngurtë e cila kryen lëvizje rrethore (në lëvizje rrotulluese rreth një boshti, të gjitha pikat e
trupit lëvizin nëpër rrathë në plane paralelë dhe pingul me boshtin e rrotullimit, ku rrathët kanë rreze të
ndryshme por qendrat e tyre ndodhen në boshtin e rrotullimit). Kordinatat dhe shpejtësia e kësaj pike janë (në
kordinata cilindrike):
r = (d cos , d sin , z) dhe r ( qd sin q, qd cos q, 0)
(4.2)
ku d – është largësia e pikës nga boshti i rrotullimit (rrezja e rrethit që
përshkon pika e dhënë).
Duke futur kuptimin e vektorit të shpejtësisë këndore w qn̂ , e cila në
madhësi është sa w q dhe drejtim sipas boshtit të rrotullimit (kahja e
vektorit njësi n zgjidhet sipas “rregullit të tryelës së djathtë”), shprehim
shpejtësinë e pikës në trajtën:
r w r
(4.3)
E cila është pingul me boshtin e rrotullimit (me vektorin ω) dhe me rrezevektorin e pikë r dhe në madhësi është
v = r ω sinφ = d ω
(4.4)
ku d = r sinφ - është rrezja e rrethit që përshkon pika në shqyrtim
Po të llogaritim energjinë kinetike të kësaj grimce, ajo del:

m(r )2 m
1
ω ×r ω ×r
md 2w 2
2
2
2
Ndërsa, po të llogaritim energjinë kinetike të të gjithë trupit të ngurtë, do të kishim:
T

T

mi (ri )2
2
i

mi
ω×ri ω×ri
2
i
I
mi di2

ku

1
mi di2w 2
2 i

1 2
Iw ,
2

(4.5)
(4.6)

i

- është momenti i inerxisë së trupit rreth boshtit të dhënë të rrotullimit. Vini re ngjashmërinë e shprehjes së
energjisë kinetike (4.5) me shprehjen mv2/2.
Në mënyrë analogje mund të llogaritim momentin e impulsittë trupit të ngurtë që rrotullohet rreth një boshti:
L

miri ri
i

i

mi di2ω = I

L

miri

mi ω ri2

ω ri

mi ω ri2

ri ω ri

i

i

ω

i

Momente inercie të disa trupave simetrikë
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ri2 cos 2 ji

(4.7)

Shuma (4.6) për momentet e inercisë së trupave të ngurtë rreth një boshti kthehet në integral në limitin e saj:
r (r )r 2 dV

I

r (r )r 2 sin 2 fdV

V

(4.8)

V

Ku r┴ = r sinφ = d është largësia e pikës nga boshti i rrotullimit dhe ρ është densiteti i materialit në pikën r.
Në përgjithësi, zgjidhja e integralit, për trupa çfardo nuk del analitikisht, por llogaritet numerikisht. Në diisa
trupa me simetri, momentet e inercisë të të cilëve llogariten analikisht, jepen më poshtë:
- Unaza homogjene me masë m dhe rreze a, në lidhje me boshtin pingul me të, që kalon nga qendra e
inercisë (qendra e unazës), e ka momentin e inercisë: I = ma2/2
- Shufra...
- Disku...
- Sfera
Teorema e Shteinerit:
Tenzori i Inercisë
Në rastin r përgjithëshëm kur trupi i ngurtë mund të kryejë rrotullim të çfardoshëm (jo reth një boshti të
fiksuar), momenti i impulsit i trupit të ngurtë jepet:
L=Îω
(4.9)
Ku Î është tenzori i inercisë:
r (r )( y 2

z 2 )dV

- r (r ) xydV

V

V

V

V

r (r )( x 2

r (r ) xydV

Î=

z 2 ) dV

V

r (r ) xzdV

r(r) xzdV

-

r(r) yzdV

V

r( r )( x 2

- r (r) yzdV

V

V

y 2 ) dV

V

Në rast se zgjidhet një sistem boshtesh (i lidhur me trupin) të drejtuar sipas boshteve kryesorë të inercisë, ku
vlerat kryesore të inercisë (momentet e inercisë në lidhje me boshtet kryesore të inercisë ) janë I1 , I2 , I3,
energjia kinetike e rrotullimit merret:

I1w12 I 2w22 I3w32
(4.10)
2
2
2
ku ω1, ω2, ω3 janë përbërset e shpejtësisë këndore në boshtet e inercisë. Zakonisht, energji kinetike e lëvizjes
së trupit të ngurtë merret si shumë e energjisë kinetike të translacionit me shpejtësinë e qendrës së masës plus
energjinë kinetike të rrotullimit rreth një boshti që kalon nga qendra e
masës:
Trr

2
mvQM

IQM w 2

(4.11)
2
2
Shembull 1. Rrokullisja pa rrëshqitje
(Rrethi, Disku, cilindri, sfera) në rrokullisjen pa rrëshqithe do të thotë që
pika A është në këtë çast në prehje, por nuk rri për asnjë interval kohe në
kontakt me rrafshin. Po të shënojmë q shpejtësinë këndore të diskut, nga
ky kusht nxjerrim që shpejtësia e qendrës së masës (qendra e diskut) është:

T
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2
)
v a q
Meqë në çastin e dhënë disku rrotullohet rreth boshtit që kalon nga pika A, shpejtësia e një pika cfardo në
periferi të diskut (rrethit apo cilindrit) është:
v 2a q cos(q / 2)
Vini re qe kjo shpejtësi është pingul me drejtimin AP (lëvizja plan-paralelel) dhe jo tangent me rrethin, në
përgjithësi (me përjashtim të pikë së sipërme ku = 0.
Qoftë duke zbatura (6.10), qoftë kur zbatohet thjeshtë energjia kinetike rrotullimit rreth boshtit që kalon nga A,
rezultati është i njjëjtë.
Shembuj të tjerë (trajtohen në ushtrime)
- Shufra që varet në skaj
- Disku që rrokulliset në planin e pjerrët.

1. 5 LIGJET E RUAJTJES
Në mekanikë ka një teoremë, që njihet si teorema e Neterit, sipas të cilës çdo simetri e sistemit mekanik, pra
çdo invariancë e gjendjes së sistemit mekanik, ndaj një transformimi të caktuar, është e lidhur me ligjin e
ruajtjes së një madhësie. Ne na interesojnë ligje të rrujtjes së madhësive të tilla si impulsi, energjia dhe momenti
i impuslit. Ligjet e ruajtjes së këtyre madhësive dalin nga vetitë e simetrisë së hapësirës dhe kohës siç janë
homogjeniteti dhe izotropia e tyre.
- Homogjeniteti i hapësirës
Kjo nënkupton që pjesë (ose pikë) e hapësirës është identike ose ekuvalente me çdo pjesë (ose pikë) tjetër të
hapësirës. Pra, çdo proces fizik do të ndodhë njëlloj kudo (në çdo pjesë të hapësirës) kur është në kushte të
njëjta. I njëjti eksperiment i kryer këtu apo në Amerikë, do të japë të njëjtat rezulatate.
Nëse e zbatojmë këtë veti të hapësirës për një sistem të mbyllur, për thjeshtësi e marrim me dy grimca që
bashkveprojnë vetëm midis tyre, nxjerrim ligjin e ruajtjes së impusit.
Nëse të dy trupat kyejnë të njëjtën zhvendosje hapsione r , atëhere gjendja e sistemit nuk ndryshon. Prandaj,
puna e plotë e kryer nga forcat e brendëshme është zero:
F12 r + F21 r = 0
Që këtej del ligji i III të Njutonit: F12 = - F21 . Por nga ana tjetër kjo sjell në ruajtejen e impulsit të sistemit:
dP d ( p1 p2 ) dp1 dp2
F21 F12 0
dt
dt
dt
dt
Pra, ligji i rulatjes së impulsit del nga homogjeniteti i hapësirës
Ky rezultat mund të përgjithësohet lehtë për sistem të mbyllur prej N trupash: Nëse kryehet një zhvendosje e
njëjtë r për të gjitha pikat e sistemit, gjendja e sistemt nuk ndryshon, atëhere puna e forcave të brendshme
duhet të jetë zero:
r (F12 + F21) + r (F13 + F31) +... = 0
Ku janë çifte forcash të bashkveprimeve midis trupave. Kjo mund të shkruhet:
(Fij F ji ) 0 , i, j = 1,2, ...N
r
i j j

(Fij

Meqë r është e çfardoshme, del se:

F ji )

0 , e cila çon në ruajtjen e impulsit të gjithë sistemit

i j j

2

Kemi provuar që në lëvizjen e trupi të ngurtë, shpejtësia e translacionit varet nga zgjedhja e origjinës, ndërsa shpejtësia këndore e
rrotullimit nuk varet nga kjo zgjedhje
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(duke konsideruar që bashkveprimi përhapet në çast):

d
p1
dt

p2 ... pN

Fij
i j

Fji

0

j

p1+ p2+ p3+ ... pN = Konstante
Kështu, origjina e sistemit të referimit mund të zhvendoset kudo në hapësirë, dhe kjo nuk ndikon në gjendjen e
sistemit mekanik
Homogjeniteti i kohës
Kjo do të thotë se një çast (ose interval) kohe është identik me çdo çast tjetër (ose interval) kohe. i njëjti
eksperiment i kryer sot apo nesër apo një vit më vonë jep të njëjtat rezultate në kushte të njëjta.
Homogjeniteti i kohës sjell si rezultat që forcat në natyrë nuk duhet të varen në mënyrë eksplicite nga koha.
Sigurisht ato mund të ndryshojnë me kohë, por ky ndryshim vjen si pasojë e ndryshimit të pozicionit reciprok
apo shpejtësisë relative të trupave. Pra, nëse forca, të themi tërheqëse, midis trupave që ndodhen në një largësi
r të pa ndryshuar nga njeri tjetri matet sot (në çastin t) apo nesër (në çastin t’), rezultati del i njëjtë.
Matematikisht kjo shprehet me faktin që derivati e pjesëshëm kohor i forcës është zero:
F
0
t
Nëse forca është konservative, atëhere ne përcaktojmë një energji potenciale të bashkveprimit U, gradienti i të
cilës është forca. Fakti që forca nuk varet në mënyrë eksplicite nga koha do të thotë që edhe energjia potenciale
nuk varet në mënyrë eksplicite nga koha. Ajo varet vetëm nga pozicioni i pikës (trupit):
U(x, y, z)
Kjo çon në ligjin e ruajtjes së energjisë mekanike:

mv 2
U ( x, y, z )
2
dE
dv dU
dU dx dU dy dU dz
mv
v F+
v F ( Fxvx Fy v y Fz vz ) 0
dt
dt
dt
dx dt
dy dt
dz dt
Pra, E mbetet konstant me kohën. Kështu, ligji i ruajtjes së energjisë mekanike, në mekanikën Njutoniane, del
direkt is rrjedhim i homogjenitetit të kohës. Homogjeniteti i kohës, tregon se ne mund ta zgjedhim çastin e
kohës zero në çdo moment të vëzhgimit të një procesi fizik.
E

Izotropia e hapësirës
Hapësira është izotrope do të thotë që një drejtim në hapësirë është identik ose ekuivalent me çdo drejtim tjetër.
Një eksperimet (dmth një proces fizik) jep të njëjtin rezultat pavarësisht nëse laboratori është i orientuar për nga
Veriu, Perëndimi, apo ndonjë drejtim tjetër. Kjo dmth që çdo zhvendosje këndore (rrotullim në hapësirë) i një
sistemi të mbyllur si një i tërë, nuk e ndryshon gjendjen e brendshme të sistemit apo lëvizjen e brendshme të tij.
Për rastin e thjeshtë të një sistemi të mbyllur prej dy grimaceve që bashkveprojnë, izotropia kërkon që puna
totale e kryer nga forcat e brendshme gjatë një rrotullimi të sistemit me një kënd dφ, është zero:
dr1∙F21 + dr2∙F12 = 0
ku dr1 dhe dr2 janë vektorët e zhvendosjeve të grimacave 1 dhe 2 përkatësisht.
r , gjejmë se: dr1 d r1 dhe dr2 d r2 , ku r1 dhe r2 janë konstante.
Nga relacioni v
d

r1 F21

d

r2

F12

0 os d

r1 F21

d

r2 F12

0

Që nga gjejmë (meqë dφ është e çfardoshme):
r1 F21 r2 F12 0
Dmth që momenti rezulatant i forcave të brendshme është zero, pra momenti i impulsit i sistemit ruhet (kujto
ligjin e dinamikës së rrotullimit (K = dL/dt = 0, L - konstant).
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Kështu, ruajtja e momentit këndor (momentit të impulsit) të një sistemi të izoluar del si rjedhim i vetisë
themelore të hapësirës, izotropia e saj. Izotropia e hapësirës ne lejon zgjedhjen e boshteve kordinative më
orientim cfardo.
Izotropia e kohës
Izotropia e kohës do të thotë ekuivalencë të drejtimeve të rrjedhjes së kohës. Zakonisht, ne jemi mësuar me një
drejtim të rrjedhjes së kohës nga e kaluara në të ardhmen. Megjithatë ne mund të imagjinojmë edhe drejtimin e
kundërt të rjedhjes së kohës, nga e tanishmja në të kaluarën. Pra pyetja nëse koha është izotrope, do të thotë a
është koha e kthyeshme (reversibël) apo jo? Matematikisht kjo do të thotë si sillen ekuacioent e lëvizjes nëse
ndryshojmë t në –t.?
Ligji i II i Njutonit nuk ndryshon gjatë këtij ndryshimi (zëvendësimi):
d 2r
d 2r
m
m
F
d ( t )2
dt 2
Meqënëse Forca nuk varet shtjellazi nga koha , ajo nuk ndryshon gjatë këtij ndryshimi. Pra, leëvizja e
përshkruar nga ligjet e Njutonit mbetet i njëjtë gjatë zëvëndësimit të t me – t. Kjo do të thotë që: konsiderojmë
një proces që përshkruhet nga ligjet e Njutonit, si psh lëvizja e një trupi që hidhet vertikaisht lart. Ai ngrihet
deri në lartësinë maksimale dhe bie mbrapsht nën veprimin e gravitetit. Ta zemë se e filmojmë procesin e
ngritjes së trupit lart. Nëse e shohim filmimin me xhirim të kundërt, ne shohim të njëjtin proces si ai rënies
poshtë të trupit.
Por kur filmojmë një proces të tillë si rënia e një gote nga tavolina në Tokë ku thyhet në copa dhe e xhirojmë
filmin në të kundërt, do të shohim që copat që dalin nga thyerja e gotës mblidhen duke formuar gotën dhe gota
hypën mbrapsht mbi tavolinë. Ky proces i mbrapshtë në raport me thyerjen e gotës, nuk ndodh në natyrë.
Kështu, ndërsa çdo copë e gotës i bindet ligjeve të Njutonit të cilat janë të kthyeshme në kohë, sistemi kolektiv
(i përbërë nga shumë copa) nuk i bindet reversibilitetit në kohë. Kjo shpjegohet nga parimi i II i TD, i cili e
ndalon kalimin e sistemit nga gjendja më pak rregullt në gjendje më të rregullt.
Izotropia e kohës nuk sjell në ndonjë ligj specifik të ruajtjes në mekanikën klasike.
Shembuj
I Provoni se ligji i ruatjes së impusit në sistemin e izoluar të dy trupave që goditen del nga parimi i invariancës
së Galileit dhe nga ligji i ruajtjes së energjisë totale
Zgjidhje: Supozojmë se goditja e dy grimcave 1 dhe 2 vëzhgohet në sistemin inercial të referimit S .
Shpejtësitë e grimcave 1 dhe 2 janë u1 dhe u2, para goditjes dhe ato nuk kanë energji potenciale të
bashkveprimit. Energji totale është thjesht energji kinetike:

Pas goditjes dhe ndarjes së grimcave, shpejtësitë e tyre bëhen v1 dhe v2. Sipas ligjit të ruajtjes së energjisë në
sistemin e referimit S, ne marrim:
(1)
ëhere ΔE është ndryshimi i energjisë kinetike që shndrohet në energji të brendëshme të grimcave gjatë gjatë
goditjes. Nëse ΔE = 0, goditja është elastike, përndryshe është joelastike.
Le ta shohim tani procesin nga një sistem tjetër inercial referimi S′ që lëviz me shpejtësi V
Ndaj S. Sipas transformimeve të Galileit, shpejtësitë e grimcave të vrojtura nga S′ janë:
u1′= u1 − V, u2′= u2 − V (para)
(2a)
dhe
v1′= v1 − V, v2′= v2 – V (pas)
(2b)
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Tani fusim idenë që parimi i ruajtjes së energjisë nuk varet nga sistemi i referimit. Në fakt ruajtja e energjsë
mekanike është rrjedhim i homogjenitetit të kohës. Siç tregojnë eksperimentet, ne supozojmë se ndryshimi i
energjisë ΔE mbetet gjithashtu invariant ndaj transformimeve të Galileit. Kështu që ruajtja e energjisë në
procesin e goditjes të vrojtuar nga S′, jep
(3)
Nga barazimet (2), gjejmë:
u '1
u '2
v '1
v '2

2
2
2
2

Duke zevendësuar në (3)

u1
u2
u1
v2

2
2

V2
V2

2u1 V

(4a)

2u 2 V

(4b)

2

V2

2 v1 V

(4c)

2

V2

2v2 V

(4d)
nga (4) , gjejmë:
(5)

Dhe duke e krahasuar këtë barazim me (1), gjejmë:
m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2
i cili është në fakt ligji i ruajtjes së impusit gjatë procesit goditjes së dy trupave. Kështu, parimi i ruajtjes së
energjisë dhe invarianca Galileane, tregojnë që impusi ruhet në goditjet qofshin ato elastike apo joelestike.
Natyrisht ruajtja e impulsit është edhe rrjedhim direkt i ligjit të III të Njutonit. Për më tepër ai del edhe nga
homogjeniteti i hapësirës dhe duhet të jetë invariant ndaj transformimit të Galieit, pra edhe në sistemin e
referimit S’, kemi
m1u1′ + m2u2′ = m1v1′ + m2v2′
II. Koeficienti i rivendosjes (rikthimit) në Goditjet
Shqyrtojmë goditjet midis dy trupave, që lëvizin me respektivisht shpejtësi u1 e u2 (para goditjes) dhe v1 e v2
(pas goditjes). Nga ligji ruajtjes së inpulsit:
m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2
gjejmë:
m1(v1 – u1) = - m2 (v2 - u2)
Nëse shënojmë me ΔE ndryshimin e energjisë kinetike gjatë një goditje atëhere:
E 1/ 2[(m1v12 m2v22 ) (m1u12 m2u22 )] 1/ 2[m1 (v12 u12 ) m1 (v22 u22 )]
ose ΔE = ½[ m1(v1 – u1)·(v1 + u1) + m2 (v2 - u2)·(v2 + u2)] = ½ m1(v1 – u1)[ (v1 - v2) - ·(u2 – u1)]
ku (v1 - v2) shpejtësia relative (ndaj njeri tjetrit) pas goditjes dhe (u2 – u1) shpejtësia relative para goditjes.
Nëse janë të barabarta del ΔE = 0 (goditje absolutisht elestike). Nëse v1 = v2 (trupat pas goditjes lëvizin së
bashku), goditja është absolutisht jo elastikel
Goditje pjesërisht elastike, janë midis goitjeve absolutisht elastike dhe gotitjet absolutisht joelastike.
Koeficienti i rivendosjes e që përcakton shkallën e joelasticitetit përcaktohet:
shpejtesia relative pas goditjes v1 v2
e
shpejtesia relative para goditjes u2 u1
Për goditjet absolutisht elastike e = 1 , për goditjest absoutisht joelastike e = 0 dhe për goditjet pjesërisht
elastike 0 < e < 1.
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III) Shqyrtojmë goditjet elastike midis dy trupave identikë, kur njeri nga trupat lëviz me shpejtësi v para
goditjes dhe tjetri është në prehje. Nga ligii ruajtjes së energjisë kinetike (energjia potenciale konsiderohet
konstante, gjatë goditjes) dhe ligji i ruajtjes së impulsi,t kemi:

Duke ngritur në katror barazimin e dytë dhe duke e krahasuar me barazimin e parë, gjejmë:
v1∙v2 = 0, Pra shpejtësitë e trupave pas goditjes janë
pingul me njera tjetrën.
IV) Dy vagona treni lëvizin pa motor mbi shinat horizontale pa
fërkim. Vagoni B, që ka masë MB dhe shpejtësi VB ndaj tokës,
mbart një predhë me masë m. Pas qitjes neglizhohet lëvizja
vertikale e predhës
• Fillimisht, vagoni A ka masë MA dhe shpejtësi VA ndaj Tokës
(VA > VB ).
• Predha del nga vagoni B dhe lëviz drejt vagonit A me shpejtësi
horizontale u ndaj vagonit B, pas të cilës vagoni B vazhdon të
lëvizë në të njëjtin drejtim me shpejtësi VF ndaj tokës (figura në
mes).
• Së fundi, predha pasi godet vagonin A, ndalon menjëherë në
lidhje me këtë vagon (fig. në fund) i cili vazhdon të lëvizë me të
njëtën shpejtësi në madhësi e drejtim me vagonin B, VF ndaj
tokës.
a) Shprehni shpejtësinë finale VF , të vagonit B me anë të VB , u ,
dhe masave , MA , MB , m.
b) Sa duhet të jetë shpejtësia u e predhës ndaj vagonit B në
mënyrë që shpejtësia finale e vagonit A të jetë gjithashtu VF .
Përgjigja të shprehet me anë të VA , VB , dhe masve MA , MB,m.
Zgjidhje
a) Nga ligji ruajtjes së impulsit gjatë qitjes, kemi:
m
(MB + m) VB = - m (u – VF) + MB VF
VF VB
u (1)
m+MB
b) Nga ligji ruajtjes së impulsit gjate goditjes së predhës me vagonin A, kemi:
MA
MA
MAVA – m(u – VF) = (MA + m)VF
(2)
u
VA
VF
m
m
Duke zëvendësuar (1) te (2), gjejmë:
M AVA M BVB M B m
MA
MA
MA
u
VA
VB
u ose u
m
m
M B +m
m M A MB m
V) Problem i raketës me masë variabël
Ligji i II i Njutonit në formën F = dp/dt përputhet me formën: F = m a = m d2r/dt2,
kur masa e trupit është e pandryshuar. Në situata kur masa ndryshon, siç është rasti i
raketës që emeton produktet e djegjes së karburantit, duhet të kemi kujdes.
Raketa lëviz në vijë të drejtë me shpejtësi v(t). Masa e raketës, m(t), ndryshon me
kohën sepse lënda e djegur del nga pas, supozojmë me shpejtësi u në lidhje me
raketën. Të gjejmë si ndryshon shpejtësia e raketës me kohën.
Ju mund të mendoni që mjafton të zbatojmë formën origjinale të ligjit të II të
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Njutonit. Por në këtë ligj impulsi është i gjithë sistemit (raketa plus karburanti që del). Prandaj zbatojmë ligjin e
ruajtjes së impulsit.
Në çastin e kohës t, impulsi i raketës është p(t) = m(t)v(t) dhe pas një intervali kohe t, ky impuls është ndarë
në impuls të raketës dhe impuls të karburantit që del, p(t + t) = praketa(t + t) + pgazrat(t + t)
dm
dv
dm
dv
praket (t dt ) m(t dt )v(t dt ) m(t )
dt v(t )
dt m(t )v(t ) v
m
dt O(dt 2 ) Në
dt
dt
dt
dt
mënyrë të ngjashme impulsi i gazrave që dalin, është:
Pgazra(t + t) = [m(t) − m(t + t)] [v(t) − u] ≈ −(dm/dt) [v(t) − u] δt+ O( t2)
Vini re që shpëjtësia e gazrave është v – u, pasi gazrat kanë shpejtësi u në lidhje me raketën. Në fakt këtu ka një
dyshim, nëse do merret v(t) – u apo v(t + t) − u apo e mesmja midis tyre? Në fakt kjo nuk ka rëndësi, sepse
diferencat janë të rendit t2 dhe nuk ndikojnë në rezultat. Duke i mbledhur të dy impulset më lart, gjejmë:
dv
dm
p(t dt ) p(t ) m(t )
u
dt O(dt 2 )
dt
dt
p(t dt ) p(t )
Dhe nga ligji i II i Njutonit:
F , gjejmë ekuacinoin e Tsielkofskit të raketë (shkruar më 1903)
dt
dv
dm
m(t )
u
F
dt
dt
dv
dm
dv
u dm
Nëse forca e jashtme është zero, nxjerrim: m(t )
. Integrimi i saj jep:
u
0 ose:
dt
dt
dt
m dt
m0
v(t ) v0 u log
, ku m0 është masa e raketës kur shpejtësia e saj është v0. Këtu duket se shpejtësia e
m(t )
raketës rritet në mënyrë logaritmike dhe nëse shënojmë:
at
dm
. Vini re që zgjidhja vlen për kohë t < m0/α,
a , e cila është negative, gjejmë: v(t ) v0 u log 1
m0
dt
sepse pas kësaj kohe karburanti ka mbaruar dhe modeli i përshkruar nuk vlen më

1.6 FUSHA GRAVITACIONALE
Bashkveprimet themelore në natyrë, realizohen nëpërmjet fushave (bashkveprimi në afërsi) siç është edhe
fusha gravitacionale. Fushat karakterizohen nga madhësia dhe drejtimi në çdo pikë, të cilat përcaktohen nga
madhësia dhe drejtimi i forcës që fusha ushtron mbi trupat e futur në këtë fushë. Psh, vektori i intensitetit të
fushës gravitacionale në çdo pikë të saj përcaktohet nga forca që vepron mbi masën pikësore njësi të vendosur
në atë pikë:

F
(6.1)
m
Nëse fusha krijohet nga një masë pikësore M, atëhere nga ligji i tërheqjes universale, rezulton që intensiteti i
fushës gravitacionale në një pikë në largësinë r prej saj, është:
1 Mm r
M r
(6.2)
r •
g
G 2
G 2
m r r
r r
m
g

g

M

Ku G ≈ 6.67 × 10−11 m3 Kg−1s−2 .
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Ashtu si forca gravitacionale, si forcë konservative që derivon nga energja potenciale:
Mm
dU r
Mm r
(6.3)
U
G
; mg
U
= G 2
r
dr r
r
r
ashtu edhe intensiteti i fushës gravitacionale derivon nga potenciali i fushës Φ (energjia potenciale për njësi
mase):
M
d r
M r
G ; g
= G 2
r
dr r
r r
Siç duhet potenciali i fushës në një pikë të saj përcaktohet si minus puna e forcave të fushës për të larguar
njësinë e masës nga kjo pikë në infinit , ose puna e forcës së jashtme për ta sjellë njësinë e masës nga infinitui
deri në pikën e dhënë (konsiderojmë se potenciali i fushës në largësi infinit prej masës që e krijon këtë fushë
merret zero).
Duke qenë një madhësi skalare, potenciali i fushës në një pikë të saj llogaritet sis shumë algjebrike e
potencialeve të fushave që krijojnë pikat materjale që krijojnë këtë fushë (parimi i mbivendosjes së fushës).

Kjo shumë, në limit kur ndarja e masave të trupave që krijojnë fusën në elemente pikësorë bëhet shumë e imët
jep integralin sipas vëllimit të trupave që krijojnë fushën. (masat pikësore Mi zëvendësohen më me masat
eementare dM = ρdV = ρ(s)d3s
r-s
(s) r s
(s)
G
dV ;
g
G
dV
dM
s
3
r
r s
r s
V
V
V
Duke kryer divergjencën e vektorit g, dhe duke ditur faktin që :
ku δ(s) është Delta funksioni i Dirakut, gjejmë:

Në bazë të vetive të funksionit të Dirakut, te ekuacioni diferencial i fuahës gravitacionale, në cdo pikë r të saj
Ose për potencialin e fushës, del ekuacioni: - ∙ Φ = 4πGρ(r) ose ΔΦ= - 4πGρ(r)
Këto rezultate dalin edhe duke zbatuar teoremën e Gausit (shiko më poshtë.
Kështu, potenciai i fsuhës gravitacionale e një planeti, llogaritet nga integrali

Fusha e një planeti
Integrali kryhet më lehtë në kordinata sferike, ku boshti polar merret sipas θ = 0 dhe r ·x = r x cos θ ;
|r − x|2 = r2+x2−2 r x cos θ.
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Ky integral mund të llogaritet për çdo pikë r qoftë brenda apo jashtë sferës. Në rastin e një pike jashtë sferës, (r
> x), |r – x| = r - x) , kur densiteti i shpërndarjes së masës nbrenda sferës merret konstante ( = M/ (4/3 R3) ,
ky rezultat del:
M
=G
r
Është njëlloj si potenciali i fushës që krijon një masë pikësore me masë sa masa e sferës e përqëndruar në
qendër të sferës.
r
Pyetje Po fusha në një pikë brenda (r < x, |r – x| = x - r ) sa do dilte,
2 G
M
M
(r)
2 x2
dx
G 3 r2
4 3
r 0
R
po fusha brenda një zgavre sferike sa do ishte?
R
3
Fusha paraqitet me anë të vijave të saj, drejtimi i të cilave është sipas
fushës, dhe dendësia e tyre jep madhësinë e fushës, aty ku vijat janë më të dendura, fusha ëshë më e fuqishme
dhe ku janë më të rralla, fusha është më e dobët, si psh në rsatin e një sferë homogjene me masë M (psh Toka,
me masë MT) Figura,
– Intensiteti i fushës jashtë Tokës, në bazë të ligjit të gravitacionit, del: g = - |grad | = - d /dr = GMT/ r2 ku
r është largësia nga qendra e Tokës , në lartësi të vogla nga sipërfaqja e Tokës , merret fusha homogjene, me
intensitet g = GMT/RT2 = 9.8 m/s2, por Toka nuk është sferë, dhe nuk është homogjene, prandaj nuk është e
njëjtë g kudo dhe veç kësaj ajo varet nga gjerësia gjeografike, për shkak se ajo që matet është rezultante e
rëndesës dhe forcës së inersisë që vjen nga rrotullimi i Tokës (shih shënimet e zbatimeve)
Fusha gravitacionale është konservative, pra intensitati i saj del si gradient i potencialit g = - grad U, ku
potebnciali gravitacional i fushës që krijon një masë pikësore është – Gm/r, ku merret 0 potenciali i fushës në
infinit.
Detyrë: Gjej potencialin e fushës brenda Tokës dhe bëj grafikun e varësisë nga r.
Trego në figurë vijat e fushës për Diellin, Tokën e Hënën (1/6 më të rralla vijat se në Tokë)
Teorema e Gausit e zbatuar për fushën gravitacionale

S

Fluksi i fushës gravitacionale në një siërfaqe çfardo të mbyllur, sipas
teoremës së Gausit, është:
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g dS

divgdV
V

4 G

(r )dV

4 GM , ku M është masa që përfshihet brenda vëlimit V. Pra

V

fluksi i fushës gravitacionalle nëpër një sipërfaqe të mbyllur është e barabartë me - 4πG shumëzuar me masën
që përfshihet në vëllimin që kufizon kjo sipërfaqe..
Masa dhe Pesha
Masa që hyn te ligji i dytë i Njutonit është madhësia që mat inertësinë e trupave, prandaj quhet masë inerciale.
Ndërsa masa që hyn në ligjin e tërheqjes së gjithëssihme, e cila karakterizon aftësinë që ka trupi për të tërhequr
trupat e tjeër në fushën e tij, quhet masë gravitacionale. A janë është e njëjtë masa gravitacionale mg e një trupi
me masën inerciale të tij mi. Kjo pyetje e turbullonte edhe vetë Njutonin, ndonëse në praktikë masa
konsiderohej si masë e sasisë së lëndës që përmbante trupi. Por sipas ligjit të dytë të tij, nxitimi a i trupit që bie
“lirisht” (nën veprimin e forcës tërheqëse të Tokës) jepet nga F = mi a ndërsa sipas ligjit të gravitacionit F =
m
a
mg g . Pra raporti i tyre duhet të jetë i
. Nga eksperimentet e Galileit
mg g
ne e dimë që të gjithë trupat bien me të njëjtëin nxitim, pra raporti i
mësipëm është i njëjtë për të gjithë trupat. Po ta marrim këtë raport 1, pra
mi = mg , ne mund të përcaktojmë vlerën e konstantes gravitacionale G sic
bënte Njutoni Njutoni nuk e mati kanstanten universale, por në
eksperimentet e shkëlqyera të Henry Cavendish (1798) me sferat e lidhura
në skajet e një shufrë të lidhur me fijen e torsionit (shih fig), u konfirmua
vlera e gjetur nga Njutoni me supozimin mi = mg. Më vonë, me formulimin
e teorisë së përgjithëshme të reativitetit, u konfirmua ekuivalenca e masës
inersiale me atë gravitacionale.
Le të sqarojmë edhe konceptin e “peshës” që përdoret rëndom në jetën e
përditëshme. Shpesh ajo konfondohet me masën e trupave që përcaktohet me anë të peshimit në balancë. Por,
me “peshë” ne do kuptojmë forcën me të cilën mëshojnë trupat mbi një mbështetëse ku qëndrojnë në prehje mbi
të P. Kunëderveprimi i mbështetëses është i barabartë në madhësi dhe i kundërt mepeshën N = - P. Në këtë
kuptim trupat mund të ndodhen në kushtet e mungesës së peshës, kujtoj këtu trupat në një peshore në ashensor i
cili bie me nxitimin e rënies së lirë, apo astronautët në një një satelit, i cili ka nxitimin e rënies së lirë (edhe kur
vërtitet në orbitë ky është nxitimi radial i satelitit) g në vendin ku ndodhet. Përvec këtij fakti pesha e dukshme
në një planet tjetër do të ishte e ndryshme nga pesha e po atij objekti në
Tokë, sepse në prehje në peshore, forca e tërheqjes së planetit që
ekulibron raksionin e peshores janë të barabarta dhe kjo tërheqje është e
ndryshme në planetë të ndryshëm
Pyetje A mungon graviteti te astronautët që ndodhen në kushtet e
mungesës së peshës?
Parimi i Ekuivalencës
Eksperimenti Eötvös u krye për të verifikuar lidhjen midis masës
inerciale dhe masës gravitacionale. Eksperimenti përdorte balancën e
torsionit (shih figurën), dy masa të skajet e një shufre që varej në një fibër Nëse raporti F1 / F2 (forcat e inercise
të hollë. Një pasqyrë e fiksuar në shufër pasqyronte dritën drejt një nga rrotulimi i Tokes) do të ndryshonte
teleskopi. Çdo ndryshim sado i vogël në rrotullimin e shufrës do të nga raporti G1 / G2, shufra do të
rrotullohej. Pasqyra monitoron këtë
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rrotullim

shkaktonte devijimin e tufës së dritës, që vëzhgohej në teleskop. Eksperimentet u kryen nga ekipi i Etveshit nga
1906 më 1909. me tipe të ndryshme materejalesh, në vendet të ndryshme në Tokë dhe të gjitha veërtetuan
ekuvalencën e masës gravitacionale me masën inerciale. (Mjaftonte që të ishin proporcional masë
gravitacionale dhe masë inerciale që merrej ky rezultat). Ky përfundim u përgjithësua nga Ajnshtajni në
një parim ekulivalence në teorinë e përgjithshme të relativitetit
I parë nga një sistem referimi i lidhur me Tokën (sistemi i referimit laboratorik, "lab frame", i cili nuk është një
sistem inercial referimi), forcat që veprojnë mbi masat e balancuara janë tensioni i shufrave, graviteti, dhe
forcat centrifugale që shkakton rrtullimi i Tokës. Graviteti llogaritet sipas ligjit të Njutonit mbi gravitatetin, që
varen nga masa gravitacionale. Forca centrifugale llogaritet nga Ligji II i Njutonit që varet nga masa inerciale.
Eksperimenti u krye me dy masa të ndryshme, të dy forcat nuk do të vepronin njësoj mbi të dy trupat dhe me
kalimin e kohës shufra do të rrotulluhej. Në një sistem referimi që rrotullohet "lab frame", tensioni i shufrës
plus forcën centrifugale (shumë e vogël) do të ekulibronte rëndesën, ndërsa në një sistem inercial shuma e
rëndesës dhe tensionit të shufrës do ta rrotullojë trupin së bashku me Tokën.
Për shufrën, që të jetë në prehje në lab frame, reaksionet e tensioneve (që vepronin mbi trupat) mbi shufër,
duhet të japin moment zero (vetëm grada e lirisë së rrotullimit në
planin horizontal). Duke supozuar që sistemi ishte vazhdimisht në
prehje – ekulibër mekanik (dmth. Forca rezultante dhe momenti
rezultant zero) – me dy trupat që varen në prehje në të, por kur forcat
centrifugale janë të ndryshme, forcat mbi trupat dhe rjedhimisht
momentet e tyre mbi shufrën janë të ndryshme, shufra do të
rrotullohej në cast, në të kundërt me këtë supozim sistemi qëndron
në prehje. Çdo ndryshim midis forcave centrifugale mbi dy trupat do
ta vinte shufrën në rrotullim.
Parimi i ekuivalencës së “dobët” i Ajnshtajnit
Ajnshtajni, jo vetëm e pranoi ekuivalencën e masës inerciale dhe masës gravitacionale, por ai e shtriu më tej
këtë ekuivalencë më teroinë e tj të përgjithshme të relativitetit
Sipas teorisë së tij të relativitetit të përgjithëshëm, trupat në fushë gravitacionale sillen njëlloj si objektet
brenda një kabine të mbyllur që lëviz me nxitim. Psh, një vëzhgues brenda kësaj kabine do të shohë që trupi
bie njëlloj në një raketë (shih fig. majtas) që lëviz me nxitim sikurse bie në një kabinë që është në prehje në
tokë (fig, djathtas), nëse nxitimi i raketës do të krijonte forcë inerciale të njëjtë me rëndesën e trupit në tokë, pra
nëse raketa do të lëvizte në hapësirën e “lirë” me nxitim sa nxitimi i rënies së lirë në tokë.
Sipas parimit të ekuivalencës së Ajnshtajnit, me asnjë eksperment brenda një sistemi referimi, nuk mund të
dallohet nëse ndohemi në një fushë gravitacionale apo ky sistem referimi lëviz me nxitim.
Lëvizjet për inerci lidhen me gjeometrinë e hapësirës dhe kohë. Në mekanikën klasike, lëvizja për inerci është
vijë-drejtë me shpejtësi konstante në sisteme referimi inercialë. Siç thuhet në TPR, trajektoret e lëvizjes për
inerci – gjeodezikat, janë vijat botërore të drejta në hapësirë-kohën e kurbuar
Sipas ligjit të Njutonit mbi gravitetin (të provuar edhe në eksperimentet e Etvesh), ka ekuivalencë universale të
rënies së lirë: lëvizjes për inerci në fushë gravitacionale dhe lëvizjes për inerci në sistemin e nxituar (e njohur
edhe parimi i “dobët” i ekuivalencës, ose ekuivalenca universale e masës ineciale dhe masës-pasive
gravitacionale): trajektorja e trupit që bie lirish varet vetëm nga pozicioni fillestar dhe shpejtësia fillestare, por
jo nga ndonjë vetitë materiale të tij. Një version i thjeshtëzuar i kësaj është eksperimenti në kabinën e mbyllur
të ashensorit sipas Ajnshtajnit (figura djathtas): për një vëzhgues një një dhomë të vogël të mbyllur, është e
pamundur të dallosh nga trajektoret e trupave nëse është në prehje në një fushë gravitacionale apo është në një
raketë që është duke lëvizur me nxitim në hapësirën e lirë (pa gravitet)
Ky përfundimm sugjeron përcaktimin e një klase të re lëvizjesh për inerci, të themi lëvizje për inerci nën
influencën e fushës gravitacionale. Kjo klasë lëvizjesh përcakton njëkohësisht edhe gjeometrinë e hapësirëkohës në terma matematikë: vijat gjeodezike të hapësirë-kohës që lidhen me këto lëvizje, varen nga gradienti i
fushës gravitacionale. Hapësira, në këtë ndërtim është ende me gjeoetrinë e zakonëshme Euklidiane. Por,
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hapësirë-koha si një e tërë (hapësira 4 dimensionale) është më e komplikuar, Nga eksperimentet me trupat që
bien, duke ndjekur trajektoret e trupave të ndryshëm, rezultati i vektrorëve të zhvendosjes në hapësirë-kohë
(vektorë 4 dimensionalë) që do të tregonin shpejtësinë e trupave do të ishin të ndryshëm për trajektore të
ndryshme: matematikisht që hapësirë-koha është e kurbuar.
1.7 LËVIZJA NË FUSHË GRAVITACIONALE
Fusha gravitacionale e sferës homogjene
Intensitetit i fushës gravitacionale, I sferës homogjene është drejtura për nga qendra e saj. Në pikat jashtë sferës,
intensiteti përcaktohet nga masa e sferës dhe largësia e pikave nga qendra e sferqs. Psh në rastin kur Toka konsiderohet
si sferë hompgjen, intenstiteti I fushës së sasj në lartësinë h mbi sipërfaqen e saj, është::

g

G

MT
RT

h

2

ku MT është masa e Tokës (5.98·1024 kg), RT është rrezja e saj (6.37·106 m). Pra, intensiteti I fushqs që ështrë ëdhe
nxitimi I rënies së lirë, zvogëlohet me lartësinë mbi sipërfaqen e Tokës
Fusha gravitacionale homogjene
Nëse lartësia mbi sipërfaqen e Tokës është shumë e vogël në krahasim me rrezen e Tokës (h << RT ), psh disa qindra
metra, fusha gravitacionale deri në lartësi të tilla mund të konsiderohet homogjene:
intensiteti i saj (nxitimi i rënies së lirë) është një constant: g = 9.83 m/s2 = konstant ;
drejtimi i intensitetit zona të vogla, me sipërfaqe deri në disa qindra metër katror), mund
të konsiderohet i njëjtë, pingul me sipërfaqen e Tokës, e cila për zona të tilla mund të
konsiderohet e rrafshët, Pra, forca e rëndesës merret mg dhe energjia potenciale mgh
Nxitimi i rënies së lirë dhe forca gravitacionale
Nëse marrim parasysh rrotullimin e Tokës rreth bushtit të vet, atëhere nxitimi i rënies së
lirë i matur në Tokë nuk është i njëjtë me intensitetin e fushës gravitacionale. Kjo sepse
për një vrojtues në Tokë (sistem referimi joinercial), mbi trupin që bie lirisht vepron edhe
forca centrifugale Fs , kështu që forca totale mbi trupin është shuma vektoriale e kësaj
force dhe forcës së rëndesës (forcës tërheqëse te Tokës). Prandaj një pe-plumçe (tensioni
I fijes) mer drejtimin e kësaj force rezultante e cila nuk është tamam pingul me sipërfaqen
e Tokës. (vetëm në pole dhe në ekuator, drejtimi ikësaj force është drejt qendrës së
Tokës, shih figurën) Forca centrifugale jepet:

r është distance e pozicionit të trupit nga boshti I rrotulllimit të Tokës(janë
ruahjtur shënimet e figurës: RZ rrezja e Tokës dhe MZ masa e saj, ω shpejtësia
këndore e Tokës ( = 2 /T, ku T = 1 ditë = 24 h) , –gjerësia gjeografike e
pozicionit. Kjo tregon se vlera e nxitimit të rënies së lirë varet nga gjerësia
gjegrafike: 9.78 m.s-2 në ekuator në nivelin e detit dhe 9.83 m.s-2 në polet
gjeografike, 9,80665 m.s-2 (në nivein e Detit në gjerësinë gjeografike 45° N).
Lëvizja e trupave në fushë gravitacionale homogjene
Hedhjet e trupave janë lëvizje pranë sipërfaqes së Tokës dhe mund të
konsiderohen si lëvizje në fushë gravitacionale homogjene. Fillimisht supozohet
se nuk vepron as ndonjë forcë tjetër (ceprifugale psh) dhe as fërkimi. Zakonisht këto lëvizje ndahen në:
1. Rënie e lirë vertikale
2. Hedhje e trupave vertikallisht lart
3. Hedhje horizontale
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4. Hedhje me një kënd me horizontin
Rënie e irë

Hedhje e trupave vertikallisht lart

Koha kur trupi arrin artësinë maksimale T, dhe lartësia maksimale H, gjenden nga barazimet

Hedhja Horizontale

Hedhja horizontale është e përbërë nga rënie e lirë verikale dhe një lëvizje e
nëjtrajtëshme horizontale Trajektorja është një pjesë parabole.
Hedhja me një kënd (lëvizja e predhave)
Hedhja me kënd përbëhet nga hedhja vertikale dhe
lëvizja horizontale e njëtrajtëshme:

Laghedhja varet nga shpëjtësia fillestare v0 dhe nga
këndi hedhjes α.
Parabola e sigurisë
Parabola e sigurisë është kurba, që përcakton
sipërfaqen , çdo pikë brenda së cilës , mund të goditet
nga një shpejtësi e dhënë v0 (ka rëndësi për artilerinë) Një vlerë
tjetër e rëndësishme në artileri është larghedhja. Që gjendet nga
barazimet e mëposhtëme. Duket se larghedhja më e madhe për një
shpejtësi të dhënë arrihet kur këndi I hedhjes është 45°. Trajektorja
ëshjë parabolë, në vakum. Në ajër trajktorja baistike është më e
shkurtër se parabola, për shkak të rezistencë së ajrit
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4. Lëvizjet e trupave në fushën qendrore të Tokës
Hedhjet e trupave janë lëvizje në fushë homogjene graviteti. Por në rastin e lëvizjeve
të raketave, satelitëve apo anijeve kozmike, fusha e gravitetit nuk është
homogjene.Trajektoret e satelitëve varen nga shpejtësia: a) trajektore rrethore
(trajektorja 3 – në figurë) kur në një lartësi të caktuar h , shpejtësia vk (≈ 7.9 km/s)
kënaq barazimin e mëposhtëm :

b) Për shpejtësi më të vogël se kjo shpejtësi, trupi lëviz në një elips (trajektorja 1 në
figurë) derisa të godasë sipërfaqen e Tokës
c) Për shpejtësi fillestare më të mëdha, por përsëri më të vogla se shpejtësia e lëvizjes
rrethore vk, trupi përshkuan një elips të plotë
(trajektorja 2 në figurë) pa rënë në Tokë.
Shpejtësia e shkëputjes (shpejtësia e I
kozmike)
Trajektorja bëhet bëhet elips edhe më I shtrirë
me rritjen e shpejtësisë fillestare përtej vk Plani
i elipsit kalon nga qendra e Tokës,ku është edhe njera nga vatrat. Pika P, ku
distance nga Toka është më e vogla,quhet perihel, dhe pika A , ku distance nga
qendra e Tokës është me madhja quhet afel..
Trajektorja ndryshon përsëri në parabolë kur trupi ka shpejtësi filestar të
mjaftushme për tu shkëputur nga Toka Kjo quhet shpejtësi e shkëputjes
parabolike , e cila gjendet nga barazimi kur energjia e plotë e trupit është zero:

E

MT m
G
( RT h) 2

mv 2
2

0

vp

2 G

MT
( RT h) 2

11.2

km
s

Për lartësi të vogla h.
Para se trupi të arrijë shpejtësinë e trajektore hyperbolike, ai lëviz në fushën
gravitacionale të Dielit. Kur arrin këtë shpejtësi (shpejtësia e dytë kozmike) ai
shkëputet edhe nga sistemi diellor
Lëvizjet e trupave në fushën qendrore të Diellit
Lëvizjet e planetëve i binden ligjeve të Keplerit, të cilët nxirren teorikisht nga lëvizja e
trupave në fushë qendrore. Në rastin e sistemit diellor, ku masa e Diellit është
shumë më e madhe se masa e secilit planet (asteroid etj.), qendra e fushës bie afër
qendrës së Diellit.
Ligji I i Keplerit Planetët vërtiten rreth
Diellit në orbita eliptike në një nga
vatrat e të cilave ndodhet Dielli. Elipsat ndryshojnë pak nga rrethët.
Ligji II i Keplerit Planetët, vërtiten në orbitë me shpejtësi të tillë, që
shpejtësia sektoriale të jetë konstante, pra sipërfaqja që përshkruan rrezja
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vektore e planetit ndaj diellit, në njësinë e kohës të jetë konstante. Si pasojë, planetët lëvizin më shpejt në perihel dhe
më ngadalë në afel.
Ligji III i Keplerit
Raporti i katrorëve të periodave të planetëve është i barabartë me raportin e gjysmë-boshteve të
mëdhenj të elipsave. Ligjet e Keplerit veprojnë jo vetëm për sistemin Diellor, por edhe për trupat që
vërtiteten rreth Tokës (Hëna, satelitët, etj).
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1.9 HYRJE NË DINAMIKËN JOLINEARE
Termi “dinamika” sot ka kuptimin e një ndërdispline, që merret me studimin e sjelljes së sistemeve të
shumëllojëshme që evolojnë në kohë, me gjendjet e ekuilibrit dhe stabilitetin e sistemeve pranë këtyre gjendjeve.
Këto studime sillen në zgjidhjen e një sistemi ekuacionesh diferencialë zakonisht jo linear. Pavarësisht shembuj
sistemesh të tilë nga mekanika, elektronika, kima, biologjia etj, kjo disipinë e ka origjinën te dinamika e Njutonit, i
cili zgjidhi në mënyrë analitike problemin e dy trupave. Shkencëtarët pas tij u munduan të zgjidhnin analitikisht
problemeni e 3 trupave (Dielli, Toka, Hëna). Rezultoi që problemi ishte i vështirë dhe nuk kishte zgjidhje
analitike. Nga fundi i viteve 1800, Puankare futi një këndvështrim të ri në dinamikë, që theksonte çështje cilësore
më shumë se ato sasiore, si psh “A është sistemi diellor stabël përgjithmonë, apo eventualisht ka planetë që do të
largohen në infinit me kohën?”. Ai zhvilloi një qasje gjeomterike për të analizuar këto pyetje. Kjo qasje bëri që të
lulëzonte subjekti modern i dinamikës, me aplikime që shkojnë shumë larg mekanikës qiellore (në biologji, kimi,
gjeofizikë, etj). Ishte Puankare që dha shkëndiat e para mbi të ashtuquajturin “Kaos” . Ky është një sistem
deterministik (që përshkruhet nga një sistem ekuacionesh diferencialë) i cili ka një sjellje joperiodike që varet
shumë nga kushtet fillestare, kështu që e bëhet i pamundur parashikimin afatgjatë i gjendjes së sistemit.
Por kaosi mbeti në sfond deri në gjysmën e parë të shek XX, sepse dinamika u përqëndrua në oshilatorët
jolinearë dhe aplikimet e tyre të shumta në fizikë e inxhinjeri (në teknogjitë radio, radar, e lazer). Nga ana tjetër,
studimi i oshilatorëve jolinearë u stimulua nga zbulimi i një teknike të re matematike (që filloi me Van der Pol,
Andronov, Littlewood, etj) . Ndërkohë që metoda gjeometrike e Puankaresë u zgjerua për të sjellë një kuptim më
të thellë të mekanikës klasike (Birkhoff, Kolmogorov, etj).
Me prodhimin e kompjuterave të shpejtë në vitet 1970, u mundësuan eksperimente numerike me ekuacionet që
më parë ishte e pamundur zgjidhja e tyre për sistemet jolineare. Këto eksperimente e çuan Lorencin më 1963 në
zbulimin e lëvizjes kaotike dhe gjendjen e ashtuquajtur “strange attractor”. Ai studioi një model të thjeshtuar të
x
y x
shtjellave të konveksionit në atmosferë, që sjell në sistemin e ekuacioneve diferenciale jo lineare: y

z

rx y xz .
xy bz

ku σ, r, b >0 janë parametra.

Fig. 9.1

Ai gjeti që zgjidhja e sistemit të ekuacioneve
diferencialë nuk shkon asnjëherë në një gjendje
të vendosur ekulibri apo lëkundje të
qëndrueshme, por lëkundet në një mënyrë
aperiodike. Madje, për dy kushte fillestare që
ndryshonin shumë pak, sjelljet ishin krejtësisht
të ndryshme. Sistemi ishte i paparashikueshëmpsh një gabim i vogël në matjen e gjendjes
fillestare në atmosferë (ose në një sistem tjetër
kaotik) do të amplifikohej shpejt dhe
eventualisht parashikimi i motit do pengohej.
Lorenci tregoi se ka struktura në kaos – që kur
ploton zgjidhjen në tre dimensione jep pamjen e
treguar në figurë me formën e krahëve të
fluturës.
Ai argumentonte që ky sistem
ekuacionesh 3D duhet të jetë pambarimisht
kompleks kur projektohet në plan – sot ai
shikohet si shembull i fraktal-eve.

Lavjerrësi i thjeshtë (kujtesë)
Ekuacioni diferencial që del nga ligji i II i Njutonit në rastin ideal (kur mungon fërkimi), është:
i cili për kënde të vegjël (θ << 1) sillet në formën:

zgjidhja e të cilit është lëkundja harmonike:

me frekuencë këndore

ose periodë

ku θ0 dhe

φ përcaktohen nga kushtet filestare.
Në planin , , gjendja e lavjerësit të thjeshtë harmonik do të paraqitej nga
trajektorja e mbyllur si në fig. 9.3
Fig. 9.2
Çfarë kahu ka lëvizja (rrjedha) në këtë kurbë? Çfarë forme ka kjo kurbë?
Për të gjetur formën e kurbës nisemi nga fakti që energjia
e lavjersit është konstante, pra ne presim që trajektoret e lavjersit të të dalin nga:
E ,
konst.
Duke llogaritur energjinë, gjejmë:
fig. 9.3 barazojmë me zero derivatin e saj:

Duke e marrë θ0 si pikën më të lartë të lavjersit, pra :
Gjejmë ekuacionin:
i cili për θ << 1 bëhet:

Që paraqitet me rrethin e figurës
Për vlera të mëdha të θ0, psh për θ0 = π (E =2 mgl), ku nuk bëhet përafrimi i
mësipërm, ekuacioni i mësipërm bëhet:

Dhe ekuacioni i kurbës bëhet kosinus:
Ne e kuptojmë që kjo kurbë ndan lëvizjen lëkundëse (E < 2mgl) nga lëvizja
rrotulluese ((E > 2mgl).
Për oshilatorin pashuarje, jolinear ne mund të ndërtojmë këtë portret fazor

fig. 9.3

Portreti është periodik.
Pikat

janë pika të ekulibrit stabël (të qëndrueshëm) ose pika të fiksuara,

ndërsa pikat
janë pikat e fiksuara jostabël
Trajektoret duket sikur kryqëzohen, por jo, ato janë trajektore deterministike. Nëse trajektoret mbrijnë në këto
pika, lëvizja ndalon, duke dhënë jostabilitet. Po ne do të shohim se duhet një kohë infinit për të mbritur në këto
pika.
Ekuacionet diferenciale të dinamikës jo-lineare
Duke u nisur nga shembuli i lavjerësit jolinear, ne vijmë në sistemin e ekuacioneve diferenciale:
ku

Pikat e ekulibrit, pikat fikse, janë pikat e trajektoreve në hapësirën fazore ku lëvizja ndalon, pra:

Për lavjerësin, kjo do të thotë:
Meqë x1 (pra θ) është periodik, ka vetëm dy pika të dallueshme :
dhe

Intuitivisht ne kuptojmë se e para është pika fikse stabël e dy pika fikse jostabël
ODE lineare
Një sistem ekuacionesh diferenciale të zakonshëm (ODE) do të ishte linear kur ka formën:
ose ne trajte matricore:

Ku

dhe

Në këtë sistem linear duket se pikë fiske u

0 është vetëm u

0 dhe zgjidhja e përgjithëshme është:

ku λ1 e λ2 janë vlerat vehtiake të matricës A ndërsa c1 e c2 janë vektorët vehtiakë të A.
α1 dhe α2 janë konstante që përcaktohen nga kushtet fillestare.
Cilat janë mundësitë e stabilitetit?
1. Kur λ1 e λ2 janë reale:
a) Kur λ1 < 0 dhe λ2 < 0, atëhere u(t) → 0 kur t →∞
(stabël)
b) Kur λ1 > 0 dhe λ2 > 0, atëhere u(t) → ∞ kur t →∞
(jo stabël)
c) Kur λ1 < 0 < λ2
Kur u (0) eshte shumfish i c1 atëhere u(t) → 0 kur t →∞
Kur u (0) eshte shumfish i c2 atëhere u(t) → ∞ kur t →∞
(pika “saddle unstable”)
2. Kur λ1 e λ2 janë të dyja komplekse:

λ = p ± i q.

Duke supozuar se u (t ) është reale, atëhere:
( 1 e 1 janë formuar si kombinim linear i vektorëve vehtiakë të A dhe kushteve filestare)
Ka tre mundësi:
a) Re(λ) = p > 0, jostabël (fig.)
b) p<0, stabël
c) p = 0, marxhinalisht stabël

ODE jolineare
Një sistem ekuacionesh diferenciale jo lineare:
i ka funksione f1 e f2 jolineare.
x*
Supozojmë se 1* është një pikë fikse. A është ajo stabël?
x2
E të jetë ui -= xi – xi* një shmangie e vogël nga pika fikse. Nga zbërthimi në seri Tejlori afër pikës fikse, kemi:

Ku termi i parë bëhet zero sepse jemi në pikën fikse. Nga ana tjetër kemi ui
diferneciale jolineare përafrohen me :

xi

, ku

quhet edhe Jakobiani i matricës f në pikën fikse x * .
Nëse e zbatojmë këtë për lavjerrësin, do kishim:

Për pikën fikse
Atëhere problemi sillet në problemin linear.

dhe për pikën fikse

fi ( x1 , x2 ) , prandaj ekuacionet

Vëllimi në hapësirën fazore
Nëpërmjet shembullit të lavjerrësit, ne tregojmë që për sistemet pa fërkim, vëllimi (ose sipërfaqja) në hapësirën
fazore ruhet. Ndërsa për sistemet disipative ky vëllim nuk ruhet.
Në rastin 3D, sistemi dinamik përshkruhet nga ekuacionet:
Ose

dx
.
dt
Le ta zemë se kemi një bashkësi rrjedhash me kushte fillestare të ndryshme, që përfshihen brenda një vëllimi V në
hapësirën fazore, e pas një kohe, ato zenë vëllimin V’
Këto ekuacione përshkruajnë një “rrjedhë” me shpejtësi

Shënojmë:
S –sipërfaqen që kufizon vëllimin;
ρ – densitetin e kushteve fillestare në V

f - ritmi i rrjedhjes së pikave (trajektoret që lindin nga kushtet r
ndryshme fillestare) – nëpër njësinë e sipërfaqes pingul me drejtimin e
rrjedhjes.
ds – një element pmv të sipërfaqes
n - vektorin njësi të normales së jashtme në ds.
Fluksi i pikave nëpër sipërfaqen S, është:
Nga ligji i ruajtjes së masës (numrit të

pikave), kemi:

Duke kthyer integralin sipërfaqësor në integral vëllimor, sipas teoremës së Gausit, kemi:
Që nga duke çuar në limitin zero vëllimin, gjejmë për çdo pikë të vëlimit,
relacionin:

Gjatë lëvizjes në hapësirën fazore forma e vëllimit mund të ndryshojë, por numri i pikave në të nuk ndryshon.
Llogaritim derivatin: dρ/dt:
Ndërkohë që numri i pikave është N = ρV:

dN
dt

V

dr
dt

r

dV
dt

0

Si rezultat marim:

Kur

- vëllimi fazor nuk ndryshon. Sistemi është konservativ ose Hamiltonian

Kur
dispativë.
Psh, më rastin e lavjerësit

vëllimi fazor ngjishet Karakteristikë kjo e sistemeve
po të llogaritet:

,
sistemi është konservativ dhe pamja në hapësirën fazore tregohet në fig,

Oshilatori me shuarje
Ekuacioni diferencial i oshilatorit me shuarje sillet në trajtën:
ku ω2 = g/l dhe γ – koeficienti i shuarjes.
Për << 1 , energjia e plotë shkruhet:
(duke përafruar enegjinë potenciale mgl(1- cos ) me mgl 2/2)
Duke kryer derivatin kohor të saj, gjejmë:
=

Duke marë ml2 = 1 , gjejmë:
dE
dt
dE
dt
dE
dt

0
0
0

Portreti fazor i oshilatorit me shuarje, del pasi gjejmë pikat fikse:

Ose
Vlera vehtiake të sistemit janë zgjidhjet e ekuacionit:
Që dalin:

Duke supozuar se kemi shuarje të dobët ( γ << ω) :
Gjemë zgjidhjen:
Ku

0

dhe φ përcaktohen nga ksuhtet fillestare.

Kur γ > 0 trajektoret spirale shkojnë drejt stabël (fig.)
Kur γ = 0 tarjektoret janë marxhinalisht stabël (lëkundje
periodike (fig)
Kur γ < 0 trajektoret janë jo stabël (spirale që largohen)
Duket se vëllimi në hapësirën fazore për oshilatorin me shuarje (- γ < 0) ngjishet si në figurë:

Ekuacioni Van der Pol
Në ekuacionin linear të oshilatorit me shuarje
Konsiderojmë se koeficienti i shuarjes varet nga γ( ) , në mënyrë të tillë që kur | | > θ0 , γ( ) > 0 dhe kur | | <
θ0 , γ( ) < 0. Ose duke e shprehur me anë të një formule, për një kufi të = 0:

Duke zëvendësuar te ekuacioni i oshilatorit me shuarje , gjejmë ekaucionin e njohur të Van De Pol-it (1920)
për qarqet elektrike jolineare që u përdorën në radiot e para) :

Dmth për rryma të larta ka rezistencë pozitive dhe për rryma të vogla ka rezistencë negative (tub vakumi).
Sjellja dinamike është: lëkundjet e mëdha shuhen , ndërsa lëkundjet e vogla rriten.
E shkruajmë ekuacionin në formën pa dimensione duke zëvendësuar:

Shënojmë

me

konstanten që njihet si parametër kontrolli
Si do të jetë portreti fazor i këtij sistemi:

Kur amplituda e lëkundjeve është e vogël (

max

< 1) , ne kemi

shuarje negative , trajektoret janë spirale që
largohen (fig)
Kur amplituda e lëkundjeve është e madhe (

max

> 1) ,

ne kemi
shuarje pozitive, trajektoret
janë spirale që afrohen (fig)

Intuitivisht, ne presim një trajektore të mbyllur që ndan dy rastet
(fig).
Kjo trajektore quhet cikli limit.
Për >0 , cikli limit është një atraktor (dhe është stabël)
Ky është një lloj i ri atraktori. Në vend që të paraqesë një pikë të vetme fikse, ai paraqet lëkundje stabël. Ka
shembuj të shumtë në natyrë për këtë lloj atraktori: rrahjet e zemrës, ciklet ditore të temperaturës së trupit të
njeriut, etj. Perturbimet e vogla e kthejnë sistemin te cikli standard.

Kap. 2 VALË MEKANIKE DHE AKUSTIKA
Hyrje
Metodat e mekanikës, që kemi shqyrtuar deri tani, vlejnë vetëm për sisteme mekanike me numër të fundëm,
të numërueshëm gradësh lirie. Por, në praktikë kemi të bëjmë me sisteme të vazhduar, ose siç thuhen ndryshe me
mjedise të vazhduar, ku seicila pikë e mjedisit merr pjesë në lëvizje. Lëvizja e sistemeve të tilla nuk
karakterizohet me nje numër të fundëm të numërueshëm kordinatash, por me funksione të vazhduar të
kordinatave dhe kohës.
Metoda e studimit të sistemeve të tilla konsiston në përafrimin e sistemit të vazhduar me një sistem diskret
dhe kalimin në limit në ekuacionet e lëvizjes. Për të ilustruar këtë metodë po shqyrtojmë një rast, që është
problemi i lëkundjeve gjatësore në një
shufër elastike. Shufra përafrohet me një
a
seri pikash me masë të njëjtë m , në
k
k
k
k
largësi të njëjtë a nga njera tjetra, të
lidhura me susta elastike me koeficient
m
m
m
elasticiteti k (shih fig. h.1). Le ta zemë se
m
i është zhvendosja e pikës së i – të nga
pozicioni i ekuilibrit. Energjia kinetike e
të gjitha pikave është :
i+
i
i1
1
1
T   m i2 ,
2 i
dhe energjia potenciale është :
Figura h.1
U 

1
2
k   i 1   i  .

2 i

Kështu që funksioni i Lagranzhit është:
1
1
2
L  T  U   m i2   k   i 1  i 
2 i
2 i
Duke zbatuar ekuacionin e Lagranzhit për pikën e i –të;

d  L

dt   i

 L
 0,



i


gjejmë:

m
   
   
(*)
 i  k  a   i 1 2 i   k  a   i 2 i 1   0
a
 a

 a

Kur kalojmë në limitin e vazhduar, zhvendosja e pikës së i-të bëhet një funksion i vahduar i kordinatës së pikës
m
dhe kohës : (x,t) dhe kur a  0 , kemi
  l , ku l - është densiteti linear i shufrës (masa për njësinë e
a
gjatësisë së shufrës), ndërsa ka  ES , ku E është i ashtuquajturi moduli i Jung-ut dhe S seksioni tërthor i
shufrës. Kujtojmë këtu ligjin e Hukut për deformimin elastik të zgjatje/ngjeshje:
F
l
  i
,
E
 E  i 1
S
l
a
i cili po të krahasohet me shprehjet e forcave tek ekuacioni (*) del barazimi ka = ES . Nga ana tjetër, limitet e
termave të forcave janë:

lim a 0
lim a 0

 i 1   i
a

 i   i 1
a

 lim a 0
 lim a 0

 ( x  a)   ( x)
a

 ( x)   ( x  a)
a



 ( x )
x x



 ( x )
x x  a

  
  

 

2
 x  x  x  x  a  
lim a 0
 2
a
x
Kështu që në limitin e vazhduar ekuacioni i
lëvizjes, sillet në ekuacionin:

X3

 2
 2
l  2  E  S  2 =0
t
x
Ose po të pjestojmë me S këtë ekuacion dhe të

dl

P

u
r

l

  , që është densiteti
S
vëllimor i shufrës, ekuacioni sillet në një formë
të njohur:

zevendësojmë

r

2

y

përhapjes së valëve është : V gj 

dl’

r'
r’+dr’

2

y

0
t
x2
për përhapjen e valëve elastike në shufër (valë
gjatësore) sipas drejtimit x, ku shpejtësia e
2

P’

r+dr

E

E



O

X2
Fig. 1.1

.

X1

1.1 Përshkrimi i lëvizjes së mjediseve të vazhduar
Mjediset e vazhduar (trupa të ngurtë të deformueshëm apo fluide) do t’i shqyrtojmë si sisteme të vazhduar
(kontinum). Me pikë të trupit nuk do të kuptojmë një atom apo një molekulë të trupit, por do të kuptojmë një
vëllim fizikisht pambarimisht të vogël. Pra, një “grimcë” përmban një numër të madh atomesh (molekulash) por
ka vëllim pambarimisht të vogël në krahasim me vëllimin e trupit. Bashkësia e këtyre “grimcave” formon
strukturën e vazhduar të trupit.
Nën veprimin e forcave të jashtme, trupat deformohen, d.m.th. ndryshojnë formën dhe vëllimin e tyre. Në
përgjithësi, çdo pikë e trupit zhvendoset gjatë deformimit. Pozicioni i një pike çfardo të trupit, para deformimit
përcaktohet nga rreze-vektori r, ose kordinatat karteziane x1 = x , x2 = y , x3 = z (fig. 1.1) . Gjatë deformimit,
pika ze pozicionin r’ me kordinata x’i (i = 1, 2, 3). Zhvendosja e pikës së dhënë, gjatë deformimit, jepet nga
vektori i zhvendosjes:
u = r’ – r me përbërëse: ui = x’i – xi , ku i = 1, 2, 3
(1.1)
Kuptohet që kordinatat x’i janë funksione të kordinatave xi të pikës para deformimit, po kështu janë edhe
përbërëset e vektorit të zhvendosjes ui ose vetë vektori i zhvendosjes është funksion edhe i kordinatave të pikës
dhe i kohës në përgjithësi: u(x1, x2, x3, t ). Ky quhet përshkrim Eulerian i lëvizjes. Dhënia e këtij funksioni në
çdo moment kohe përcakton lëvizjen dhe deformimin e trupit në çdo moment kohe.
Gjatë lëvizjes së kontinumit, largësitë midis pikave të trupit ndryshojnë. Le të shqyrtojmë dy pika çfardo të
trupit që janë pambarimisht afër njera tjetrës. Para deformimit, largësia midis këtyre pikave është:

dl  dx 12  dx 22  dx 32
Gjatë deformimit, kjo largësi bëhet dl’ me komponente dx’i = dxi + dui
dl '  dx ' dx ' dx '
2
1

2
2

2
3

dl '  dx '  dx i  du i 
3

ose

2

i 1

(1.2)

3

2
i

i 1

2

(1.3)

Duke ditur se ui janë funksione të tri variablave, diferenciali i plotë i tyre është:
3 u
i
du i  
 dx k ,
k  1 x k
duke e zevendësuar këtë në barazimin (1.3), dhe duke kryer katrorin e binomit brenda shumës, do gjejmë:
3 3 
3
u
u
u u 
dl '2  dl 2   i  k   l  l dx i  dx k ose:
x i l 1 x i x k 
i 1 k 1 x k
3

3

dl ' 2  dl 2  2    u ik  dx i  dx k
i 1 k 1

(1.4)

Madje shpesh e heqim shënjën e shumimit duke nënkuptuar marveshejen e Ajnshtajinit: aty ku indekset përsërite,
nënkuptojmë shumimin sipas indeksit që përsëritet:
dl'2 = dl2 + 2uik dxidxk
ku me uik janë shënuar elementet e tenzorit të rangut të dytë:
3
1  u i u k
u u 

u ik 

 l  l 
(1.5)
2  x k x i l 1 x i x k 
që quhet tenzor i deformimeve . Ai është një tenzor simetrik : uik = uki .
Në rastin e deformimeve të vogla, derivatet ui / xk janë të vogla. Kështu që termat e (1.5) që përmabjnë
produkte të këtyre derivateve janë pmv të një rendi më të lartë se trmat e tjerë dhe prandaj mund të neglizhohen.
Prandaj, për deformime të vogla, tenzori i deformimeve merret;
1  u
u 
u ik    i  k 
(1.6)
2  x k x i 
Ashtu si për çdo tenzor simetrik, tenzori i deformimeve mund diagonalizohet (të sillet vetëm në elemetet e
diagonales të ndryshëm nga zero) në çdo pikë të trupit të ngurtë. Kjo d.m.th se në çdo pikë të dhënë të trupit
mund të zgjidhet një sistem i tillë kordinativ -tri boshte reciprokisht pingule, që quhen boshtet kryesore të
tenzorit të deformimeve- në të cilin elemente të ndryshëm nga zero janë vetëm tri elementet e diagonales: u11 ,
u22 , u33 ; këto vlera që quhen edhe vlera kryesore të tenzorit mund të shënohen edhe si u1 , u2 , u3 . Duhet të
kemi parasysh se elementet e tenzorit të deformimeve janë funksione të kordinatave të pikës dhe nuk janë të
njëjta për të gjithë trupin siç ishte rasti i tenzorit të inercisë. Kjo do të thotë që, nëse është diagonalizuar tenzori i
deformimeve në ndonjë pikë të trupit, kjo nuk do të thotë se ai është i diagonalizuar për të gjitha pikat e trupit,
me përjashtim të rastit kur deformimi është homogjen (pra elementet e tenzorit të deformimeve janë të njëjta në
të gjitha pikat e trupit).
Nëse tenzori i deformimeve në një pikë të dhënë të trupit është sjellë në boshtet kryesorë (është
diagonalizuar), atëhere afër këasj pike, largësia midis pikave gjatë deformimit merr trajtën:
(1.7)
dl '2  (1  2u(1) )  dx12  (1  2u(2) )  dx22  (1  2u(3) )  dx32
Po ta krahasojmë këtë barazim me barazimin (1.3), del se përbërëset e largësive sipas boshteve kordinativë janë:

dx1 '  (1  2  u (1) )  dx1 , dx2 '  (1  2  u ( 2) )  dx2 , dx3 '  (1  2  u (3) )  dx3
Në rastin e deformimeve të vogla, këto barazime bëhen:
dx’1 = (1 + u(1))dx1 , dx’2 = (1 + u(2))dx2 , dx’3 = (1 + u(3))dx3 1
Që këtu del kuptimi fizik i vlerave kryesore të tenzorit të deformimeve u(1) , u(2) , u(3) :
dx '1 dx 1
dx '2 dx 2
dx '3 dx 3
(1.8)
u (1) 
,
u ( 2) 
,
u ( 3) 
,
dx 1
dx 2
dx 3
Seicila prej tyre paraqet zgjatjen/ngjeshjen relative sipas drejtimit përkatës 1, ose 2, ose 3
Pra, në fund të fundit, deformimi në çdo pikë të trupit sillet në 3 deformime të pavarura të
zgjatje/ngjeshjes sipas tri drejtimeve reciprokisht pingule. Këto drejtime janë boshtet kryesore të tenzorit të
deformimeve.
Shqyrtojmë një element vëllimor pambarimisht të vogël dV rreth pikës ku tenzori i deformimeve është i
diagonalizuar. Pas deformimit, ky vëllim bëhet:
dV’ = dx’1dx’2dx’3 = (1 + u(1))(1 + u(2))(1 + u(3))dx1 dx2 dx3
1

Është përdorur përafrimi (1+x)  = 1+x , kur x është një pmv. Në rastin tonë  = ½.

dV’ = (1 + u(1))(1 + u(2))(1 + u(3))dV
Duke neglizhuar madhësitë pmv të rendit të dytë dhe të tretë, ky barazim shkruhet:
dV’ = (1 + u(1) + u(2) + u(3))dV
Që këtu del kuptimi fizik i shumës së vlerave të diagonales së tenzorit (vlerat kryesore të tenzorit) ose siç thuhet
ndryshe gjurma e tenzorit:
dV 'dV
u(1) + u(2) + u(3) =
(1.9)
dV
Pra, gjurma e tenzorit paraqet ndryshimin relativ të vëllimit. Nga ana tjetër, kjo shumë paraqet edhe divergjencën
e vektorit të zhvendosjes, sepse:
u u
u
u1
u(i) =
, dhe divu= 1  2  3  u11  u 22  u 33  u (1)  u ( 2)  u (3)
(1.10)
x i
x 1 x 2 x 3
Tenzorin e deformimeve mund ta shkruajmë edhe në trajtën e shumës së dy tenzorëve, sepse seicili element i
tenzorit shkruhet:

 1  3


1  3
u ik  u ik    u ii    ik     u ii    ik
(1.11)
3  i 1 

 3  i 1 
Tenzori i parë (në kllapa katrore) e ka gjurmën (shumën e elementeve të diagonales) zero. Prandaj ky tenzor
paraqet një deformim që kryhet pa ndryshim të vëllimit, por me ndryshim të formës së trupit dhe quhet
deformimi i rrëshqitjes.
Tenzori i dytë ka elementë të ndryshëm nga zero vetëm në diagonale dhe seicili prej tyre është i njëjtë:


u11 = u22 = u33 = 1/3  u ii 
 i

Ky tenzor paraqet një deformim të zgjatje/ngjeshjes së njëjtë sipas të tri drejtimeve reciprokisht pingule, pra
paraqet një deformim të vëllimit pa ndryshuar formën e trupit. Ky tenzor quhet tenzori i zgjerimit/ngjeshjes
izotropike. Pra, në çdo pikë të trupit deformimi sillet në një deformim të rrëshqitjes dhe në një deformim të
zgjerimi/ngjeshjes izotropike.
2.2 Ligje dhe ekuacione bazë të lëvizjes së mjediseve të vazhduar
Në trupin e padeformuar, atomet (molekulat) ndodhen në gjendjen e ekuilibrit. Pra, nëse veçojmë një vëllim
çfardo brenda trupit, rezultantja e forcave që veprojnë mbi këtë vëllim nga ana e pjesëve të tjera të trupit dhe nga
trupa të jashtëm është zero.
Gjatë deformimit, atomet(molekulat) dalin nga pozicioni i ekulibrit që kishin. Si rezultat lindin forca, që
tentojnë t’i kthejnë molekulat në pozicion ekulibri. Këto forca
të brendëshme që lindin gjatë deformimeve quhen sforcime të
brendëshme. Këto forca që karakterizohen nga bashkëveprimi
molekular (atomik) kanë rreze të shkurtër veprimi (të rendit të
përmasave të atomeve ose molekulave). Në teorinë
e
P
n
elasticitetit, kjo rreze merret zero. Pra, nëse veçojmë ndonjë
dS
vëllim në trupin e ngurtë, pjesët e tjera të trupit veprojnë mbi
dF
këtë pjesë vetëm përgjatë sipërfaqes së kontaktit midis tyre.
Forcat e sforcimit janë forca sipërfaqësore, në dallim nga forcat
1
2
që ushtojnë trupat/fushat e jashtëme, të cilat janë forca
vëllimore si psh forca e gravitetit.
Për të karakterizuar shpërndarjen përgjatë sipërfaqeve të
forcave të sforcimit, futet kuptimi i tenzorit të sforcimeve.
Le të jetë dS një element pmv e sipërfaqes së kontaktit midis
dy pjesëve të trupit 1 dhe 2, në një pikë P të saj (shih fig. 2.1).
Fig. 2.1

Elementin e sipërfaqes mund ta marrim edhe si një vektor, me madhësi dS dhe i drejtuar sipas normales së
jashtme në sipërfaqen (n – është vektori njësi i këtij drejtimi). Normalja konsiderohet e jashtme kur është drejtuar
në kahen për jashtë vëllimit në shqyrtim. Psh, nëse shqyrtojmë pjesën 1 të trupit normalja e jashtëme është si në
figurën (2.1). Kështu sipërfaqja elementare në pikën P , si vektor do të ishte:
dS = dSn
Le të jetë dF forca sipërfaqësore (e sforcimit) që vepron përgjatë elementit të sipërfaqes dS . Forca për njësinë e
sipërfaqes do të ishte:
dF
n =
(2.1)
dS
e cila do varej qoftë nga pozicioni i pikës P në trup, ku merret elementi i sipërfaqes, por qoftë edhe nga orientimi
i kësaj sipëraqeje n. Ajo do të kishte përbërëset sipas bosteve kordinativë:
nx , ny , nz
Nëse normalja në sipërfaqe është e orientuar sipas boshtit të x – ve, atëhere forca për njësi të sipërfaqes do të
kishte përbërëset:
xx , xy , xz
Po kështu në rastet kur normalja në sipërfaqe është sipas drejtimit Y, do të kishim përbërëset:
yx , yy , yz
ose sipas boshtit Z:
zx , zy , zz
Në përgjithësi, kur normalja në sipërfaqe ka një orientim çfardo, forca për njësi të sipërfaqes do të karakterizohej
nga një 9-she elementesh:

ˆ =

 xx

 yx

 zx

 xy

 xz 

 yy

 yz 

 zy



 zz 

(2.2)

që formojnë një tenzor të rangut të dytë.
Do të quajmë tenzor të sforcimeve në pikën e dhënë, madhësinë:
dF
(2.3)
ˆ =
dS
e cila ka elementet (2.2), ku indeksi i parë tregon drejtimin e sipërfaqes dhe indeksi i dytë tregon përbërësen e
forcës. Psh, xz do të ishte përbërësja sipas boshtit Z e forcës në njësinë e sipërfaqes, orientimi i të cilës është
sipas boshtit X, e kështu për elementet e tjera.
Le të shqyrtomë kushtet e ekulibrit në trupat elastikë.
Konsiderojmë një element të vogël të trupit të ngurë, në formën e një piramide OABC, me tri faqe që shtrihen
përkatësisht në planet XOY, YOZ, ZOX dhe me bazë trekëndëshin e
çfardoshëm ABC (shih fig. 2.2). Kuptohet që sipërfaqet e të gjitha faqeve të
Z
piramidës si edhe vëllimi janë madhësi pambarimisht të vogla. Por, vëllimi
A
është një pmv e një rendi më të lartë se sipërfaqja e seicilës faqe. Prandaj forcat
n
Y vëllimore, të cilat janë proporcional me vëllimin, janë pmv të një rendi më të
O
lartë se forcat sipërfaqësore (forcat e sforcimeve), të cilat janë proporcional me
C
B
sipërfaqen. Kur të shqyrtojmë ekulibrin e trupit në shqyrtim do të neglizhojmë
X
forcat vëllimore, prandaj forcat që veprojnë janë:
Fig. 2.2
a) Forca që vepron në faqen ABC: ndSn , ku n tregon drejtimin e normales
mbi këtë faqe (me kahe përjashtë vëllimit në shqyrtim) dhe dSn është sipërfaqja
e kësaj faqeje.

b) Forca që vepron në faqen AOC:
- xdSx , ku x tregon drejtimin e normales mbi këtë faqe (me kahe
përjashtë vëllimit në shqyrtim, prandaj merret shenja -) dhe dSx është sipërfaqja e kësaj faqeje.
c) Forca që vepron në faqen AOB:
- ydSy , ku y tregon drejtimin e normales mbi këtë faqe (me kahe
përjashtë vëllimit në shqyrtim, prandaj merret shenja -) dhe dSy është sipërfaqja e kësaj faqeje.
d) Forca që vepron në faqen BOC:
- zdSz , ku z tregon drejtimin e normales mbi këtë faqe (me kahe
përjashtë vëllimit në shqyrtim, prandaj merret shenja -) dhe dSz është sipërfaqja e kësaj faqeje.
Kushti i ekuilibrit është që shuma e këtyre katër forcave të jetë zero. Po të shkruajmë këtë barazim për
përbërëset sipas boshtit OX, kemi:
nxdSn - xxdSx - yxdSy - zxdSz = 0
(2.4)
Nëse shënojmë me l, m, n kosinuset drejtues të normales n mbi faqen ABC, atëhere sipërfaqet e faqeve të
piramidës, shprehen: dSx = ldSn , dSy = mdSn , dSz = ndSn Duke i zevendësuar këto relacione në
barazimin (2.4), pasi thjeshtojmë me faktorin e përbashkët dSn , gjejmë:
nx = lxx + myx + nzx
(2.5)
Në mënyrë analoge,mund të nxjerrim kushtin e ekulibrit sipas drejtimit OY ose OZ:
ny = lxy + myy + nzy
(2.5’)
nz = lxz + myz + nzz
(2.5’’)
Kushti i ekulibrit, për një vëllim të fundëm të trupit, në prani të forcave vëllimore me densitet f (forca për njësi
të vëllimit), shkruhet:

f  dV  σ
V

n

 dS n  0

(2.6)

S

Ku V është vëllimi i trupit dhe S sipërfaqja që kufizon këtë vëllim, elemetet e të cilës dSn kanë normalen e
jashtëme n.
Po ta projektojmë këtë barazim vektorial, sipas një drejtimi i , ku i = 1, 2, 3 ose i = x , y, z , gjejmë:

f

 dV  σ ni  dS n  0

i

V

Duke përdorur këtu barazimet ( .2.5), marrim:

f

i

(2.7)

S





 dV   l  xi  m  yi  n  zi  dS n  0

V

(2.8)

S

Në bazë të teoremës së Gaussit, seicili nga tre integralet siparfaqësore të barazimit ( .2.9), shkruhet:



l  xi   dS n   xxi  dV ,  m   yi  dS n   yyi  dV , n  xi   dS n   zzi dV ,
S
V
S
V
S
V





Duke i zevendësuar këto në barazimin 2.8, gjejmë:



 
f i  xxi  yyi  zzi   dV  0 ,
V

(2.9)

Meqë vëllimi është i çfardoshëm, vijmë në kushtin e ekulibrit në çdo pikë të trupit:
 yi  zi

f i  xi 

0
(2.10)
x
y
z

 ki
0
k 1 x k
3

ose, shkurt:

fi 

fi 

 ki
0
xk

(2.10’)

ku indekset i dhe k marrin vlerat 1, 2, 3 ose x, y, z.
Barazimi (2.10) shpreh kushtin e ekulibrit ndaj translacionit, sepse del nga barazimi që shuma e forcave
është zero. Por, trupi mund të kryejë edhe lëvizje rrotulluese dhe kushti i ekulibrit ndaj rrotullimit shprehet nga
barazimi që shuma e momenteve të forcave vëllimore dhe forcave sipërfaqësore është zero. Psh, për projeksionin
e momenteve sipas drejtimit X, do të kishim:

y  f

z







 z  f y  dV   y   nz  z  ny  dS n  0

V

(2.11)

S

Nga ky barazim, duke kthyer integralet sipërfaqësore në integrale vëllimore sipas teoremës së Gausit, pasi të
kemi zevendësuar edhe barazimet (2.4) dhe (2.10), gjejmë se:
yz = zy ,
dhe njëlloj, duke shkruar barazimet analoge me (2.11) për përbërëset e momenteve sipas drejtimit Y ose Z, dhe
duke kryer veprimet analoge, gjejmë:
xz = zx , ose
yx = xy ,
pra, provohet kështu se tenzori i inercisë është një tenzor simetrik në kushtet e ekuilibrit:
ik = ki
(2.12)
Gjatë deformimit të trupave, forcat e sforcimit kryejnë punë. Kjo punë shkon në rritjen e energjisë potenciale
të trupit të deformuar, nëse deformimi është elastik. Nëse deformimi është plastik, kjo punë shkon në rritjen e
energjisë së brendëshme (termike) te trupit të deformuar.
Supozojmë se trupi i deformuar ndodhet në ekulibër. Në këtë gjendje, përfytyrojmë një rritje të zhvendosjes
virtuale të pikave të trupit nga u në u + u, ose në përbërëse: nga ui në ui+ ui , ku i = 1, 2, 3 ose x, y, z. Puna
që kryejnë forcat vëllimore dhe ato sipërfaqsore, është:
3





W     fi  ui  dV   ni  ui dS n 

(2.13)

Duke zevendësuar relacionet (2.5), e kthejmë integralin sipërfaqësor në integral vëllimor:
 ni  u i  dS n   l   xi  m   yi  n   zi  u i  dS n 
i 1 V

S
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x
y
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  zi 
dV
 
  u i dV    xi 
y
z 
x
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z 
V  x
V 
Pasi e zevendësojmë këtë integral në barazimin (2.13), termi i parë i këtij integrali thjeshtohet me integralin
vëllimor të barazimit (2.13) sipas kushtit (2.10). Kështu që mbetet:
u
u
u 

W     xi 
  yi 
  zi 
(2.14)
 dV
x
y
z 
i


 u
Duke ndryshuar renditjen e derivimit me atë të variacionit (   i
 xk

 ui 
 
), gjejmë:
xk


 ui 
  dV     ki  uik  dV
(2.15)
i k V
i k V
 xk 
ku, uik është tenzori i deformimeve. Po të shënojmë me  densitetin e energjisë potenciale (energjia potenciale
për njësi vëllimi) të deformimit elastik, atëhere diferenciali i plotë i tij shprehet:

W     ki   

d =



ik

i

 du ik

(2.16)

k

Që nga duket se, seicili komponent i tenzorit të sforcimeve është derivati i pjesëshëm i densitetit të energjisë
potenenciale në lidhje me komponenten përkatëse të tenzorit të deformimeve:

(2.17)
 ik 
u ik
ku, densiteti i energjisë potenciale të deformimit është funksion i komponenteve të tenzorit të deformimeve. Ai
merret një funksion kuadratik i këtyre komponenteve, në trajtën:



1 3 3 3 3
   u  u
2 i 1 k 1 l 1 m 1 iklm ik lm

(2.18)

ku, koeficientët iklm (gjithsejt 81 koeficientë) karakterizojnë vetitë elastike t trupit.
Duke zbatuar relacionin ( .2.17) për këtë densitet të energjisë potenciale, gjejmë të ashtuquajturin Ligji i Hukut :
3

3

ik   iklm  u lm

(2.19)

l 1 k 1

sipas të cilit, për deformime të vogla komponentet e tenzorit të sforcimeve janë funksione lineare të
komponeneteve të tenzorit të deformimeve. Në fizikën e përgjithëshme, ligji i Hukut që shpreh lidhjen midis
sforcimeve dhe deformimeve, shprehet: për deformime të vogla, sforcimi është në përjestim të drejtë me
deformimin përkatës. Ndërsa këtu çdo komponent i sforcimit lidhet, në përgjithësi, me të gjitha komponentet e
deformimit. Sigurisht lidhja (2.19) thjeshtohet po të mrrim parasysh simetritë e termave (psh 1232 = 3212 ) dhe
rezulton se numri i koeficientëve të pavarur që karakterizojnë vetitë elastike të trupave është maksimumi 21. Ky
maksimum është për një trup që nuk ka asnjë simetri, është komplet anizotrop. Për çdo trup kristalin, që ka
simetri të caktuar numri i koeficientëve të elasticitetit reduktohet akoma më tej. Psh, për kristalet me simetri
kubike ky numër është tre.
Le të shqyrtojmë rastin më të thjeshtë, që është një trup komplet izotrop dhe homogjen. Nga kushti i
izotropisë, del se densiteti i energjisë potenciale nuk duhet të varet nga drejtimi i deformimit, pra nuk duhet të
ndryshojë ndaj rrotullimit rreth boshteve të çfardoshëm. Provohet se për këtë rast, densiteti i energjisë potenciale
merret:
2

3
3
1
1
      uii      uik 2
2  i 1 
2 i ,k 1

(2.20)

Kështu, në këtë rast, numri i konstanteve elastike të pavaraura reduktohet vetëm në dy:  dhe  , që quhen
koeficientët e Lameut . Duke zbatuar relacionin ( 2.17), gjejmë shprehjen e ligjit të Hukut për këtë rast:


3



 ik      uii    ik  2  uik

(2.21)
 i 1 
ku, ik është i ashtuquajturi simboli Kronekerit.
Raste të thjeshta deformimesh
Le ta zbatojmë ligjin e Hukut (2.21) për disa raste deformimesh homogjene.
a) Ngjeshja izotrope
Le ta zemë se sforcimi në çdo pikë të trupit është si në trajtën e shtypjes në lëngje, pra që nuk varet nga orientimi
i sipërfaqes:
ik = - p ik
ku ik është simboli i Kronekerit, pra merr vlera 1 kur i = k dhe merr vlera 0 kur i  k dhe p është shtypja
(forca për njësi të sipërfaqes). Në këtë rast themi se trupi ndohdet në një ngjeshje izotrope (të njëjtë nga të gjitha
drejtimet) dhe forca e sforcimit në çdo pikë është pingul me sipërfaqen me kahe përbrenda trupit.
Nga ligji i Hukut ( .4. 9), del se përbërset e tenzorit të deformimeve jashtë diagonales janë zero:
uik = 0
për i  k
Ndërsa përbërëset në diagonale janë të barabarta me njera tjetrën, ose sa 1/3 e shumës së tyre:
u11 = u22 = u33 = divu / 3
ku divu = u11 + u22 + u33 , dhe fizikisht karakterizon ndryshimin relativ të vëllimit. Nga barazimi (2.21), del
se: - p = divu + divu/3
që nga del :
divu = - p / ( + 2 /3)
Shenja minus tregon se rritja e shtypjes shoqërohet me ngjeshjen (zvogëlimin) e vëllimit. Zakonisht merret si
karakteristikë e trupit, moduli i ngjeshjes vëllimore :

p
=  + 2 /3
div u
vlerat e koficientëve të Lameut: λ + 2 /3 > 0
K = 

i cili është gjithnjë pozitiv, dhe këtej del një kufizim për

b) Ngjeshja/zgjatja një boshtore
Le ta zemë se të gjithë komponentet e tenzorit të sforcimeve janë zero me përjashtim të të njeri, psh
vetëm
11  0 . Është rasti kur një shufër zgjatet ose ngjeshet në drejtimin e vetë shufrës (drejtimi 1 ose x). Nga ligji i
Hukut ( .2.21), del se
 11    divu  2  u11
uik = 0

për i  k

dhe

0    divu  2  u22
0    divu  2  u33

Duke i mbledhur barazimet, nxjerrim:
u11 =

divu = 11 / (2 + 3 ) , u22 = u33 = -

 11  
,
2   2  3   

 11      
   2  3 

Në këtë rast, futet kuptimi i një koeficienti tjetër, që quhet koeficient i Puassonit. Ai karakterizon raportin e
deformimit relativ të përmasave tërthore të shufrës me deformimin relativ të zgjatje/ngjeshjes:
u

   22 
u11 2     
Shenja minus tregon se gjatë zgjatjes së shufrës (u11>0) , përmasat terthore të shufrës zvogëlohen. Duke
krahasuar barazimin (), me ligjin e Hukut, që jepet në fizikën e përgjithëshme :
l
1 F
,
 
l
E S
del se moduli i Jung-ut E , shprehet nëpërmjet koeficientëve të Lameut, nga barazimi:
 2  3 
E = 
  
c) Rrëshqitja
Le ta zemë se i vetmi komponent i vetëm i tenzorit të sforcimeve është vetëm njeri jashtë diagonales, psh 12  0
(kuptohet që edhe 21  0 ) , dhe të gjithë komponenet e tjera janë zero. Në këtë rast themi se kemi vetëm një
sfrocim tangencial i cili shkakton deformimin e rrëshqitjes, pra deformimin ku ndryshon forma e trupit, por jo
vëllimi i tij.
Me të vërtetë, nga ligji i Hukut (2.21), del se të gjithë komponentet e tenzorit të deformimeve uik janë zero,
me përjashtim të u12 = u21 , i cili del:
1
2u12    12
( ku 2u12 jep kendin e rreshqitjes)

i cili po të krahasohet me ligjin e Huk-ut nga Fizika e përgjithëshme, tregon se koeficienti i Lameut  është
thjeshtë moduli i rrëshqitjes.
Nga këto që thamë për tri rastet e shqyrtuara të deformimeve, duket se ka vetëm dy koeficientë të pavarur që
karakterizojnë vetitë elastike të një trupi komplet homogjen dhe izotrop. Ne zgjodhëm si koeficientë të tillë të
pavarur  dhe  . Por, mund të zgjidhet çdo dyshe tjetër dhe të shprehen të gjithë koeficientët e tjerë në lidhje
me këtë dyshe. Psh, mund të zgjidhen koeficientë të pavarur: moduli i Jung-ut E dhe moduli i rrëshqitjes  dhe
atëhere të gjithë koeficientët e tjerë si  ,  , K etj. shprehen në lidhje me  dhe  .

Ekuacioni i lëvizjes së mjediseve elastikë
Deri tani, kemi studiuar ekulibrin e trupave të deformuar. Le të nxjerrim tani ekuacionin e lëvizjes.
Konsiderojmë një vëllim V të trupit që deformohet në mënyrë elastike. Zbatojmë për këtë vëllim, ligjin e dytë të
Njutonit. Nxitimi i çdo vëllimi elementar të trupit, është derivati i plotë kohor i rendit të dytë i zhvendosjes d2u
/dt2 . Ndërsa forcat që veprojnë mbi këtë vëllim, merren nga shuma e forcave vëllimore dhe shuma e forcave
sipërfaqësore (forcat e sforcimit). Të parat merren nga integrimi vëllimor i densitetit të forcave vëllimore f
(forca për njësi të vëllimit), ndërsa të dytat nga integrimi, në sipërfaqen që kufizon vëllimin e dhënë, i densitetit
të forcave të sforcimit n (ku n është treguar drejtimi i normales mbi sipërfaqe):
d 2u

  dt

2

 dV 

V

f  dV  σ

n

 dS n

(2.22)

V

ku,  është densiteti vëllimor i masës së trupit, e cila mund të jetë funksion i kordinatave të pikë.
Le ta shkruajmë barazimin (2.22) në përbërëset e tij sipas bosteve kordinativë X, Y, Z ose 1, 2, 3:
d 2u i

  dt
V

2

 dV 

f

i

 dV  σ ni  dS n

(2.23)

V

ku, i = 1, 2, 3 Integrali sipërfaqësor mund të kthehet në integral vëllimor. Pas kësaj, barazimi i mësipërm
shkruhet:
3

d 2u
 
(2.24)
  dt 2i  dV  f i   x ik   dV
k 1
k
V
V
Duke qenë se vëllimi është i çfardoshëm, vijmë athëhere në ekuacionin diferencial që kënaqet në çdo pikë të
trupit, pra në ekuacionin e lëvizjes së trupit elastik:
3
d 2u i

  2  f i   ik
(2.25)
dt
k 1 x k
Bëjmë këtu një vërrejtje lidhur me derivatin e plotë kohor,

d
i cili është:
dt

3
3
d




 
 xk    vk 
, ku vk janë përbërëset e shpejtësisë. Por, në rastin e trupave të ngurtë,
dt t k 1 xk
t k 1
xk

shpejtësitë e deformimit si edhe vetë deformimet (zhvendosjet) janë të vogla. Prandaj, termat produkt v k 


x k

d

dhe
mund të mos dallohen.
dt
t
Le ta zbatojmë ekuacionin e lëvizjes për trupat homogjenë dhe izotropë, për të cilët ligji i Hukut mund të
shkruhet në trajtën (2.21). Mbas zevendësimit të (2.21) në ekuacionin (2.25), gjejmë:
3
  divu 
d 2u
u
  2 i  fi   
 2    ik
(2.26)
dt
xi
k 1 xk
janë të vogla, pra mund të neglizhohen dhe drivatet

ku, kemi konsideruar se koeficientët  dhe  janë konstante. Duke zevendësuar në (2.26), shprehjen e tenzorit
1  u
u 
të deformimev: u ik    i  k  , gjejmë:
2  x k x i 
3
  divu 

d 2ui
 2 uk 

f







u

 i 

i
dt 2
xi
k 1 xi xk 

ku operatori i ashtuquajtuar i Laplasit (laplasiani) është:



(2.27)

 = 2 =
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x12 x 22 x32 k 1x k2

Termi i fundit në barazimin (2.27), shkruhet:
 2u k
  uk  divu 



,

xi  k xk 
xi
k xi xk
dhe ekuacioni i lëvizjes së trupave elastikë, shkruhet në trajtën:
  divu 
d 2u
  2 i  f i  (   ) 
   ui ,
dt
xi

ose në trajtë vektoriale, ai shkruhet:
d 2u
  2  f  (   )  grad  divu     u
dt

(2.28)

Valët elastike në mjedisin e vazhduar
Në rastin e përhapjes së valëve elastike të deformimit në trupat e ngurtë, forcat volumore janë të vogla në
krahasim me termat e tjerë. Duke neglizhuar këtë term, marrim ekuacionin e përhapjes së valëve elastike në
trupat e ngurtë:
d 2u
 (   )  grad  divu   (  / 2)  u
(2.29)
dt 2
Le ta ndajmë vektorin e zhvendosjes u në dy pjesë:
u = u + u2
ku, njera pjesë u1 e ka rotorin zero (fushë shtjellore) dhe tjetra u2 e ka divergjencën zero, pra:
rot u1 = 0 ose rot u = rot u2 = 
dhe
div u2 = 0 ose div u = div u2 = 
Duke marrë një herë divergjencën dhe një herë rotorin e të dy anëve të barazimit (2.29), gjejmë:
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(2.30)

(2.31)

Ketu duket se ekuacioni i parë (2.30) paraqet ekuacionin e përhapjes së valëve zgjerim/ngjeshje. Këto janë valë
skalare, ku funksioni valor  është skalar dhe paraqet deformimin relativ të vëllimit (zgjerim/ngjeshje), sepse
është shuma e elementeve të diagonales së tenzorit të deformimeve. Kjo valë përhapet me shpejtësinë:

Vgj 


E'




(2.32)

Ekuacioni i dytë (2.32) paraet ekuacionin e përhapjes së valëve të rrëshqitjes. Këto janë valë vektoriale, ku
funksioni valor është një vektor  dhe përbërëset e tij paraqesin elemete të të tenzorit të deformimive të
rrëshqitjes. Këto valë përhapen me shpejtësi:

Vt 


G




(2.33)

Në fakt, mund të provojmë që valët e para janë valë gjatësore ndërsa të dytat janë valë tërthore. Me të vërtetë, e
zemë se vala përhapet sipas drejtimit X. Për valët plane, kemi:

df df

 0 , për çdo funksion f, pra edhe për përbërëset e vektorit u1 dhe nga barazimi rot u1 = 0 ose
dy dz
u1z
u1x u1z
 0;

 0 , del
x
z
x
pra të gjithë derivatet e u1z sipas tri drejtimeve janë zero. Gjithashtu nxjerrim edhe për përbërësen Y, pra të
gjitha derivatet e u1y janë zero. Meqë u1z dhe u1y janë konstante, ato nuk luajnë rol në procesin valor. Mbetet
vetëm u1x e cila është sipas drejtimit të përhapjes së valëve. Kështu valët ( 2.30) janë valë gjatësore.
u2 y u2 z
u2 x

 0 meqënëse shqyrtohen valë plane dhe po
Nga barazimi divu2 = 0 del
 0 sepse
y
z
x

kështu edhe

u2 x u2 x

 0 . D.m.th. përbërësja e zhvendosjes sipas drejtimit të përhapjes së valëve është
y
z

konstante që mund të merret zero (nuk luan rol në përhapjen e valëve). Pra, valët (2.31) janë valë tërthore.
2.3 Dinamika e fluideve
Siç dihet me fluide kuptohen lëngje ose gaze, të cilat do t’i konsiderojmë si mjedise të vazhduar, pra do të
zbatojmë ato që kemi thënë për mjediset e deformueshëm.
Fluidi konsiderohet ideal nëse në të mungojnë sforcimet tangenciale, d.m.th:
ik = 0 , për i  k
( 3.1)
Pra, forcat e sforcimit janë gjithkund pingul me çfardo sipërfaqe që merret në fluidet ideale. Për fluidet që janë në
prehje, kjo është gjithnjë e vërtetë. Por, për fluidet në lëvizje, janë të pranishme forcat e vizkozitetit që japin
përbërëse tangenciale të tenzorit të sforcimeve. Nëse këto forca mund të neglizhohen, atëhere fluidi mund të
konsiderohet ideal. Për fluide ideale, që tenzori i sforcimeve të jetë diagonal dhe izotrop, duhet që ai të ketë
trajtën:
ik = - p ik
( 3.2)
ku, p është shtypja në fluid, e cila është në përgjithësi funksion i kordinatave të pikës në fluid dhe i kohës. ik
është i ashtuquajturi simboli i Kronekerit, i cili merr vlera 1 kur i = k dhe vlera 0 kur i  k. Shenja minus në
barazimin (3.2) tregon se forca e sforcimit që është gjithnjë pingul me sipërfaqen, ka kahen për në brendësi
vëllimit të fluidit në shqyrtim.
Për gjetjen e ekuacionit të lëvizjes së fluidit ideal, nisemi nga ekuacioni i lëvizjes së trupave të vazhduar
(2.24):
3 
d
ik
( 3.3)
 dV
 ui  dV   fi  dV   
dt V

x
k

1
V
V
k
ku tashmë ui janë përbërëset e vektorit të shpejtësisë së fluid u (fusha e shpejtësisë, e cila është në përgjithësi
funksion i kordinatave dhe kohës). Termi i anës së majtë shpreh shpejtësinë e ndryshimit të impulsit të një
vëllimi të fundëm në fluid. Termi i parë i anës së djathtë shpreh forcën vëllimore që vepron në këtë vëllim. Termi
i dytë i anës së djathtë shpreh veprimin e forcave të sforcimit. Shprehja nën integral tek ky term, për fluidin ideal,
shkruhet:
3  p   
p
ik


xk
xi
k 1
Ndërsa termi i anës së majtë të ekuacionit ( . 3.19), shkruhet:
d
d    ui  dV 
du
    i dV ,
   ui  dV  
dt V
dt
dt
V
V
dhe ekuacioni (3.3), shkruhet:

  
V

du i
p
 dV   fi  dV  
 dV ,
dt
V
V xi

Meqë ky barazim shkruhet për çdo vëllim në fluid, atëhere merret ekuacioni diferencial, që vlen për çdo pikë në
fluid:
du
p
( 3.4)
  i  fi 
dt
xi
Ky quhet ekuacioni i Ejlerit për lëvizjen e fluideve ideale. Ai mund të shkruhet edhe në trajtë vektoriale:
du
( 3.5)

 f  grad p
dt
Duhet të kemi parasysh që derivati i plotë kohor në fluide, shpreh shpejtësinë e ndryshimit të fushës së
3
3
d




shpejtësisë e cila është funksion i kordinatave të pikës dhe kohës. Pra,
 
 xk    vk 
dt t k 1 xk
t k 1
xk
dhe termi i dytë, në rastin e fluideve nuk mund të neglizhohet si në rastin e trupave të ngurtë elastikë..
Një ekuacion tjetër në fluide, është i ashtuquajturi ekuacion i vazhdushmërisë. Ky ekuacion rrjedh nga
ligji i ruajtjes së masës në fluide. Për një vëllim, çfardo në fluid, ligji i ruajtjes së masës shprehet:


    dV      u  dS  0
t  V
 S

( 3.6)

Integrali i parë paraqet ndryshimin në njësinë e kohës të masës së fluidit në vëllimin e dhënë, ndërsa termi i
dytë paraqet fluksin e fluidit (masa që del nga vëllimi i dhënë në njësinë e kohës) nëpër sipërfaqen që kufizon
vëllimin e dhënë. Duke e kthyer integralin sipërfaqsor në integral vëllimor, gjejmë:
 

   div   u   dV  0

V  t
Meqë ky barazim vlen për çdo vëllim, marrim ekuacionin diferencial:

d
ose
( 3.7)
 div   u   0
    divu   0
dt
t
që quhet ekuacioni i vazhdushmërisë. Në rastin e një fluidi të pangjeshëshëm, ku densiteti  është konstant

 0 , ky ekuacion sillet në ekuacionin:
t
div u = 0
( 3.8)
Në fakt, për gjetjen e fushës së shpejtësisë në fluide kur njihet veprimi i forcave të jashtëme (forcave volumore),
duhen zgjidhur së bashku ekuacioni vektorial (3.5) ose 3 ekuacione skalare si edhe ekuacioni skalar i
vazhdueshmërisë ( 3.7) , pra gjithsejt 4 ekuacione. Por, ndërkohë të panjohurat janë 3 komponentet e shpejtësië si
dhe densiteti  dhe shtypja p , pra gjithsejt 5 të panjohura. Për zgjidhjen e problemit duhet edhe një ekuacion
tjetër, që është i ashtuquajturi ekuacion i gjendjes, pra një lidhje midis  dhe p ,  (p). Në rast se kemi edhe
ndryshim të temperaturës në pika të ndryshme të fluidit, ekuacioni i gjendjes do të ishte  (p, T)
Le ta shkruajmë ekuacionin e Ejlerit ( 3.4) në një trajtë tjetër. Duke shkruar derivatin e plotë të përbërseve të
shpejtësisë në trajtën:
3
 u i
u 
p


 u k  i   f i 
(3.9)
x k 
x i
 t k 1
3

dhe duke shtuar të dy anëve të këtij barazimi  u k 
k 1

u k
, gjejmë:
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Tek termi fundit i anës së djathtë, duke

dhe duke futur shenjën e shumës brenda shenjës së derivatit, ky term del:

 3 u k2   u 2 / 2
 
,
 k 1 2 

x
i


2
ku u / 2 është densiteti i energjisë kinetike në fluid (energjia kinetike e njësisë së masës së fluidit). Nëse edhe
forcat volumore janë konservative, pra derivojnë nga ndonjë potencial, densiteti i këtyre forcave (forca për njësi
të masës së fluidit) mund të shkruhet si gradient një potenciali V (energjia potenciale për njësi të masës së
fluidit):
V
f /  = - grad V , ose fi = x i

x i

Meqë në përgjithësi p është funksion i  , p(), termi 

p
, shkruhet:
 x i

1



  dp 
   . Duke i zevedësuar të gjitha këto shndrime në ekuacionin (3.9), ai shkruhet:
x i   
3
 u
u i
u 

 u k   i  k   
t k 1
x i
 x k x i 


dp 1 2 
V     2 u 

(3.10)

Në këtë ekuacion, le të shqyrtojmë disa raste të veçanta të rrjedhjes ideale:
a) Në qoftëse rrjedhja e fluidit është e qëndrueshmë (stacionare), atëhere fusha e shpejtësisë nuk varet
u i
shtjellazi nga koha, pra derivati i pjesëshëm kohor është zero:
 0 . Po kështu edhe gjithë madhësitë
t
e tjera si shtypja ose densiteti nuk varen shtjellazi nga koha.
b) Nëse rrjedhja nuk është shtjellore, pra siç thuhet rrjedhja është laminare, atëhere rotori i fushës së
shpejtësisë është zero. Pra, vektori:
w = rot u =   u ,
(3.11)
i cili quhet vorticitet i rrjedhjes, në rastin e rrjedhjes laminare, është zero. Në këtë rast, termat e shumës që hyn
në anën e majtë të ekuacionit ( 3.10), bëhen zero:
u i u k

0
x k x i
Kur kënaqen të dy rastet a) dhe b), ana e majtë e ekuacionit (3.10) bëhet zero dhe shprehja në kllapa në anën e
djathtë bëhet një konstante, pra ka vlerë të njëjtë në çdo pikë të fluidit:
dp u 2
V  
 const
( 3.12)
 2
Vlera e kësaj konstanteje nuk varet nga masa e fluidit. Ky barazim ( 3.12), shpreh të ashtuquajturin teoremë e
Bernulit. Për lëngjet të cilët konsiderohen të pangjeshëshëm (gazet jo), në fushën e rëndesës (potenciali i forcave
tërëndesës është mgh, për njësi të masës është gh) , ky ekuacion merr një formë të njohur nga fizika e
përgjithëshme:
dp
  cont ,
 p /  , V  g  h , ku h është lartësia nga një nivel horizontal.



u2
g h  
 const
 2
p

ose

 u 2
2

 p    g  h  const

( 3.13)

 u 2

quhet shtypje dinamike, ndërsa p + gh quhet shtypje statike.
2
Një trajtë pak më e dobët e teoremës së Bernulit merret kur rrjedhja nuk është laminare por shtjellore (rot u 
0), por edhe e qëndrueshme. Nga ekuacioni ( 3.10) del se:
3
 u
u 
 
dp 1 
( 3.14)
u k   x i  x k    x V     2 u 2 
k 1
k
i
i
Ku termi i parë

Duke shumëzuar të dy anët e këtij barazimi me ui dhe duke shumuar sipas indeksit i , gjejmë:
3 3
3
 u i u k 
 
dp 1 


( 3.15)
u i  u k   x  x    u i  x V     2 u 2 
i 1 k 1
i 1
k
i
i
Provohet lehtë se ana e majtë e këtij barazimi bëhet zero (po të ndrojmë vendet e indekseve i me k , duhet të
marrim të njëjtin gjë, por del me minus, pra duhet të jetë 0). Këtej del se, përbërset e gradientit të

u2
, përgjatë drejtimit të vektorit të shpejtësisë janë zero. Ky rezultat mund të shprehet më qartë
 2
duke u bazuar në kuptimin e vijave të rrymës (vijat, tangentja në çdo pikë të të cilave përputhet me drejtimin e

V 

dp



shpejtësisë së fluidit). Pra, madhësia V  

dp





u2
, është konstant përgjatë vijave të rrymës.
2

Ekuacioni Navie-Stoksit
Le të shqyrtojmë tani lëvizjen e një fluidi joideal, pra kur në të janë të pranishme edhe sforcimet
tangenciale. Për trupat homogjenë dhe komplet izotropë, kemi parë se tenzori i sforcimeve shkruhet:
ik = *(divu) ik + *uik , ose
 ui uk 

( 3.16)

 xk xi 
ku λ* dhe μ* janë koeficientë analogë me koeficientët e Lameut.
Çfaqja e sforcimeve tangenciale në fluide është një fenomen dinamik, pra ato lindin gjatë lëvizjes (në fluidin në
prehje mungojnë sforcimet tangenciale). Prandaj, në dallim nga trupat e ngurtë homogjenë dhe izotropë, për
fluidet sforcimet e vizkozitetit merren në trajtën ( 3.16), duke konsiderur u jo vektorin e zhvendosjes por
vektorin e shpejtësisë. Kështu që, sforcimi i plotë merret në trajtën:
- p δik + σik
(3.17)
densiteti i forcës (forca për njësi të vëllimit) që vjen nga sforcimet e vizkozitetit, është:

ik = *(divu) ik +  *  

  divu 
 3  2ui
 ik
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  *  2 

xi
k 1 xk
 k 1 xk xi
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  divu 
xi

uk 

k 1
k 
3

 x

  *  2ui

ose:
( 3.18)

ku, çfaqen dy terma. Termi i parë që është i lidhur me deformimin e ngjeshjes/zgjerimit volumor, quhet termi i
viskozitetit vëllimor. Termi i dytë që lidhet me deformimin rëshqitjes quhet viskozitet i rrëshqitjes. Prandaj, në
përgjithësi ekuacioni i lëvizjes së fluideve viskozë, në trajtë vektoriale shkruhet:
du
( 3.19)
   f  p  v     u  r  u
dt
Ky quhet dhe ekuacioni i Navie-Stoksit. v quhet koeficient i viskozitetit vëllimor, ndërsa r quhet koeficienti i
viskozitetit të rrëshqitjes. Në përgjithësi, lëngjet janë praktikisht të pangjeshëshëm, prandaj termi i viskozitetit
vëllimor neglizhohet për lëngjet. Por, për gazet viskoziteti vëllimor trajtohet në bazë të teorisë kinetiko-

molekulare. Sipas kësaj teorie, rezulton se viskoziteti vëllimor mund të neglizhohet, nëse shpejtësitë e
molekulave të gazit janë shumë më të vogla se shpejtësia e valës në të.
Prandaj, përgjithësisht mund ta neglizhojmë viskozitetin vëllimor dhe ekuacioni i vektorial Navie-Stoksit
mund të shkruhen në përbërëset e tij (indeksi i = 1, 2, 3 ose x, y, z) :
3
 
u i
u
  dp

 u k  i  
V    u i
( 3.20)
t k 1
x k
x i  
 
ku,  = / , quhet koeficienti i viskozitetit kinemeatik, për ta dalluar nga  që quhet koeficient i viskozitetit
dinamik. Forcat e jashtme vëllimore janë konsideruar konservative dhe densiteti i potencialit të tyre është V.
Le ta zbatojmë këtë ekuacion për një rast të thjeshtë. Le të konsiderojmë rrjedhjen e një fluidi të
pangjeshëshëm nëpër një tub kapilar cilindrik nën veprimin e një diference shtypjesh, e cila mbahet nga veprimi i
u i
forcave të shtypjes në fillim dhe në fund të tubit. Rrjedhjen do ta konsiderojmë stacionare, pra
 0 dhe
t
forcat volumore do t’i neglizhojmë (veprimi i forcave të rëndesës, kur tubi qëndron horizontalisht, nuk ndikon në
rrjedhjen e fluidit). Në këtë rast, ekuacioni i Navie-Stoksit, shkruhet:
3
u
1 p
( 3.21)
uk  i  
  ui
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 xi
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Fig. 2.4

Nëse tubi është i shtrirë sipas
drejtimit Z (shih fig. 2.4),
zgjedhim
një
sistem
kordinativ cilindrik (r, , z) ,
me boshtin Z sipas boshtit të
tubit. Rrjedhja e fluidit kryhet
sipas drejtimit Z. Prandaj,
përbërset e shpejtësisë janë :
ur = 0 , u = 0, uz  0.
Nga
ekuacioni
i
vazhdueshmërisë, i cili në
rastin
e
fluidit
të
pangjeshëshëm
sillet
në:

divu = 0, nxjerrim se :

u z
( 3.22)
0
z
Ekuacioni ( 3.21) për kordinatat r dhe  është trivial (kemi parasysh se seksioni i tubit është i vogël dhe nuk
kemi ndryshim të shtypjes përgjatë seksionit , pra p/ r = p/  = 0.). Ndërsa në drejtimin Z. Ai jep:
u
1 p
uz 
 
   u z ,
z
 z
ose nga ( 3.22), kemi:
1 p
1   u 
( 3.23)

    r  z 
 z
r r  r 
ku është zëvendësuar operatori i Laplasit  = 2 në kordinata cilindrike, i ndryshëm nga zero është vetëm
derivimi sipas kordinatës r . Ana e majtë e ekuacionit (3.23) varet vetëm nga kordinata z , ndërsa ana e djathtë
varet vetëm nga kordinata r . Kështu që të dyja anët duhet të jenë një konstante, që po e shënojmë me  :
 d  du 
 r     ,
r dr  dr 

du   r 2

B ,
dr
2
ku konstantja e integrimit B , merret zero për të shmangur singularitetin në r = 0. Duke integruar dhe një herë,

Duke integruar këtë barazim, gjejmë: r 

 r2
C ,
4
ku konstantja e integrimit C , përcaktohet nga kushti që në r = a (sa rrezja e tubit) shpejtësia bëhet zero, atëhere
shpejtësia është:

u
 r 2  a 2 
4 
dhe vëllimi i fluidit që rrjedh nëpër tub në njësinë e kohës (prurja e rrjedhës), është:
a
  a4
V   2    r  u  dr  
  , ku  përcaktohet nga gradienti i shtypjes në tub, nëse P është diferenca e
8 
0
gjejmë:

u

shtypjes midis fillimit dhe fundit të tubit, atëhere  = P/(l), ku l është gjatësia e tubit. Pra, prurja del:

V 

P    a4
8   l

( 3.24)

ku  =  është viskoziteti dinamik
Kjo quhet edhe formula e Puazelit.
2. 4 Valë gjatësore dhe tërthore në mjedise
Valët mekanike janë një lloj i vecantë i lëvizjes së mjediseve të vazhduar ku grimcat e mjedisit lëkunden rreth
pozicioneve të tyre të ekuilibrit dhe lëkundjet përhapen nëper mjedis. Përhapja e lëkundjeve transferon energji
nga një vend në tjetrin, por pa transferuar material. Një ngacmim i grimcës në një pikë A të mjedisit, e ve atë në
lëkundje duke tërhequr (ngacmuar) grimcat fqinjë, të cilat ngacmjnë fqinjët e kështu gradualisht ngacmimi arrin
në një pikë tjetër B të mjedist. Pra, kushtet që të krijohen valë mekanike janë a) ekzistenca e mjedisit material të
vazhduar; b) grimcat e mjedisit janë të lidhura në mënyrë të tillë që të lindin forca rivendosëse (kthyese) kur
grimcat dalin nga pozicionet e tyre të ekulibrit.
Nëse ngacmimi i krijuar në një pikë të mjedisit nuk vazhdon gjatë (psh një pikë e mjedist nxirret nga pozicioni i
ekulibrit dhe kthehet në këtë pozicion, duke e ndaluar të lekundet më tej), në mjedis përhapet një puls valor.
Nëse ngacmimi (disturbanca) e krijuar në një pikë të mjedisit (burimi) vazhdon në kohë, atëhere në mjedis
përhapen valë vazhdimisht, forma e të cilave varet nga lloji i lëkundjeve që kryen burimi. Nëse burimi kryen
lëkundje harmonike, valët që përhapen janë harmonike (sinusoidale) me frekuencë sa frekuenca e lëkundjeve të
burimit dhe amplitudë sa ampliruda e lëkundjeve të burimit.
Në përgjithësi, vala që përhapet në një mjedis tredimensional do paraqitej nga ekuacioni i valës:
y  f (x, y, z, t)
ku y është zhvendosja e pikës (x, y, z) në çastin e kohës t. Kur zhvendosjet e grimcave (lëkundjet e grimcave)
janë paralel me drejtimin e përhapjes së lëkundjeve , valët quhen gjatësore (valët në sustë ose valët zanore) dhe
kur lëkundjet e grimcave kryhen pingul me drejtimin e përhapjes së valëve ato quhen valë tërthore (valët në
kordën (litarin) e tendosur). Por valët mund të jenë edhe kombinim i valëve gajtësore dhe valëve tërthore, sic
janë valët në sipërfaqe të ujit, kur grimcat e ujit kryejnë trajektore
eliptike,pra zhvendoja e tyre ka edhe përbërëse paralel me drejtimin e
përhapjes së vaës edhe pingul me të.
Vala plane që përhapet sipas një drejtimi psh X , paraqitet në formën:
y = f(x – ut) kur përhapet sipas drejtimit pozitiv
y = f(x + ut) kr përhapet sipas drejtimit negativ.
ku f paraqet formën e valës (fig) dhe u shpejtësinë e përhapjes së saj. Në
rasin e një vale hamonike, funksioni do të ishte në formën:
y = Acos(kx – ωt) , ose y = Acos(kx + ωt)
(4.1)

ku k = 2π/λ - numri valor (perioda hapsinore ) (λ- gjatësia e valës – largësia më e shkurtër midis dy pikave që
lëkunden në fazë) ω = 2π/T frekuenca këndore e lëkundjeve (T – perioda kohore). A –ampituda e lëkundjeve.
Lidhja midis këtyre parametrave është u = λ/T
Shpejtësia e përhapjes së valëve varet si nga cilësitë elastike të materialit ashtu edhe nga densiteti i materjalit.
Psh, ne kemi parë që në rastin e një mjedisi elastik të ngurtë me modul elasticiteti vëlimor të Jungut E’ dhe
modul të rrëshqitjes G, shpejtësia e përhpjes së vaëlve gjatësore dhe valëve tërthore, janë përkatësisht:
E'
G
, ku ρ - densiteti
(4.2)
ugj 
; ugj 





Për valët zanore, do ndalemi veçmas
Në përgjithësi, valët në mjedis janë kompozim i valëve harmonike, dhe kur shpejtësia e valëve harmonike varet
nga frekunenca - mjedisi është dispersiv, forma e paketës valore (kompozimi i valëve hamonike) prishet kur
kalon ne kete mjedis. (shpejtësia e grupit u = dω/dk)
Për të kuptuar kompozimin e valëve harmonike, le të shqyrtojmë ato në rastin e një korde elastike, të tendosur
ku tensioni i kordës (litarit) është T, kordën do ta konsiderojmë njëdimensionale dhe valët në të, valë tërthore
2. 5 Modet normale të lëkundjeve në kordën elastike
Shqyrtojmë përhapjen e lëkndjeve në kordën elastike, si një mjedis një dimensional (korda e hollë) e tendosur
sipas drejtimit X dhe lëkudjet kryhen sipas drejtimit Y. Kordën e konsiderojmë
homogjene me densitet konstant ρ (masa për njësinë e gjatësisë së kordës) Forma e
kordës do paraqitej në çdo çast t nga forma e funksionit y(x,t). E të jetë një element i
vogël i kordës kordës Δx, rëndesën e të cilit e neglizhojmë në krahasim me forcat e
tensionit që veprojnë në skajet e këtij segmenti T1 dhe T2 (shih fig.). Anailza e
forcave të tensionit mbi këtë segment, jep sipas ligjit të II të Njutonit:
Ose

Pjerrësia e kurbës në dy skajet jepet si derivat i funksionit y në lidhje me x në këto skaje:
i cili në limitin Δx →0 jep ekuacionin diferecial

.

(5.1)

Ky ekuacion njihet si ekuacioni valor:
2 y 1 2 y
 2  2  2 1  2

ose ne rastin tredimensional



, ku u është zhpejtësia e përhapjes së
x 2 u 2 t 2
x 2 y 2 z 2 u 2 t 2
valëve. Duket nga (5.1) se shpejtësia e përhapjes së valëve në kordë është:
T
(5.2)
u



Ekuacioni valor kënaqet nga vala bredhëse (4.1). Por ne kërkojmë zgjidhjet e ekuacionit valor (5.1) që kënaqin
kushte të caktuara kufitare. Psh. Në rastin kur skajet e një korde të fundme me gjatësi L janë të fiksuar, këto
kushte shkruhen:
y(0, t) = 0 ; y(L, t) = 0
(5.3)
Zgjidhja në këtë rast kërkohet në formën e produktit të dy funksioneve, nga të cilët njeri varet vetëm x dhe tjetri
vetëm nga t:
y(x, t) = ξ(x)∙η(t)
(5.4)
Duke e zevëndësuar këtë në ekuacionin (5.1), ky ekuacion sillet në formën:

d 2 ( x)  (t )

 konst.   2
 ( x)dx 2  (t )
(konstantja duhet të jetë negative në mënyrë që zgjidhja të mos rritet eksponencialisht me kohën, pra të kënaqen
kushtet kufitare në çdo kohë)
Nga ku dalin dy ekuacione lineare me derivate të zakonshëm:
u2

d 2x

w2

dx 2

u2

d 2h

x

0

(5.5)

w 2h

0
dt
Zgjidhjet e tyre ne i njohim që kanë formën e funksioneve harmonike:
2

x ( x)

w
i x
Ae u
iwt

w
i x
Be u ,
iwt

(5.6)

h (t ) A ' e
B 'e
Të cilët me zëvendësimet a = A + B; b = (A – B) i dhe a’ = A’ + B’; b’ = (A’ - B’ ) i , zgjidhja sillet në
formën:
x ( x) a cos kx b sin kx;
(5.7)
h (t ) a 'cos wt b 'sin wt;
ku k = ω/u (numri valor). Vlera e konstanteve a dhe b përcaktohet nga kushtet kufitare, ndërsa vlera e
konstanteve a’ dhe b’ përcaktohen nga kushtet fillestare. Psh në rastin e kushteve kufitare (5.3), del se që të
bëhet y = 0 në çdo çast në x = 0, duhet që a = 0 dhe nga kushti i dytë që të bëhet y = 0 në çdo çast në x = L
duhet ose b = 0 ( e cila jep zgjidhje zero gjithë kohës dhe nuk na intereson) ose duhet që:
k L n p ku n 1, 2,3,...
n p
Dhe merret kështu seria e vlerave të numrit valor kn
(5.8),
ku n 1,2,3,...
L
Për të cilat zgjidhja kohore η(t) njëkohësisht është harmonike me serinë përkatëse të frekuencave:
n p
wn kn u
u ku n 1,2,3...
L
Zgjidhjet për pjesën hapsinore dhe kohore, janë përkatësisht
ξn(x) = b sin (knx) dhe
η(t) = a’cos(ωnt) + b’sin(ωnt)
ndërsa zgjidhjet për funksionin valor y(x, t) , janë:
 n u   n 
 n u   n 
(5.9)
yn ( x, t )  n ( x)n ( y)   cos 
t  sin 
x    cos 
t  sin 
x
 L   L 
 L   L 
ku α = a’b dhe β = b’b. Këto zgjidhje quhen mode të valëve të qëndrueshme në kordën e tendosur. Kjo seri
ndryshon nëse kushtet kufitare ndryshojnë. Nëse kushtet kufitare merren të tilla që njeri skaj i kordës është i
fiskuar dhe tjetri është i lirë (psh është lidhur në shkop vertikal ku
rrëshqet lirisht), atëhere kushtet kufitare do të shkruheshin:
y
0
y(0, t) = 0 ;
(5.10)
xx L
atëhere seria e harmonikave (modeve) do kishte serinë e numrave
(2n 1) p
valorë dhe frekuencave përkatëse: kn
ku n 1, 2,...
2L
(2n 1) p
wn kn u
u ku n 1, 2,3...
Rasti a)
2L
Kur korda lëkundet në një modë të caktuar, të gjitha pikat e saj
kryejnë të njëjtën lëkundje harmonike me frekuencën e asaj mode, pra
njëkohësisht kalojnë në pozicion ekuilibri, njëkohësisht arrijnë në
maksimum, etj. , por amplituda e lëkundjeve të pikave të ndryshme të kordës është e ndryshme. Në modën e n –
të, amplituda e pikës që ndodhet në pozicionin x, është:

bnsin(knx), ku bn është amplituda e lëkundjes harmonike αcos(ωnt) + βsin(ωnt).
nyjet: pikat ku sin(knx) = 0 dhe barqe pikat ku sin(knx) = 1
Në figurë tregohet tabloja e pozicioneve të çastit të grimacave të kordës me skaje
të fiksuar (rasti a)) dhe rasti b) për kordën kur njeri skaj është i fiskuar dhe tjetri i
lirë.
Kur ajo lëkundet në një modë: a) në modën I ( n =1),
λ1 =2L, në modën II (n =2), λ2 =L, në modën III (n
=3), λ3 =2L/3, ... në modën n, λn =2L/n.
b) në modën I ( n =1), λ1 =4L, në modën II (n =2), λ2
=4L/3, në modën III (n =3), λ3 =24L/5, .. në modën n,
λn =4L/(2n-1) (Figura analoge për rastin b)
Harmonikat (5.8) janë ortogonale me njera tjetrën, pra:

Matematikisht, themi që cdo zgjidhje y(x, t) e ekuacionit (4.1) është kombinim linear
i zgjidhjeve të pavaraura të formës (5.9):

 n u   n 
 n u   n 
(5.11)
y( x, t )   n cos 
t  sin 
x   n sin 
t  sin 
x
 L   L 
 L   L 
n 1
Duke u nisur nga ky rezultat, ne mund të parashikojmë
se si do të kryhen lëkundjet e kordës për një ngacmim
fillestar të dhënë. Ky ngacmim jepet zakonisht
nëpërmjet kushteve fillestare, mbi zhvendosjen dhe
shpejtësinë e pikave të kordës në t = 0:
y  x,0   g  x  ,
y  x,0   f  x 
Ku funksionet g(x) dhe f(x) janë të njohura. Duke i
zëvendësuar këto kushte te zgjidhja (5.11), gjejmë:

 n 
g ( x)   n sin 
x
 L 
n 1

n u
 n 
f ( x)    n
sin 
x
L
 L 
n 1
Ashtu sic bëhet në zbërthimet Furie (shih fig.) Ku
jepet kompozimi Furie i harmonikave), koeficientët e
këtij zbërthimi αn dhe βn gjenden duke shumëzuar anë
për anë me barazimet përkatësisht me sin(mπx/L) dhe
duke integruar nga 0 në L:

 m 
 n   m x 
 n sin 
x  sin 
 dx
0 g ( x)sin  L x  dx  0 
 L   L 
n 1
L

L


0

L


n u
 m 
 n   m x 
f ( x) sin 
x  dx     n
sin 
x  sin 
 dx Pas kryerjes së integrimeve në anën e djathtë,
L
 L 
 L   L 
0 n 1
L

 m
gjejmë:  g ( x)sin 
 L
0
L


L

x  dx    n mn
2

n 1

2
 m 
g ( x)sin 
x  dx

L0
 L 
ku m = 1, 2, …
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L

dhe  m 

L
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 m
f ( x)sin 
 L
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 m 
f ( x) sin 
x  dx

m u 0
 L 


n u
L

x  dx    n
 mn Që nga gjemë:
L
2

n 1

L

(5.12)

Vlerat e gjetuar të αn dhe βn zëvendësohen te zgjidhja (5.11) për të gjetur ekuacionin e e valëve të qëndrueshme
që është kompozim i shumë harmonikave, prandaj forma e kordës mund të rezultojë në formë cfardo. Në këtë
formë , kontributi i harmonikave të ndryshme është i ndryshëm (madhësia e αn dhe βn varen nga n)
Valët e qëndrushmme në kordat muzikore
Vëlët e qëndrueshme në kordën e tendosur sipas drejtimit X trajtohen si mbivendosje e valëve bredhëse
harmonike në drejtime të kundërta:
y = Acos(kx-ωt) - Acos(kx+ωt) = 2Asin(kx)sin(ωt)
Që të kemi nyje, kur edhe skaji i dytë i kordës është i fiskuar del që numri
valor duhet të jetë i tillë që:
kn = nπ/L ose gjatësitë e valës të jenë λn = 2L/n dhe frekuencat
përkatëse të jenë νn = u/λn = (u/2L)n = nν0 . (ne konsiderojmë që
shpejtësia e përhapjes së valëve në kordë nuk varet nga frekuenca)
Në veglat muzikore me korda (kitara, piano, etj) këto mode të valëve të
qëndrueshme quhen seria e harmonikave, të cilat kanë frekuenca
shumëfishe të një frekuence themelore
u
1 T
ν0 =
(5.13)
2L 2L r
Këtu duket se frekuenca themelore e kordës varet nga gjatësia e saj,
tensioni i kordë si dhe nga densiteti linear i kordës (masa në njësinë e
gjatësisë). Te kitara këto ndryshojnë (gjatësia me anë të fiksimit me gishta
të sakjit të telit, tensioni me anë të dorezave të vogla , ndërsa telat e
ndryshëm kanë dendësi të ndryshme). Këto ndryshime sjellin edhe
ndryshimin e tingullit që lëshon kitara kur ngacmohet (tingulli është
kompozimi i atyre harmonikave që ngacmohen). Kontributi i secilës
harmonikë në kompozimin që jep valën e qëndryueshme në kordë varet
qoftë nga forma e ngacmimit qoftë nga vendi ku korda ngacmohet. Nëse
ngacimi është në mes komposimi (5.12) duhet të japë formën e një
funksioni çift në segmentet [0-L/2) (L/2,L) dhe integrali (5.12) për m çift
jep zero, prandaj kontribut në kompozimin e tingullit japin harmonikat me
frekuenca ν0 , 3ν0 , 5ν0 etj.
Korda e një instrumenti muzikor që lëkundet (dridhet), ve në lëvizje ajrin perreth saj, duke prodhuar vëlë zanore
(tingull). Meqë korda është shumë e hollë, sasia e ajrit që vihet në lëvizje është e vogël dhe tingulli që prodhohet
është i dobët. Në instrumentat muzikore me korda, kjo mungesë në volumin e tingullit është zgjidhur duke
montuar kordat që dridhen në një trup më të madh. Ky trup mund të lëvizë më shumë ajër dhe të prodhojë tinguj
më të fortë (me volum më të lartë). Vibrimet lindin në trupin e violinës, kur vibron një nga kordat e saj. Këto
vibrime varen nga struktura e instrumentit. Kjo strukturë është e tillë që tingujt që prodhohen të jenë sa më të
kënaqëshëm për veshën e njeriut. Ajo ka arritur përsosmërinë në violinat e prodhuara nga Antonio Stradivari.
Kitarat moderne elektrike, funksionojnë ndryshe. Ato nuk përdorin trupin e instrumentit për të transmetuar
vibrimet e kordës në ajër. Në kitarat elektrike, lëkundjet e kordave shndrohen në sinjale elektrike nëpërmjet
ngacimimit të bobinave që janë montuar nën kordat. Mandej sinjalet amplifikohen dhe dërgohen në altoparlantë.
Në kitarta elektrike apo akustike, kur pickohet një kordë, lindin lëkundet e kordës, që përhapen përgjatë saj.
Këto valë përhpen në drejtime drejt dhe mbrapsht në kordë duke u pasqyruar në skajet e fiksuara të kordës.
Forma fillestare e kordës së pickuar është treguar në figure. Kjo formë është ekuivalente me superpozimin e
shumë valëve harmonike, disa prej të cilave janë treguar në figure. Harmonika e parë, quhet dhe harmonika
themelore (Vini re se harmonika e katërt nuk kontribuon në kompozim, amplituda e saj është zero).

Instrumentat muzikorë frymorë
Instrumentat muzikorë frymorë, si klarineta, trompa, etj. funksionojnë në bazë të lëkundjeve të
kollonave të ajrit në to. Çdo instrument frymor ka një skaj të hapur që transmeton tingujt dhe
një mënyrë për të ngacmuar kollonën ajrore .
Në mënyrë të ngjashme si në instrumentat me kordë, edhe në instrumentat frymorë
ngacmohet një spektër valësh fillestare. Lindin valët e qëndrueshme per frekuenca te caktuara,
ndërkohë që frekuencat e tjera shuhen dhe ne dëgjojmë kompozimin e valëve të qëndrueshme.
- Në instrumentat frymorë nuk mund të ndryshohet shpejtësia e përhapjes së valës në ajër,
mund të ndryshohet vetëm gjatësia e kollonës së ajrit që lëkundet .
- Ndërsa instrumentat me korda kanë nga një nyje në skajet e kordës, në instrumentat frymorë
ka vetëm një bark në skajin hapur të instrumentit. Në këtë skaj lëkundjet e molekulave të ajrit
kanë maksimum të amplitudës.
Një nyje ndodhet në skajin e mbyllur të instrumentit, ku amplituda e lëkundjeve të ajrit është
minimum.
- Instrumenti frymor prodhon valë gjatësore në kollonën ajrore, ndërsa në instrumentat me kordë
përhapen valë tërthore në kordë.
Në fig, paraqitet vala e qendrueshme me gjatësinë e valës më të madhe, e cila krijon një nyje
të zhvendosjes (bark të shtypjes) në skajin e mbyllur dhe bark të zhvendosjes (nyje të
shtypjes) në skajin e hapur. Gjatësia e valës e kësaj vale është 1 = 4L, ku L është gjatësia e
tubit. Vala tjetër ka gjatësinë më të shkurtër: 2 = (4/3)L , tjetra ka gjatësinë më të shkurtër:
2 = (4/5)L, etj. Kështu seria e valëve të qëndrueshme që mund të vendosen në tubin me
njerin skaj të hapur është 0, 0/3, 0/5,... , ku 0 gjatësia e valës themelore (të parë). seria e
frekuencave f0, 3f0, 5f0, 7f0..., ku f0 – është frekuenca themelore.

2.6. Valët zanore
Valët zanore janë valë mekanike gjatësore. Në këto valë, lëkundjet
e grimcave të mjedisit ku përhapen këto valë janë paralel me
drejtimin e përhapjes së valëve. Në rastin e një mjedis siç është ajri,
ato janë përhapje e ngjeshjeve/rrallimeve të ajrit (fig. ). Pra, ato
janë përhapje e lëkundjeve të shtypjes (Fig.). Molekulat e ajrit,
krahas lëvizjes së çrregullt të pandërprerë, kryejnë edhe
lëvizjen e rregullt lëkundëse dhe këto lëkundje janë sipas
drejtimit të përhapjes së valëve. Në rastin e lëngjeve siç
është uji, valët zanore janë përsëri përhapje e lëkundjeve të
shtypjes. Por, lëkundjet e molekulave në këtë rast janë të
vogla rreth pozicioneve të përkohëshme të baraspeshës. Në
trupat e ngurtë, lëkundjet e vogla të atomeve apo molekulave
kryhen rreth pozicioneve fikse të baraspeshës.
Tingujt janë valë zanore periodike. Tingujt që kanë
frekuenca në intervalin nga 20 Hz deri në 20000 Hz,
shkaktojnë ndijimin e dëgjimit në veshin e njeriut. Valët
zanore me frekuenca nën këtë interval quhen infratinguj.
Një shembull i valëve të tilla janë valët sizmike, që janë përhapja e lëkundjeve të shëmbinjëv nën tokë. Valët
zanore me frekuencë përtej këtij intervali të dëgjimit njihen si ultratinguj. Disa kafshë si qentë ndijojnë edhe të
tilla valë zanore. Ultratingujt kanë zbatime të shumta, sidomos në mjekësi (shih zbatime të ultratingujve)
Shpjego përse në trupat e ngurtë mund të përhapen edhe valë gjatësore edhe valë tërthore, ndërsa në
fluide përhapen vetëm valët gjatësore
Shpejtësia e valëve zanore
Ekuacioni valor për valët në një fluid ideal mund të nxirret nga ekuacionet e fluidodinamikës (ekuacioni i
vazhdueshmërisë dhe ekuacioni i lëvizjes – ekuacioni i Ejlerit) si dhe ekuacioni i gjendjes i fluidit, që është një
lidhje midis shtypjes dhe temepraturës. Ne do ta konsiderojmë procesin e përhapjes së valës si izoentropik (i
kthyeshëm e adiabatik), prandaj ekucionin e gjendjes do ta marrim në trajtën p = p(ρ) :
ek. i vazhdueshmerise
ek. i levizjes
ku indeksi te derivati tregon se merren në entropi konstante. p’ dhe ρ’ janë shmagiet përkatësisht të shtypjes dhe
densitetit nga gjendja e ekuilibrit të cilat janë të vogla (siç konsiderohen perturbimet që shkakton përhapja e
valëve) : p = p0 + p’ ; ρ = ρ0 + ρ’. Në dy ekuacionet (ekuacioni i vazhdueshmërisë dhe ekuacioni i lëvizjes) hyn
shpejtësia e fluidit v, e cila është gjithashtu e vogël:
 dp 
Futim madhësinë: c 2    , e cila sic do të shohim jep shpejtësinë e përhapjes së valëve në fluide,
 d  S
Linearizojmë sistemin e ekuacioneve të mëspërm, duke neglizhuar terma të rendit më të lartë të vogëlsisë që
rezultojnë jo linearë (sic është termi që përmban ρ’2 në ekuacionin e gjendjes dhe termin konvektiv (v∙v) që
është kuadratik i shpejtësisë te ekuacioni i Ejlerit.
Linearizimi i plotë i sistemit të ekuacioneve të mësipërm, sjell në sistemin:
Ku ρ0 ne kemi shënuar një konstante që është vlera e densitetit në gjendje të
paperturbuar, prandaj ekuacioni i fundit shkruhet:
p' = c2 ρ’

Duke marre derivatin e pjesëshëm kohor të ekuacionit të parë dhe duke zevendësuar derivatin kohor të
shpejtësisë nga i dyti, gjejmë:

i cili, për një fluid homogjen (densiteti nuk varet nga kordinatat), jep ekuacionin valor për shtypjen:
ku duket se c –paraqet shpejtësinë e valës zanore në fluid. Në mënyrë analoge, marrim ekuacionin për
1  2v
 2v  2 2  0
shpejtësinë e grimcave të fluidit:
c t
i cili pëdoret më rrallë. Theksojmë se zgjidhjet e ekuacioneve të valëve të shtypjes dhe të zhvendosjes së
grimcave në rastin e valëve të qendrueshme , kanë kushte kufitare që nuk përputhen. Pra, kur kërkojmë zgjidhjet
për valët e qëndrueshme në tuba ajrorë, aty ku janë nyjet e shtypjes (perturbimi i shtypjes zero) janë barqet
(maksimumet) e zhvendosjes dhe anasjelltazi. (ek. ∂ρ’/ ∂t = - ρ0 div v
∂p’/ ∂t = - c2 ρ0 div v ose p’ = - c2
ρ0 div y ku y vektori i zhvendosjes)
Në rastin e gazeve idealë, ku ekuacioni i procesit adiabatik është:
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duke zevendwsuar ketu ekuacionin e gjendjes se gazit ideal: pV  nRT ,
C
p  RT

, ku  = p  treguesi adiabates

M
CV
Përfundimisht de se në gazet ideale shpejtësia e valëve zanore merret:
 RT
m
T
u
. Për ajrin kjo formulë përdoret rëndom në trajtën: u  (331 )
,
M
s 273 K
Ku 331 m/s del shpejtësia e zërit në ajër në kushte normale

Me rritjen e densitetit në rrjedhës, shpejtësia e valëve rritet (shih tabelën)
Në ajër varësia e shpejtësisë së valëve nga temperatura mund
Materjali
Temperatura Shpejtësia
të gjendet nga formula:
(m/s)
(C)
Ajer
0 dhe 20
332 dhe 343
m
T
Ujë
0 dhe 20
1402
dhe
u  (331 )
s 273 K
1482
Plumb
20
1230
Hekur
20
5230
Granit
20
4000
Gomë
0
54
Energjia që mbart vala duke u nisur nga valët tërthore në kordë
y
A

C

D

B

vy = 0

vy = maksimum

Fig. 6.1

Le të llogarisim shpejtësinë e transmetimit të energjisë nga një valë në një
kordë, pra energjinë e transmetuar prej saj në njësinë e kohës. Theksojmë se
llogaritje të ngjashme çojnë në të njëjtin rezultat, pra mund të kryhen për çdo
x
lloj vale. Supozojmë se vala paraqitet nga ekuacioni i valës bredhëse (fig.
6.1):
y = A sin(k x - ω t)
(6.1)
ku k = 2π/λ - numri valor

Me që energjia për njësi kohe paraqet fuqi, po e shënojmë atë P. Kjo madhësi mund të gjendet duke llogaritur
energjinë që kalon në një pikë të dhënë të kordës në 1 s, për shembull në pikën D (Fig. 5-12). Kjo është e
barabartë me energjinë e grimcave të kordës, që ndodhen brenda një gjatësi vale, e shumëzuar me numrin e
gjatësive të valëve, që kalojnë gjatë 1 s në pikën D, pra shumëzuar me frekuencën υ:
P  (energjia për gjatësi vale) 
(6.2)
Për të gjetur energjinë në një gjatësi vale, theksojmë se çdo grimcë e kordës lëkundet me të njëjtën amplitudë A.
Meqenëse energjia e plotë e një grimce që lëkundet është proporcional me katrorin e amplitudës, themi se të
gjitha grimcat e kordës kanë të njëjtën energji. Në një çast të dhënë, energjia e një grimce të veçantë mund të
jetë e gjithë kinetike, e gjithë potenciale ose e përzier. Energjia e grimcës C (Fig. 6.1), është e gjitha kinetike,
sepse kjo grimcë në këtë çast po kalon nëpër pozicionin e ekuilibrit. Nga ana tjetër, energjia e grimcës B është e
gjitha potenciale, sepse ajo po ndërron drejtimin e lëvizjes së saj, pra shpejtësia e saj është zero.
Për të gjetur energjinë kinetike të grimcave të kordës na duhet një shprehje për shpejtësinë tërthore vy të
grimcave. Këtë mund ta gjejmë duke derivouar (Ek. 5.33’) në lidhje me kohën. Meqë zhvendosja y varet edhe
nga x, bëjmë derivatin e pjesëshëm të y në lidhje me t:
y 
(6.3)
vy 
 A sin(kx  t )   A cos(kx  t )
t t
Energjia e grimcës C me masë m, është:
(6.4)
Ee grimcës C  12 mv2y max
Shpejtësia maksimale ka madhësi v y max   A , kështu që kemi:
(6.5)
Ee grimcës C  12 mA2 2
Meqë energjia e çdo grimce është e njëjtë, energjinë në një gjatësi vale të kordës mund ta gjejmë duke
zëvendësuar m në (Ek. 6.5) me masën që ndodhet në një gjatësi vale të kordës. Nëse amplituda e valës është e
vogël në krahasim me gjatësinë e valës (kusht ky, që zakonisht kënaqet), atëherë masa në një gjatësi vale është
, ku  është masa për njësi të gjatësisë së kordës.
(6.7)
E për gjatësi vale  12  A2 2
Duke zëvendësuar këtë rezultat në shprehjen (6.2), gjejmë:
P  2 2  v 2 A2
(6.8)
P  12  A2 2 ose
Këtu është përdorur fakti që   v dhe   2 .
Megjithëse (Ek. 6.8) doli për një valë në një kordë, janë dy tipare të rëndësishme që mbeten të vërteta për çdo
lloj vale:
Fuqia e mbartur nga një valë është proporcionale me katrorin e amplitudës dhe me shpejtësinë e përhapjes së
valës.
Kur shqyrtohen valë që përhapen në tri dimensione, siç janë valët e zërit, është më e përshtatshme të flasim për
energjinë që rrjedh në një sipërfaqe pingul me drejtimin e përhapjes së valës. Kjo karaketrizohet nga madhësia
që quhet intensitet dhe shënohet me I. Intensiteti përcaktohet si fuqia e transmetuar në njësinë e sipërfaqes
pingul me drejtimin e përhapjes së valës. Është e qartë se intensiteti dhe fuqia janë lidhur thjeshtë me një faktor
gjeometrik, psh në rastin kur valët janë sferike, intensiteti i valëve me largësinë nga burimi zvogëohet sipas
ligjit: I =P/4πr2, ku P është fuqia e emetuar nga burimi pikësor dhe I është intensiteti në argësinë r prej tij. Pra
edhe sikur ambje nti të mos jetë absorbues i valëve, valët zanore shuhen në mjedis sipas katrorit të argësisë nga
burimi.
Karakteristikat e tingujve
Tingujt janë valë zanore periodike. Ndërsa zhurmat janë zalë zanore jo periodike. Tingujt e thjeshtë janë valë zanore
harmonike. Në përgjithësi, tingujt janë të përbërë nga një seri valësh zanore harmonike. Karakteristikat kryesore të një
tingulli janë Intensiteti, fortësia (niveli i intensitetit), timbri (ngjyra) dhe lartësia e tij.
Intensiteti. Fortësia e tingullit
Tingujt, ashtu si çdo valë, mbart energji. Intensiteti i tingujve është sasia e energjisë që mbart vala për njësi kohe nëpër
njësinë e sipërfaqes. Le të jetë S madhësia e sipërfaqes pingul me drejtimin e përhapjes së tingujve dhe ΔE enegjia që mbart
tingulli nëpër këtë sipërfaqe gjatë intervalit të kohës t. Intensiteti i tingullit jepet nga raporti:

I

E

(6.9)
S t
Burimi i tingujve konsiderohet pikësor, kur përmasat e tij janë të vogla në krahasim me distancën nga marrësi i tingujve.
Burimi pikësor, përhap në ajër valët sferike. Intesiteti i tyre për një marrës në largësi r nga burimi, është:
P
(6.10),
I
4 r 2
ku P është fuqia e burimit, pra energji që ai emeton nëpërmjet valëve, në të gjitha drejtimet, në njësinë e kohës.
Perceptimi ynë për tingullin nuk është direkt proporcional me intensitetin e valës zanore. Duke u nisur nga një vlerë
bazë, rritja e intensitetit me 10, 100, apo 1000 herë, perceptohet prej nesh si “forcim” i tingullit me 2, 3, apo 4 herë.
Prandaj, për matjen e ndjeshmërisë zanore përdoret madhësia që quhet niveli i intensitetit zanor (fortësia e tingullit).
Niveli i intensitetit matet në shkallë logaritmike. Në sistemin e njësive SI, niveli i intensitetit zanor matet në decibel
(shënohet dB). Në këto njësi, niveli i intensitetit zanor përcaktohet nga formula:

 I 
I n  10 log  
 I0 

(6.11),

ku I është intensiteti i valës zanore që perceptohet, I0 është intensiteti minimal që mund të perceptohet nga njeriu
(zakonisht merret 10-12 W/m2). Log është logaritmi me bazë 10, për ta dalluar nga logaritmi me bazë e (logaritmi natyror
ln) ai mund të shënohet edhe log10.
Në bazë të formulës (6.11), vlera e nivelit të intensitetit prej 0 dB i korrespondon pragut të dëgjimit, d.m.th vlera më e ulët
e intensitetit për të cilën zeri ndëgjohet. Ndërsa vlera e nivelit 100 dB i korrespondon pragut të dhimbjes. Tingujt dhe
zhurmat me nivel më të lartë 100 dB mbartin energji 1010 herë më shumë se pragu i dëgjimit dhe mund të shkaktojë
dhimbje në vesh.
Kurbat e ndjeshmërisë së veshit të njeriut
Veshi i njeriut nuk është njëlloj i ndjeshëm në të gjithë intervalin e frekuencave 20-20000 Hz. Tinguj që veshi i percepton
me të njëjtën nivel intensiteti, mund të kenë intensitete të ndryshme për frekuenca të ndryshme. Studimet mbi një numër të
madh njerëzish, japin kurbat e dëgjimit si në fig. 6. Secila nga këto kurba, paraqet tinguj që kanë të njëjtën nivel intensiteti.
Është përdorur një njësi që quhet fon. 1 fon është niveli i intensitetit në dB të tingullit me frekuencë 1000 Hz. Për shembull
kurba me etiketë 40, paraqet tingujt me frekuenca të ndryshme, por që mesatarisht. njerëzit i perceptojnë me të njëtën nivel
intensiteti prej 40 dB të tingujve me frekuencë 1000 Hz. Duket se tingulli me frekuencë 100 Hz duhet të ketë një nivel
intensiteti prej 62 dB që të perceptohet nga veshi po aq sa tingull me intensitet 40 dB i frekuencës 1000 Hz.
Kurba më e ulët, ajo me etiketë 0, paraqet varësinë e nivelit të intensitetit të tingullit për “pragun e dëgjimit”, tingulli
më i ulët që mund të ndëgjohet. Vini re se veshi është më i ndjeshëm për tinguj me frekuenca midis 2000 Hz dhe 4000 Hz,
që janë frekuencat më të përdorura në të folurit dhe në
muzikë. Vini re gjithashtu, që tingulli me frekuencë 1000 Hz
mund të dëgjohet edhe me nivel 0 dB. Ndërsa në frekuencë
100 Hz, ai mund të dëgjohet nëse ka nivel 40 Hz. Kurba më e
sipërme, me etiketë 120, paraqet “nivelin e dhimbjes”.
Tingujt me nivel intensiteti më të lartë se vlerat e kësaj kurbe,
shkaktojnë dhimbje në vesh.
Figura tregon se veshi i njeriut është më pak i ndjeshëm në
intervalet e frekuencave të ultë ose të larta në krahasim me
brezin e mesëm të frekuencave. Një nga funksionet e
sistemeve stereo (butoni “loudness”) është të kompensojë
Fig. 6
ndjeshmërinë e ulët të veshit në intervalet e frekuencave të
tilla. Kur volumi është ulur, ngritja e kontrollit “loudness” fuqizon frekuencat e ulta dhe të larta, në mënyrë që zeri të
perceptohet me një balancim normal të frekuencave. Por ka dëgjues të muzikës që nuk e dëshirojnë këtë, pra duan ta
dëgjojnë muzikën natyrshëm, pa kontrollin e “loudness”

Timbri dhe lartësia
Ashtu si tingujt në përgjithësi edhe tingujt muzikorë janë kompleksë. P.sh. në fig, 7

Fig. 7

tregohet varësia kohore e shtypjes për tingullin që vjen nga një diapazon, nga një flaut dhe
nga një klarinetë, të cilët luajnë të njëjtën notë muzikore. Megjithëse secili tingull ka formën e vet valore, duket se të gjithë
janë periodikë. Diapazoni emeton një harmonikë (valë zanore harmonike) të vetme, me frekuencën themelore. Ndërsa
instrumentet muzikore emetojnë një përzierje harmonikash. Në fig.8 janë paraqitur: harmonika themelore 1, që ka
frekuencën sa frekuenca e tingullit periodik, si dhe harmonika (2, 3 etj.) që kanë frekuencat shumëfishe të harmonikës
themelore. Në boshtin verikal të kësaj figure tregohet intensiteti relativ i secilës harmonikë që përbën tingullin. Kur luhet
një notë në flaut, një pjesë e tingullit përbëhet nga harmonika themelore, një pjesë nga harmonika e dytë e cila kontribuon
ne tingull me intensitet pak më të lartë se harmonika themelore, një pjesë nga harmonika e katërt e cila kontribuon me një
intensitet thuajse sa harmonika themelore, etj. Kompozimi i të gjitha këtyre harmonikave, formon tingullin e kësaj note të
flautit. E njëjta notë muzikore te klarineta, përbëhet nga harmonika themelore, nga harmonika e dytë që kontribuon m e
intensitet thuajse sa gjysma e intensitetit te harmonikës themelore, etj. Kjo përbërje e tingullit në harmonika, që është
karakteristikë e çdo tingulli quhet timbër tingullit, Pra, timbri i tingullit përcaktohet nga përbërja e tij në harmonika. E
njëjta notë muzikore, e prodhuar nga instrumenta të ndryshëm, ka timbër të ndryshëm. Notat e instrumenta të tillë si
trompeta apo violina janë shumë të pasur në harmonika. Në instrumentat frymorë, muzikanti mund të theksojë më shumë
këtë apo atë harmonikë duke ndryshuar konfiguaracionin e buzëve, pa ndryshur konfiguracionin e valvolave të hapuara në
tubin ajror.
Në dallim nga tingulli, që është një kompozim i një serie harmonikash, zhurma është një valë zanore jo periodike dhe nuk
ka një harmonikë themelore. Ajo është kompozim i një morie harmonikash, frekuencat e të cilave nuk janë shumëfishe të
një frekuence themelore. Harmonikat që kompozojnë një zhurmë, kanë frekuenca që ndryshojnë gradualisht nga njera tjetra
dhe amplitudat e harmonikave të ndryshme, ndyshojnë në mënyrë të çrregullt
Lartësia e tingullit është e lidhur me frekuencën e tij. Sa më e madhe frekuenca themelore aq më i lartë është tingulli.
Por lartësia e tingullit nuk është e njejtë me frekuencën. Frekuenca e tingullit është një madhësi fizike e matshme, si për
çdo valë zanore periodike. Ndërsa lartësia e tingullit bazohet në perceptimin e tingullit nga veshi i njeriut. Sipas reagimit
psikologjik të njeriut ndaj tingujve, ata klasifikohen nga të lartë, në të ulët ose nga soprano, në bas. Perceptimi i lartësisë së
zërave është i lidhur me diapazonin e frekuencave të tingugujt që e përbëjnë atë. Sa më i lartë të jetë zëri, aq më i
zhvendosur është ky diapazon në frekuencat më të larta.

Kap. 3 TERMODINAMIKA KLASIKE

3.1 Mikrogjendje dhe makrogjendje
Termodinamika studion sisteme me numër të madh thërmijash (atome, molekula), të rendit N ~ 1023-1025. Në
parim edhe sisteme të tilla mund të studiohen nga mekanika Njutoniane, duke zbatuar ligjin e dytë të Njutonit për
secilën molekulë. Por në praktikë do të duhej të zgjidhej në sistem me një numër jashtëzakonisht të madh
ekuacionesh diferenciale (3N) të rendit të dytë me një numër jashtëzakonisht të madh kushtesh fillestare (6N). Një
sistem i tillë, që sigurisht nuk zgjidhet dot analitikisht, edhe për zgjidhje numerike do të kërkonte për
superkompjuterat e sotëm vite të tëra për të nxjerrë një rezultat.
Por ne nuk na intereson vendodhja apo shpejtësia e molekulave të veçanta (gjendja mikroskopike e sistemit), por
interesohemi për vlera të mesatarizura të madhësive si të tilla si shpejtësitë apo energjitë kinetike të molekulave ose ,
për madhësi të cilat karakterizojnë gjendjen makroskopike të sistemit termodinamik si psh për një gaz madhësi të tilla
do ishin:
E – energjia totale e molekulave, V- vëllimi që zenë molekulat, N -numri total i molekulave (të gjitha këto janë
variabla ekstensivë – pra që rriten me rritjen e madhësisë së sistemit), T – temepratura, p – shtypja (variabla intensivë
që nuk varen nga madhësia e sistemit, por dalin nga një mesatarizmim për një numër të madh thërmijash). Për një
sistem tjetër, mund të shtohen variablat që karakterizojnë gjendjen e sistemit, si psh magnetizmi M në rastin e një
lënde ferromagnetike apo polarizimi në rastin e dielektrikëvem, etj. Madhësitë që karakterizojnë gjendjen
termodinamike të sistemit, si U (energjia e brendshme), V (Vëllimi), p (shtypja) , N (numri molekulave/atomeve), μ
(potenciali kimik), M (masa), ρ (densiteti), S (entopia), T (temperatura), etj. ndahen në madhësi (variabla/veti)
intensive si p, ρ , T , etj. , që nuk varen nga sasia e lëndës së sistemit termodinamik dhe në madhësi extensive si U, V,
S , N etj. që varen nga sasia e lëndës. Sistemi termodinamik është në ekulibër kur variablat temodinamikë intensivë
kanë vlerë të njëjtë në të gjithë vëllimin e sistemit.
Termodinamika studion dukuritë termike dhe shndrimet fazore të lëndëve duke u bazuar në postulatet ose parimet
bazë të saj, ndërsa Fizika Statistike i studion këto dukuri duke u bazuar në metoda statistikore
Parimi (postulati) 0 i TD
Një sistem TD është në ekuilibër kur variablat intensivë si temepratura, shtypja, etj të kenë vlerë të njëjtë në të gjithë
pjesët e sistemit, të cilat janë në kontakt termik me njera-tjetrën. Sipas parimit "zero” nëse dy sisteme janë në të
njëjtën kohë në ekuilibër termodinamik me një system të tretë, ata janë në ekuilibër termodinamik me njeri tjetrin.
Quhet parimi 0 sepse i paraprin dy parimeve bazë të TD (parimi I dhe II).
Nëse A dhe C janë në ekuilibër me B, atëhere A është në ekulibër me C. Praktikisht kjo nënkupton që të tre kanë të
njëjtën temperaturë, dhe në bazë të saj ne mund të krahasojmë temperaturat.
Termodinamika i analizon vëzhgimet eksperimentale makroskopike, në
mënyrë që të parashikojë rezultate edhe përtej të këtyre vëzhgimeve.
Termodinamika u zhvillua për të zgjidhur probleme praktike, dhe është arritje
e përbashkët e shkencës dhe inxhinjerisë.
Mekanika Statistike është teoria që lidh termodinamikëën me botën
mikroskopike. Ligjet e TD derivojnë prej ligjeve të statistikës të zbatuara për
një numër të madh thërmijash. Në fakt mekanika e thërmijave (molekuave) të
veçanta është mekanika kuantike, por për më së shumti në dukuritë që
vëzhgohen është i kënaqshëm edhe trajtimi klasik. Koncepti bazë që përdor
mekanika statistike është:
Ansambi statistik
Një ansambël statistik është një koleksion gjendjesh mikroskopike të sistemit të molekulave , të cilat kanë një ose më
shumë veti (variabla) ekstensivë të njëjtë (psh masën, dimensionet, etj.). Ansambli përcakton edhe një shpërndarje
propabilitetesh π – që u jep një peshim çdo mikrogjendjeje të ansamblit. Një mikrogjendje e një sistemi molekulash
është një specifikim i krejt pozicioneve dhe impulseve të të gjitha molekulave. Kjo e dallon mikrogjendjen nga
makro-gjendja (gjendja termodinamike) e cila përcaktohet (specifikohet) nga pak variabla si psh temperatura,
1

densiteti, masa totale, etj. Madhësitë ekstensive janë po ato të TD, si energjia totale, volumi total, numri total i
molekulave (i një ose disa llojesh molekualash kur ka përzjerje). Kështu që një ansambël do të ishte një koleksion i të
gjitha mënyrave sipas të cilave një
bashkësi prej N molekulash mund
të vendosen (ku një vendosje e
veçantë specifikon vendodhjen dhe
impulsin e secilës molekulë) në një
sistem apo në një vëllim të fiksuar.
Psh, për ilustrim në figurë tregohen pak elemete të një ansambli prej 5 molekulash, të cilët kanë të përbashkët një
variabël ekstensiv siç është vëllimi i sistemit.
Nëse një variabël ekstensiv nuk është zgjedhur që ta kenë të përbashkët të gjithë elementët e ansamblit, atëhere të
gjitha gjendjet me vlerat fizikisht të mundëshme të këtij variabli hyjnë në koleksionin e elementeve të ansambit. Psh
fig. 2 paraqet
disa elementë
nga elementet e
një ansambli në
të cilin vetëm
numri
i
molekulave
është
fiksuar.
Por elementet
nuk kanë detyrimisht të njëjtin vëllim, të gjitha gjendjet e sistemit të 5 molekulave me volumet e mundëshme nga 0
në infinit hyjnë në ansambël.
Po ashtu, në të dy ilustrimet 1 dhe 2, energjia nuk është zgjedhur si një variabël ekstensiv i përbashkët për të gjitha
mikrogjendjet. Kështu që ne mund të shohim midis elementeve të shfaqur edhe konfiguracione në të cilat molekulat
janë mbivendosur, ku këto mikrogjendje janë me energji të lartë dhe janë përfshirë në ansambël, megjithëse nuk
presim që të ndodhin në sisteme realë. Mundësia e vëzhgimit të një elementi (mikrogjendje) të dhënë në një
ansambël, jepet nëpërmjet propabilitetit dhe kështu hyn në veprim shpërndarja e propabilitetit π që është pjesë e
përcaktimit të ansamblit
Emri

Të gjitha gjendjet
me:

Shpërndarja e propabiliteteve

Microcanonical
(EVN)

EVN – të dhëna

 i  1

Canonical
(TVN)

VN –të dhëna dhe
çfardo energji

 ( Ei )  Q1 e  Ei

Isothermal-isobaric N P –të dhëna dhe të
(TPN)
gjitha energjitë dhe
volume e mundshme

 ( Ei ,Vi )  1 e  ( Ei  PVi )

V, μ të dhëna dhe të
gjitha energjitë e
mundshme dhe
numrat e molek. Të
ndyshme

 ( Ei , Ni )  1 e  ( Ei   Ni )

Grand-canonical
(TVμ)

Skema

Çdo veti ekstensive e hequr nga specifikimi i ansamblit zëvendësohet nga vetia intensive e lidhur me të. Psh, nëse
energjia nuk është specifikuar që të jetë e përbashkët për të gjithë elementet e ansamblit, atëhere është temperatura si
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variabël që shoqërohet me ansamblin. Këto veti intensive hyjnë në shpërndarjen e peshimeve të mikrogjendjeve π.
Zakonisht ne i referohemi një ansambli me bashkësinë e variablave të pavarura që e japin përcaktimin e ansamblit.
Kështu ansambli TVN është koleksion mikrogjendjesh që kanë të njëjtin vëllim dhe numër molekualash, dhe kanë
temperaturën si variabël të tretë të pavaruar. Ansamblet më të rëndësishëm specifikohen me emrat që u jepen
Microcanonical ensemble (EVN) – ansambli mikrokanonik
Canonical ensemble (TVN) - ansambli kanonik
Isothermal-isobaric ensemble (TPN) – ansambli izotermik-izobarik
Grand-canonical ensemble (TVμ) - ansambli i madh kanonik
Këto ansamble janë përmbledhur në ilustrimin 3, me një skemë të elementeve të pranishëm në cdo ansambël.
Mekanika Statistike mbështetet në dy postulate:
1. Postulati i propabiliteteve të barabarta a priori. Ky postulat zbatohet për ansamblet mikrokanonikë (EVN). Sipas
tij, funksioni peshimit πi është një konstante në ansamblin mikrokanonik. Të gjitha mikrogjendjet me energji të njëjtë
kanë të njëjtën peshë (propabilitet)
2. Postulati i ergodicitetit. Sipas këij postulati, vetitë e një sistemi termodinamik të mesatarizuara në kohë — janë të
njëjta me vetitë e përftuara nga mesatarizimi i peshuar mbi të gjitha mikrogjendjet e ansamblit.
Postulati i parë thotë që një sistem i izoluar nuk ka mikrogjendje speciale; çdo mikrogjendje nuk është më shumë a
më pak i rëndësishëm se çdo mikrogjendje tjetër.
Në lidhje me postuatin e dytë: Ruajtja e energjisë kërkon që evolucioni dinamik i sistemit të ndjekë elementet e
anasamblit mikrokanonik. Matjet e vetive termodinamike të ekuilibrit mund të kryhen gjatë këtij procesi (evolucioni
kohor), matje që lidhen me një statistikë (psh një mesatarizim) për sistemin kolektiv. Këto matje nuk varen nga
renditja në të cilën elementet e ansamblit janë kampionizuar. Por a paraqet kjo nënbashkësi elementesh të
kampionizuar sjelljen dinamike të sistemit? Në fakt sistemi dinamik do ishte jashtëzakonisht i ngadaltë nëse do ti
vizitonte të gjithë antarët e ansamblit brenda një kohe të arsyeshme. Postulati na tregon cilat kampionizime na e
paraqesin plotësisht sjelljen dinamike të sistemit.
Një shembull praktik mbi mikrogjendjet vs. makrogjendjet
Le të shqyrojmë dy sisteme më të thjeshtë, zaret dhe monedhat. Në sistemin që përbëhet nga 3 zare me 6 faqet e
etiketuara secili me numrat nga 1 në 6, që hidhen në një tavolinë horizontale. Mikrogjendjet do jepeshin nga vlerat e
numrit të faqes që bie sipër në tavolinë për secilin zar, si psh:
mikrogjendja s = [zari A: 3, zari B: 1, zari C: 6]
Ndërsa makrogjendje është një përshkrim i gjendjes së një sistemi si një i tërë. Në rastin e zareve, makrogjendje
mund të përcaktohet psh nga shuma e numrave që bien sipër në tre zaret. Në këtë rast mikrogjendja e mësipërme
është një nga mikrogjendjes e makrogjendjes:
makrogjendja S = 3+1+6 =10;
por kjo makrogjendje realizohet edhe me mikrogjendje të tjera si s = [zari A: 2, zari B: 6, zari C: 2], s = [zari A: 5,
zari B: 3, zari C: 2], etj.
Një sistem i përbërë nga 5 monedha, të numëruara nga 1 në 5, por që nuk kanë dallim tjetër nga njera tjetra dhe kur
hidhen kanë dy mundësi rënie sipër secila: K (“kokë”) ose P (“Pilë”). Një mikrogjendje e sistemit do të ishte psh:
s = [K; P; P; P; P],
Ne mund të konsiderojmë si makrogjendje S = 1, gjendjen e monedhave kur njëra nga monedhet është “kokë”. Në
këtë rast, bashkësia e mikrogjendjeve që i korespondon S =1, është:
s1=[K;P;P;P;P], s2=[P;K;P;P;P], s3=[P;P;K;P;P], s4=[P;P;P;K;P], s5=[P;P;P;P;K]
Në fakt sistemi i 5 monedhave ka në total 25 = 32 mikrogjendje të ndryshme, të cilat kanë probabilitet të njëjtë
ndodhjeje: 1/32 . Por ka 6 makrogjendje të ndryshme Si = [0; 1; 2; 3; 4; 5] që kanë probabilitete ndodhjeje të
ndryshëm (kur bien 0 “kokë”, kur bien 1 “kokë”, etj ). Ka vetëm 1 mikrogjendje që realizon makrogjendjen e parë,
prandaj propabiletiteti i saj është P0 = 1/32. Ka 5 mikrogjendje që realizojnë makrogjendjen e dytë, prandaj
probabiliteti i kësaj gjendjeje është 5/32. Ka 5!/(3!2!) = 10 mikrogjendje që realizojnë makrogjendjen e tretë S=2,
prandaj probabiliteti i kësaj gjendjeje do ishte 10/32. Probabilitetet e ndodhjes së të gjitha makrogjendjeve do të ishte
Pi = {1/32; 5/32; 10/32; 10/32; 5/32; 1/32}.
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Pyetje: Shqyrtoni sistemin e përbërë nga 3 zare në formë tetraedrash (4 faqesh) a) Sa mikrogjendje ka ky sistem? b)
Sa është propabiliteti që pasi hidhen zaret, sistemi të rezultojë në mikrogjendjen s = [4; 4; 4]? c) Sa është probabiliteti
i makrogjendjes S = 4.
Përgjigje : (a) 64 mikrogjendje, (b) P = 1/64 = 0.015625, (c) P = 3/64 = 0.046875.

3.2. Shpërndarjet statistike
Si mund ta kuptojmë temperaturën në terma të lëvizjes së një koleksioni molekulash?
Le të shqyrtojmë një enë me gas me N molekula. Mikrogjendjet e këtij sistemi i përcaktojmë nëpërmjet dhënies së
vlerës së energjisë kinetike të çdo molekule në një çast të dhënë:
s = [ε1, ε2 , ε3, ... εN]
ndërsa makrogjendja do të përcaktohej nga dhënia e temperaturës e sistemit në këtë kohë. Në përgjithësi,
mikrogjendjet janë të panjohura, por ne mund të suspozojmë që numri i mikrogjendjeve të mundëshme varet nga
vlera e energjisë totale të sistemit E. E shënojmë këtë numër me Ω(E).
Le të konsiderojmë dy enë me gas secila me N molekula. Supozojmë se fillimisht, secila enë ka energji të ndryshme
E1 dhe E2 , që u korespondojnë numrave të ndryshme mikrogjendjesh: Ω1(E1) dhe Ω2(E2). Enët sillen në kontakte
termik me njeri tjetrin, por përsëri sistemi i dy enëve është i izoluar, kështu që energjia totale e tij është konstante E =
E1 + E2. Numri i mikrogjendjeve të sistemit të kombinuar është: Ω1(E1)∙Ω2(E2).
Si do të shpërndahet energjia totale në ekulibër termik? E1 dhe E2 do të marrin vlera të tilla që sistemi i kombinuar të
jetë në makrogjendjen të cilës i korrespondon numri më i madh i mikrogjendjeve. Përse ndodh kështu?
1. Sistemi me shpejtësi kalon nga një mikrogjendje në tjetrën;
2. Secila nga mikrogjendjet Ω1Ω2 ka probabilitet të njëjtë ndodhjeje;
3. Pas një kohe të gjatë, kur sistemi arrin ekulibrin, sistemi do të ketë shpenzuar të njëjtën kohë për çdo mikrogjendje.
Makrogjendja në ekuilibër do të jetë ajo të cilës i korrespondon numri më i madh i mikrogjendjeve të ndryshme.
Pra, ne do të kërkojmë maksimumin e produktit Ω1(E1)∙Ω2(E2) për të gjitha vlerat e E1 dhe E2. Ndonëse këto të dyja
janë të pavaruara ne dimë që shuma e tyre është konstante E1+E2 =E ; kështu që dE1 = - dE2.
Që nga gjejmë:
Ose
Ky është kushti i ekuilibrit termik. Ne e dimë që këtij ekuilibri i takon temperaturë e njëjtë e të dy blloqeve. Kjo na
motivon ne që ta përcaktojmë temperaturën sipas:
1
d ln 
(3.1)

kBT
dE
Kjo mund të verfikohet që T1 = T2. Zgjedhja e konstantes kB ka kuptimin që T të ketë njësitë Kelvin.
Shpërndarja Bolcman
Kjo shpërndarje përshkruan probabilitetin që një molekulë e vetme brenda enës me gaz të ketë nje energji të dhënë ε.
Shqyrtojmë një mikrosistem (një molekulë, e zgjedhur në mënyrë të rastit) në kontakt termik me një rezervuar të
madhe energjie (rezervuari është i madh sepse përmban shumë molekula dhe enregji totale shumë herë më të madhe
se ε):
- Energia totale e rezervuarit plus sistemin mikroskopik (molekula jonë e vetme) është e fiksuar E. Rezervuari ka
energjinë E – ε.
- Meqë ε<<E , fluktuacionet e ε kanë një efekt të papërfillshëm në energjinë e rezervuarit dhe ne mund të supozojmë
që rezervuari është në temperaturë të fiksuar T.
- Molekula e vetme, si një sistem, është kaq i thjeshtë sa që për çdo vlerë të lejuar të energjisë ε, ka vetëm një
mikrogjendje Ω(ε) = 1.
Për energji të dhënë ε, numri total i mikrogjendjeve të vlefshme të sistemit të çiftuar: rezervuar + mikrosistemi është
Ω(E-ε)×1. Probabiliteti që mikrosistemi të ketë energjinë ε është P(ε) ~ Ω(E-ε). Duke zbërthyer funksionin ln(E-)
rreth pikës  = 0,
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Meqë ε << E, kemi:
Duke zëvendësuar këtu barazimin (3.1), gjejmë:
Ku T është temperatura e rezervuarit, duke ditur se P(ε) ~ Ω(E-ε) dhe që ln(E) është një konstante, gjejmë që:
e
lnP(ε) ~
k BT
ose (pasi kthejmë logaritmin në eksponencial):
e
k BT

P (e ) e
i cili kur normalizohet jep shpërndarjen e Bocmanit.
Një molekulë e vetme në kontakt me një rezervuar në temperaturë T, propabiliteti P që kjo molekulë të ketë
energji ε është proporcional me faktorin e Bolcmanit: P(ε) ~ e-ε/kBT.
P( )  C  e




k BT



ku konstantja C percaktohet nga kushti:  Ce




k BT

d  1

(3.2)

0

Kjo jep të ashtuquajturin shpërndarje e Bolcmanit, e cila në rastin e atmosferës jep edhe shpërndarjen e shtypjes me
lartësinë h ose shpërndarjen e përqëndrimit të molekulave me lartësinë, kur temperatura në atnosferë konsiderohet
konstante.
Në atmosferën tonë marrim në shqyrtim një kollonë vertikale tepër të lartë ajri, prerja tërthore e së cilës është S.
Supozojmë se molekulat e ajrit janë identike dhe temperatura në çdo lartësi është e njëjtë. Numri i
Py+dy S
përgjithshëm i moleve të gazit në gjithë vëllimin V të kollonës është n. Zëvendësojmë R  kB N A në
ligjin e gazit ideal ( P  nRT V ) dhe gjejmë që P  (nN A V )(kBT ) . Madhësia N  nN A V jep
dy numrin e molekulave për njësi të vëllimit. Pra shtypja është në përpjestim të drejtë me përqëndrimin
e molekulave dhe për një temperaturë të dhënë ajo përcaktohet nga shprehja P  NkBT .
Sa më poshtë të ulemi në kollonën e gazit aq më e madhe është shtypja. Kjo, sepse në çdo pikë forca
y
Py S
e shtypjes duhet të përballojë peshën e kollonës së gazit mbi të. Në lartësinë y marrim në shqyrtim
një vëllim të vogël gazi, në formë cilindrike me sipërfaqe baze S dhe lartësi dy (Fig. 1). Mbi këtë
masë të vogël gazi ushtrohet forca vertikale Fy  Py S (nga poshtë-lart) dhe forca vertikale

Fy dy  Py dy S (nga lart-poshtë). Diferenca midis këtyre dy forcave është sa forca e rëndesës së
Fig. 1
molekulave të ndodhura në vëllimin dV  Sdy të cilindrit të vogël. Numri i molekulave në këtë
vëllim është NSdy dhe meqë pesha e një molekule është mg dhe shtypja në lartësinë y+dy është më e vogël se shtypja
në lartësinë y kemi:
Py S  Py dy S  mgNSdy ose
dP  Py dy  Py  mgNdy
Meqë temperaturën e konsideruam konstante, diferencimi i P, jep:

kBTdN  mgNdy

Duke barazuar të dy shprehjet e dP marrim ekuacionin:
dN
mg
Ose

dy
N
kBT
N

Duke bërë integralin:
gjejmë që

dP  kBTdN

y

dN
mg
N N   kBT 0 dy
0
N  N 0 e  mgy kBT

(3.3)

ku N0 është përqëndrimi i molekulave në lartësinë y  0 dhe N është përqëndrimi i molekulave në lartësinë y.
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m është masa e një molekule duke i konsideruar moekulat të njëjta.
Në këtë rezultat, numuruesi i eksponentit është energjia potenciale e një molekule. Prandaj, (Ek. 4.37) mund të
shkruhet:
E / k T

(3.3’)
N  N 0e p B
Në bazë të shpërndarjes së Bolcmanit ne përcaktojmë edhe shpërndarjen e probabilitetit g që një molekulë e gazit të
ketë shpejtësinë v = (vx; vy; vz). Për këtë, bëjmë supozimet e mëposhtme:
- Përmasat e molekulave janë shumë më të vogla se distancat midis tyre, kështu që goditjet midis molekulave janë të
rralla dhe mund ti neglizhojmë.
- Nuk ka forca të bashkveprimit ndërmolekular.
Çdo molekulë sillet si një mikrosistem i çiftuar me një rezervar termik në temperaturë T, i përbërë nga të gjitha
molekulat e tjera të gazit.
Energjia kinetike e çdo molekule është:
dhe ne mund të konsiderojmë që shpërndarja e molekulave sipas drejtimeve të
shpejtësisë është e njëjtë. Prandaj, shpërndarja e molekulave sipas energjisë që ato
kanë në lëvizjen sipas drejtimit x, duhet të jetë:


mvx2
2 kBT

dhe g (vx )  C  e
g (vx ) e
Ku faktorin e normalizimit e gjejmë nga kushti që:


 C e



mvx2
2 k BT

dvx  1;  C 



m
2 k BT



mvx2
2 k BT

(3.4)


sepse dihet qe  e x dx  
2

(3.5)

0

(3.6)
Në fakt ne na intereson më shumë shpërndarja sipas madhësisë se shpejtësive, pra sa do të ishte pjesa e molekulave
që kanë shpejtësi në intervalin v, v+dv. Në hapësirën e shpejtësive, kjo do ti korrespondonte unazës sferike midis
rrezeve v dhe v+dv (fig). Vëllimi i kësaj unaze do të ishte: dV = 4πv2dv
Kështu, probabiliteti që molekula të ketë shpejtësi në këtë interval do të ishte
f (v )

4 v e
2



mv 2
2 k BT

dv ose f (v)  C  4 v e
2



mv 2
2 k BT

n1

dv , ku konstantja e normimit C përcaktohet nga

dn



kushti

 f (v)dv  1 dhe marrim kështu shpërndarjen e Maksuell-Bolcmanit:
0

n2

n

(3.7)

n3

n + dn

ose shpërndarjen Maksuell-Bocmanit për shpejtësitë.
Ndërsa shpërndarja e molekulave sipas energjisë do të gjendej nga relacioni:

f E ( E )dE  f p ( p)d 3 p ,
ku d 3 p është vëllimi elementar në hapësirën fazore te impulseve që i korespondon intervalit të pmv te energjive dE .
Nga lidhja midis impulsit dhe energjisë: E =|p|2/2m, gjejmë:
dE = |p|d|p|/m dhe d 3 p = 4π|p|2d|p| = 4 m 2mEdE . Duke zëvendësuar këto rezultate në shpërndarjen sipas
përbërseve të impuseve, që jepet (nga (3.6)):
 px2  p y2  pz2 
1
f p ( px , p y , pz ) 
exp  

3/ 2
2mk BT 
 2 mkBT 


6

f E ( E )dE 

del:

1

 2 mkBT 

3/ 2

e

 E / k BT

2  1 
4 m 2mEdE 


  k BT 

3/ 2

 E
E exp 
 k BT


 dE


(3.8)

ky funksion shpërndarjeje paraqitet në figurën djathtas - për temperatura të ndryshme (a = kBT), ndërsa në figurën
majtas paraqitet shpërndarja e sipas shpejtësive për gaze të ndryshme
Shtypja mund të llogaritet nga mesatarizimi i forcave që ushtrojnë gjatë goditjeve elastike, molekulat me paretet; psh
në sipërfaqe A pingul me boshtin X (fig.). Psh, për një molekulë:
vxi

y
vi

v
Pingule

z
l

l

Fi molek




–vxi

vxi

l

vyi

x

vyi

v

2mv xi  mv xi2


; për N molekula:
2l v xi
l

mvxi2 m N 2
mN 2
F 
  vxi ; F 
vx
l
l i 1
l
i 1
N

Fi molek
P

N
2mv xi  mv xi2
mvxi2 m N 2
1


F 
  vxi F  mN vx2 vx2  v 2
2l v xi
l
l
l i 1
i 1
3
l

F mN 2 mN 2

v 
v
A 3A  l
3V

1
Duke zevendësuar vx2  v 2 dhe p= F/A, gjejmë:
3
F mN 2 mN 2 2 m v 2
P 
v 
v  n
A 3A  l
3V
3
2

(3.9)

mv 2
është energjia kinetike mesatare.
2
Mesatarja e katrorit të shpejtësisë llogaritet nga shpërndarja e Maksuellit:
ku n është përqëndrimi i molekulave dhe

dhe

energjia

kinetike

mesatare

e

lëvizjes

translative:
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3
k BT
2

(3.10).

Kështu që shtypja jepet P  n  kBT , ashtu siç del nga ekuacioni i gjendjes së gazit ideal:

R
8.314 J mol  K

 1.38 1023 J K )
N A 6.022 1023 atome mol
Duket se energjia mesatare kinetike e një grade lirie të lëvizjes së një molekule është kBT . Duke konsideruar një
molekulë dyatomike si një trup i ngurtë,numri i gradëve të lirisë së lëvizjes së saj është 5 (3 të translacionit dhe dy të
rrotullimit rreth 2 boshteve pingul me vijën që bashkon atomet, ndërkohë që përmolekulat tre a më shumë atomike
numri i gradëve të lirisë është 6 (3 për lëvizjen transative dhe tre për lëvizjen rrotulluese rreth 3 boshteve kryesorë të
inercisë), Sigurisht në rast se molekula nuk konsiderohet e ngurtë, pra merren parasysh edhe lëkundjet e atomeve
brenda moekulës, numri i gradëve të lirisë është akoma më i madh.
(R = NA ∙kB ; kB 

3. 3 Parimet e termodinamikës klasike
Pasi shpjegohen proceset mikroskopike mbi të cilat bazohet termodinamikën klasike, analizohen lidhjet midis
variablave termodinamikë që shprehen në dy parimet (ligjet) bazë të termodinamikës.
Funksionet e gjendjes
Në përgjithësi, gjendjet ekuilibrit të sistemit TD karakterizohen nga veti makroskopike që shprehen me funksione të
gjendjes. Një funksion gjendjeje është një madhësi fizike që ka vlerë të përcaktuar për çdo gjendje ekuilibri të
sistemit, Psh, të tilla janë funksionet intensive të gjendjes si energjia e brendshme, energjia e lirë, entalpia, etj.
Funksionet e gjendjes nuk varen nga rruga që ndjek sistemi për të arritur gjendjen e ekuilibrit.
Madhësia më e rëndësishme që karakterizon gjendjen e sistemit TD është energjia e brendëshme U, e cila është
shumë e energjive kinetike të të gjitha gradëve të lirisë së lëvizjeve të të gjitha thërmijave të sistemit plus energjinë
potenciale të bashveprimit të tyre. Zakonisht nuk merret energjia e lëvizjes së sistemit si një i tërë në veprimin e
fushave të jashtme. Në energji kinetike hyn energjia e lëvizjes së grimcave të sistemit (translacionet, rrotullimet,
lëkundjet) dhe në energji potenciale hyn energjia e prehjes e thërmijave, energjia elastike e atomeve në molekulë apo
në kristale si dhe energjia e lidhjeve kimike. Zakonisht ndryshimet e energjisë kimike e një përzierje molekulash
merren në formën:
n

dU ch   i dNi

(3.11) ,

i 1

ku μi është “potenciali kimik” i molekulave të lloit të i-të dhe Ni numri i molekuave të këtij lloji.
Nëse energjia potenciale merret zero, sistemi sillet si gazi ideal , dhe energjia e brendëshme përbëhet nga energjitë
kinetike të molekulave. Duke ditur që energjia kinetike mesatare e lëvizjes translative të një molekule është 3/2 kBT,
atëhere energjia kinetike mesatare e një grade lirie të lëvizjes është 1/2 kBT dhe për s gradë lirie do të ishte s/2 kBT .
Kështu energjia e brendëshme në këtë rast shkruhet:
U = N∙( s/2 kBT)
(3.12),
Ku N është numri i molekulave.
Entalpia është një funksion gjendjeje që përfshin energjinë totale të një sistemi TD, e cila përmban si energjinë e
brendëshme ashtu edhe energjinë e “shtypjes” – produkti i shtypjes me vëllimin (si energji që merr sistemi për të
“krijuar vëllimin” e tij duke shtyrë mjedisin përreth, ajo është madhësi ekstensive).
H = U + pV

(3.13)

Energjia e brendshme e sistemit TD mund të ndryshojë qoftë si pasojë e shkëmbimeve termike (nxehtësia) me
mjedisin përreth, qoftë si pasojë e punës që kryhet apo kryen sistemi TD mbi trupat përreth. Të dyja janë forma të
shkëmbimit të energjisë. Për sa i takon punës ne do konsiderojmë vetëm punën e forcave të shtypjes, pasi
konsiderojmë energjinë e lëvizjes së sistemit si një i tërë konstante (zero). Kështu që punën do ta marrim në trajtën:
W

V2

 pdV

(3.14)

V1
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Puna W dhe nxehtësia Q si dy forma të shkëmbit të energjisë në Termodnamikë lidhen me ndryshimin e energjisë së
brendshme sipas paramit të I të termodinamikës,
Fizikisht, dallimi midis këtyre dy formave të shkëmbimit të energjisë është se: puna është një formë shkëmbimi
energjie makroskopikisht, kur pjesët e sistemit TD zhvendosen mekanikisht ndaj mjedisit rrethues, ndërsa nxehtësia
(Q) është një formë shkëmbimi mikroskopik energjie të sistemit TD me mjedisin rrethues ose nëpërmjet kontaktit
mikroskopik (kontributit të shkëmbimeve energjetike të bashkësive të thërmijave fqinje të sistemit me thërmijat e
mjedisit) ose nëpërmjet rrezatimit, ku energjia e rrezatimit përthithet nga thërmijat e sistemit TD.

Parimi I
Ky parim është shprehja e ligjit të ruajtjes së energjisë së sistemeve TD. Energjia e brendëshme e sistemit TD të
izoluar mekanik (nuk kryhet punë) dhe termik (nuk shkëmben nxehtësi) ruhet me kohën. Por nëse sistemi TD merr
sasinë e energjisë nëpërmjet shkëmbimit termik Q dhe sistemi TD kryen punën W mbi mjedisin rrethues (ose mjedisi
rrethues kryen punën – W mbi sistemin TD), atëhere ndryshimi i energjisë së brendëshmë të sistemit TD do të ishte:
ΔU = Q – W ose

Q = W + ΔU

(3.15)

Ky barazim, për procese elementare do të shkruhej:
δQ = δW + ΔU ose δQ = pdV + dU
I shënojmë me shenjën δ madhësitë elementare (sasi elementare nxehtësie) të cilat nuk janë funksione të gjendjes.
Kini parasysh që madhësitë që hyjnë në parimin e I të Termodinamikës janë madhësi me shenjë.
Parimi I mohon ekzistencën e perpetum mobile të lloit të I: nëse sistemi terodinamik punon në mënyrë ciklike (niset
nga një gjendje dhe kthehet përsëri në po atë gjendje: ΔU = 0), atëhere Q = W , pra sistemi kyen punë aq sa energjia
që merr nga jashtë në formë nxehtësie, por jo duke marrë më pak energji ose pa marrë fare energji.
Duke konsideruar energjin e brendëshme si funksion i dy parametrave të gjendjes T dhe V, U(T, V), difernciali i plotë
i saj do të shkruhej:
 U 
 U 
dU  
 dT  
 dV
 T V
 V T

ose Cp
Për gazet ideale U = U(T) (shh 3.12), prandaj kapaciteti termik molar pwr proceset nw vwllim konstante del:
dV
d ( RT / p)
CV = s/2 R , ndërsa pwr proceset nw shtypje konstante del C p  CV  p
 CV  p
 s / 2R  R
dT
dT
Për funksionin e gjendjes si Entalpia, (dU = dH – pdV – VdP) parimi i TD shkruhet:
δQ = dH – Vdp

(3.16)

Reversibiliteti
Ligjet e Mekanikës janë reversibël (invariantë ndaj ndryshimit të kohës nga t në – t) dhe ne mund të shpresojmë që
edhe proceset fizike të jenë të tilla. Shqyrtojmë molekulat që lëvizin në mënyrë kaotike në një shishe, që hapet. Një
filmim i lëvizjes së molekulave i xhiruar mbrapsht do të dukej sikur lëvizja e kundërt është njëlloj e mundur sikurse
lëvizja përpara. Por. realisht lëvizja mbrapsht e molekulave nuk ndodh vetvetiu, ato nuk mblidhen në pikën nga ku
dolën nga shishja. Molekulat shpërndahen në të gjithë vëllimin e ambientit deri sa shpërndarja e tyre arrin gjendjen e
ekulibrit (densiteti i tyre i njejtë në çdo pikë të sistemit), Nuk është e mundur që ato në mënyrë spontane të mblidhen
në pikën nga ku hynë. Ky është shembulli i një procesi të pakthyeshëm (irreversibël). Ose një bateri që prodhon
rrymë në një rezistencë R shliron nxehtësinë I2R. Është e pamundur që duke thithur këtë nxehtësi rezistenca, të
9

ringarkojë baterinë! Shumica e proceseve të ngjashëm me këtë, ku: eneregjia kinetike, potenciale ose kimike
konvertohet në energji termike që shpërndahet në mjedis, energjia nuk mund rikthehet vetiu (pa ndërhyrje nga jashtë)
dhe proceset janë irreversibël.
Irreversibiliteti lind prej humbjes (shndrimit) së energjisë në formë nxehtësie dhe kjo ndodh sepse është më probabël
ky rezultat. Për analogji, kur keni 100 monedha, me “kokë” sipër në një kuti dhe e tudni kutinë fort, monedhat do të
përzihen me “kokë” ose “pilë”. Edhe sikur ta tudni kutinë identikisht si më parë por në sens të kundërt në ato nuk do
të kthehen sic ishin. Arsyeja është thjeshtë se probabilliteti i kësaj ngjarjeje është 1/2100 ≈ 10-30 , praktikisht zero.
Pra, statistika tregon se proceset e vetvetishëm rrjedhin në një drejtim në mënyrë të pakthyeshme.
Reversibiliteti që është karakteristikë për lëvizjet e pastra mekanike (pa fërkim) nuk është karakteristikë për procestet
TD. Po a ka procese TD të kthyeshëm?
Reversibiliteti i proceseve TD arrihet kur procesi rrjedh mjaft ngadalë sa që sistemi të mbetet në ekuilibër
termodinamik gjatë gjithë kohës. Këto procese quhen kuazistatikë
Jep shembuj procesesh të tillë si izotermik (pV = konstant) dhe adiabatik(pVγ = konstant)
Parimi II, Enropia
Parimi i parë nuk e mohon kthimin në mënyrë ciklike (ΔU = 0) të të gjithë energjisë, që merret nga një rezervuar
(burim termik) i vetëm në formë nxehtësie, në energji mekanike nëpërmjet punës që kryen sistemi TD:
Q W
Parimi i II i TD e ndalon këtë perpetum mobile të lloit të dytë e cila do të kthente në punë mekanike duke marrë
energji në formë nxehtësie nga mjedisi përreth që është një rezervuar gjigand i energjisë së brendëshme. Ky parim i
dha fund përpjekjeve të pafundme për shpikjen e një makine termike që do të punonte thjeshtë duke marrë nxehtësi
nga një burim i vetëm dhe duke e kthyer atë në punë në mënyrë periodike.
Formulimi i këtij parimi jepet edhe ndryshe:
(Clausius') Nuk është i mundur asnjë proces ciklik, ku rezultat i vetëm të jetë kalimi i nxehtësisë nga një trup më i
ftohtë në një trup më të nxehtë
(Kelvin's) Nuk është i mundur asnjë proces ciklik, rezultat i vetëm i të cilit të jetë kthimi në punë i të gjithë nxehtësisë
Mund të provohet se formulimet janë ekulivalente. Por ne do ta lidhim këtë parim me pakthyeshmërinë e proceseve
që zhvillohen vetvetiu në një sistem të izoluar.
Kujtojmë një makinë termike, që punon sipas një cikli të mbyllur dy izoterma dhe dy adiabata (cikli Karno).
Cikli Karno mund të paraqitet grafikisht, duke përdorur një sistem koordinativ kënddrejt, ku boshti vertikal paraqet
shtypjen P dhe ai horizontal vëllimin V (Fig.).
Gjatë procesit të parë (nga gjendja 1 në gjendjen 2), që është proces izotermik,
lënda punuese (gazi ideal), i cili është në kontakt me burimin e nxehtë
(temperatura T1) zgjerohet duke marrë nxehtësinë Q1 dhe duke kryer punën
W12  Q1 (energjia e brendëshme e gazit ideal nuk ndryshon gjatë procesit
izotermik). Gjatë procesit 2-3 gazi zgjerohet adiabatikisht duke kryer punën
W23  U 23 , sepse nuk kemi shkëmbim nxehtësie. Madhësia U 23 është
ndryshimi i energjisë së brendëshme nga gjendja me temperaturë T1 e gazit në
gjendjen me temperaturë T2 të tij. Në procesin e dytë izotermik (procesi 3-4),
duke qënë në kontakt me burimin me temperaturë T2  T1 , gazi ngjeshet. Gjatë
këtij procesi puna është negative dhe me madhësi W34  Q2 (ku Q2 është
nxehtësia që gazi i jep burimit të ftohtë). Gjatë procesit të dytë adiabatik (procesi
4-1) gazi ngjeshet dhe puna e kryer gjatë tij është e njëjtë, por e kundërt në shenjë, me punën e kryer gjatë procesit
adiabatik 2-3. Kjo, sepse ndryshimi i energjisë së brendëshme në dy këto procese është i njëjtë.
Rendimenti i ciklit Karno, që shprehet si raporti punës së plotë, të kryer nga lënda punuese gjatë një cikli, me
nxehtësinë që ajo merr nga jashtë, është:
W Q1  Q2 T1  T2



(3.17)
Q1
Q1
T1
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Q2
T
Q1 Q2
 1  2 ose

 0 (ku Q2  Q2 )
Q1
T1
T1 T2
Një cikël çfarëdo i kthyeshëm mund të përafrohet me një numër pambarimisht të
madh ciklesh Karno. Kështu që, për cikle të kthyeshëm, mund të shkruajmë:
Nga ky barazim nxjerrim: 1 



 Qi

P 1
a

Q

(3.18)
 0 dhe në limit 
0
Ti
T
E përafrojmë një cikël të kthyeshëm çfarëdo me një cikël të përbërë nga dy procse
të kthyeshme, nga procesi 1a2 dhe nga procesi 2b1 (Fig.). Duke përdorur për këtë
rast (Ek. 3.18) kemi:
Q
Q
1a 2 T  2b1 T  0
Duke marrë në konsideratë procesin e kundërt të procesit 2b1, kemi:
Q
Q
1a 2 T  1b2 T

b’

i

2

Ky rezultat tregon se madhësia



b

2
V

(3.19)

Q

, e njehësuar midis dy gjendjeve çfarëdo të një sistemi, nuk varet nga procesi që
T
e kalon sistemin nga njëra gjendje në tjetrën, por varet vetëm nga këto dy gjendje.
Madhësia fizike, ndryshimi i së cilës, kur sistemi kalon nga një gjendje në një tjetër, është:
2
Q
(3.20)
S 2  S1  
T
1
1

quhet entropi.
Ndryshimi i entropisë për një proces elementar është:
Q
(3.21)
dS 
T
Për cikle të pakthyeshëm (një i tillë është cikli i përbërë nga procesi i kthyeshëm 1a2 dhe një proces i pakthyeshëm
2b’1, i cili në figurë paraqitet me pika), barazimi (3.18) kthehet në mosbarazim:
Qkth Q pakth

0
(3.22)
T1
T2
dhe në limit
Q pakth
Qkth
Q
(3.23)

1a 2 T 2b1 T  0 ose
 T 0
(mosbarazimi i Klauziusit) për një cikël çfardo .
Termin e parë, që është për një proces të kthyeshëm, e zëvendësojmë me ndryshimin e entropsë (Ek. 3.20). Kështu
mosbarazimi shkruhet:
Q pakth
(3.24)
S 2  S1  
T
1b 2
Gjejmë kështu lidhjen e përgjithshme midis temperaturës, entropisë dhe nxehtësisë:
2
Q
(3.25)
S 2  S1  
T
1
ose
Q
(3.26)
dS 
T
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Nëse në një sistem të izoluar ( Q  0) zhvillohen procese të vetvetishëm, pra procese të pakthyeshëm, atëherë
entropia rritet. Merret një formulim tjetër i parimit të dytë të termodinamikës:
Në një sistem të izoluar proseset zhvillohen në atë mënyrë që entropia e sistemit të rritet.
Pra, entropia e një sistemi termikisht të izoluar vetëm mund të rritet. Sipas kësaj edhe një sistem si Universi; entropia
e Universit vetëm mund të rritet në total
Shprehja (3.20) përcakton jo vetë entropinë, por ndryshimet e vlerave të saj midis dy gjendjeve. Nernst provoi një
teoremë që mban emrin e tij, e cila mundëson përcaktimin e vlerës së entropisë në çdo gjendje. Sipas teoremës së
Nernstit, kur temperatura absolute (në Kelvin) shkon në zero, shkon në zero edhe entropia e çdo sistemi:
(3.27)
lim S  0
T 0

Pra, entropia e një gjendjeje çfardo mund të llogritet sipas formulës:
T
Q
S
(3.28)
T
0
ku integrimi kryhet sipas një procesi reversibël.
Me rritjen e temperaturës (trupi merr nxehtësi nga jashtë) rritet shkalla e çrregullsisë së lëvizjes termike, entropia
rritet. Prandaj, entropia interpretohet edhe si matës i shkallës së çrregullsisë së lëvizjes së brendëshme të sistemit. Ky
interpretim del më qartë nga kuptimi statistikor i entropisë që dha Boltzmani.
Është e qartë se në mënyrë të vetvetishme (pa ndërhyrje nga jashtë) sistemi i izoluar do kalojë nga një gjendje më pak
probabël (më pak e mundëshme që të ndodhë) në një gjendje më probabël. Nëse probabilitet më të madh ka jo një
gjendje e vetme, por një varg gjendjesh, atëherë sistemi mund të kalojë nga njëra nga këto gjendje në tjetrën në
mënyrë që entropia të rritet.
3.4 ENTROPIA (kuptimi stratistikor)
Le të konsiderojmë një enë të mbyllur të izolur me gaz në të. Le të jenë dy gjysmat e enës M (e majta) dhe D (e
djathta). Le të jetë N numri total i molekulave
Makrogjendja
Mënyrat e realizimit të Numri i
në enë, përkatësisht NM në gjysmën e majtë
makrogjendjes
mënyrave që
dhe ND në gjysmën e djathtë. N = NM + ND.
Numri
Numri
Molekulat Molekulat realizojnë
Cilat do të ishin mikrogjendjet dhe
makrogjendjen makrogjendjet?
molekulave molekulave që
që
e dhënë (Ω)
majtas
djathtas
ndodhen
ndodhen
Për të krijuar një ide le ta zemë për thjeshtësi
majtas
djathtas
se kemi gjithsejt N = 4 molekula.
0
4
–
1, 2, 3, 4
1
Gjithsejt ka 16 mënyra të ndryshme të
1
2, 3, 4
mundëshme të shpërndarjes së molekulave
2
1,
3,
4
4
(molekulat janë dalluar me numra, pra
1
3
3
1, 2, 4
molekula 1, molekula 2, molekual 3, dhe
4
1, 2, 3
molekula 4) midis dy gjysmave të enës (shih
1, 2
3, 4
tabelën). Prej këtyre, 6 mënyra i përkasin
1, 3
2, 4
shpërndarjes në të njëjtën sasi molekulash
1,
4
2,
3
6
majtas dhe djathtas (2 majtas, 2 djathtas), 8
2
2
2, 3
1, 4
mënyra i përkasin gjendjes në të cilën në
2, 4
1, 3
njërën nga gjysmat ndodhet 1 molekulë dhe
3, 4
1, 2
në tjetrën 3 molekula, dhe vetëm 2 mënyra i
1, 2, 3
4
përkasin gjendjes ku të gjitha molekulat
1,
2,
4
3
4
ndodhen në njërën nga gjysma (gjendja më
3
1
1, 3, 4
2
pak probabël).
2, 3, 4
1
Secila molekulë mund të ndodhet si në
4
0
1, 2, 3, 4
–
1
gjysmën e majtë ashtu edhe në gjysmën e
Numri i plotë i mikrogjendjeve
24 = 16
djathtë me të njëjtin probabilitet, prandaj
secila nga 16 mikrogjendjet e molekulave realizohet me të njëjtën shpeshtësi dhe rrjedhimisht numri i mënyrave të
ndryshme për një gjendje të dhënë përcakton edhe probabilitetin e gjendjes.
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Në rastin e 4 molekulave ka probabilitet jo të vogël (baraz me 1/8) që të gjitha molekulat të ndodhen në njërën nga
gjysmat e enës. Me rritjen e numrit të molekulave, ky probabilitet zvogëlohet. Për shembull, nëse numri i molekulave
është 10, numri i plotë i mikrogjendjeve do të ishte 210  1024 dhe numri i rasteve kur të gjitha molekulat ndodhen në
njërën nga gjysmat është 2. Pra, probabiliteti që të 10 molekulat të jenë në njërën nga gjysmat është 2 1024  1 512 .
Ndërsa numri i rasteve kur molekulat janë shpërndarë njëlloj në të dy gjysmat (5 në njërën nga gjysmat e enës dhe 5
në gjysmën tjetër) del 252, kështu që probabiliteti i kësaj gjendje del 252/1024. Po në rastin kur në enë ka jo 10 por
1022 molekula? Është e qartë se probabiliteti që të gjitha molekulat të ndodhen në njerën gjysëm do ishte i
22
papërfillshëm ( 2 / 210 )

Në përgjithësi, shpërndarja e molekulave të etiketuara nga 1 në N në dy gjysmat e enëse përbën një mikrogjendje. Ka
gjithsejt 2N mikrogjendje, por vetëm N + 1 makrogjendje. Makrogjendjet , në terma të (NM;ND), janë:
(N; 0); (N-1; 1); ... (0; N):
Kujtojmë që çdo mikrogjendje ka të njëjtën probabilitet ndërkohë që makrogjendjet kanë probabilitet ndodhjeje të
ndryshëm. Psh, makrogjendja kur të gjitha molekulat janë në njerën gjysëm (N; 0) i korespondon vetëm një
mikrogjendje dhe kështu ka probabilitet ngarjeje shumë të vogël. Në këtë shembull, numri i mikrogjendjeve që i
korrespondon një makrogjendjeje (NM; ND) është:
N!

NM ! ND !
N!
Le ta quajmë këtë numër shumfishiteti. Shumfishiteti i makrogjendjes (N – i; i) do të ishte i 
.
( N  i )!i !
Probabiliiteti i ndodhjes së kësaj makrogjendjeje, do të ishte:
multicipliciteti i gjendjes se i-te i
Pi 
 N
(3.29)
numri total i mikrogjendjeve
2
Për numër të madh molekuash (1023) numri i mikrogjendjeve është jashtëzakonisht i madh (2N ), por shumica e tyre i
korespondon makrogjendjes i = N /2, sepse për këtë gjendje probabiliteti (3.29) arrin maksimum. Kështu që sistemi e
kalon shumicën e kohës me gjysmën e molekulave në njerën gjysëm dhe gjysmën tjetër në gjysmën tjetër të enës.
Sistemi synon makrogjendjen me numrin më të madh të mikrogjendjeve. Është pothuaj e pamundur që sistemi me N
molekula të mblidhet vetvetiu në njërën gjysmë. Pikërisht këtë thotë edhe parimi i II i TD.
Sistemi synon gjendjen e ekuilibrit, që i takon maksimumit të entropisë (maksimumit të çregullsisë).
Le të sqarojmë natyrën e entropisë, që si funksion i gjendjes karakterizon pikërisht shkallën e çrregullsisë së sistemit.
- Kalimi i nxehtësisë nga trupi më i ngrohtë te trupi më i ftohtë, shoqërohet me rritjen e enetropisë (kryeni një
llogaritje të thjeshtë mbi ndryshimin e enetropisë së sistemit të dy trupave me temperatura të ndryshme kur
kontaktojnë me njeri tjetrin, do t’u dali ΔS > 0). Në një kristal, atomet lëkunden rreth pozicioneve të tyre të ekulilibrit
të rregulluar në nyjet e rrjetës kristaline. Në lëngje vendosjet e atomeve janë më rastësore, prandaj: Sleng > Sngurt.
Çrregullsia e vendosjeve të atomeve është me madhe akoma në gaze: Sgas > Sleng. Dhe ne e dimë se për të kaluar një
trup nga i ngurtë në lëng apo nga lëng në gas, duhet ti japim nxehtësi nga jashtë. Pra, rritja e entropisë shoqëron
rritjen e shkallës së çrregullsisë së sistemit. Në sistemin e N molekulave në enën e imagjinuar me 2 gjysma, gjendja
ku molekulat janë shpërndarë njëlloj në të dy gjysmat është më e çrregullt se gjendja kur molekulat janë grumbulluar
në njërën gjysëm.
- Nëse keni një zar me 6 faqe të etiketuara me numrat nga 1 në 6 dhe konsideroni makrogjendje – numrin që bie sipër,
do të kishit 6 mikrogjendje të ndryshme, por po të kishit dy zare do kishit 6×6=36 mikrogjendje, ose për një sistem
me N zare do të kishit 6N mikrogjendje. Për dy zare, ka 6 mënyra (mikrogjendje) që realizojnë makrogjendjen 7 (totali
i numrave sipër), ka 1 mikrogjendje që i korespondon makrogjendjes 2 ose 12. Më probabël është makrogjendja 7.
Për një numër të madh N zaresh, makrogjendja me numër më të madh mikrogjendjesh është 3.5×N. [3.5 është
(1+2+3+4+5+6)/6]. Kur tudni një thes me zare, ka më shumë mundësi që t’i afroheni rezulatatit 3.5×N.
- Në mënyrë të ngjashme një sistem i izoluar, ku rolin e tundjes së zareve e luajnë fluktuacionet - makrogjendje së
ekulibrit i korrespondon numri më i madh i mikrogjendjeve
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Ku ne kombinojmë dy sisteme, numri i mikrogjendjeve shumëfishohet (psh në rastin e molekulave në enë nga 4
molekula në 8 molekula, numri i mikrogjendjeve bëhet nga 24 në 24×24 = 28 ose te zaret kur keni dy zare ka 6×6=36
mikrogjendje). Njëkohësisht ne e dimë se entropia është një madhësi ekstensive, pra nëse një sistem përbëhet nga dy
nënsisteme A dhe B:
SA+B = SA + SB
(30)
Dhe që të kënaqet ky kusht, si dhe kushti qw Shumfishiteti i makrogjendjes  = A·B , duhet që entropia të jetë një
funksion logaritmik i shumëfishitetit të gjendjes, apo probabilietit termodinamik :
S = kB ln P

(31)

Formula e Bolcmanit: Entropia e një gjendje makroskopike të një sistemi TD është produkti i konstantes së
Bolcmanit me logaritmin e probabilitetit TD (raporti i numrit të mikrogjendjeve që realizojnë këtë makrogjendje
me numrin total të mikrogjendjeve të mundëshme)
Relacioni merret që të përputhen edhe njësitë e matjes si dhe postulati i III i TD, kur T → 0, P →1 dhe S→0.

A prodhon entropi shkëmbimi i nxehtësisë?
Gjatë kontaktit të trupave me temperaturë të ndryshme ndodh kalimi
irreversibël i energjisë në formë nxehtësie nga trupi më i ngrohtë te trupi më i
ftohtë dhe ky procesh shoqërohet me rritje të entropisë së sistemit të dy
trupave. Me të vërtetë, le të jetë sistemi A me temperaturë TA , energji të
brendëshme UA dhe me numër mikrogjendjesh ΩA dhe sistemi B me
madhësitë përkatëse TB , UB dhe ΩB . Kur realizohet kontakti termik midis dy sitemeve, numri i mikrogjendjeve,
ΩAΩB nuk është maksimum dhe fluksi i nxehtësisë e rrit vlerën e ΩAΩB. Fluksi i nxehtësisë vazhdon derisa rritja e ΩA
e shkaktuar nga rritja e UA është më e madhe se zvogëlimi i ΩB e shkaktuar nga zvogëlimi i UB (është konsideruar që
në fillim TB > TA). Fluksi i nxehtësisë ndërpritet kur ΩAΩB arrin vlerën e saj maksimale: δlnΩAΩB = 0 . Nëse kemi
shkëmbim nxehtësie (thjeshtë pa kryer punë) atëhere: δq = δqA = - δqB . Nga lidhja e probabilitetit TD (numrit të
mikrogjendjeve) me entropinë, gjejmë:

S1 

 qA
kBTA

;

S2  

S  S1  S2 

 qA
kBTB

;

 qA  1
kB

1 
    0; (TB  TA ) .
 TA TB 

Pra entropia e sistemit rritet gjatë shkëmbimit të nxehtësisë. Duket se ky shkëmbim ndërpritet kur:  ln  AB  0 ,
pra vetëm kur barazohen temperaturat TA = TB
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PJESA II. ELEKTROMAGNETIZMI DHE OPTIKA (19 orë)
II.1 Elektrostatika
Në këtë kapitull do të trajtohet ajo pjesë e Elektromagnetizmit që studion sjelljen e sistemeve të ngarkesave
elektrike në prehje, duke u ndalur në çështjet më të rëndësishme të saj. Bashkveprimin e këtyre ngarkesave ne do ta
konsiderojmë si “bashkveprim në afërsi”. Pra, do konsiderojmë që çdo ngarkesë elektrike ndryshon cilësitë e
hapësitrës përreth saj, duke krijuar “fushën elektrike”. Është pikërisht kjo fushë që vepron “lokalisht” mbi ngarkesa
të tjera të futura në këtë fushë. Në kuadrin e dukurive që studiohen në këtë pjesë, konsiderohet se kjo fushë përhapet
me shpejtësi të pafundme, pra bashkveprimi përhapet në çast. E thënë ndryshe, ne do të konsiderojmë se çdo
ndryshim i vendosjes së sistemit të ngarkesave apo i shpërndarjes së ngarkesave sjell në çast ndryshimin e fushës
elektrike të tyre në pika sado larg.
Në këtë kapitull nuk studiohen procese kalimtare që çojnë në ekulibër të sistemeve të ngarkesave, por studiohen
pikërisht këto gjendje ekuilibri (prehje) të sistemeve të ndryshme të ngarkesave.
1. 1 Intensiteti i fushës elektrike
a) Ngarkesa pikësore
Sipas Ligjit të Kulonit: Forca që vepron mbi një ngarkesë “provë” pikësore q0 që ndodhet në pozicionin r të fushës
elektrike që krijon ngarkesa pikësore q e cila ndodhet në pozicionin r ' , është:
R

r

q0

r'

r

q

r'

F

q q0

1
4

0

r

r'

3

r

r'

1 q q0 ˆ
R
4 0 R2

1 q q0 R
4 0 R2 R

(1.1)

ˆ
Ku ε0 = 8.85×10-12 C2/(N m2) dhe R është vektori njësi i drejtimit R .
Kur fusha krijohet nga një sistem ngarkesash pikësor q1, q2, ....qn me rreze vektore për te
R1

ngarkesa pikësore q0 përkatësisht

r

r1 , R2

r

r2 ,...Rn

r

rn , forca mbi

ngarkesën provë është shuma vektorjale (Parimi i mbivendosjes së Fushave ose
pavarësisë së veprimit të Forcave):

F

q0
4 0

n

q j Rj

j 1

R3j

Intensiteti i fushës elektrike në pikën r është :

E

F
q0

1
4

n
0 j 1

ˆ
q j Rj
R

2
j

1
4

n
0 j 1

qj r
r

rj
rj

(1.2)

3

duket se është vetëm funksion i pozicionit r të pikës: E
kryhet sipas indekseve të rreze-vektoreve R j

r

E(r ) (kujtojmë që shumimi

rj )

Shembull Sa do ishte forca që ushtrojnë mbi ngarkesën Q ngarkesat q që e rrethojnë atë
në largësi të barabarta? Sa do ishte nëse heqim njerën nga ngarkesat q?
qQ
Përgjigje: F = 0, heqja e njerës ngarkesë është ekuivalent me shtimin e –q, prandaj forca del: F
4 0r 2
b) Ngarkesa e vazhduar
Ngarkesa ndahet në elemnte p.m.v. dq dhe intensiteti i fushës në çdo pikë r me rreze vektor R
ngarkesës dq deri te pika dhe intensiteti llogaritet nga integrali:
dq
dl ;
ˆ
r r ' dq(r ')
1
R
1
E (r )
dq
(1.3)
ku dq
dS
3
4 0 R2
4 0
r r'
dq
dV

r

r ' prej

për rastet kur shpërndarja është në vijë (λ – ngarkesa për njësi gjatësie); në sipërfaqe (σ – ngarkesa për njësi
sipërfaqeje) në vëllim (ρ – ngarkesa për njësi vëllimi)
Shembull 1 Sa është intensiteti i fushës elektrike në largësinë z nga ngarkesa e shpërndarë uniformisht nëpër
segmentin me gjatësi L?
Zhvillohet në klasë (shiko rastin z>>L)
Shembull 2
Sa është intensiteti i fushës elektrike në një pikë P në aksin e një unaze rretore të
ngarkuar uniformisht?
- Zhvillohet në klasë (përdor simetrinë dhe kordinatat
cilindrike)
Shembul 3 Analog por jo unazë por disk rrethor i ngarkuar uniformisht në sipërfaqe

Për pika larg diskut, përfundimi del njëlloj si intensiteti i fushës së një ngarkesë pikësore q =σ∙πR2 e vendosur në
qendër të diskut .
Shembull 4 Të gjendet intensiteti i fushë elektrike të një ngarkese të
shpërndarë uniformisht nëpër sipërfaqen e unazës sferike me rreze r në
pika jashtë saj.

Për simetri intensiteti ka vetëm komponente sipas z:
dq cos y
dE z dE cos y
4pe0 2

r

Pëefundimi del njëlloj si intensiteti i fushës së një ngarkese pikësore q = 4 r2σ e vendosur në qendër të sferës.

1.2. Aplikime të Teoremës së Gausit
Kuptimi i vijave të fushës, si vija gjeometrike, tangentja në çdo pikë të saj të përputhet me drejtimin e fushës në atë
pikë(fig)
E Psh në rastin kur fusha krijohet nga një ngarkesë pikësore pozitive tabloja e vijave të fushës
është si në figurë.
Vetitë e vijave të fushës:
Forca mbi ngarkesën pozitive në një pikë është
tangent me vijën në atë pikë dhe ka kahen e
treguar nga shigjeta e vijës
Vijat nuk priten
Vijat e fushës që krijon një ngarkesë e vetme
pikësore janë radiale që dalin nga ngarkesa kur ajo
është pozitive) dhe shkojnë për te ngarkesa kur ajo është negative
Vijat fillojnë në ngarkesa pozitive dhe përfundojnë në infinit ose në ngarkesa negative
Densiteti i vijave është më i madh pranë ngarkesave dhe më i vogël larg tyre. Psh në rastin e fushës së një
N
1
~
ngarkese pikësore, densiteti i vijave është: D
ku r është largësia nga ngarkesa. Në figurë
4pr 2 r 2
tregohen vijat e fushës së sistemit të dy ngarkesave pikësore të njëjta (me shenjë të njëjtë dhe me shenmjë të
kundërt – vini re pikën neutrale ku intensiteti i fushës është zero)

Fluksi (Madhësi skalare) Tabloja e vijave vizatohet e tillë që densiteti i vijave (numri i vijave nëpër njësinë e
sipërfaqes) të na japë intensitetin e fushës. Dmth fluksi (numri) i vijave dΦ nëpër
sipërfaqen elementare dS , të jetë

d

E dS

E dS cos q ,

ku vektori dS dS n të jetë drejtuar sipas
normales së jashtme mbi sipërpërfaqe. Fluksi
është një madhësi me shenjë, e cila përcaktohet
nga vlera e cos (Diskuto raste e ndryshme: >
0, 0 dhe <0).Fluksi i plotë nëpër një sipërfaqe S,
është:
E cos qdS

E dS
S

Psh.

Fluksi

i

fushës

(2.1)

S

elektrike që krijon një ngarkesë pikësore Q (>0)

nëpër një sferë

me rreze R, ku është:
Q

Q
e0

(2.2)
4
pe
R
0
S
S
S
- Në rastin e Q < 0 rezultati është po kaq por fluksi është negativ
Rezultati nuk varet nga rrezja e sferës dhe vlen për çdo sipërfaqe të mbyllur (fig.)
Në këtë rast, hyn në punë këndi i ngurtë elementar d
element dS të sipërfaqes. Fluksi
elementar
nëpër
këtë
element
θ
sipërfaqeje është:
ku θ është këndi mindis radiales rˆ
E dS

EdS

dS

2

që sheh një

dhe normales nˆ në sipërfaqe dS dhe
dS0 = dScosθ ,
ku dS0 është
projeksioni i sipërfaqes dS në sferën
me rreze r.
Dhe fluksi i plotë nëpër sipërfaqen e
mbyllur del:
Ky rezultat mund të përgjithësohet edhe kur kemi një sistem ngarkesah pikësore q1, q2, ...qn brenda vëllimit që
kufison një sipërfaqe e mbyllur. Në bazë të parmit të mbivendosjes së fushave, fluksi në këtë rast do të ishte:
n

E dS

E j dS
S j 1

S

qj

E j dS

e
j 0

j S

, ku shumimi kryhet sipas të gjitha ngarkesave që ndodhen

brenda vëllimit që kufizon sipërfaqja e nbyllur.
Teorema e Gausit: Fluksi i fushë elektrike nëpër një sipërfaqe të mbyllur është e barabartë me shumën
algjebrike të ngarkesave që përfshin kjo sipërfaqe pjestuar me 0 :
Qbrendasiperfaqes
(2.3)
E dS
e0
S

Forma diferenciale:
Nëse ngarkesa është shpërndarë me desitet ρ brenda vëllimit që kufison sipërfaqja S, atëhere, ajo gjendet nga:
rdV

Q

Nga na tjetër integrali sipërfaqësor kthehet në integral vëllimor, sipas barazimit:

V

E dS

divEdV

S

V

V

Nga teorem e Gausit del atëhere barazimi:
1
EdV
rdV ose : divE
e0
V

EdV

E

V

r
e0

(2.4)

i cili është një relacion që vlen në çdo pikë r të fushës elektrike : div E (r )

r r
e0

Por nga ligji i Kulonit, intensiteti i fushës që krijon një shpërndarje e vazhduar ngarkese, është:

E (r )

r r'

1
4

0

(r ')d 3r '

r r'

3

Dhe divergjenca e tij është:

E (r )

r r'

1
4

r

r

0

(r ')d 3r '
r'

3

Nga rregullat e derivimit sipas r, kemi:

Që nga del:

Ndërkohë që divergjenca e E duhet të dalë ρ/ 0 ??
Arsyeja e këtij rezultati kontradiktor është se në pikën r r ' kemi një singularitet dhe divergjenca e shprehjes më
lart nuk del zero por del -funksioni i Dirakut: div

divE

1
4pe0

divr

r
r

r'
r'

3

r
r

r'
r'

r r ' d 3r '

4
1
4pe0

r

r ' dhe integrali i mësipërm del:

4pd r

r ' r r ' d 3r '

ku hapi i fundit del nga vetia e delta-funksionit të Dirakut
Zbatimet e Teoremës së Gausit janë të suksesshme në rastet kur shpërndarja e
ngarkesave ka simetri si në shembujt e mëposhtëm:
Shembull 1 Fusha e krijuar nga një fill pambarimisht i gjatë i ngarkuar
uniformisht me densitet λ ( E = /(2 ε0R)
Shembull 2. Fusha pranë një plani të pafundëm të ngarkuar uniformisht me
densitet σ
(del: E = σ /2ε0 krahaso me rezultatin prane siperfaqes së planit
përcjellës: E=σ/ε0)
Shembull 3 Fusha elektrike e krijuar nga një sferë e ngarkuar uniformisht me
ngarkesë Q e rreze a
Zgjidhen në klasë sipas figurave ku janë treguar sipërfaqet ku
zbatohet teorema e Gausit për secilin rast

Rasti I r > a ( E

1 Q
, Rasti II r <a ( E
4pe0 r 2

1 Q
r )
4pe0 a3

Varësia e intensitetit nga largësia prej qendrës së sferës

r r
e0

,

Shembull 4. Dy sfera të njëjta me rreze R dhe ngarkesë +Q e –Q secila, mbivendosen në mënyrë që qendrat e tyre
të jenë në largësinë s < 2R. Provoni se në zonën që mbivendosen sferat, fusha është homogjene
Zgjidhje
Figura tregon fushën në një pikë P të zonës së mbivendosjes së sferave. Duke marrë shprehjen e fushës në një pikë
brenda sferës nga shembulli 3, dhe komponentete X dhe Y të saj, duket se
komponentet X pëforcojnë njera tjetrën dhe komponente Y janë në kahe të
kundërta:

Nga teorema e sinusit: OP/sinφ =O’P/sinθ, pradaj Ey = 0. Ndërsa:

Pra, fusha është konstante dhe varet vetëm nga largësia midis qendrave të
sferave s.
Shembull 5. Fusha brenda zgavrës sferike
Një sferë me rrëze R e ngarkuar uniformisht me densitet volumor ρ ka një
kavitet sferik me rreze a, brenda saj. Provoni se fusha breda kavitetit është
konstante
Zgjidhje
Imagjinojmë sikur zgavra të jetë mbushur nga dy ngarkesa të barabarta e më shenjë të kundërta me të njëtën densitet
ρ, atëhere fusha merret si shumë e fushës që krijon një sferë e plotë me rreze R dhe me densitet ρ dhe një sfere me
rreze a e densitet – ρ.
Fushat e sferës së parë në një pikë r është (shiko shembullin 3):
Q r
4
r
E1
R3 3
r
3
4 0 R
4 0 3
R
3 0
Në mënyrë analoge, për sferën e dytë (më e vogla) pika P ndodhet në rreze-vektorin r

E2
Shuma e tyre del:

E

3

d nga qendra e saj:

r d
0

E1 E2

3

d = konstant
0

1.3 Potenciali
Sipas formës diferenciale të Teoremës së Gausit, divergjenca e fushës (div E) është e lidhur fizikisht me burimet e
fushës (ngarkesat që e krijojnë atë). Po rrotori i një fushe vektoriale me çfarë madhëie është e lidhur?
Sipas përcaktimit të rrotorit të një vektori:
Për rastin e fushës elektrostatike, kemi :

E dl

ngarkese pikësore, ku instensiteti i fushës është:

0 ose rotE

0 , sepse po të nisemi nga rasti i fushës së një

dhe elementi i një vije në kordinata sferike është:
produkti skalar jep:
kur integrali është i mbyllur (a = b)

Edhe për rastin e përgjithshëm kur fusha krijohet nga disa ngarkesa, kemi:
Dimë se kur rotori i një fushe vektoriale është zero, kjo fushë mund të shprehet si gradient i një funksioni skalar
(sepse matematikisht rotori i gradientit të një funksioni është gjithnjë zero:
Prandaj, intensiteti i fushë elektrostatike mund të shkruhet si gradenti i një funksioni skalar, që quhet potencial
elektrike
Potenciali elektrik në lidhje me një pikë referuese P. Duket se
diferncat e vlerave të këtij funksioni midis dy pikave a dhe b nuk varen
nga rruga e integrimit nga a në b. Pra potenciali në një pikë r do
ishte:
(3.1)
Ku vlera e integralit nuk varet nga forma e kurbës që bashkon pozicionet P dhe r. Pikë referuaes merret infiniti ku
r

potenciali në këtë pikë merret zero: V(P) = 0: V (r )

E dl
p

r

Për një pikë tjetër referuese: V '(r ) V ( p ')

E dl
p'

(3.2)

V ( p ')

r

E dl
p'

E dl

K V (r )

p

Por diferenca e potencialeve midis dy pikave nuk varet nga zgjedhja e pozicionit referues:

Kuptohet se integrali i produktit skalar midis forcës që vepron mbi njësinë e ngarkesës (Intensitetit E ) dhe
zhvendosjes dl jep punën që kryen kjo forcë gjatë zhvendosjes së njësisë së ngarkesës. Prandaj, Duke zgjedhur si
pikë referuese një pikë në infinit, ku me marrveshje, e konsiderojmë potencialin zero, themi se Potenciai i fushës në
një pikë të saj është puna e fushës elektike për të larguar njësinë e ngarkesë pozitive nga kjo pikë në infinit, ose
puna e forcave të jashtme për ta sjellë njësinë e ngarkesës pozitive nga infiniti deri në pikën e dhënë.
Nga teorema e Gausit, del se potenciali i fushës elektrike kënaq ekuacionin:
(3.3)
që njihet si ekuacioni i Puasonit dhe rastin e veçantë të tij (ekuacioni i Laplasit):
Kur ρ = 0.

(3.4)

Shembull 1. Llogaritni potencialin e fushës brenda dhe jashtë sferës me rreze R e ngarkesë Q të shpërndarë
uniformisht në vëllim

Zgjidhje
Duke u nisur nga shprehja e intensitetit të fushës brenda sferës (shih
1 Q
shembullin 3 në paragrafin e mësipërm):
(E
për pikat
4pe0 r 2
jashtë sferës dhe E

1 Q
r për pikat brenda sferës), gjejmë se
4pe0 R3
r

potenciali në pikat jashtë sferës është: V
R

pikat brenda sferës, del: V

Qdr
4pe0r

r

Qdr
4pe0 r 2

R

2

Qrdr
4pe0 R 3

Q
4pe0r
Q
3
8pe0 R

dhe në
r2
R2

(shih figurën)
Avantazhi i llogaritjes së potencialit, në krahasim me llogaritjen e intensitetit, është se në rastin e potencialit kemi
shumë (integral) algjebrike ndërkohë që për intensitetin kemi një shumë(integral) vektoriale.
Potenciali i fushës që krijon një ngarkesë pikësore, një sistem ngarkesash pikësore dhe një shpërndarje e
vazhduar e ngarkesës llogaritet sipas shumave (integraleve të meposhtëm) :
- Për një ngarkesë pikësore
Për një sistem ngarkesash pikësore ku
r
ku llogaritet potenciali

i

r ri

është largësia e ngarkesës qi nga pika

- Për një shpërndarje të vazhduar të ngarkesës, ku
merret ngarkesa elementare dq:

i

r

r'

; r ' -rreze-vektori ku

Kur shpërndarja është lineare (sipas një vije) me densitet linear λ

dq
dq
dq

dl ;
dS
dV

Kur shpërndarja është sipas sipërfaqes me densitet sipërfaqësor σ
Kur shpërndarja është sipas vëllimit me densitet ρ
Shembull Potenciali i fushës së dipolit
Dipoli elektrik është një sistem dy ngarkesah
pikësore – q e + q të fiksuara në distancë d të
vogël nga njeri tjetrit. Dipoli karakterizohet
nga momenti dipolar i tij p = q∙d i cili si
vektor merret i drejtuar nga ngarkesa negative
te ngarkesa pozitive.
Llogaritja e potencialit të fushës që krijon
dipoli në një pikë P në largësi r >> d prej
dipolit, siç tregohet në figurë rezulton:

V

1
4

0

p cos
r2

1
4

0

p r
r3

ku θ është këndi që formon momenti dipolar me drejtimin për në pikën P.

Problem: Kur llogaritet potenciali i fushës së shpërndarjes së vazhduar të ngarkesave dalin rezulatate kontradiktore,
psh marrim rastin e një filli të drejtë të ngarkuar uniformisht me densitet linear λ:
d

P
r

V

dq=λdl

dq
4

0

dl

2

r

0

4

0

d

2

l

2

2

d 2 l2

ln l

0

.

0

Shpjegoni arsyen dhe tregoni si shmanget ky rezultat
Kushtet kufitare të E dhe V
Konsiderojmë një sferë të ngarkuar uniformisht në sipërfaqe me ngarkesë Q, Intensiteti i
fushës jashtë sferës është:
Q ˆ
E jasht
r
Ndërsa brenda sfërës: Ebrenda 0
4pe0r 2
Pra, vektori i intensitetit të fushës pëson këputje në sipërfaqet e e ngarkuara!
Ndërsa potenciali i fushës, përsëri për rastin e sferës së ngarkuar uniformisht në sipërfaqe, është:
Q
Q
dhe Vbrenda
V jasht
4pe0r
4pe0 R
Pra potenciali është i vazhduar edhe në sipërfaqet e ngarkuara!
Kushti kufitar për intensitetin në sipërfaqet e ngarkuara është:
Q
s
Er , jasht Er ,brenda
(3.5)
4pe0 R 2 e0
Kjo mund të përgjithësohet edhe për një sipërfaqe të rrafshët të ngarkuar me densitet sipërfaqsor σ . Nëse formojmë
një sipërfaqe te mbyllur si në figurë, atëhere kemi:
E dS
S

Qbrenda
e0

kur h

0:

E dS

Esiper

E posht =

S

s
2e0

s
2e0

s
e0

Pra, gjithmonë pëson këputje përbërsa e vektorit elektrik sipas drejtimit pingul me sipërfaqen dhe madhësia e
këputjes është σ/ 0. Ndërsa përbërsja tangent me sipërfaqen nuk pëson këputje (është e njëjtë në të dy anët e
sipërfaqes së ngarkuar).
Potenciali nuk pëson këputje, ai është gjithnjë i vazhduar edhe kur kalohen
sipërfaqe të ngarkuara (është i njëjtë në të dy anët e sipërfaqes së ngarkuar):
siper

Vsiper V posht

siper

E dl ; kur h
posht

0

E dl

0

Vsiper =V poshte

posht

1. 4 Energjia e fushës elektrostatike
Puna që kryejnë forcat e jashtme për të sjellë një ngarkesë Q2 nga infiniti deri në një largësi r12 prej një ngakese
elektrike të fiksuar Q1, është:
Q1
Q2
W Q2V2 Q2
Q1
Q1 V1
4pe0r12
4pe0r12
E cila mund të shkruhet në formën:

1
Q1V1 Q2V2
2
Ku duket se V1 është potenciali i fushës që krijon ngarkesa Q2 në vendin ku është ngarkesa Q1 dhe V2 është
potenciali i fushës që krijon ngarkesa Q1 në vendin ku është ngarkesa Q2.
Nëse sjellim edhe një ngarkesë të tretë duhet kryer puna shtesë:
W

W

Q3W3

Q3

Q1
4pe0r13

Q2
;
4pe0r23

Kështu që puna e plotë për të krijuar sistemin e 3 ngarkesave është:
1 Q1Q2
4pe0 r12

W

Q1Q3
r13

Q2Q3
, e cila mund të shkruhet edhe në formën:
r23

1 Q1 Q2 Q3
Q2 Q1 Q3
Q3 Q1 Q2
2 4pe0 r12 r13
4pe0 r12 r23
4pe0 r13 r23
W = (Q1V1 + Q2V2 + Q3V3)/2
Duke e përgjithësusr këtë rezultat për një sistem ngarkesah pikësore, kemi:

ose thjeshtë:

W

W

1 N
QiVi ku Vi
2i 1

N Q
1
j
4pe0 j 1 rij

(4.1) - është potenciali i fushës elektrike në pikën ku është vendosur

( j i)

ngarkesa Qi
Duket se energjia potenciale, matet si punë e forcave të jashtme për “ta krijuar” sistemin e ngarkesave, pra për
t’i sjellë ngarkesat në pozicionin e dhënë, ose si punë e forcave të brendëshme (forcave elektrike) për “ta
eliminuar” sistemin e ngarkesave.
1
rVdVvolum .
Kjo shprehje për një shpërndarje vëllimore ngarkesash me densitet ρ bëhet: W
2
Volum.

Te kjo shprehje e fundit zëvendësojmë divE

E

E V dVvolum.

Në bazë të formulës:
Vell .

V(

r
e0

r =e0

E

E )dVvolum

Volum

W
E

e0
2

(

E )VdVvolum .

Vell .

V dVvolum

Volum

VE dS
S

kemi:
W

e0
2

E ( V )dVvolum
Volum

e0
2

VE dS

duke zevendësuar këtu E

V dhe duke kaluar në limit kur

S

vëllimi shtrihet në të gjithë hapësirën ku kemi fushë elektrike, do të kemi:
e0
W
E 2 dVvolum
2

(4.2)

Volum

(integrali sipërfaqësor shkon në zero sepse për r →
E~1/r2 , V ~ 1/r dhe S ~ r2)
Kështu që densteti i energjisë së fushës elektrike është:
w = 0 E2 /2
(4.3)
Përcjellsit dhe ngarkesat
Një material sillet si përcjellës nëse ka ngarkesa “të lira”, pra ngarkesa që mund të lëvizin brenda tij, siç janë
elektronet në rastin e metaleve apo jonet në rastin e elektrolitëve.
Në kushtet e ekuilibrit elektrostatik, mbi këto ngarkesa nuk duhet të veprojnë forca, pra intensiteti i fushës
elektrike brenda përcjellsave duhet të jetë E 0
Si pasojë: shpërndarja e ngarkesave, në përgjithësi për një përcjellës të ngarkuar nuk është e njëtrajtëshme
(uniforme). Edhe kur përcjellsi është në një fushë elektrostatike, rishpërndarja e ngarkesave të lira të tij është e tillë
që fusha e këtyre ngarkesave të kompesojë fushën e jashtme E jashtme

Ebrendshme

0.

Po të zbatojmë teoremën e Gausit, për një sipërfaqe si sipërfaqja e trupit por ekzaktësisht
nën të, fluksi në këtë sipërfaqe është:
Qbrenda
En dS
0
Qbrenda 0 , po ashtu densiteti i ngarkesave vëlimore: ρ =0.
S
S

0

Pra nuk ka ngarkesa në vëllim: kur një përcjellës ngarkohet, kjo
ngarkesë në ekuibër rishpërndahet nëpër sipërfaqen e tij. Kjo vlen
edhe për rastin kur ngarkesat rrethohen nga përcjellës(fig.),
rishpërndarja e ngarkesës në përcjellës është e tillë që fusha e tyre të kompensojë fushën e
ngarkesavave q në vëllimin e përcjellsit.
Pra, në ekulibër, potenciali i fushës elektrike në çdo pikë të përcjellsit duhet të jetë i njëjtë.
Në çdo pikë të sipërfaqes së përcjellsit të ngarkuar, intensiteti i fushës është pingul me sipërfaqen (shih fig) dhe në
madhësi përcaktohet nga densiteti i ngarkesave në atë pikë: E

En
0

Edhe kur përcjellsi neutral është në një fushë të jashtme (fig.):
a) a) Kjo fushë indukton ndarje të ngarkesave
(praktishisht rishpërndarje të ngarkesave të
lira sipas fushës së jashtme), në mënyrë që
intensiteti rezultant i fushës brenda përcjellsit
të jetë zero;
b) b) Vijat e fushës përkulen në
mënyrë të tillë E të jetë pingul
me sipërfaqen.
c) c) Efekti i majave: aty ku kurbatura e sipërfaqes është me e madhe (rrezja e
kurbaturës më e vogël), densiteti i ngarkesave është më i madh.
Shtypja elektrostatike: Duke qenë se në çdo element dS të sipërfaqes së ngarkuar ushtrohet forca pingul me
sipërfaqen:
dF = σdS∙ E dhe shtypja p = σ∙ E
intensitet do të marrim mesataren e vlerave të fushës brenda dhe jashtë sipërfaqes:
2
Ebrenda E jashte 0
/ 0
E
Shtypja elektrostatike del: p
.
2
2
2 0
2 0
1. Përse nuk dalin jashtë percjëllsit ngarkesat nën veprimin e kësaj shtypjeje?
2. Sa del forca e shtytjes midis dy gjysmasferave të një sfere të ngarkuara?
3. Llogaritni punën që kryejnë forcat e fushës elektrike gjatë afrimit të pllakave të një kondensatori të rrafshët dhe
krahasojeni me ndryshimin e energjisë së fushës elektrike. A zbatohet ligji i ruajtjes së energjisë?

1.5 Polarizimi i dielektrikëve
Çfarë ndodh me materjalet jo-përcjellës, ku ngarkesat elektrike (elektronet apo jonet) nuk janë të lira, por janë
brenda strukurës së atomit/molekulës apo brenda strukturës kristaline së materialit, kur këto materjale futen në fushë
elektrike? Këto materiale duhen dielektrikë. Këto materiale gjejnë zbatime të shumta në inxhinjerinë elektrike.
Molekulat e këtyre materialeve janë elektro-neutrale, pra
shuma e ngarkesës pozitive të bërthamës eshtë e
barabartë me shumën e ngarkesës negative të
elektroneve. Mund ta imagjinojmë një molekulë, si një
ngarkesë pozitive + Q në qendër e rrethuar nga një “re”

sferike me ngarkesë negative – Q. (fig.a). Ky është një model i pranueshëm, sepse në realitet në distanca më të
mëdha se pak diametra molekulare, fushat elektrike të ngarkesave pozitive dhe negative shuajnë njera tjetrën.
Kur një molekulë e tillë ndodhet në një fushë elektrike (fig. b) me intensitet E, forca që vepron mbi ngarkesën
pozitive QE është e kundërt në drejtim me forcën që vepron mbi ngarkesën negative. Nën veprimin edhe të forcave
që i mbajnë molekulat të mos shpërbëhen, ndodh një zhvendosje e vogël d e qendrës së resë negative ndaj ngarkesës
qendrore pozitive. Prandaj, fusha elektrike që krijon kjo molekulë e deformuar në ekulibër, mund të konsiderohet si
fushë e një dipoli elektrik me moment p = Qd.
Në disa lëndë, si psh uji, molekulat nuk kanë shpërdarje me simetri sferike të ngarkesave, qendra e ngarkesë
pozitive (dy bërthamt e H dhe një bërthamë e O) nuk përputhet me qendrën e reve elektronike . Prandaj moekulat e
këtyre lëndëve janë vetë dipole edhe pa qenë në fushë elektrike dhe quhen molekula polare. Molekulat e lëndëve të
tjera si ato që paraqiten në fig., quhen moekula jopolare. Në mungesë të fushës elektrike të jashtme, molekulat
polare janë të orientuara në mënyrë të çrregullt, dhe asnjë efekt i fushës së këtyre molekualve nuk shfaqet. Por kur
këto mulekula ndodhen në fushë elektrike, ato tentojnë të orientohen sipas vijave të fushës elektrike. Ndërkohë që
për molekulat jopolare, momente dipolare të induktuara në to janë sipas drejtimit të fushës së jashtme. Sigurisht
momentet dipolare të induktuara ekzistojnë edhe te molekulat polare , por efekti i momenteve dipolare të induktuara
mbulohet nga efekti i orientimit të momenteve vehtike dipolare të molekulave.
Kështu, për dielektrikët e të dy llojeve të molekulave, fusha elektrike i bën këto lëndë të sillen si një rrjet i madh
dipolesh të orientuar sipas fushës. Themi se dielektriku është polarizuar.
Qoftë në rastin e molekulave polare (fig) , qoftë në rastin e molekuave jopolare, momenti
dipolar paralel me fushën e jashtme është proporcional me intensitetin e fushës së jashtme.
Sa më i madh intensiteti i fushës elektrike aq më afër drejtimit të fushë orientohen
molekulat dipolare dhe aq më i madh është momenti dipolar i induktuar në molekula: p ~ E:
ku α quhet polarizushmëri atomike
p
E - (5.1)
Një llogaritje e përafërt e saj, duke konsideruar bërthanë atomike si ngarkesë pikësore q,
gjendet si më poshtë. Intensiteti i fushës elektrike të shpërndarjes simetrike sferike të
ngarkesës negative, në largësinë d prej qendës së saj është:
ku a është rrezja e atomit.
Praktikisht për një fushë të rendit 9 V/m në atomin e H, del: d = 4.6 ×10-16 m, pra një përqindje mjaft e vogël e
rrezes së orbitës. Duke ditur si logaritet potenciali i fushës që krijon çdo dipol molekular, ne mund të llogaritim, në
parim, potencialin e fushës që krijojnë një mori molekulash të lëndës. Por prakikisht një llogaritje e tillë është e
pamundur. Prandaj futet kuptimi i vektorit të polarizimit të dielektrikut, i cili është vektori i barabartë me shumën e
momenteve dipolare të molekulave që ndodhen në njësi të vëllimit:

P

pi / V

(5.2)

i

Ku shuma e momenteve dipolare kryhet për të gjitha molekulat brenda vëllimit ΔV . Ky vëllim konsiderohet
fizikisht pmv, pra që përmban një numër të madh molekulash. Për një vëllim elementar dV, momenti dipolar do të
ishte: dp

P dV dhe potencialli i fushës elektrike që krijon ky vëllim elementar i dielektrikut do të gjendej nga

formula analoge e potencialit të fushës që krijon dipoli elektrik:
vëllim çfardo i dielektrikut do të ishte:

V

1 dp r
. Potenciali i fushës që krijon një
4 0 r3

r PdVvell .
4 0 Vell
r3
1

Moment dipolar elementar i çdo molekule do të ishte proporcional me intensitetin e fushës totale që vepron mbi
molekulën, pra me shumën e fushës së jashtme që polarizon dielektrikun si edhe me fushën që krijojnë vetë
molekuat e dielektrikut. Prandaj, vektori i polarizimit të dielektrikut në çdo pikë do të ishte prporcional me
intensitetin e fushës totale:

P

e 0

E,

(5.3)

ku χ quhet konstante dielektrike (susceptibilitet- elektrik). Në praktikë, jo të gjithë dielektrikët i binden këtij ligji;
dielektrikët që i binden këti ligji quhen linearë. Ka dielektrikë molekulat e të cilëve kanë veti të ndryshme
polarizimi në drejtime të ndryshme; në ta lidhja midis vektorit të polarizimit dhe intensitetit të fushës elektrike jepet
me anë të një relacioni tenzorial.

1.6 Fusha elektrostatike në mjedis
Kur një trup dielektrik është vendosur në një fushë elektrike, të gjitha molekulat si dipole orientohen në drejtimin e
fushës elektrike. Brenda një dielektriku homogjen, ky orientim nuk rezulton me ndonjë ngarkesë tepri vëllimore,
pasi afër çdo poli negativ ka një pol negativ. Por në sipërfaqe te dielektrikut do të mbeten pole të pakompensuar.
Kjo mgarkesë tepri në dielektrikun homogjen shfaqet vetëm në sipërfaqen e tij. Ndërsa në dielektrikun johomogjen
do të shfaqet edhe një ngarkesë tepri volumore. Ngarkesat e polarizimit në sipërfaqe dhe volum quhen ngarkesa të
lidhura , për t’i dalluar ato nga ngarkesat e lira. Le të gjejmë lidhjen e përqëndrimeve të këtyre ngarkesave me
vektorin e polarizimit. Fusha elektrike shtesë, që krijojnë ngarkesat e lidhura, ka potencial që jepet nga integrali:

V

r PdVvell .
,
4 0 Vell
r3
1

ku P është vektori i polarizimit. Ky integral mund të shkruhet në trajtën:
V

1
4

0 Vell

1
r

1

PdVvell .

4

1
P dVvell .
r

0 Vell

1
4

0 Vell

1
r

P dVvell .

1
4

0

S

1
P dS
r

1
r
Vell .

PdV (6.1)

ku integimi kryhet në të gjithë vëllimin e materjalit, dhe në bazë të teoremës së Gausit integrali vëllimor kthehet në
integral sipërfaqësor. Termi i parë (integrali sipërfaqësor) përcakton potencialin e fushës që krijojnë ngarkesat
sipërfaqësore të lidhura, ndërsa termi i dytë jep potencialin e fushës së ngarkesave vëllimore të lidhura. Duke patur
parasysh se r është largësia nga elementi i ngarkuar (r’) te pika ku llogaritet potenciali (r), termi i parë shkruhet:
1
l dS
V (r )
4 0 S r r'
ku duket se densiteti ngarkesave sipërfaqësore “të lidhura” (σl) lidhet me vektorin e polarizimit me relacionin:

P dS

P cos dS

l

dS

l

P cos

P n

Pn

Pra, densiteti sipërfaqësor i ngarkesave të lidhura në çdo pikë është i barabartë me përbërsen pingule me sipërfaqen
të vektorit të polarizimit në atë pikë.
Termi dytë (integrali vëllimor) na jep lidhjen e densitetit vëllimor të ngarkesave të lidhura (ρl) me vektorin e
1
l dVvell .
poarizimit.
V (r )
4 0 Vell r r '
ku duket se densiteti vëllimor i ngarkesave të lidhura lidhet me vektorin e polarizimit
l

Sipas teoremë së Gausit: Ql( vell .)

P

divP

(6.2)

P dVvell .
Vell .

Ql( Sip ) , pra shuma e këtyre dy ngarkesave të

P dS
S

lidhura vëlimore e sipërfaqësore në total jep zero.
Në prani të ngarkesave të lira dhe ngarkesave të lidhura: ρ = ρlira + ρl , divergjenca e intenstitetit rezultant të fushës
elektrike është:

lira

E

l
0

0

E

P

lira

0

E P

lira

(6.3)

0

Duke futur kuptimin e vektorit të Induksionit elektrik:

D

0

E P

(6.4),

(në njësi C/m2)

duket se burimet e fushës vektoriale të induksionit janë ngarkesat e lira:

D

lira

dhe fluksi i këtij vektori në

D dS

sipërfaqen e mbyllur është sa ngarkesa totale e lirë brenda sipërfaqes së mbylur:

Qlire

S

Për dielektrikët linearë, vektori i polarizimit është:

ku χe

ëstë depërtushmëria dielektrike:

:
(6.5)
ku ε = ε0 (1 + χe ) është konstantja dielektrike absolute dhe εr = 1 + χe është konstantja dielektrike relative.
Duke u nisur nga mënyra si e kemi nxjerrë shprehjen e densitetit të energjisë së fushës elektrike në boshllëk, në
rastin e fushës në dielektrik, densiteti i ngarkesave të lira duhet zëvëndësuar me divergjencën e vektorit të
induksionit, dhe duke kryer po transformimet e integraleve, gjejmë:
W

D EdVvell .
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Si rritet energjia në dielektrik? (jep shembull kondensatori në boshllëk dhe me dielektrik)
Kushtet kufitare të fushës elelktrike në dielektrikë
Le të shqyrtojmë se si ndryshojnë vektorët e fushës
elektrike: densiteti dhe intensiteti në kufirin midis dy
dielektrikëve me konstante dielektrike të ndryshme.
Zbatojmë teoremën e cirkuacionit të fushës
elektrostatike për një kontur katërkëndësh ΔC (fig.) Kur
gjatësia e brinjës më të shkurtër shkon në zero,
kontributi i termave të integrimit të vektorit E sipas tyre
mund të neglizhohen.Kontributet përgjatë brinjëve të
gjata janë (E1∙dl1 + E2∙dl2 = 0). Produktet skalare japin
thjeshtë komponentet tangenciale të dy vektorëve të fushës elektrike në të dy anët e sipërfaqes që ndan dy mjedise
dielektrike dhe meqë dl1 = - dl2 , del se kushti kufitar për vektorin e intensitetit të fushës elektrike është:
E1t = E2t
(6.6)
Ky kusht kufitar zbatohet jo vetëm për fushat statike, por edhe fushat elektrike që ndryshojnë me kohën (fushë
elektromagnetike).
Le të zbatojmë teoremën e Gausit për një sipërfaqe cilindrike të vogël i ngjashëm me një monedhë (fig.) . Le të
jetë σ densiteti sipërfaqësor i ngarkesës brenda kësaj sipërfaqeje. Fluksi i vektorit të induksionit D nëpër sipërfaqen
e anëshme të cilindrit shkon në zero kur lartësia e cilindrit shkon në zero. Kështu që fluksi i në dy bazt e cilindrit
është D1nΔS (fluksi për jashtë vëllimit të cilindrit) dhe - D2nΔS (fluksi përjashtë vëllimit të cilindrit), të dy janë në
lidhje me drejtimin e vektorit nësi të normales n me kahe për jashtë vëllimit , indeksi n tregon komponentet sipas
kësaj normaleje, 1 dhe 2 tregojnë mjediset përkatëse. Nga teorema e Gausit, nxjerrim kushtin tjetër kufitar për
vektorin e induksionit elektrik:
D1∙n – D2∙n = σ ose D1n – D2n = σ
(6.7)
Në mungesë të ngarkesave të lira në sipërfaqen që ndan dy mjediset, kemi D1n = D2n . Në rastin kur mjeds i dytë
është përcjellës (kufiri midis dielektrikut dhe përcjellsit) kemi D2n = 0 dhe D1n = σ.

KAPITULLL 2 MAGNETOSTATIKA
2. 1 Hyrje
Në kapitullin 1, ne e karakterizuam fushën elektrike statike me dy vektorët E dhe D. Në këtë kapitull ne do ta shohim
fushën magnetike statike, e cila karakterizohet
nga vektorët H dhe B. Ka ngjashmëri dhe
dallime midis fushave elektrike e magnetike.
Psh në tabelë tregohen analogjitë midis
madhësive të fushës elektrike dhe fushës
magnetike . Kjo analogji është parqitur këtu
për të treguar që shumë ekuacione të nxjerra
për fushën elektrike mund të përdoren për të
nxjerrë ekuacionet korresponduese për fushën
magnetike, me zëvendësimin e madhësive
analoge.
Lidhja kryesore midis fushave elektrike e
magnetike u vendos nga Oersted në 1820. Siç
e kemi parë, fushat elektrike krijohen nga
ngarkesat statike. Nëse ngarkesat lëvizin me
një shpejtësi konstante, ato krijojnë edhe një
fushë magnetike statike. Fusha magnetostatike
krijohet nga rrjedha e vazhduar e rrymës,
qoftë kjo një rrymë në telat përcjellës, apo tufë
elektronesh në tubin katodik, apo rryma të
magnetizimit në magnetët permanent. Në këtë
kapitull, ne do të shqyrtojmë fillimisht fushën
magnetike në boshllëk , të krijuar nga rrymat e
vazhduara, mandej fushën magnetostatike në
materiale.
Zbatimet e magnetostatikës janë të shumta,
përmendim këtu, motorët e transformatorë,
mikrofonët e telefonët , paisjet eruajtjes
(memoriet), apo ngritjen
e mjeteve tëe
trasportit të shpejtësive të larta, etj. Të mos harrojmë që zbatimi fillestar është “busulla” magnetike që shërben prej
mijra vitesh si mjet orientimi në Tokë. Fusha mgnetike e Tokës, është ajo
mburojë nga rezatimi korpuskular diellor, pa të cilën jeta në Tokë do kish
mbaruar në çast.

2.2 Ligjet bazë të magnetostatikës
Dy ligjet bazë, kryesorë mbi fushat magnetostatike: (1) Ligji Biot-SavartLaplasit (2) Ligji Amperit. Ligji Biot-Savart, është analogu i ligjit të Kulonit,
ndërsa ligji i Amperit është analogu i teoremës së Gausit, që zbatohet
lehtësisht në rastet kur shpërndarja e rrymave elektrike ka simetri.
Ligji Biot-Savart: Intensiteti i fushës magnetike dH që krijon në një pikë
P një element (i vogël) diferencial me rryme Idl është proporcional me
produktin Idl dhe sinusin e këndit midis elementit dhe vijës që bashkon
pikën P me elementin (fig) dhe invers proporcional me katrorin e
largësisë midis elementit dhe pikës P

(2.1)
ku R = |R| dhe aR = R/R.
Drejtimi i vektorit të intensitetit dH mund të përcaktohet me rregulli i a) dorës se djathtë ose b) vidës se djathtë (shih
fig.)
Zakonisht, drejtimi i intensitetit të fushës magnetike H (ose rrymës I) mund të paraqitet me një rreth të vogël me një
kryq ose pikë në mes, në varësi nëse H (ose I) e shpon planin e figurës me kahe për nga ne apo për matanë (fig.).
Ashtu sikurse ndahen konfiguracionet e ndryshme të ngarkesave, ndahen edhe
shpërndarjet e ndryshme të rrymave: rryma lineare (në vijë) , rryma sipërfaqësore dhe
rryma vëllimore (shih fig,).
Duke përcaktuar K si densitet sipërfaqsor të rrymës (në amper/meter) dhe J si
densitet vëllimor të rrymës (në amper/meter katror), kemi:
Idl = KdS = JdV
(2.2)
Kështu, për shpërndarje të rrymave lineare, sipërfaqësore apo vëllimore (shih fig.) , intensiteti i fushës mganetike të
këtyre shpërndarjeve do të llogaritej si shumë vektoriale e intensitetve të fushave që do krjonte çdo element me rrymë
(duke konsideruar se zbatohet parimi i superpozimit të fushave) sipas formulave më poshtë:
(2.3-a) Rrymat lineare

(2.3-b) Rrymat spërfaqësore

(2.3-c) Rrymat vëllimore

Psh, le të llogaritim intensitetin e fushës që krijon një përcjellës i drejtë i fundëm AB me
rrymë I në një pikë P ( Në figurë është marrë boshti Z sipas përcjellsit dhe elementi dl
është marrë në pikën (0, 0, z).
dhe në kordinata cilindrike, kemi: dl = dz az dhe R = pap – zaz

Me zëvendësimin z = ρ cot α , dz = -ρ cosec2 α dα, në integral gjemë

(2.4)
•
•
•

Kur përcjellsi është gjysëminfinit,
ku skaji A është në (0, 0, 0) dhe skaji B në (0, 0, ∞);
α1 = 90°, a2 = 0°, gjejmë rezultatin:

•

Kur përcjellsi është infinit, ku skaji A është në (0, 0, - ∞) dhe skaji B në (0, 0, ∞); α1 = 180°, a2 = 0° ,
gjejmë rezultatin:

(2.5)
Gjetja e vektorit njësi aφ nuk është gjithnjë e lehtë. Një mënyrë e thjeshtë është ta gjesh nga produkti vektorial e
vektorëve njësi drejtimit të rrymës me vektorin njësi sipas drejtimit të pingules mbi drejtimin e rrymës për të pika ku
llogaritet fusha: aφ = al × aρ
Shembull 1
Një spirë rrethore që ndodhet në x2 + y2 = 9 , z = 0, ka rrymë të vazhduar me intensitet 10 A përgjatë tij (aφ). Gjeni
intensitetin e fushës H në pikat (0, 0,4) dhe (0, 0, -4).
Zgjidhje (fig)
Nga ligji i Bio-Savart,

, ku: dl =ρdφ aφ , R = (0, 0, h) – (x, y, 0) = - ρaρ + haz dhe:

Për simetri, kur mblidhen kontributet përgjatë aρ japin zero, sepse
komponentet radiale që japin çiftet e eementeve me rrymë të ndara me 180º
shuajnë njera tjetrën. Kjo mund të tregohet edhe matematikisht duke shkruar:
aρ = cosφ ax + sinφ ay, duke integruar cosφ dhe sinφ nga 0 në 2π del zero.
Kështu që:

(2.6)
Këtu mund të zevendësojmë të dhënat numerike.
Tabloja e vijave të fushës që krijon spira rrethore me rrymë, është treguar në
figurë.

Shembull 2
Një bobinë ,e gjatësi l dhe rreze a përbëhet nga N spira rrethore me rrymë I. Llogaritni intensitetin e fushës magnetike
në pikat e aksit të bobinës.
Zgjidhje
Shqyrtojmë një prerje të bobinës të treguar në figurë. Duke
përdorur rezultatin e shembullit 1, për një grup spirash brenda
gjatësisë dz të bobinës , të cilat krijojnë fushë magnetike snë
drejtim të njëjtë sipas aksit, intensiteti i fushës magnetike të këtij
grupi në pikën P është :

ku Idl =I n dz =I (N/l) dz, nga figura duket se : tanθ = a /z, dhe
2

rjedhimisht dz = - a cosec θ dθ =

z2

a2
a2

3/ 2

sin d

Në qendër të bobinës, :

(2.7)

Në rastin kur l >> a , del:

(2.8)

Ligji i Amperit pohon se: integrali sipas një vije të mbyllur i komponentes së intensitetit H tangent me vijën është i
barabartë me shumën algjebrike të rrymave që e përshkojnë sipërfaqen që kufizon vija:
H dl
I i I totale
i
(2.9)
Ligji Amperit ngjason me ligjin e Gausit. ai përdoret me leverdi në rastet kur shpërndarja e rrymave është simetrike.
- Duke zbatuar teoremën e Stoksit në ek. e mësipërm, marrim:

ku:
-

(2.10)

Fakti që
rotori i fushës magnetike është e ndryshme nga zero në pikat ku ka rryma,
tregon se fusha magnetike nuk është konservative (potenciale), është një fushë shtjellore.
Shembuj - Zbatime të ligjit të Amperit

1. Fusha magneteike e një përcjellës i drejtë pmm i gjatë (fig. sipas
drejtimit z.). Për të përcaktuar H në një pikë P, zgjedhim një kurbë të
mbyllur (rrethi) që rrethon përcjellsin. Duke zbatuar ligjin e Amperit, kur
rrezja e rrethit ρ është konstant sa largësia e pikës nga përcjellsi:

Që nga nxjerrim:

, pra ka drejtimin e tangentes në rreth

dhe madhësinë që është gjetur edhe me metodën e integrimit (2.5).
2. Fusha magnetike pranë fletës së pafundme me rrymë sipërfaqësore
Konsiderojmë një rrymë sipërfaqsore me densitet konstant K = Kyay A/m , në planin e pafundëm (z=0 , fig. a). Duke
zbatuar ligjin e Amperit në një kurbë të mbyllur në formë katërkëndshi këndrejtë me brinjë a dhe b (fig. a):

Për të vlerësuar integralin, e shqyrtojmë planin me rrymë si të përbërë nga infinitet shiritash përcjellës të drejtë pmm
të gjatë sipas drejtimit y. Fusha e secilit prej tyre dH sipër e poshtë planit (z = 0) gjendet nga formula dhe është
drejtuar si në fig.b. Rezultantja e dH ka vetëm komponente x. Edhe H, në njerën anë është e kundërt me atë në anën
tjetër. Kjo vlen për të gjitha çiftet e rrymave, pra edhe për të gjithë fletën:
ku H0 gjendet duke integruar në 4 brinjët e Konturit të figurës:

Duke e barazuar këtë rezultat me rrymën që përshkon sipërfaqen e katërkëndëshit të figurës, gjejmë: Ho = — Ky./2
Ku an – vektori njësi i drejtuar nga rryma
në fletë te pika ku gjendet fusha.

(2.11)
3. Përcaktoni intensitetin e fushës magnetike H brenda dhe
jashtë toroidit, i cili ka N spira dhe ka dimensionee e
treguara në figurë
Zgjidhje:
Zbatojmë ligjin e Amperit, për një rreth me rreze ρ (të treguar
me pika-pika në fig.):

.
Për L>>a, rezultati del njëlloj si bobina e gjatë (2.8):

Jashtë toroidit fusha del 0 (NI =0):

2. 3 Induksioni i fushës magnetike, fluksi magnetik
Sikurse fusha elektrike edhe fusha mgnetike karakterizohet nga madhësia vektorjale, e cila quhet induksion i fushës
magnetike B . Zakonisht B përcaktohet nëpërmjet forcës që ushtron fusha lokalisht mbi një element me rrymë I dl ku I intensiteti i rrymës dhe dl elementi i gjatësisë së përcjellsit i orientuar në kahen e rrymë (drejtimi i lëvizjes së
ngarkesave pozitive), që njihet si forca e Amperit:
dF Idl B
(3.1)
Drejtimi i saj përcaktohet nga rregulli i “dorës majtë” apo i “dorës së djathtë” (fig.) , ndërsa madhësia e induksionit
përcaktohet si:
dF
B
(3.2)
I dl sin
[njësia e matjes në SI: 1 Tl = 1 N/(Am)]
ku θ – këndi midis drejtimit të rrymës dhe drejtimit të fushës magnetike.

Ashtu sikurse për fushën elektrike do vizatojmë edhe vijat e fushës magnetike, tangjentja në çdo pikë të të cilave
përcakton drejtimin e indukasionit në atë pikë. Edhe fluksi i i vijave të fushës magnetike nëpër një sipërfaqe,
përcaktohet në mënyrë analoge me fluksin e vijave të fushës elektrike:
B dS
S

Bn dS
S

B cos dS

(3.3)

S

ku θ është këndi midis vijave të fushës dhe drejtimit të pingules mbi sipërfaqe. Ku fluksi magnetik ψ është në veber
(wb) dhe B në (wb/m2) ose tesla (Tl).
Psh, në fisgurë tregohet tabloja e këtyre vijave për disa raste. Densiteti i fluksit magnetik ose siç quhet ndryshe
induksioni i fushës magnetike B është i ngjashëm me densitetin e fluksit elektrike (induksioni fushës elektrike) D .
Sikurse D = ε0E në hapësirën boshe, edhe B lidhet me intensitetin H në hapësirën boshe me relacionin:
(3.4)
ku μo = 4π×10 H/m (ose N/A ) , është një konstante – permeabiliteti ose konstantja magnetike e boshllëkut
-7

2

Dallimi midis fluksit elektrik dhe fluksit magnetik : vijat e fushës magnetike janë të mbyllura (fluksi zero në çdo
sipërfaqe te mbyllur) ,
ndërkohë që fluksi elektrik
është = me shumën e
ngarkesave brenda sipërfaqes
(fig)
Në të gjitha rastet, duket që
vijat e fushës magnetike janë
të mbyllura, ato nuk fillojnë
apo përfundojnë në “ngarkesa
magnetike”
analoge
me
ngarkesat elektrike. Sado që
ta coptoni një magnet
gjithmonë do të keni dy pole
N dhe S, nuk ekzistojnë
“monopole magnetike” të veçuar. Ky dallim i fushave elektrike nga fushat magnetike rrjedh nga mosekzistenca e
monopoleve magnetike të izoluar (fig.) Në figurat e tjera tregohet si mbyllen vijat e fushës

Matematikisht fakti që vijat e fushës janë të nbyllura, shprehet;

(3.5)
Potenciali skalar dhe potenciali vektorial i fushës Magnetike
Kujtojmë se shumë probleme të fushës elektrostatike thjeshtoheshin mjaft me futjen e poncialialit skalar (E = — V).
Në fakt, për fushën magnetike mund të përcaktojmë një potencial skalar Vm ose potencial vektorial A . Për të
përcaktuar Vm , fusha magnetike duhet të kënaqi kushtin që :
rast:

, pra të mungojnë rrymat. Në këtë

(3.6)
sepse :
Në këto zona Vm kënaq ekuacionin e Laplasit sikurse V për fushat elektrostatike:
2

Vm = 0 , (J = 0)
(3.7)
Fusha magnetostatike kënaq ekuacionin:
• B = 0 , pra induksioni i fushës magnetike mund të shkruhet edhe si
rotori i një potenciali vektorial (divergjenca e rotorit është gjithmonë zero) A (

)
(3.8)

i cili në mënyrë analoge si kundër në rastin e potencialit të fushës elektrostatike:

do të gjendet nga integrimi sipas burimeve (rrymave)që krijojnë fushën magnetike

(3.9)

Mund të tregohet se për fushën magnetostatike , potenciali vektorial merret i tillë që:

- Ekuacioni i Puasonit, zgjidhja e të cilit jepet nga
integralet (3.9)

2.4. Relativiteti i vektorëve E dhe B
Forca e Amperit që vepron mbi një element përcjellësi me rrymë, mund të konsiderohet si rezultante e forcave që
veprojnë mbi ngarkesat elektrike, lëvizja e drejtuar e të cilave krijon rrymën. Nëse këto
F
ngarkesa kanë të njëjta q dhe kanë shpejtësi të njëjtë v, të drejtuar sipas drejtimit të rrymës
B
elektrike (fig.), mund të konsiderojmë që forca që vepron mbi secilën ngarkesë është e
v
njëjtë. Nëse numri i ngarkesave që kalojnë nëpër seksionin e përcjellësit gjatë kohës t,
është N, atëherë intensiteti i rrymës në shprehjen e forcës së Amperit(3.1), mund të
zëvendësohet me I = N q/ t. Ndërsa gjatësia e elementit të përcjellësit mund të zëvendësohet me l = v t. Nga këto
zëvendësime, gjejmë:

F

N q
t

v t B sin ,

Forca që vepron mbi njërën ngarkesë është F / N:
F = q v B sin

ose në trajtë vektoriale

F

(4.1)

qv B

ku,
është këndi midis drejtimit të shpejtësisë dhe drejtimit të fushës magnetike. Forca (4.1) njihet si forca e
Lorencit, e cila vepron mbi çdo ngarkesë që lëviz në fushë magnetike. Kahu i kësaj force gjendet me rregullat që kemi
përmendur për forcën e Amperit, ku në vend të drejtimit të rrymës merret drejtimi i shpejtësisë së grimcës. Në rastin
kur ngarkesa është negative, kahu i forcës është i kundërt me atë që jep ky rregull.
Forca e Lorencit, duke qenë gjithnjë pingul me drejtimin e shpejtësisë së ngarkesës, ajo nuk kryen punë, nuk i
ndryshon madhësinë shpejtësisë, por i ndryshon
vazhdimisht drejtimin, pra shkakton nxitim normal
(nqendërsynues). Në rastet kur grimca e ngarkuar futet
me shpejtësi pingul v ( = 90 ) me drejtimin e një fushe
magnetike të njëtrajtshme, trajektorja e grimcës bëhet
rrethore. Rrezja e këtij rrethi përcaktohet nga barazimi i
forcës së Lorencit me forcën qendërsynuese. Forca e
Lorenct ka zbatime të shumta.
Në mënyrë analoge mund të shprehim edhe
intensitetine fushës që krijon një ngarkesë e vetme që
ëviz me shpejtësi konstante v, duke u nisur nga ligji BioSavar-Lapasit:
Idl r
1 Nqvdt r
qv r
dH
H
3
3
4
dt
4 r
r . del:
4 r3
Ndërsa induksioni i fushës magnetike , që krijon një
ngarkesë
q
që
lëviz
me
shpejtësi
v:
B

qv r
4
r3
0

v

qr
4

3
0r

0 0

v E / c2
(4.2)

c 1/
ku E intensiteti fushës elektrike dhe
shpejtësia e dritës në boshllëk

0

0

Shqyrtojmë forcën që vepron mbi një ngarkesë q , nga këndvështrimi i dy sistemve të referimit: sistemi i referimit
laboratori S ku është krijuar fusha magnetostatike homogjene me induksion B, ndaj të cilit ngarkesa lëviz me shpejtësi
v (fig) dhe sistemi i referimit S’ ku ngarkesa q prehet. Vëzhguesi në sistemin S e interpreton forcën që vepron mbi
ngarkesën:
F

qv B ,

Si forcë që vepron fusha magnetike B (forca e Lorencit). Ndërsa, vëzhguesi në S’, për të cilin ngakesa nuk lëviz,
veprimi i kësaj force interpretohet si veprimi i një fushe elektrike:
F'

q E'

Pra për sistemin S’, ekziston edhe fusha elektrike E v B
Nëse ngarkesa q lëviz me shpejtësi v në një fushë elektrike dhe magnetike. Në këtë sistem referimi S, forca totale që
vepron mbi ngarkesën është:
F

q( E v B)

Në sistemin S’ ku ngarkesa prehet, forca që vepron mbi ngarkesën, është: F ' q E '
Kur shpejtësia e lëvizjes së ngarkesës q është shumë më e vogël se shpejtësia e dritës (v << c), ne mund të pranojmë
relativitetin e Galileut (transformimet e Galileut). Në këto kushte ( F ' F ) gjejmë ligjin e transformimit të fushës
elektrike:

E' E v B .
(4.3)
Për të gjetur formulën e transformimit të fushës magnetike, duhet përdorur teoria speciale e relativitetit dhe në këto
1
formula në rastin limit kur v << c (ku c
) , ose nga (4.2) kur shpejtësia e ngarkesës përkon me minus
0

0

shpejtësinë lëvizjes së sistemit të referimit –v, gjejmë:
1
B' B 2 v E
(4.4)
c
Në këto formula të transformimeve, fushat janë matur në të njëjtën pikë të hapësirës nga vëzhgues që janë në prehje në
sistemet e referimit respektiv.

Në dy sistemet e referimit S e S’, intensiteti i fushave elektrike dhe induksioni i fushës magnetike, jepen:
q rˆ
q rˆ
1 q
1
0 0 q
(4.4)
E
,
B
0;
E
'
; B'
v' r
V r
V E
2
2
2
2 2
4 0 r
4 0 r
4 0 r
4 r c
c2
Transformimet e Lorencit në teorinë speciale të relativitetit, për vektorët e fushave elektreke dhe magnetike, nga një
sistem inercial S në një sistem tjetër inercial S’ i cili lëviz ndaj S me shpejtësi konstante V , jepen me formulat e
mëposhtme:

(4.5)
Ku me indeksin || kemi treguar komponentet e fushave paralel me shpejtësinë V dhe me indeksin ┴ kemi treguar
komponentet e fushave pingul me shpejtësinë V

2.5. Magnetizimi i lëndës dhe fusha magnetostatike në mjedis
Dipoli magnetik
Le të llogaritim momentin e forcave që vepron fusha magnetike homogjene mbi një kontur drejtkëndësh me rrymë I
(fig.) Elementet me rrymë përgjatë brinjëve 12 dhe 34 janë paralel me fushën dhe forca mbi ta është zero. Prandaj,
forca rezultante që vepron mbi konturin
është shuma e forcave përgjatë brinjëve
23 dhe 41:

= Fo – Fo = 0,
ku | Fo | = ku |F0| = I∙B∙l
por momenti rezulatant del sa momenti
i çiftit të forcave (fig, b), është:
|T| = |F0|∙w∙sinα = I∙B∙l∙w∙sinα = I∙B∙S∙sinα ,
ku α – këndi që formon normalja mbi planin e konturit me fushën B dhe S sipërfaqja e konturit. Duke përkufizuar
moment magnetik dipolar të konturit, vektorin me madhësi I∙S i drejtuar sipas normales në mbi planin e konturit:
m = I∙S∙an
(5.1)
del se momenti forcave që veprojnë mbi kontur është:
T=m×B
(5.2)
Ky moment synon ta orientojë konturin në mënyrë që momenti magnetik i konturit të jetë paralel me B. Në ekuilibër
plani i konturit është pingul me fushën magnetike.

Një magnet-shufër apo një kontur i vogël me rrymë
konsiderohen si
dipol magnetik (fig.) , që
karakterizohen nga një moment magnetik dipoar.
Fusha magnetike B që krijon një dipol magnetik në një
pikë P(r, θ, φ) (në fig. tregohet pozicioni në
kordinata sferike) gjendet nëpërmjet potencialit
vektorial:

Mund të tregohet se për pika të largëta (r>>a) , ky
potencial ka vetëm përbërse sipas kordinatës φ

(5.3),
ku momenti magnetik : m = I∙πa2aZ . Duke
kryer rotorin e vektorit A, sipas relacionit: B =
A , gjejmë:

(5.4)
Këto shprehje (5.3) dhe (5.4) janë shumë të
ngjashme respektivisht me shprehjet e
potencialit V dhe intensitetit e fushës elektrike
E të një dipoli elektrik në pika shumë larg
dipolit.
Vektori Magnetizimit
Çdo atom i një materiali përbëhet nga elektrone,
që konsiderohen se vërtiten rreth bërthamës
pozitive. Çdo elektron në lëvizjen orbitale (fig. a)
apo spinore (fig.b) krijon fushë magnetike analoge
me fushën e një spirë me rrymë me moment
magnetik:
m = IbSan. Ata sillen në fushë
magnetike në mënyrë të ngjashme me konturin,që
synon të orientojë momentin magnetik paralel me
fushën magnetike
Kur nuk ka fushë të jashtme B në material, shuma
e momenteve magnetike elementarë m është zero
si pasojë e orientimit të çrregullt të këtyre
momenteve elementare.

Kur zbatohet fusha e jashtme B , momentet
magnetike të elektroneve shumë a pak
orientohen sipas B , kështu që shuma e
momenteve magnetike elementare në çdo
vëllim ΔV që përmban një numër të madh
atomesh, nuk del zero (fig. 2b). Themi se
materiali magnetizohet. Për ta karakterizuar
këtë magnetizim, futet kuptimi i vektorit të
magnetizimit.
Vektori
i
magnetizimit
M
(në
amper/metër) është momenti magnetik
dipolar për njësi vëllimi. (analog me
vektorin e polarizimit)

(5.5)
Fusha magnetike në mjedis
Për një element vëllimor1 p.m.v. dv’ momenti magnetik dipolar është dm = Mdv’ , prandaj potencialli vektorial që
krijon ky element është:

(5.6)

ku
dhe vektori R = r –r’ bashkon pozicionin r’ të elemnetit dv’ me pikën r ku llogaritet vektori i
potencialit A(r). Ky vektor do ishte integrimi në gjithë vëllimin e materiait, është:

(5.7)
Ku indeksi ‘ nënkupton derivimet sipas vektori r’ dhe magnetizmi është funksion i tij: M(r’). Në bazë të relacioneve:

, gjejmë

(5.8)

D uke kthyer integralin e dytë në integral sipërfaqësor, gjejmë:
ku

dhe
(5.9)

1

Vëllimi sado I vogël përmban në numër të madh atomesh (dipolesh elementare)

Duket se potenciali i fushës magnetike shprehet nëpërmjet densitetit të burimeve të kësaj fushe: ku Jb është densiteti
vëllimor i rrymave “të lidhura” ose densiteti vëllimor i rrymave të magnetizimit dhe Kb është densiteti sipërfaqsor i
rrymave “të lidhura” , an është vektori njësi i normales mbi sipërfaqe. Ky rezultat është i njëjtë me potencialin
vektorial që krijonin rrymat makroskopike (shprehjet 3.9) të “lira” në boshllëk. Në boshllëk, M = 0, fusha magnetike
krijohet vetëm nga Jf qëështë densiteti vëllimor i rrymave “të lira” :
(5.10)
Fusha mganetike në material, duhet të kënaqë ekuacionin:

(5.11)
Vini re që rotori i intensitetit të fushës mganetike lidhet me densitetin e rrymave “të lira” sikundër divergjenca e
vektorit të induksionit të fushës elektrike lidhet me densitetin e ngarkesa “të lira”, ndërsa rotori i induksionit të fushës
magnetike lidhet me densitetin total të rrymave (”te lira” dhe “të lidhura”) sikundër divergjenca e vektorit të intensitetit
të fushës elektike lidhet me denstitetin total të ngarkesave (“të lira” dhe “të lidhura”). Kështu, vektori i induksionit të
fushës magnetike në çdo pikë të materialit, është:
(5.12)
Për shumicën e materialeve (material joferromagnetike), M varet linearisht nga fusha magnetike H:
(5.13)
ku χm është një madhësi padimensione që quhet “ndjeshmëria “ apo sensibiliteti magnetik i mjedisit . Duke
zevëndësuar (5.13) në (5.12), gjejmë:
(5.14)
ku
Madhësia μ = μ0 μ quhet permeabilitet (depërtueshmëri) magnetike ( që matet në
Henri/m) . Madhësia pa dimensione μr quhet permeabilitet relativ ose konstante magneti.
Këto relacione vlejnë për materjale linearë e izotropë. Në rastet e mjediseve anizotropë χ është një tenzor me 9
elemente B, H, dhe M nuk janë më paralelë
Një materiak është jomagnetik nëse m = 0 (ose r = 1); përndryshe është magnetik. Sigurisht hapësira e lirë është
jomagnetike, por edhe ajri ose materjale të tjerë mund të konsiderohen jomagnetikë.
Materjalet magnetikë mund të grupohen në tre klasa kryesore: diamagnetikë (

, ose

m

< 0 , por e

vogël) paramagnetikë, (
, m > 0 , por e vogël) dhe ferromagnetikë ( μr >> 1 , m merr vlera të mëdha
pozitive, që varen edhe nga vlerat e fushës “histerezia”)
Ne mund ti shqyrtojmë materjalet diamagnetikë dhe paramagnetikë si linearë dhe jomagnetikë. Ferromagnetikët janë
gjithmonë jonlinearë dhe magnetikë me përjashtim kur temperatura e tyre është më e lartë temperatura Kyri.
- Diamagnetizmi ndodh kur fushat magnetike të lëvizjes orbitale apo spinore e elektroneve shuajnë njera tjetrën.
Momenti magnetik permanent i çdo atomi është zero. Këto materjale (bakri, diamanti, alumini, silikoni, etj) afektohen
dobet nga fusha magnetike , m është e rendit – 10-5. Në disa tipe materjalesh (superpërcjellsa) në temperatura afër
zeros absolute ndodh “diamagnetismi perfekt“ : m = - 1 , r = 0 dhe B = 0: superpërcjellsat nuk mund të mbajnë
fushë magnetike.
Në fakt të gjithë materjalet shfaqin diamagnetizëm, por në disa prej tyre ky efekt mbulohet nga paramagnetizmi.
- Paramagnetizmi ndodh në materiale ku fusha magnetike e krijuar nga lëvizja orbitale apo spinore e elektroneve nuk
shuajnë komplet njera tjetrën. Në ndryshim nga diamagnetizmi, Paramagnetizmi varet nga temperatura. Për shumicën
e materjaleve paramagnetikë (psh, ajri, platini, volframi, natriumi, m është zakonisht i rendit +10-5 deri në +10-3

- Ferromagnetizmi ndodh në materjale ku momentet magnetike të shumë atomeve (1012 – 1018 ) janë të orientuara në
një drejtim në zona të ashtuquajtura “domene”, të cilat kanë orientime të ndryshme nga njera tjetra dhe tentojnë të
orientohen kur materiali ndodhet në fushë magnetike. Ky orientim ruhet pjesërisht edhe kur materiali largohet nga
fusha magnetike e jashtme . Kjo përbërje e këtyre materialeve tipike si hekuri, kobati, nikeli, e aliazhe te ndryshme,
përcakton sjelljen e tyre me zbatime të shumta praktike.
1. Mund të magnetizohen fort nga fusha magnetike.
2. Mbeten të magnetizuar edhe kur largohen nga fusha magnetike e jashtme.
3. Kur temperatura ngrihet mbi temperaturën Kyri (770° për Fe) ferromagneti humbet magnetizimin dhe kthehet në
paramagnet të zakonshëm
4. Janë jolineare; dmth relacioni : B = μ0 μr H nuk qëndron sepse μr varet nga B dhe nuk ka një vlerë unike
- Efekti “shielding” ose “ekranizimi” që mbron pajisjet nga disturbancat e fuqishme magnetike
urbat tipike të varësisë B-H (fig.) – kurbat e magnetizimit tregojnë relacionin jolinear midis B dhe H.
Kushtet kufitare të vektorëve B dhe H
Shqyrtojmë kufirin e rrafshtë midis dy mjediseve mmagnetike 1 dhe 2, që karakterizohen respektivisht nga konstantet
magnetike respektive 1 dhe 2 (fig.)

Duke zbatuar teorema e Gausit për sipërfaqen e cilindrit të vogël me sipërfaqe të bazës ΔS paralel kufirin e dy
mjediseve e me lartësi Δh pingul me kufirin ( h →0),

B dS

0 , kemi: B1nΔS – B2nΔS = 0, që nga nxjerrim

kushtin kufitar:
(5.15)
Komponentja normale e B është e vazhduar, ndërsa komponentja normale e H pëson këputje në kufirin e dy
mjediseve.
Duke zbatuar teoremën e cirkulacionit

H dl

I tot . për konturin e nbyllur abcda (fig. b), ku rryma sipërfaqsore K

është pingul me konturin, kemi:

(5.16)
Nëse kufiri nuk ka rryma ose mjediset nuk janë përcjellës (K = 0) , atëhere, gjejmë kushtin kufitar:
B1t B2t
(5.17)
H1t H 2t ose
1

2

Në kufirin e dy mjediseve, vijat e fushës magnetike përthyhen sipas ligjit:
tan 1
1
tan 2
2
Energia magnetike
Një qark me rrymë, krijon një fushë magnetike

(5.18)

B, fluksi i kësaj fushe nëpër sipërfaqen që kufizon qarku

B dS është proporcional me rrymën në të: Ψ = L I , ku koeficienti i proporcionalitetit L quhet induktivitet i

qarkut. Ai është analogu i kapacitetit elektrik , varet nga forma, përmasat dhe mjedisi ku ndodhet qarku (konstantja
magnetike ) Puna që kryen burimi për të vendosur rrymën në qark nga 0 në I, jep energjinë magnetike të fushës që
krijon qarku:

dW

burimit

dq

I

d
Idt
dt

I d

Id ( L I )

W

LI 2
2

L IdI
0

(5.19)

Sikurse energjia potenciale e fushës elektrostatike që del nga integrali vëllimor:
1
Wel .
D Edv , Mund të nxjerrim një shprehje të ngjashme për energjinë
2
potenciale të fushës magnetike. Psh, duke u nisur nga shprehja e fushës
magnetike, brenda bobinës pambarimisht të gjatë (shembulli 2):
N I
N I
N2 I
H
dhe B
N B S
S
L
r 0
r 0
l
l
l
Duke zëvendësuar te shprehja e energjisë magnetike (5.19), gjejmë:
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B H Vell që nga del se densiteti i
2

1
B H , ose energjia e fushës magnetike merret nga integrali në të gjithë vëllinib ku shtrihet
2

fusha mganetike:
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KAP.3 INDUKSIONI ELEKTROMAGNETIK DHE EKUACIONET E MAKSUELLIT
3. 1 Induksioni elektromagnetik
Në këtë kapitull do të shqyrtojmë situatat ku fushat elektrike e magnetike janë dinamike, pra ndryshojnë me kohën.
Kujtojmë se:
- Fushat elektrostatike krijohen zakonisht nga ngarkesat elektrike në prehje, ndërsa fushat magnetostatike shkaktohen
nga lëvizja e ngarkesave lektrike me shpejtësi të njtratëshme (rrymat e vazhduara) ose magnetë (rryma mikroskopike
konstante).
- Fushat që ndryshojnë me kohën ose valët zakonsiht krijohen nga ngarkesat që lëvizin me nxitim ose rrymë që
ndryshojnë me kohën.
- Në fushat EM statike, fusha elektrike dhe fusha magnetike janë të pavarura nga njera tjetra, ndërsa në fushat EM
dinamike ato janë të varura: Një fushë elektrike variabël në kohë implikon patjetër një fushë magnetike variabël në
kohë (ligji i Faradeit).
- Fushat EM që variojnë në kohë, paraqiten nga vektorët E(x, y, z, t) dhe H(x, y, z, t).
- Studimi i fushave statike na lehtëson të kuptojmë fushat dinamike
Ekuacionet e Maxwell-it janë përmbledhja e ligjeve të elektromagnetizmit, në bazë të të cilave shpjegohen të gjitha
dukuritë që lidhen me ngarkesat elektrike, fushat EM, dhe valët EM
Përmendim disa nga eksperimetet e Faraday-it, si afrimi dhe largimi i magnetit në një kontur përcjellës ku lind rrymë,
lëvizja e konturit të mbyllur në prani të një koturi tjetër me rrymë apo të një magneti, etj. Në të gjitha këto raste, kur
ndryshonte më kohën fluksi i fushës magnetike që përshkon një kontur të mbyllur, në kontur lindte rrymë elektrike..
Sipas eksperimenteve të Faraday-t, një fushë magnetike statike nuk krijon rrymë elektrike, një fushë magnetike
variabël në kohë krijon një f.e.m në një qark të mbyllur , e cila shkakton rrymë në qark.
Sipas ligjit të Faradayit (ligji i induksionit elektromagnetik)
f.e.m . e induktuar Vfem në një qark të mbyllur është e barabartë me shpejtësinë e ndryshimit të fluksit
magnetik që përshkon qarkun:
d
(1.1)
V fem
dt
Në rastin kur qarku ka N spira:
d
,
V fem
N
dt
ku Ψ –është fluksi magnetik që përshkon njerën spirë. Shenja minus tregon se f.e.m. e induktuar vepron në mënyrë që
të kundërshtojë ndryshimin e fluksit (rregulli i Lencit). Pra, nëse fluksi i fushës magnetike synon të rritet, kahja e
rrymës në qark është e tillë që fusha magnetike që ajo krijon të jetë në kahe të kundërt ndaj fushës primare, pra të
kompensojë rritjen e saj dhe në rastin kur fluksi synon të zvogëlohet, rryma e induktuar krijon fushë në të njëjtën kahe
me fushën primare.
Fushat elektrike që kemi parë deri tani janë shkaktuar nga ngarkesat elektrike dhe vijat e tyre fillojnë dhe përfundojnë
në ngarkesa elektrike . Por, ka fusha elektrike të një loji tjetër që nuk krijohen direkt nga ngarkesat elektrike, por nga
f.e.m. të induktuar (ndryshimi në kohë i fluksit magnetik).
Burime të f.e.m. përfshijnë gjeneratorët elektrikë, bateritë,
termociftet, fotocelulat, etj. , të cilat kthejnë energjinë
joelektrike në energji elektrike. Qarku elektrik i figurës,
tregon një bateri si një burim f.e.m. Reaksioni elektrokimik i
baterisë rezulton në krijimin e një f.e.m., e cila krijon fushën
Ef. Ngarkesat e akumuluara në bornat e baterisë, krijojnë
fushën elektrike: Ee = - V. Fusha elektrike totale në çdo pikë
është:
brenda baterisë Ef
baterisë fusha Ef = 0

dhe Ee janë të kundërta, ndërsa jashtë

Llogarisim cirkulacionin e fushës elektrike nëpër qarkun e mbyllur. Për termin Ee ky cirkuacion jep zero, sepse fusha
elektrike është konservative:

,
dhe mbetet termi me intensitetin e fushës që krijon bateria brenda saj. Që këtej del se:
(1.2)
sepse Ef dhe Ee janë të barabarta e të kundërta brenda baterisë. Duket se Vf.e.m mund të shihet si diferenca e
potencialit (VP - VN) midis bornave të baterisë kur qarku është i hapur, e cila barazon rënien e potencialit në rezistencë
kur qarku është i mbyllur (IR). Vërrejmë se:
1. Një fushë elektrostatike Ee nuk mund të mbajë një rrymë të vazhduar në një qark të mbyllur meqënse:
Eedl = 0 = IR ??
L

2. Një fushë elektrike e krijuar nga f.e.m. është jokonservative.
3. Duke ditur lidhjen midis f.e.m. dhe fushës elektrike, mund ta shohim ligjin e Faraday-it si lidhjen midis fushave
elektrike dhe magnetike:

(1.3)
ku dl dhe dS janë në përputhje me rregullin e dorës së djathtë sikurse edhe me teoremën e Stoksit (shih fig.)
Ndryshimi në kohë i fluksit në një qark mund të shkaktohet në tre mënyra:
1. Qarku i palëvizshëm dhe fusha B ndryshon me kohën
2. Sipërfaqja e qarkut ndryshon me kohën në një fushë B statike.
3. Duke ndryshuar me kohën edhe sipërfaqen e konturit edhe fushën B
.
Në rastin 1. (shih figurën):

Duke zbatuar
gjejmë:

teoremën

e

Stoksit:

E dl
L

(

E ) dS

S

ose
(1.4)
Ky është njeri nga ekuacionet e Maxwell-it për fushat variabël në kohë. Kjo fushë E nuk është konservative (rot E =
×E ≠ 0). Puna e kryer nga kjo fushë për zhvendojen e ngarkesës në qarkun e mbyllur, nuk është zero. Por, kjo
është për llogari të ndryshimit të fushës magnetike (shenja minus - rregulli Lencit), pra, të punës qe kryhet nga jashtë
për të ndryshuar fushën magnetike. Dhe kjo është në përputhje me ligjin e ruajtjes së energjisë.
- Kur qarku përcjellës lëviz në fushë statike B, f.e.m. që lind del nga shprehja e forcës mbi ngarkesën Q e cila ka
shpejtësi u (forca e Lorencit),, është :
Fm = Q v B
Ndërsda fusha elektrike e lëvizjes (motore), është:
Fm /Q = v B
Një qark përcjellës, që lëviz me shpejtësi konstante u , që përmban një numër të madh elektronesh të lirë, f.e.m. e
induktuar në qark është:
(1.5)

Ky lloj f.e.m. quhet motore ose fluks-prerëse . Kjo ndeshet në motorët, gjeneratorët. Psh, figura a ilustron
funksionimin e një gjeneratori (motori) me një kontur dhe një çift komutatorësh, ku tensioni në kontur gjenerohet nga
rrotullimi i tij në fushën magnetike dhe në figura b ku tregohet se si lind tensioni në skajet e shufrës kur ajo lëviz në
fushë magnetike

a)

b)

Duke zbatuar teoremën e Stoksit te barazimi (1.5):

E dl
L

(

E ) dS

S

gjejmë:

ose :
Në rastin e përgjithëshëm kur qarku lëviz në fushë të ndryshueshme në kohë, kemi :

(1.6)

(1.7)
Del kështu një nga ekuacionet e fushës elektromagnetike të Maksuellit.

3.2 Ekuacionet e Maksuellit
Më lart ne pamë si modifikoi Maksuelli ekuacionin për fushat elektrike, duke marrë parasysh ligjin e induksionit
elektromagnetik të Faradeit. Në formulimin e ekeuacioneve të fsushës elektromagnetike ai modifikoi edhe ekuacionin
që lidh fushën magnetike me burimet e saj që janë rrymat elektrike. Piknisja e këtij modifikimi, ishte ideja se ashtu
sikundër fusha magnetike e ndryshushme në kohë krijon fushë elektrike edhe ndryshimi në kohë i fushës elektrike
duhet të prodhojë fushë magnetike.
Siç dihet për fushat statike, rotori i intensitetit të fushës lidhet me densitetin e rrymave elektrike:
H=J
(2.1)
Dhe divergjenca e rotorit të çdo vektori është identikisht zero. Pra, duhet të kemi që:
( H) = 0 = J
Nga ana tjetër ekuacioni i vazhdueshmërisë (ruajtja e ngarkesës), kërkon që:
(2.2)
ku ρv – densiteti i ngarkesave vëllimore të lira. Në rastin e rrymave të vazhduara dpv/dt = 0. Por në rastin rrymave që
ndryshojnë me kohën, midis dy barazimeve të mësipërme ka mospërputhje dhe Maksuelli modifikoi pikërisht
ekuacionin e parë, duke shtuar një term te ekuacioni i parë:
ku Jd duhet përcaktuar nga:

ku densiteti i ngrkesave të lira është
zëvendësuar nga divergjenca e vejktorit të induksionit të fushës elektrike. Nga ky barazim del se termi që shtohet
është:
(2.3)
dhe merret kështu ekuacioni Maksuellit në rastin e fushave EM që ndryshojnë me kohën
(2.4)
Termi Jd = dD/dt njihet si densiteti i rrymës së zhvendosjes ndërsa J është densiteti i rrymës së përcjellshmërisë, i
cili lidhet me intensitetin e fushës elektrike me ligjin e Omit:
J = σE
(2.5)
Për frekuenca të ulta, Jd zakonisht neglizhohet ndaj J. Për radio-frekuencat, të dy termat janë të krahasueshme.
Në kohën e Maxwell-it burimet me frekuenca të larta nuk ishin të disponueshme, vetëm Hertzi më vonë ja doli të
gjenerojë radio-valët që kënaqin këtë ekuacion.
Intensiteti i rrymës së zhvendosjes do ishte:

(2.6)
Një shembull tipik i kësaj rryme është rasti i një kondensatori kur në pllakat e tij zbatohet një tension alternativ. Duke
zbatuar ligjin e Amperit të pamodifikuar për kurbën e mbyllur L të treguar në fig.a, kemi

Ku I është rryma nëpër nëpër përcjellës dhe S1 është
sipërfaqja e rrafshtë që kufizohet nga L. Nëse
përdoret një sipërfaqe në formë ballone S2 që kalon
midis plakave të kondensatorit (fig.b), kemi:

Sepse rryma e përcjellsmërisë I = 0 në S2 . Kjo
është kontradiktore sepse është e njëjta kurbë, që për
dy sipërfaqe të ndryshme që mbështeten në të jep
rezultat të ndryshëm.
Për ta zgjidhur këtë
kontradiktë, duhet futur edhe rryma e zhvendosjes te
ligji i Amperit.
Densiteti i rrymës totale është: J + Jd.
Në rastin a) Jd = 0 dhe në rastin e dytë b) J = 0, prandaj edhe për sipërfaqen e dytë merret:

Pra, merret i njëjti intensitet i rrymës elektrike I, qoftë nëpër sipërfaqen S1 kur rryma është rrymë përcjellshmërie,
qoftë nëpër sipërfqen S2 si rrymë e zhvendosjes.

Maxwell e publikoi teorinë e vet të unifikuar mbi elektricitetin dhe magnetizmin në vitet 1860’. Teoria përmbante të
gjitha rezultatet e njohura më parë, qoftë teorike apo eksperimentale mbi elektricitetin dhe magnetizmin për më shumë,
ai parashikoi ekzistencën e valëve elektromagnetike, të cilat u vëzhduan rreth 20 vie më vonë nga Heinrich Hertz, i cili
gjeneroi dhe detektoi valët radio. Ligjet e elektromagnetzimit që bashkoi në formën e katër ekuacioneve, që janë

paraqitur në tabelën më poshtë. Forma integrale e ekuacioneve të Maxwell-it nxjerr në pah ligjet fizike mbi të cilat ato
mbështeten, ndërkohë që forma diferenciale përdoret më shpesh në zgjidhjen e probemeve. Fusha elektromagnetike,
duhet të kënaqë të katër ekuacionet e Maxwell-it. Sigurisht ato nuk duhen absolutizuar. Ato japin përmbledhazi ligjet e
njohur të elektromagnetizmit.
Në bashkshoqërim me ekuacionet e Maxwell-it janë ekuacioni vazhdueshmërisë (ligji i ruajtjes së ngarkesës):
,
relacionet konstituivë (të sjelljes) që në rastin e mjedisit linear, homogjen, izotrop që karakterizohet nga konstantet σ
, ε , μ, jepen:
;
si dhe kushtet kufitare:

densiteti i rrymave sipërfaqsore
densiteto i ngarkesave të lira sipërfaqsore

Për fushën elektromagnetike, densiteti i energjisë merret si shumë e densitetit të fushës elektrike dhe asaj magnetike:
E D B H
W
(2.7)
2

ku:
D = ε E dhe B = μ H
(2.8)
Ndërsa ekuacionet që kënaqin potencialet e fushës elktromagnetike (potenciali scalar V dhe ai vektorial A)
modifikohen. Nisemi përsëri nga fakti që edhe për fushën elektromagnetike kemi div B = 0, pra induksioni I fushës
magnetike shprehet si rotori i potencialit vektorial:
B= ×A
(2.9)
Dhe nga ligji i Faradeit:
ose
(2.10)
Pra, vektori në kllapa , i cili e ka rotorin zero, shprehet si gradient i një funksioni skalar (potencialit):
ose
(2.11)
Pra intensiteti i fushës elektrike shpehet nëpërmjet të dy potencialeve dhe duke bërë divergjencën e të dy anëve të këtij
barazimi, në bazë të ekuacionit të parë të Maksuelit, gjejmë:

ose
(2.12)
Ku ρv – ështe densiteti i ngarkesave të lira. Duke kryer rotorin e B, nga ekuacioni i 4 i Maksuellit, gjejmë:

, duke ditur se
Gjejmë:

(2.13)
Një vektor është i përcaktuar nëse jepet rotori dhe divergjenca e ti. Për vektorin A rotori është i përcaktuar, kështu që
ne mund të zgjedhim, divergjencën të tillë që:
(2.14)
Dhe ky quhet kushti i kaibrimit i Lorencit. Me këtë kusht, ek. 2.13, bëhet:
(2.15)
Dhe ekuacioni (2,12) bëhet:
(2.16)
Duket që ndërkohë që për fushat statike, potenciaet A dhe V kënaqin ekuacionet e Puassonit ku mungojnë termat e
derivative kohore, në rastin e fushës elektromagnetike këto potenciale kënaqin këto ekuacione që shndrohen në
ekuacione valore kur mungojnë ngaresat e lira (ρv) dhe rrymat e përcjellshmërisë (J =0)
3.3. Lëvizja e grimcave të ngarkuara në fushat elektrike e magnetike
Do të shqyrtojmë kryesisht raste të lëvizjes së ngarkesave elektrike pikësore në fusha konstante në kohë dhe të
njëtrajtëshme në hapësirë. Studimi i këtyre rasteve na ndihmon të kuptojmë sjeljen kolektive të një numri të madhe
grimcash të ngarkuara. Ekuacioni i lëvizjes së një grimce me ngarkesë q, nën veprimin e forcës së Lorencit F në saje të
fushës elektrike (E) dhe fushës me induksion magnetik (B):
dp/dt = F = q(E + v × B)
(3.1)

ku p paraqet impulsion e grimcës dhe v shpejtësinë e saj. Në këtë ekuacion, në rastin relativist, impulsi merret
p = γmv
(3.2)
ku m është masa e prehjes e grimcës dhe γ është I ashtuquajturi faktori i Lorentz, që jepet nga:
γ = (1 − v2/c2)−1/2
(3.3)
ku c është shpejtësia e dritës në boshllëk. Në rastin relativist ekuacioni, shkruhet:

(3.4)
duke ditur se shpejtësia e ndryshimit të energjisë totale relativiste (U = γmc2) jepet nga dU/dt = q(v·E) dhe që dp/dt =
d(Uv/c2)/dt.
Në shumë raste me interes praktik, termi v2/c2 neglizhohet ndaj 1. Për v2/c2 << 1, ne kemi γ ≈ 1 dhe m mund të
konsiderohet konstant (e pavarur nga v), kështu që (3.4) reduktohet në shprehjen jo relativiste:
(3.5)
Efektet relativiste bëhen të rëndësishme për energji të mjaft të larta të grimcave (psh një proton me enrgji 1 MeV, ka
shpejtësi 1.4 × 107 m/s, me v2/c2 ≈ 0.002). Për situatat që do shqyrtojmë këtu kushti v2 << c2, kënaqet. Gjithashtu
neglizhohen efektet e rrezatimit.
I. Në mungesë të fushës elektrike E = 0, ekuacioni (3.5) sillet në:
(3.6)
Ku duket se forca është pingul me shpejtësinë, prandaj v ∙(v × B) = 0, dhe kemi:
(3.7)
Ky barazim tregon se energjia kinetike e grimcës (mv2/2) si dhe madhësia e shpejtësisë së saj (v) janë konstante.
Kështu, një fushë magnetike statike nuk ja ndryshon energjinë grimcës dhe kjo është e vërtetë sido që të jetë varësia
hapsinore e densitetit të fluksit magnetik B. Por, kut B varion me kohën, sipas ekuacioneve të Maksuelit, kemi
ekzistencën edhe të fushës elektrike: ×E = −∂B/∂t e cila kryen punë mbi ngarkesën, pra ja ndryshon asaj energjinë
kinetike.
II. Kur janë të pranishme të dy fushat magnetostatike dhe elektrostatike, nga ekuacioni (3.5), del:
(3.8)
Meqë
× E = 0, intensiteti i fushës elektrike mund të shprehet nëpërmjet potencialit sipas : E = − φ, kështu që nga
ekuacioni (3.5) merret:
(3.9)
Që tregon se në këtë rast ruhet shuma e energjisë kinetike me energjinë potenciale.

Kur fusha ndryshon me kohën , kemi
në këtë rast kemi:

×E

(3.10)
0 dhe E nuk është gradient i një funksioni scalar. Por, meqë · B = 0,

(3.11)
Në këtë rast sistemi nuk është konservativ, dhe Lagranzhiani përcaktohet nga:
L = ½ mv2 – U,
Ku potenciai varet nga shpejtësia:
U = q(φ − v ·A)
(3.12)
Në këto raste ne konsiderojmë se energjia e grimcës ndryshon vetëm si pasojë e punës që kryejnë fushat. Por ky
supozim nuk është krejt i saktë: meqënëse çdo grimcë e ngarkuar kur përshpejtohet rrezaton energji në formën e valëve
elektromagnetike. Në situatat që do shqyrtojmë këtu, ky efekt, i cii është zakonisht i vogël, mund të neglizhohet

III. Rasti i fushës elektrostatike homogjene
Në këtë rast ekuacioni diferencial, shkruhet:
dp/dt == qE
(3.12)
I cili për fushë konstante E , mund të integrohet
p(t) = qEt + po
(3.13)
ku po = p(0) tregon impulsion fillestar të ngarkesës pikësore. Në rastin jorelativist, kur p = mv = mdr/dt , ky ekuacion
mund të integrohet drejtpërdrejt dhe gjejmë:
r(t) =(qE/m)t2 + v0t + r0
(3.14)
ku ro tregon pozicionin fillestar të ngarkesës dhe vo është shpejtësuia fillestare e saj. Pra. Grimca lëviz me nxitim
konstant, qE/m, në drejtimin e E nëse q > 0, dhe në drejtim të kundërt nëse q < 0. Në drejtim pingul me fushën
elektrike nuk ka nxitim dhe shpejtësia e grimcës sipas këtij drejtimi nuk ndryshon.
IV Rasti i fushës magnetostatike homogjene
Për një grimcë me ngarkesë q dhe masë m, që lëviz me shpejtësi v në një zonë hapsinore ku ka fushë magnetike
homogjene me induksion B (pa fushë elektrike, E =0), ekuacioni i lëvizjes është:
(3.15)
Është e përshtatshme që të ndahet shpejtësia v në dy komponente: një paralel (v||) dhe një perpendikular
(v ) me fushën magnetike (shih fig.):
v = v|| + v
dhe ekuacioni (3.15), bëhet:
(3.16)
I cili sillet në dy ekuacione:
dhe

(3.17)

Ekuacioni i parë tregon se shpejtësia e grimcës paralel me fushën mgantike nuk ndryshon, ndërsa shpejtësia e grimcës
pingul me grimcën, kënaq ekuacionin:
(3.18)
ku vektori

c i përcaktuar nga:

(3.19)
, ai është i drejtuar sipas fushës kur ngarkesa q > 0 dhe në kah të kundërt me

Ku ˆ c është vektori njësi i drejtimit të
fushën kur q < 0.
Meqë Ωc është konstant dhe, nga ligji i ruajtjes së energjisë kinetike, madhësia e v është konstante, ekuacioni (3.18)
tregon se nxitimi është konstant dhe pingul qoftë me v qoftë me B. Kështu, ky nxitim i korespondon një rrotullimi të
vektorit të shpejtësisë v në planin pingul me B me shpejtësi këndore konstante Ωc. Ekuacioni (3.18) integrohet
drejtpërdrejt duke marrë v = drc/dt, dhe merret:
v = Ωc × rc
(3.20)
ku vektori rc është rreze-vektori i pozicionit të grimcës në lidhje me pikën G (qendrën e rrotullimit) në planin pingul
me B i cili përmban edhe grimcën Qendra e çastit e rrotullimit lëviz me shpejtësi v|| sipas drejtimit të fushës magnetike
B, prandaj trajektorja e grimcës në fushë homogjene B është një helikë (fig.) Këndi midis B dhe drejtimit të lëvizjes së
grimcës jepet nga:
α = arcsin(v /v) = arctan(v /v||)
(3.21)
2
2
2
ku v është shpejtësia totale e grimcës (v = v|| + v ). Kur v|| = 0, por v 0, kemi α = π/2 dhe trajektorja është një rreth
në planin pingul me B. Kur v = 0 por v|| 0, kemi α = 0 dhe grimca lëviz përgjatë B me shpejtësi v|| Madhësia e
shpejtësisë këndore:
Ωc = |q| B / m
(3.22)

quhet frekuencë ciklotron ose frequencë e Larmorit. Për një eleckron |q| =
1.602 × 10−19 C dhe m = 9.109 × 10−31 kg, Ωc (elektron) = 1.76 × 1011B
(rad/s) ku B është në tesla. Për një proton m = 1.673 × 10−27 kg,
Ωc(proton) = 9.58 × 107B (rad/s)
Rrezja e orbitës rrethore, jepet nga:
v
m v
(3.23)
rc
|q|B
c
Dhe quhet xhirorreze ose rrezja e Larmor. Duket se ndërkohë që frekuenca e Ωc është në përpjestim të drejtë me
B, pra rrotullimi ëshët më i shpejtë në fushë më të fuqishme, xhirorrezja bëhet më e vogël. Pra në një fushë magnetike
johomogjene, grimca e ngarkuar që lëviz nga vendet ku fusha magnetike është më e dobët në vendet ku fusha
mganteike është më e fuqishme do ta
ngushtojë vazhdimisht rrezen e orbiës së
saj (helikës). Kjo shpjegon e dhe efektin
mbrojtës që luan fusha magnetike e Tokës
për jetën në Tokë nga fluksi i madh i
grimcave të ngarkuara që vijnë nga Dielli
apo përtej dhe depërtojë deri afët Tokës,
ku në fushën magnetike të Tokës ato kapen
në “kurth” (fig.) duke zvogëluar
vazhdimisht rrezen e helikës, por edhe
duke zvogëluar shpejtësinë paralelel me
fushën ndërkohë që shpejtësia pingul me
fushën rritet (energjia ruhet), deri sa e
humbasin e energjinë nga goditjes me grimccat e shtresave të sipërme të atomosferës apo neutralizohen ose derisa
kthehen brapsht (fig).

Kap. 4 VALËT ELEKTROMAGNETIKE
4. 1 Vala elektromagnetike në boshllëk
Në kaptullin e mëparshëm ne treguam se, ekuacionet e Maksuellit, për fushat elektromagnetike që ndryshojnë në kohë
dhe në hapësirë silleshin në formën e ekucioneve diferenciale për potencialet skalare dhe vektoriale të fushës
elektromagnetike:
dhe
Zgjdhjet e këtyre ekuacioneve në trajtë integrale jepen:

(1.1)

Dhe
(1.2)
Termi [ρv] ose [J] nënkupton që koha t në funksionet ρ(x, y, z, t) ose J(x, y, z, t) është zëvendësuar me kohën e vonuar
t‘, që jepet nga: t‘ = t – R / u , ku R =| r – r‘ | është distanca midis pikës burim r‘ dhe pikës së observimit r,
(1.3)
u

është shpejtësia e përhapjes së valëve

1



1

, e cila në boshllëk është c 

1

=3∙108 m/s (sa


 0 r  0  r
 0 0
shpejtësia e dritës). Potencialet (1.2) quhen potencialet e vonuar
Ne mund të tregojmë që edhe vektorët e fushës E dhe B kënaqin ekuacionet valore, duke u nisur nga ekuacionet e
Maksuellit. Në rastin më të thjeshtë, ta zemë se fushat elektrike janë respektivisht sipas drejtimeve y dhe z, dhe varen
vetëm nga kordinata x dhe koha t: .

E  E( x, t ) j dhe B  B( x, t )k
Nga ekuacionet e Maksuelllit, kur mungojnë ngarkesat dhe rrymat:
B
E
:   E  0;   B  0;   E   ;   B   0 0
t
t
i
j k
  
E
E
B

k , që nga del:
Gjejmë:   E ( x, t ) j 
;

x y z
x
x
t
0 E ( x, t ) 0

(1.4)
(1.5)

i

j k
  
B
B
E

j , që nga del:
Njëlloj mund të nxjerrim:   B ( x, t )k 
;
  0 0
x y z
x
x
t
0 0 B ( x, t )

Duke marre derivatin në lidhje me x të barazimit të parë e duke zëvendësuar barazimin e dytë, gjejmë:
2 E
 B
 B
2E
2E
2E










dhe njëlloj:
0
0
0
0
x 2
x t
t x
t 2
x 2
t 2
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 E
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Të dy ekuacionet kanë formën e ekucioneve të valëve, që përhapen në drejtmin x, me shpejtësinë c 
Zgjidhja e ekuacioneve është
E = Emaxcos(kx – ωt)

dhe B = Bmaxcos(kx – ωt),

1

 0 0

.

ku k = 2π/λ është numri valor, ω = 2πƒ është frekuenca
këndore, λ është gjatësia e valës, f është frekuenca. Duke
kryer derivatet e pjesëshme të E dhe B. gjejmë:
-k Emaxsin(kx – ωt) = - ω Bmaxcos(kx – ωt),

E
Emax  Bmax  c  Bmax   c
k
B
Pra, në çdo cast, raporti i intensitetit të fushës elektrike me
induksionin e fushës magnetike është sa shpejtësia e dritës,
për valët EM harmonike monokromatike.
Vala EM është përhapja e lëkundjeve të fushës elektrike
dhe magnetike në boshllëk apo në mjedis. Me anë të
valëve transportohet energji dhe informacion.
Shpejtësia e pëhapjes së energjisë nga valët EM përshkruhet nga vektori i Poynting, S, që përcaktohet si energjia që kalon
në jnjësinë e kohës nëpër njësinë e sipërfaqes, e cila është pingul me drejtimin e përfhapjes së valës:
1
(1.6)
S
E  B (W/m2)

0

E 2 cB 2

. Mesatarja kohore (në një ose disa cikle)
0 0 c 0
e S quhet intensitet i valëve, I, e cila jep një rezultat të rëndësishëm që intensiteti i
valëve dritore është proporcional me katrorin e amplitudës së intensitetit të fushës
elektrike ose të induksionit të fushës magnetike:
E2
cB 2
I  S mes  max 
(1.7)
2 0 c 2 0
(siç dihet mesatarja e sinusit apo kosinusit në katror në një periodë apo disa perioda është 1/2)
Ekzistenca e valëve EM, të parashikuara nga ekuacionet e Maxwell-it, u zbuluan nga H. Hertz: llogaritje dhe
eksperimente të shumta përfunduan me sukses gjenerimin edhe dedektimin e radio valëve.
Shëmbuj tipikë të valëve EM janë radio valët, sinjalet TV, tufat radar dhe rrezet e dritës (shih tabelën më poshtë )
Për valën plane EM: S 

EB



4. 2 Përhapja e valëve elektromagnetike në mjedis
Përhapja e valëve EM në boshllëk është një rast i veçantë i përhapjes së valëve EM në lloje materialesh të ndryshëm,
që dallohen nga vlerat e përcjellshmërisë elektrike, konstanteve dielektrike e magnetike:
1. Boshllëku ose hapësira e lirë ( σ = 0, ε = εo , μ = μo)
2. Dielektrikët pa humbje (pa përcjellshmëri) (σ = 0, ε = εr εo , μ = μr μo , σ << ε)
3. Dielektrikët me humbje (me përcjellshmëri) (σ ≠ 0, ε = εr εo , μ = μr μo )
4. Përcjellsat e mirë (σ ≈∞, ε = εo , μ = μr μo , σ >> ωε)
ku ω - frekuenca këndore e valëve. Nga këto raste, rastin 1 e shqyrtuam më lart.
Rasti 3, është më i përgjithëshmi, rastet e tjera merren si raste të veçanta të tij. Prandaj shqyrtojmë përhapjen e valëve
harmonike EM në këtë rast, kur varësia kohore e vektorëve të fushës shprehet me faktorin ejωt:
E = Es(x, y, z)∙ejωt , D = ε∙Es(x, y, z)∙ejωt , H = Hs(x, y, z)∙ejωt , B = ε∙Hs(x, y, z)∙ejωt
(2.1)
ku j  1 është njësia imagjinare. (indeksi s – përdoret për të treguar pjesën hapsinore të vektorëve)
Dielektriku i çfardoshëm është një mjedis ku vala EM humbet energji gjatë përhapjes në të. Ai është pjesërisht
përcjellës (σ ≠ 0)
- Shqyrtojmë një mjedis dielektrik linear, homogjen, izotrop ku nuk ka ngarkesa të lira ( v = 0). Duke hequr faktorin
kohor ejω t ekuacionet e Maxwell-it shkruhen:

(2.2)
Duke zëvendësuar në ekuacionin:
identitetin:

,

gjejmë:

(2.3)
ku
(2.4)
 quhet konstante e përhapjes së valëve në mjedis. Në mënyrë të ngjashme, gjejmë edhe për fushën magnetike:

(2.5)
Equationet valore të trajtës (2.3) dhe (2.5) njihen edhe si ekuacionet vektoriale të Helmholtz –it. Secili prej tyre jep
3 ekucione skalare për përbërset karteziane të fushave përkatëse Meqë  është komplekse , ajo mund të shkruhet:
 =  + j
dhe
 2 = (2 -  2) + 2 j  
2
2
Nga krahasimi me (2.4):
 = - ε μ  + j μ σ  , Del se:
- Re( 2)= ε μ 2 = ( 2 - 2) dhe | |2 = (2 +  2) =   2   2 2
Që nga gjejmë:
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Le ta zemë se vala përhapet sipas drejtimit +az dhe që Es ka vetëm komponete sipas x: Es = Esx(z) ax (varet vetëm nga
Esx
z sepse divergjenca e E duhet të jetë zero:
 0 ). Nga ekuacioni (2.3): (2 - 2) Esx = 0, gjejmë:
x

(2.8)
Ky është një ekuacion valor skalar, ekuacion diferencial linear dhe homogjen, me zgjidhje:

(2.9)
Meqë e paraqet valë që përhapet në drejtimin —az ndërkohë që supozohet se vala përhapet sipas + az, duhet të
marrim E'o= 0. Vektori i plotë së bashku me pjesën kohore do të jetë pjesa reale e vektorit (pasi zevendsohet  =+j):
z

Ose:
(2.10)
Një skicë e |E| në çastet e kohës t = 0 dhe t = t është paraqitur në figurë., E ka vetëm komponente sipas x dhe
përhapet sipas drejtimit +z
Sikurse E(z, t), ne gjejmë H(z, t) duke kryer po ato hapa,
  Es   j H s  

 ( E0 e (  j  ) z )
az  ax
z

 j H 0e  (  j  ) z a y  H 0  E0


 E0
j

j (  j )
j

gjejmë;
(2.11)
ku

(2.12)
Ku  është një madhësi komplekse që njihet si impedanca
(në ohm) e mjedisit

(2.13)
ku:
0 ≤ θη ≤ 45◦.
Nga zgjidhja e ekuacioneve del se fusha magnetike ka vetëm komponente sipas y (pingul me fushën elektrike ) dhe
ndryshon sipas ligjit:

(2.14)
Siç vihet re nga zgjidhjet (2.10) dhe (2.14) vala që përhapet sipas az, ka amplitudë që shuhet me një faktor e-z, që
njihet si shuarje konstante me depërtimin në mjedis.
Nëse mjedisi nuk ka përcjellshmëri (σ = 0), nga shprehjet e mësipërme del se  = 0 , atëhere nuk ka humbje në mjedis
(rasti 2) dhe vala nuk shuhet gjatë depërtimit në mjedis.
Madhësia  mat zhvendosjen në fazë për njësi gjatësie dhe quhet konstante fazore ose numër fazor. Nëpërmjet tij
shpejtësia e përhapjes së valës u dhe gjatësia e vëlës  shprehen:

(2.15)
Nga zgjidhja, vihet re se E dhe H janë të zhvendosura në fazë me  nga njera tjetra, në çdo çast kahe ( E është në
avancë faze) si pasojë e impedancës së mjedisit.
- Gjithashtu vemë re se raporti i madhësisë së densitetit të rrymës së përcjellshmërisë me densitetin e rrymës së
zhvendosjes në mjedisin me humbje është:
(2.16)

ku tan njihet si tangent i humbjeve dhe  si këndi i humbjeve (fig.)
Nuk është e lehtë të heqësh një vijë ndarëse midis përcjellsve të mirë dhe diektrikëve me humbje, por tan ose 
mund të përdoret për të përcaktuar se sa humbës është mjedisi
Mjedisi mund të thuhet se është dielektrik perfekt nëse tan është shumë i
vogël
( σ << ωε) ose përcjellës i mirë kur tan është i madh ( σ >> ωε).
Për përhapjen e valëve, sjellja e mjedisit varet nga parametrat konstituivë të tije
si: σ , μ, ε , si dhe nga frekuenca e valës. Një mjedis mund të sillet si përcjellës
i mirë për frekuenca të ulta ose si dielektrik i mirë për frekuenca të larta.
Nga ekuacionet e mësipërme del:  = 2 . Nga ekucionet e Maksuelit del se:

ku
,
(2.17)
dhe ε' = ε, ε" = σ/ë ; εc quhet depërtueshmëri (permeabilitet) komplekse e mjedisit. Vihet re se raporti ε" ndaj ε'
është sa tangenti i humbjeve:

(2.18)
Valët plane në dielektrikët pa humbje
Nga rasti i përgjithshëm që shqyrtuam më lart, do të nxjerrim përfundime mbi rastet e veçanta. Psh shqyrtojmë
përhapjen e valëve në dielektrikët pa humbje (jo-përcjellës). Në këtë rast σ << ε, pra:
Duke i zëvendësuar këto në ekuacionet e përhapjes së valëve plane në mjedis çfardo, gjejmë:

Kështu E dhe H janë në fazë me njeri tjetrin . Si edhe në rastin e përgjithshëm ata janë pingul me njeri tjetrin dhe
pingul me drejtimin e përhapjes.
Valët plane në boshllëk
Në këtë rast, mjedisi ka këto parametra:
Duke i zëvendësuar këto vlera në ekuacionet e rastit të përgjitjshëm, gjejmë:

ku c = 3 ×108 m/s, është shpejtësia e dritës në boshllëk. Fakt domethënës që tregon se drita është valë EM .

Duke zëvendësuar parametrat e boshllëkut, gejmë se  = 0 dhe  = 0 , ku 0 është impedanca e boshllëkut dhe
jepet nga:

Fushat elektrike e magnetike jepen sipas:

Një skemë e vektorëve E dhe H për një çast të fiksuar tregohet në figurë. Nëse aE, aH, janë vektorët njësi përgjatë
fushave E dhe H respektivisht, atëhere tregohet se drejtimi i përhapjes së valëve ak kënaq kushtin:

Fushat E dhe H (ose valët EM) janë kudo pingul me drejtimin e përhapjes. Pra, valët plane EM janë tërthore ( ose
valë TEM) Janë valë plane uniforme sepse E (ose H) ka të njëjtën amplitudë kudo në çdo sip. valore z = constant.
Drejtimi i fushës elektrike është drejtimi i polarizimit të valës (drejtimi x në fig.b). Një valë e tillë është idealizim,
pasi përçon energji deri në infinit. Por ato përdoren si përafrim i mirë i valëve radio në largësi të mëdha nga antena
burim i tyre.
Valët plane në përcjellsit e mirë
Ky është një rast tjetër i veçantë, kur mjedisi është i tillë që σ >> ε , kështu që σ /ε —> ∞ ; dmth:

Kështu E është në avancë faze prej 45° ndaj H. Nëse:
atëhere

Ndërkohë që valët e E (ose H) depërtojnë në mjedisin përcjellës,
amplituda e tyre shuhet me një faktor e-αz. Distanca δ e treguar
në fig., deri në të cilën amplituda zvogëlohet me një faktor e-1
(rreth 37%) quhet thellësia e depërtimit të valës në përcjellës
(skin-efekti)

Për përcjellsit e mirë , ekuacioni valor mund të shkruhet në formën:

që tregon shuarjen eksponenciale të valës në përcjellës. Thellësia e depërtimit δ zvogëlohet me rritjen e frekuencës.
Valët e E dhe H depërtojnë shumë pak në përcjellës (të rendit mm për frekuenca të ulta deri 10-4 mm për frekuenca të
larta). Fusha dhe rrymat që e shoqërojnë valët janë kufizuar në një shtresë shumë të hollë me trashësi δ në sipërfaqe të
përcjellsit.
Skin-efekti ka përdorime të shumta, si psh në linjat e transmetimit, përdorimi i tubave përcjellës në vend të përcjellsave
të plotë; ose ekranimi i pajisjeve nga fushat EM të jashtme më një shtresë të hollë përcjellëse. Thellësia e skin-efektit
është e dobishme në llogaritjen e rezistencës ac (në rrymë alternative) , që ndryshon nga rezistenca e zakonshme dc
(në rrymë alternative): Rdc = (1/σ) l/S
Rezistenca sipërfaqësore ose skin Rs për një përcjellës të mirë, përcaktohet si pjesa reale e :. RS = 1/(σδ) dhe Kjo
është rezistenca për njësi gjerësie dhe njësi gjatësie të përcjellsit që ka seksion tërthor 1×δ. Për një përcjellës me
gjerësi w dhe gjatësi l, rezistenca ac llogaritet njëlloj si rezistenca dc: Rac = RS l / w, kurse Rdc = (1/σ) l / w . Për një
përcjellës tel rrethor me rreze a , w = 2πa. Meqë δ << a në frekuenca të larta,  Rac >> Rdc

4.3 Energjia e valëve. Impulsi i valëve
Me anë të valëve EM, energjia mund të transportohet nga një pikë (dhënësi) në një tjetër (marrësi) . Shpejtësia e këtij
transportimi energjie merret nga ekuacionet e Maxwell-it:
(3.1)
Duke shumëzuar skalarish me H barazimi e parë dhe me E barazimin e dytë , marrim:

Duke zbritur anë për anë këto dy barazime, dhe duke zbatuar identitetin:
,
gjejmë:

Duke rirenditur termat dhe duke marrë integralin vëllimor të dy anëve, gjejmë:

(3.2)
Duke zbatuar teoremën e Gausit në anën e majtë, barazimi sillet në formën qe interpretohet me skemën:

(3.3)
Ekuacioni i mësipërm njihet si teorema e Poynting-it. Termat e ndryshëm të ekuacionit identifikohen nga ruajtja e
energjisë për fushat EM. Termi I i anës së djathtë është shpejtësia e zvogëlimit të energjisë së fushës elektrike dhe
magnetike. Termi i dytë është fuqia e harxhuar në mjedisin përcjellës (σ ≠ 0). Madhësia E × H në anën e majtë njihet
si vektori i Poynting-ut (ë/m2),
P=E×H
(3.4)

Ai paraqet densitetin e çastit të fluksit të fuqisë që përçon fusha EM në pikën e dhënë . Integrali i vektorit të
Poynting-ut në sipërfaqen e mbyllur jep fluksin e fuqisë nëpër këtë sipërfaqe.
Teorema: fluksi i plotë e fuqisë që del jashtë vëllimit të dhënë, barazon shpejtësinë e zvogëlimit të energjisë
brenda vëllimit dhe të energjisë së humburë nga përcjellshmëria elektrike (fig.)
P është pingul me E dhe H . Pra, për valët EM , ai është
përgjatë drejtimit të përhapjes së valës.
Po te llogaritim për valët EM plane monokromatike që
përhapen sipas drejtimit az. Në bazë të formulave të paragrafit
të mëparshëm, vektorët e fushave elektrike e magnetike janë:

Duke i zëvendësuar te shprehja (3.4), gjejmë, se vlera e çastit e
vektoit të Pointingut, del:

Dhe mesatarja e tij për një periodë
T
E2
1
Pmes ( z )   P( z, t )dt  0 e 2 z cos  az
T 0
2 | |
Në rastin e boshllëkut, dimë se α = 0 ;  = 0 dhe  = 0 , ku

0 është impedanca e boshllëkut dhe jepet nga: 0 
P

 0 E02
1
 c 0 E02  cW
2  0 0 2

0
0

ku W është densiteti mesata i energjisë së fushës elektromagnetike dhe c – shpejtësia

e dritës në boshllëk. Kini parasysh se në shprehjen e përgjithshme të densitetit e çastit të energjisë të fushës
1

1

H , ky
elektromagnetike: W   E 2   H 2 , për rastin e valëve elektromagnetike: E  B  u   H 

2

1
denstitet, del: W   E 2 , i cili kur mesatarizohet gjatë një periode, jep: W   E02 , ku E0 është amplituda efushës
2
elektrike në valën EM.





Impulsi i valëve EM
Meqë valët EM mbartin energji, ato duhet të mbartin edhe impuls. Sipas teorisë kuantike, rrezatimi EM është përbërë
nga fluksi i kuanteve (“fotoneve”), impulsi i një kuanti lidhet me energjinë e tij me relacionin:

Ku c është shpejtësia e dritës (shpejtësia e kuanteve) Dhe e njëjta mund të thuhet edhe për rrezatimin në tërësi. Pra,
densiteti i impusit duhet të lidhet me densitetin e energjisë U së fushës EM apo me densitetin e fluksit të energjisë u së
fushës EM, me relacionin:
(3.5)
Është e arsyeshme të supozohet se ky impuls është i drejtuar sipas drejtimit të fluksit të energjisë, siç është në rastin e
fotoneve, prandaj vektori i densitetit të impulsit të rrezatimit EM është

(3.6)
Fusha elektrike e valës EM oshilon shpejt, prandaj në shprehjet e mësipërme densiteti i energjisë, fuksi i energjisë dhe
densiteti i impulsit oshilojnë shpejt, Prandaj duhet të marrim mesataret e këtyre madhësive gjatë një periode, që do ti
shënojmë me < > :,

Faktori 1/2 shfaqet nga mesatarizimi i cos2(ωt) dhe E0 është ampituda e fushës elektrike.
Meqë rrezatimi elektromagnetik zotëron impuls, ai duhet të ushtrojë forcë mbi trupat që e absorbojnë (ose e emetojnë)
rrezatmin. Supozojmë se një trup është vendosurr para tufës së drejtuar (kolimuar) të një rrezatimi dhe e absorbon
komplet rrezatimin. Sasia e impulsit që absorbohet për njësi kohe, njësi të sipërfaqes përthor me tufën, është e
barabartë me sasinë e impulsit që përmbahet në një vëllim me gjatësi c dhe me seksion një njësi, shumëzuar me
densitetin e impulsit g. Nga ana tjetër,kjo sasi impulsi që absorbohet në njësinë e kohës jep edhe shtypjen që ushtron
rrezatimi rrezatimi mbi trupin. Prandaj, shtypja e rrezatimit jepet nga:
(3.7)
Kështu, shtypja e rrezatimit EM është e barabartë me densitetin mesatar të energjisë.
Shqyrtojmë një kavitet të mbushur me rrezatim EM. Sa do të ishte shtypja e rrezatimit që ushtron mbi muret e
kavitetit? Rrezatimi përhapet njëlloj në të gjitha drejtimet, me të njëjtin probabilitet. Rrezatimi që bie në drejtimin që
formon këndin θ me pingulen lokale mbi mur, mbart në njësinë e kohës në njësinë e sipërfaqes sasinë e energjisë
proporcional me cosθ. Nga ana tjetër komponentja e impulsit pingul memurin që mbart rrezatimi është proporcional
cosθ. Kështu, shtypja që ushtrohet mbi mur është i njëjtë me atë që merret nga formula (3.7) e shumëzuar me
mesataren e cos2θ sipas të gjithë këndeve të ngurtë. Kjo mesatare del 1/3, prandaj shtypja e rrezatimit izotropik, del:
(3 .8)

4.4 Pasqyrimi dhe thyerja e valëve
Kur një valë plane që përhapet në një mjedis bie në kufirin me një mjedis tjetër, ajo pjesërisht pasqyrohet dhe
pjesërisht thyhet (tranmetohet në mjedisin e dytë). Pjesa e valës rënëse që pasqyrohet ose thyhet varet nga parametrat e
të dy mjedisve (ε, μ, σ)
.Rezultati i pasqyrimit dhe thyerjes së valëve EM, varet nga raportet e parametrave të dy mjediseve,, nga drejtimi i
rënies së vaëve si dhe nga polarizmi i tyre (drejtimi lëkundjeve të vektorëve të fushës EM). Ky rezultat gjendet duke
zbatuar kushtet kufitare të vektorëve të fushës EM në kufirin e dy mjedisve. Të mos harrojmë se vala EM është valë
tërthore, pra drejtimet e lëkundjeve të vektorëve E dhe H janë pingul me drejtimin e përhapjes dhe pingul me njeri
tjetrin. Le të shqyrtojmë disa raste:
A) RËNIE PINGULE
Vala plane përhapet përgjatë boshtit + z , bie pingul me kufirin z = 0;
- mjedisi 1 (z < 0) ka parametrat ε1 , μ1 , σ1
- mjedisi 2 (z > 0) ka parametrat ε2 , μ2 , σ2

Në fig. me indekset r, dhe t janë treguar vala e reflektuar (pasqyruar) dhe vala e transmetuar(e thyer)
Vala rënëse (incidente):
Vektorët e fushës
së valës që
përhapet
sipas drejtimit + az në
mjedisin 1 janë shuar me (Ei , Hi).
Nëse heqim faktorin kohor ejët (vala
EM harmonike monokromatike) këta
vektorë shprehen:

(4.1)
Kujtojmë se :
(4.2)
është konstantja valore dhe

(4.3)
është impendanca (rezistenca valore) e cila për σ = 0 del reale:
.
(4.4)
m
h
e
Vala e Reflektuar:
Vektorët e sushës së valës EM që përhapet sipas drejtimit - az në mjedisin 1 (Er , Hr). Nëse heqim faktorin kohor ejët
këta vektorë shprehen:
(4.5)
Ers – supozohet përgjatë ax (supozohet se për rënie pingule vala rënëse, e pasqyruar dhe e thyer kanë të njëjtin
polarizim).
Vala e transmetuar:
Vektorët e sushës së valës EM që përhapet sipas drejtimit + az në mjedisin 2, shprehen (Et , Ht). Nëse heqim faktorin
kohor ejët kemi:

(4.6)
Në këto ekuacione Eio , Ero , dhe Eto janë madhësitë e fushës elektrike respektivisht të valës rënëse, valës së reflektuar
dhe valës së transmetuar në z = 0.
- Sipas figurës , kemi që fusha e plotë në mjedisin 1 dhe në mjedisin 2 është:

(4.7)
Në kufirin z = 0, kushtet kufitare kërkojnë që komponentet tangenciale të fushave E dhe H të jënë të vazhduara.
Meqë valët janë tërthore vektorët E dhe H janë tangent me kufirin:

(4.8)
Që nga nxjerrim:

(4.9)
Ne përcaktojmë koeficient të reflektimit R dhe koeficient të transmetimit T:
E
E
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(4.10)
R  r0  2 1 ;
T  t0 
Ei 0 2  1
Ei 0 2  1
Theksojmë se:
1. 1 + R = T
2. Të dyja T dhe R janë pa dimensione, dhe mund të jenë numra kompleksë (η komplekse)
3. 0  |R|  l
Në rastin kur të dy mjediset nuk kanë përcjellshmëri elektrike (σ1 = σ2 = 0), η1 dhe η2 shprehen me anë të formulës
(4.4), koefisentët e paqyrimit dhe thyerjes shprehen:
2

1
1

1
 1

2 2
2
2
1 1
2
1 1 u2  u1
2 1
2 1
2u2
(4.11)
R


;
T


u2  u1
2
1
1
1
2
1
1
1 u2  u1





2

1

2

1

2

1

2

1

Ku është konsideruar se mjediset nuk janë magnetike (μ1 = μ2 ≈ 0) dhe u janë shënuar shpejtësia e përhapjes së
valëve EM në mjediset përkatëse 1 dhe 2.
Një rast i veçantë: mjedisi 1 është dielektrik perfekt pa humbje (σ1 = 0) dhe mjedisi 2 është përcjellës perfekt (σ2
→∞ ). Në këtë rast , 2 = 0; R = -1, dhe T = 0, që tregon se vala pasqyrohet plotësisht dhe kjo pritet sepse në
përcjellës (E2 = 0). Kjo korespondon edhe me valët e qëndrueshme : mbivendosja e vales rënëse me valën e
pasqyruar jep nyje në kufi:
B) RËNIE JO PINGUL ME KUFIRIN
Shqyrtomë rastin më të përgjithshëm kur vala plane bie me një farë këndi mbi kufirin e dy mjediseve (për thjeshtësi i
konsiderojmë pa humbje). Ekuacioni i valës për fushën elektrike, është :
(4.12)
ku r = xax + yay + zaz është rreze-vektori i pozicionit dhe k = kxax + kyay + kzaz është vektori valor i cili është
gjithmonë sipas drejtimit të përhapjes së valës dhe ka madhësi, që jepet nga relacioni i dispersionit:
k 2  k x2  k x2  k x2   2 
(4.13)
Në bazë të ekuacioneve të Maksuellit, për formën (4.12) të fushës kemi:

.

(4.14)

që tregojnë se a) E , H , dhe k janë reciprokisht pingule; b) E dhe H shtrihen në një pan, plani: k • r = kxx + kyy + kzz
= konstant
ku

k  kak    ak ;

dhe  




.

(4.15)

Vala rënëse formon një kënd  (këndi i rënies) me k në planin e rënies (fig) Ekuacionet e valëve rënëse (incidente) ,
të pasqyruar dhe të tranmetuar, janë:
Ei = Eio cos (kixx + kiyy + kizz - ëit)
Er = Er cos (krxx + kryy + krzz - ërt)
(4.16)
Et = Eto cos (ktxx + ktyy + ktzz - ëtt)
ki , kr , dhe kt , me komponentet normale dhe tangenciale
janë treguar në fig. Nga kushti kufitar për komponenten
tangenciale të fushës elektrike, në kufirin z = 0, kemi:
Ei (z = 0) + Er (z = 0) = Et (z = 0)
Ky kusht kënaqet vetëm nëse:
1. i  r  t  
2. kix  krx  ktx  k x
3. kiy  kry  kty  k y
Nga 1 del se frekuenca nuk ndryshon . 2 dhe 3 tregon se
komponentja tangencjale e vektorit valor është e vazhduar, dmth ki , kt, dhe kr duhet të shtrihen në planin e rënies:
ki sin i = kr sin r
ki sin i = kt sin t
ku r - këndi i pasqyrimit
(reflektimit) dhe  t këndi i
transmetimit (thyerjes). Për
mjedisin pa humbje:

Nga këto ekuacione del qartë se : i = r dhe :

Ku u = /k - shpejtësia e fazës. Ekuacioni njihet
si ligji thyerjes (ligji i Snell-it):

(4.16)

(4.17)
ku:
(4.18)
janë treguesit e thyerjes.

OPTIKA KLASIKE
Hyrje: Optika gjeometrike (e rrezeve) dhe Optika valore
Drita e dukshme është një pjesëz mjaft e vogël e spektrit të valëve elektromagnetike. Prandaj,
drita e dukshme u bindet të njëtave principe si edhe valët e tjera elektromagnetike (radio-valët,
rrezet X, rrezet γ, etc.) të spektrit të valëve EM. Këto valë (përfshirë edhe dritën e dukshme)
përhapen në formën e dy fushave vektoriale të çiftuara me njëra tjetrën: fusha elektrike dhe
fusha magnetike. Kjo bazohet në faktin se ndryshimet në kohë të fushës magnetik shkakojnë
lindjen e fushës elektrike dhe anasjelltazi.
Por, drita është njohur dhe manipuluar për shekuj para se të zbulohej përshkrimi i saj vektorial.
Drita mund të trajtohet në një mënyrë të thjeshtë sikurse shpjegohen ngjarjet e jetës së
përditëshme. Një mënyrë e përafërt e trajtimit të dritës (e cila në fakt karakterizohet nga
madhësitë vektoriale të fushave elektrike dhe magnetike: E dhe B) është e ashtuquajtura teoria
skalare: optika gjeometike (e rrezeve) dhe optika valore. Kur drita përhapet përmes dhe përreth
objekteve dimensionet e të cilëve janë shumë më të mëdha se gjatësia e valëve të dritës, natyra
valore e dritës nuk është evidente. Në situata të tilla, drita mund të përshkruhet si një tufë rrezesh
që dalin nga një burim dhe përhapen drejt objekteve. Gjatë kësaj kësaj përhapjeje, drita mund të
ngadalësohet apo të devijojë duke ju bindur disa rregullave apo postulateve. Më poshtë do të
tregohet se, optika gjeometike është limiti i një teorie më të përgjithëshme që quhet optika
valore, e cila supozon që dimensionet e objekteve në të cilët kalon drita janë të krahasueshme me
gjatësinë e valës së dritës. Brenda optikës valore, veçohen pjesë të tilla si Optika e tufave
(gjeometrike), Optika Fourier apo Optika e tufave Gausiane (kur shpërndarj e amplitudave të

vektorëve E dhe B është shpërndarja e Gausit). Tabloja e (Fig. 1.1) është domethënëse për
përshkrimin e teorisë klasike të dritës. Drita është gjithashtu e njohur për shfaqjen e efekteve që
nuk janë të qarta dhe të shpjegueshme nga Optika klasike. Kushtu që teoria e dritës mund të
ndahet gjerësisht në dy rrjedha: Optika klasike dhe Optika kuantike. Optika klasike përfshin
Optikën e rrezeve (të njohur si gjeometrike), Optikën valore dhe Optikën elektromagnetike,
ndërsa Optika kuantike merret me efektet jo-klasikë (të tilla si, fotoefekti, efekti Kompton etj.).
Është e rëndësishme të kuptohet se brenda optikës valore, pjesë të tilla si Optika Fourier dhe
Optika e tuafave kanë fituar rëndësi për shkak të zbatimeve të shumta të tyre në shkencat e
aplikuara. Për shpjegimin e një efekti optik të vrojtuar është më optimal të zgjedhësh teorinë më
të thjeshtë që shpjegon në mënyrë të kënaqëshme të gjitha aspektet e dukurisë. Zgjedhja e një
teorie të veçantë zakonisht bazohet në eksperincën, kështu që është e vështirë të gjykosh mbi

teorinë e përshtatshme. Por ne do bëjmë kalimin gradual nga teoria më e thjeshtë (optika
gjeometrike) drejt teorisë më të ndërlikuar kur lind nevoja.
1.1 Optika gjeometrike (e rrezeve)
Optika e rrezeve është përdorur prej shekujsh duke filluar nga koha e Neëtonit , Galileos madje
edhe më parë. Ajo vazhdon të përdoret sot dhe është e rëndësishme për zhvillimin e
mikroskopëve optikë. Optika e rrezeve është teoria më e tjeshtë mbi dritën dhe është bazuar në
fenomene optike që vrojtohen në jetën e përditëshme, si paqyrimi dhe thyerja. Drita përshkruhet
me anë të rrezeve ose thjeshtë vijave të drejta sipas rregullave matematikë të gjeometrisë. Ajo
shpjegon me sukses formimin e imazhit të një objekti nga elementë të thjeshtë optikë si lente,
pasqyra dhe kombinime të tyre. Pozicioni i imazhit përftohet thjeshtë duke trasuar rrugën e
rrezeve që i bindet postulateve të Optikës gjeometrike
Postulatet e Optikës gjeometrike:
I. Drita përhapet në formën e rrezeve që dalin nga burimi drejt planit të observimit.
II. Koha që i duhet dritës për të përshkruar distancën x nëpër një mjedis me tregues thyerje n ≥ 1
është t = x/(c0/n) , ku c0 është shpejtësia e dritës në ajër. Gjatësia e rrugës optike në mjedis është
n·x. Në një mjedis johomogjen, treuesi i thyerje është funksion i pozicionit
r , kështu që gjatësia e rrugës optikë për një distancë gjeometrike të vogël ds është produkti n( r
x2

)·ds dhe për një distancë të fundme është:

x1

n(r )ds ku s është rruga që ndjek drita nga pika x1

te pika x2.
III. Parimi Fermat: Rrezet midis dy pikave (x1 dhe x2) ndjekin një rrugë të tillë që koha e
udhëtimit të jetë ekstremalja, pra rruga optike të jetë ekstremalja (minimum ose maksimum) ndaj
çdo rruge tjetër të afërt me të d.m.th:
x2
x1

n(r )ds

0

(1.1)

Zakonisht ky ekstremum është një minimum. Por mundet që kohë minimale të kenë disa rrugë,
atëhere drita ndjek njëkohësisht të gjitha këto rrugë.
Këto postulate së bashku me rregulla gjeometrike të thjeshta mund të shpjegojnë shumicën e
efekteve optike që vrojtohen në shkallë makroskopike (shkallë shumë më të mëdha se gjatësia e
valës së dritës). Këtu përfshihen pasqyrimi, thyerja dhe transmetimi nëpërmes mjediseve optike
të ndryshme. Në rastin e një mjedisi optik ideal si mjedisi homogjen, treguesi i thyerjes është
konstant dhe barazimi (1.1.) sillet në:

x2
x1

ds

0 , pra rruga gjeometrike të jetë ekstremale.

Kjo rrugë është vija e drejtë që bashkon dy pika në mjedisin homogjen. Për mjedise heterogjene
të çfardoshëme, mund të mos merren zgjidhje të sakta, por zakonisht përafrohen me zgjidhje
numerike
1.2 Pasqyrimi, Thyerja dhe Përhapja e dritës
Në një mjedis homogjen, drita përhapet sipas vijës së drejtë. Më tej nëse kemi dy mjedise
homgjene të ndara me një sipërfaqe të rrafshët, nga postulatet e mësipërme, mund të nxirren si
rrjedhime ligjet e pasqyrimit dhe të thyerjes.

Ligji i Pasqyrimit Këndi i pasqyrimit është i barabartë me këndin e rënies dhe të dy rrezet
shtrihen në planin e rënies.
Ky ligj është ilustruar në Fig. 1.2, ku drita bie mbi planin e një xhami dhe pasqyrohet. Duke
patur parasysh Parimin Ferma, shtrojmë pyetjen: “Cilën rrugë ndjek drita që të minimizojë kohën
e udhëtimit midis pikave Bdhe C”.
Rrezet nisen nga pika B bien mbi sipërfaqen në një pikë A ose A’, dhe mbrijnë në pikën C.
Këndet që formojnë rrezet me normalen në sipërfaqe para dhe pas pasqyrimit janë
θi and θr respektivisht. Apriori, ne nuk e dimë relacionin midis θi and θr . Meqë rezja mbetet
gjithë kohës në të njëjtin mjedis, rruga optike më e shkurtër është dhe rruga gjeometrike më e
shkurtër. Prandaj, mbetet të miniminozojmë rrugën BA’ + A’C . Me që C’ është pasqyrimi i C,
kemi BA’ + A’C = BA’ + A’C’ e cila është minimum kur është vijë e drejtë, dmth BAC’, Kjo
ndodh kur A’ dhe A përputhen , pra kur θi = θr

Fig. 1.2 Pasqyrimi nga sipërfaqja plane
që ndan dy mjedise

Fig. 1.3 Thyerja në sipërfaqen që ndan dy mjedise me tregues thyerje respektivisht ni and nm
Ligji i Thyerjes Rrezja rënëse dhe rrezja e thyer ndodhen në panin e rënies (plani që përmabn
rrezen rrënëse dhe normalen në sipërfaqen ndarëse) dhe lidhen me ligjin e Snell-it: ni sin θi = nm
sin θm, ku , θi dhe θm janë këndet që formojnë rrezet me normalen në dy mjediset me tregues
thyerje respektivisht ni dhe nm. Në këtë rast, pyetja është: “Cilën rrugë me kohë minimale ndjek
drita nga pika e nisjes B (në mjedisin ni ) te pika C (në mjedisin nm)”.
Në këtë rast, rrezet që dalin nga pika B bien në kufirin dhe një pjesë e rrezes pasqyrohet dhe një
pjesë thyhet (kalon në mjedisin tjetër) (Fig. 1.3). Rruga e rrezes që thyhet është ose BA’ + A’C
ose BA + AC Vihet re se, rrezja BA’ + A’C udhëton më shkurt në ajër (mjedis me tregues
thyerje më të vogël) dhe më gjatë në mjedisin më të dëndur (tregues thyerje më të lartë) . Kjo e
rrit rrugën rrugën optike totale. Ndërkohë që rrezet duhet të ndjekin rrugën më të gjatë në
mjedisin me tregues thyerjeje më të vogël. Koha e plotë e udhëtimit nag B në C nëpërmjet pikës
A është:
t = BA/(c/ni ) + AC/(c/nm) = ni b2
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Duhet të minimizojmë këtë kohë në lidhje me variablin x, pra ∂t/∂x = 0. Që nga gjejmë:
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Gjejmë, ligjin e Snell-it:
ni sin θi = nr sin θr

(1.2)

Bazuar në ligjet e pasqyrimit dhe të thyerjes mund të analizohet përhapja e dritës në elemente të
ndryshëm optikë që përdoren në mikroskopi, si pasqyra, thjerza (lente) etj. Për këtë është e
nevojshme një marveshje shenjash e ilustruar në Fig. 1.4 dhe një supozimim mbi përafrimin
paraksial: Rrezet që formojnë kënde të vegjël me boshtin optik janë rreze paraksiale. Për to: sin
θ ≈ θ and tan θ ≈ θ.
Fig. 1.4 Marveshja e shenjës:
Distancat e matura në kahen e përhapjes së rrezes
merren positive, distancat në kahen e kundërt
merren negative; distancat mbi boshtin optic
merren positive dhe nën boshtin optike merren
negative. Këndet që formon rrezja me normalen në
sipërfaqe: në sensin orar merren pozitivë dhe në
sensin aniorar merrenë negativë
1.2.1 Ndërfaqja Plane
Së pari, shqyrtojmë pasqyrimin dhe thyerjen në ndërfaqe plane dhe sferike, për të kuptuar
mandej elementet optike komplekse. Në rastin e një ndërfaqeje plane, ku bie drita, rrezet
përkulen sipas ligjit të Snell-it për thyerjen. Figura 1.5 tregon situatën për dy rastet: 1) kur rrezet
përhapen nga mjedis me tregues thyerje të ulët në mjedis me tregues thyerje të lartë dhe 2) rrezet
përhapen nga mjedsi me tregues thyerje të lartë në mjedis me tregues të thyerjes të ulët.

Ligji i Snell-it parashikon që në rastin 1) përkulja e rrezeve është e tillë që ato i largohen
sipërfaqes pra i afrohen normales mbi sipërfaqe, dmth θi > θr sepse ni < nr . Në rastin 2) rrezet
përkulen në mënyrë që ti afrohen sipërfaqes pra ti largohen normaes në sipërfaqe sepse nr >na .
Nëse këndi i rënies rritet vazhdimisht , rrezja e thyer përkulet aq shumë sa nuk del më në
mjedisin e dytë, por pasqyrohet. Në këto kushte kemi pasqyrim të plotë të brëndshëm që ndodh
për një vlerë kritike të këndit të rënies, e cila gjendet nga barazimi:
θC = arcsin(na/nr). Zakonisht, pasqyrimi i plotë i brëndshëm ndodh në prizmat dhe fibrat

Fig. 1.5 Diagrama skematike që demonstron përhapjen e dritës nga një mjedis më i rrallë në një
mjedis më të dendur, që çon deri te pasqyrimi i plotë i brëndshëm.
optike. Veçanërisht në fibrat optike (shih më poshtë), mund të tregohet se këndi i pranimit për
rrezet rrënëse është:

a

arc sin

nco2 ncl2 , ku nco dhe ncl janë respektivisht treguesit e thyerjes

të bërthamës (brendisë) dhe veshjes së fibrës optike.
Fig. 1.6 Përhapja e
rrezeve nëpër Lenten
bikonvekse

1.2.2 Lemtet Bikonvekse
Shumica e sistemeve optike përdorin lentet e holla bikonvekse. Përhapja e rrezeve në një lente të
hollë eshtë treguar në Fig. 1.6. Një objekt me lartësi y1, i vendosur në distancën z1, jep një imazh
të zmadhuar me lartësi y2 në një distancë z2 nga qendra C e lentes me largësi fokale f . Në
përafrimin e lenteve të holla, presupozohet se, rrezja hyn dhe del nga lentja në të njëjtën lartësi.

Nga gjeometria e thjeshtë del se : tanθ1 = tanθ4, y1 /z1 = y2/z2 dhe tanθ2 = tanθ3, y1 /f = y2/(z2-f).
Duke barazuar y1/y2 nga të dy këto shprehje, gjejmë:
1 1 1
(1.3)
z1 z2 f
Ky quhet ekucioni I një lenteje të vetme të hollë. Zmadhimi I një lenteje të hollë është:
y2
z2
(1.4)
M
y1
z1
1.2.3 Pasqyra Sferike
Bazuar në përafrimin e rrezeve paraksiale, pasqyra sferike mund të përafrohet si një pasqyrë
eliptike që ka vetinë që i fokuson rrezet në një pikë të vetme F. Figura 1.7 (A, B, C) tregon
diagramën e rrezeve për një pasqyrë sferike. Rrezet që nisen nga një objekt O’O krijojnë

Fig. 1.7 (A) Formimi i imazhit nga reflektimi i rrezeve paraksiae për një pasqyrë sferike, (B)
Rrezet që nisen nga fundi i objektit O’ (C) Rrezet e nisura nga kreu i objektit O
imazhin TI në z2, që formon këndin 2θ . Nga trekëndshi ∆O’MC, −θ2 = θ1 + θ dhe trekëndshi
∆CMT, −θ3 = θ2 +θ . Nga këto dy barazime del, θ1 +(−θ3) = 2θ2 ; që nga del:
y y
y
1 1 1
ose
(1.5)
z1 z2 ( R / 2)
z1 z2 f
Ky është ekuacioni i pasqyrës sferike. Zmadhimi del nga barazimi i këndeve: O’SO = TSI,
që nga del se,
y1
y2
z2
y2
y1
(1.6)
z1
z2
z1
Kështu që, zmadhimi është (−z2/z1), ku shenja negative tregon që imazhi është i përmbysur.

1.2.4 Përçuesit e dritës (Fibrat Optikë)
Mënyra ideale për të përçuar dritën nëpr distance të largëta është duke përdorur efektin e
pasqyrimit të potë të brëndshëm.

Fig. 1.8 Përhapja e dritës në një fibër optike e bazuar në pasqyrimin e potë të brëndshëm
Kjo teknikë përdoret tashmë në telekomunikim me anë të fibrave optikë — një përçues thuajse
perfekt i dritës. Fibra përbën fijen e ngurtë të brendshme si materjal që quhet core (bërthamë)
dhe një shtrësë që e pështjell atë e quajtur cladding(veshja). Të dyja materjalet kanë treguesa
thyerjeje që ndryshojnë pak dhe ndahen nga sipërfaqja ku ndodh pasqyrimi i plotë i brëndshëm
siç tregohet në Fig. 1.8. Treguesi i thyerjes i materjalit bërthamë është paksa më i madh se ai i
veshjes, dmth nco > ncl. Nga Fig. 1.8, θ’ = 90◦ − θ = arcsin(ncl/nco) që të ndodhë pasqyrimi i
plotë i brëndëshëm. Kështu, këndi i pranimit (acceptance) që përcakton transmetimin e dritës
nëpër fibër pa pësuar thyerje në kufirin bërthamë-veshje jepet nga: na sin θa = nco sin θ . Duke
përafruar treguesin e thyerja së ajrit me njësi (na ≈ 1.0), del se
θa = arcsin(nco sin θ) = arcsin

nco2 ncl2

. (1.7)

Parameteri NAf iber = sin θa = nco2 ncl2 njihet si aperturë numerike e fibrës.

1.3 Optika Valore

Konceptet e Optikës valore e kanë zanafillën në mesjetë. Christiaan Huygens (1629–1695),
bashkëkohës i Newtoni-it (1643–1727) e kishte përfytyruar që drita përhapet në formën e valëve.
Kujtojmë këtu edhe parimin e tij, sipas të cilit çdo pikë e frontit valor shërben si burim valëzash
sekondare shumimi (mbështjellsa) i të cilave formon frontin e ri të valëve. Parimi i Hygensit pati
një problem sepse këto valë sekondare sferike përhapen si para edhe mbrapsht. Por ky probem u
zgjidh në shek. 19 nga Fresnel dhe Kirchoff, duke futur një faktor “oblikuiteti” që shuan pjesët e
frontit valor që do të përhapeshin mbrapsht. Me këtë korrigjim parimi i Hygensit dha një
shpjegim shumë të mirë të dukurive si interfernca dhe difraksioni i dritës që u vëzhguan rreth një
shekull më vonë (psh eksperimentet e Thomas Young (1803) me interferencën nga çarjet e
famshme të tij). Por deri në këtë kohë, mbizotëroi konceptimi njutonian mbi natyrën e dritës si
një fluks thërmijash të pëdukshme që kur binin në sy jepnin ndijimin e të parit. Ndërkohë që
dihet se drita është valë EM, ku lëkundjet e vektorit elektrik dhe magnetic në intervalin e
frekuencave optike japin ndijimin e të parit.

Në shumicën e dukurive që lidhen me krijimin e imazheve nga pajisjet optike, u mjaftuan arritjet
e optikës gjeometrike. Por në shpjegimin e dukurive optike të tilla si interference dhe difraksioni,
ishte e nevojshme formulimi i një teorije tjetër. Këto efekte nuk mund të shpjegoheshin nga
Optika gjeometrike.
Kufizimet e optikës gjeometrike
Optika gjeometrike parashikon që drita pas objekteve të prodhojë një kufi të prerë midis
ndriçimit dhe hijes. Por në realitet kjo nuk ndodh. Shikoni psh pamjen që jep një brisk i ndriçuar,

ku duken qartë efektet e difraksionit në skaje të objekteve
Theoria e re është bazuar në natyrën valore të dritës. Në fillesat e saj, kjo teori u frymëzua nga
efektet e vrojtuara në ujë (valët sipërfaqësore) dhe në ajër (valët zanore).
Të gjithë e dimë, se çfarë ndodh kur valët e krijuara në dy pika të afërta në sipërfaqen e ujit të
qetë. Aty ky kreshtat e dy valëve takohen, amplituda e valës rritet tej amplitudës së secilës valë,
dhe amplitude zvogëlohet kur gropa e njërës valë takon kreshtën e valës tjetër. Ne do të
shikojmë se, efektet e interferencës dhe difraksionit shfaqen për të gjithë spektrin e valëve
elektromagnetike. Pra, teoria valore është e zbatueshmë për të gjithë spektrin e valëve EM
përfshirë këtu edhe rrezet optike.
Optika e rrezeve (gjeometrike) është e aftë të shpjegojë shumicën e fenomeneve optike ku
gjatësia e valës së dritës është mjaft e vgël në krahasim me objektet rreth apo nëpër të cilat drita
përhapet. Pikënisja e Optikës Valore është përshkrimi i fushës valore me një funksion skalar që
quhet funksion valor dhe të gjitha madhësitë fizike të matëshme (të tilla si, intensiteti dhe fuqia)
mund të llogariten nga ky funksion valor. Shënojmë se, ky funksion skalar nuk është fizikisht i
matshëm. Ndërkohë që drita si çdo valë EM është përhapje e lëkundjeve të fushave vektoriale
elektrike dhe magnetike. Këto fusha karakterizohen fizikisht nga madhësitë vektoriale si
intensiteti apo induksioni. Në shumë efekte optike si polarizimi etj. do të kemi nevojë që t’i
kthehemi teorisë elektromagnetike të dritës, pra të valëve vektoriale EM, ku vektori elektrik dhe
magnetik lëkunden në plane pingul me nje tjetrin dhe pingul me drejtimin e përhapjes (valë
tërthore). Por për dukuri të tilla si interferenca dhe difraksioni, do ta përdorim konceptin e këtij
funksioni valor skalar. Mandej për përshkrimin e dukurive të tjera mikroskopuke të
bashkveprimit të dritës me lëndën si fotoefekti etj., do të na duhet një teori kuantike e dritës,ku
drita përfytyrohet si fluks kuantesh (fotonesh) energjie.

1.4.1 Postulatet
I. Hypoteza valore Drita përhapet në formën e valëve. Vala përcaktohet plotësisht nga funksioni
valor që kënaq ekuacionin e valëve
2
r ,t
(1.20)
c2 2 r , t 0
2
t
Të gjitha valët që kënaqin këtë ekuacion janë të mundëshme, dhe shuma e tyre është përsëri një
valë optike në saje të parimit të superpozimit.
II. Effekti i mjedisit Në vakum, drita ka një shpejtësi konstante c0 = 3×108 m/s. Një mjedis
karakterizohet vetëm nga treguesi i thyerjes dhe shpejtësia e përhapjes së dritës në mjedis (c) që
lidhen me relacionin: c = c0/n .
Në kufirin e dy mjediseve, funksioni valor ndryshon në një mënyrë që varet vetëm nga treguesit
e thyerjes dhe ruajtja e vazhdueshmërisë së funksionit valor në kufirin. Për një mjedis
johomogjen, treguesi i thyerjes pra dhe shpejtësia e dritës bëhen të varur nga pozicioni, dmth:
n( r ), c( r ).
1.4.2 Vala Monokromatike
Vala më e thjeshtë që mund të mendohet është vala monokromatike që ka një gjatësi vale dhe
funksioni valor është një funksion harmonik i kohës. Matematikisht, një valë monokromatike
mund të shprehet si,
i t i (r )
(1.21)
r ,t
t
(r )
e
0 (r )cos
0 (r ) Re e
ku, ψ0 dhe φ janë respektivisht amplituda dhe
faza e valës optike. ω = 2πν është frekuenca
këndore dhe ν frekuenca (cikle/s ose Hz) e valës;
perioda: T = 1/ν = 2π/ω. Një valë e thjeshtë me
këto parametra është treguar në Fig. 1.13.
Fig. 1.13 Paraqitja kohore e një vale plane
monokromatike për një pozicion të fiksuar
1.5 Ekuacioni i Helmholtz-it
Le të fokusohemi te pjesa hapsinore e fusnksionit valor në trajtën kompekse e cila ka rol shumë
i (r )
r ,t
ei t në
të rëndësishëm në përhapjen e dritës. Duke zëvendësuar
0 ( r )e
(r )

ekuacionin e valëve, gjejmë ekuacionin për pjesën hapsinore:
2

( r ) ( / c) 2 ( r ) 0
(1.24)
ku, k = ω/c përcaktohet si numri valor. Ku ekuacion quhet ekuacioni i Helmholtz-it. Ky ekuacion
mundëson gjithashtu përcaktimin e madhësve fizike të matëshme, si intensiteti dhe fuqia.
Intensiteti optik përcaktohet si: I ( r ) = |Ψ( r ,t)|2 = |Ψ( r )|2, ku Ψ( r ) është amplituda kompekse.
Kështu, nuk ka varësi kohore te intensiteti i valës monokromatike. Frontet apo sipërfaqet valore
janë sipërfaqe ku faza e valës është e njëjtë:, φ( r ) = C1.

1.5.1 Vala Plane
Për të zgjidhur ekuacionin diferencial të Helmholtz-it, e kërkojmë zgjidhjen në formën e
produktit: Ψ = Ψ1(x)Ψ2(y)Ψ3(z). Duke e zëvendësuar këtë në ekuacionin e Helmholtz-it, marrim
ekuacionin për kordinaten x,
d 1 ( x)
(1.25)
k x2 1 0
dx 2
Ekucione të ngjashme merren për kordinatat y dhe z me kushtin që k2 = k12 +k22+ k32
Në këtë metodë, e imagjinojmë zgjidhjen në formën Ψ1(x) = emx. Nga zëvendësimi i saj në
ekuacionin e Helmholtz-it, gjejmë: m = ±ikx , kështu që zgjidhja e përgjithëshme është
kombinim lenear i të dy zgjidhjeve, dmth: Ψ1(x) = A1e ikx x A2eikx x . Me analogji, zgjidhjet e tjera
kanë formën,
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ik y y

ik y y
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Zgjidhja komplete është, Ψ( r ) = [ A1e ikx x A2eikx x ][ B1e y B2 e y ][ C1e
konsideruar vetëm valët që përhapen në drejtimin pozitiv, zgjidhja bëhët:
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(1.26)

ku D = A1B1C1 është një konstante komplekse, k ose më saktë | k | është numri valor i valës plane
Ψ . Shënojmë se faza e valës është: − k · r + argD dhe amplitude reale e saj është A
D D* .
Sipërfaqet valore të valës duhet të kënaqin barazimin: − k · r + argD = 2πq, ku q është një numër
i plotë, sepse në pika të ndryshme r të kësaj sipërfaqeje, faza duhet të jetë e njëjtë dhe nga ana
tjetër sipërfaqet e ndryshme faza mund të ndryshojë vetëm me një shuëfish të 2π që gjendja e
lëkundjes në to të jetë e njëjtë. Në këtë rast madhësitë:
− k · r = 2πq - argD paraqesin sipërfaqe valore plane paralele r = (x, y, z) pingule me
vektorin valor k =(kx, ky, kz). Prandaj, kjo valë njihet si valë plane. Mund të vihet re se planet e
njëpasnjëshëm që kanë te njejten fazë (produjti − k · r ndryshon me 2π) janë të ndara me një
distancë hapsinore λ = 2π/k, ku gjatësia e valës λ është për valën rezultante plane.
Intensiti i valës plane është: I (r) = |D|2 kudo në hapësirë dhe në kohë, pra vala mbart
pafundësisht energji. Ky është një idealizim, që nuk ndodh realisht.
Le të konsiderojmë valën që përhapet përgjatë bushtit + z, atëhere Ψ( r ) = De−ikz = |D|eiargDe-kz .
Funksioni valor dhe i konjuguari i tij janë ekuivalentë në përshkrimin e valës, prandaj ai mund
*
të merret :
(r )ei t
(r )e i t / 2 =|D| ei (arg D kz t ) e i (arg D kz t ) /2 . Prandaj pjesa reale
e fuksionit vaor është:
D | cos( t kz arg D) | D | cos

t

z
c
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(1/ )

z
(c / )

arg D

(1.27)
Këtu, është e qartë se, funksioni valor është periodik në hapësirë me periodë c/ν = λ dhe periodik
në kohë me periodë 1/ν. Faza e funksionit valor ω(t − z/c) + arg(D) varion në hapësirë dhe në
kohë. Ky përshkrim i valës plane është ilustruar në Fig. 1.14

Mund të tregohet matematikisht se një zgjidhje tjetër e ekuacionit të Helmholtz-it në kordinata
1
sferike është vala sferike: (r )
De ikr për të cilën sipërfaqet valore janë sfera koncentrike me
r
distancë 2π/k midis tyre. Mund të tregohet se në distanca të largëta nga burimi, vala sferike sillet
si valë pane.

Fig. 1.14 Përhapja periodike hapsinore dhe kohore e
valës plane

1.7 Interferenca dhe Difraksioni
Brenda përafrimeve të optikës valore do të shqyrtojmë natyrën e interferencës dhe difraksionit.
Kur dy a më shumë valë monokromatike janë njëkohësisht prezente në të njëjtin vend, pra me të
njëjtat kordinata hapsinore-kohore, zbatohet parimi i superpozimit. Dmth lëkundja rezultante në
atë vend, në atë kohë është shuma (algjebrike ose vektoriale në rastin e lëkundjeve në drejtime të
ndryshme) e lëkundjeve që mbartin të dy valët. Vemë re se, superpozimi nuk zbatohet për
intensitetin optik meqënëse te intensiteti humbet pjesa e fazës (argumenti) kur shumëzohet Ψ me
Ψ*. Pikërisht mungesa e informacionit mbi fazën është arsyeja përse optika gjeometrike nuk
mundet të shpjegojë efektet e interferencës. Ndërkohë që në optikën valore merret parasysh edhe
intensiteti edhe faza, optika gjeometrike përdor kryesisht intensitetin për të shpjeguar efektet
optike. Duke u bazuar në postulatet e optikës valore dhe rrjedhimet e saj, do të shpjegojmë
interferencën dhe difraksionin.
1.7.1 Interferenca
Në ppërgjithësi, vala plane ka një amplitudë komplekse që jepet nga:
(r , t )
( r )e i t
(1.44)
Konsiderojmë dy valë monokromatike me të njëjtën frekuencë ω dhe me pjesët e tyre hapsinore
(amplitude komplekse) Ψ1(r) dhe Ψ2(r), që superopozohen në të nëjtin vend:
(r )
1 (r )
2 (r )

Intensitetet e secilës valë janë përkatësisht: I1 = |
rezulton nga superpozimi i të dy valëve është:

I

1

(r )

2

(r )

2
1

(r )

2
2

(r )

2

*
1

(r )

1

(r ) |2 dhe I2 = |
2

(r )

*
2

(r )

1

(r )

2

( r ) |2 . Intensiteti që

(1.45)

Vemë re se, 1 (r )
I1 e i 1 ; 2 (r )
I 2 e i 2 , dhe duke zëvendësuar këto dhe të konjuguarat
e tyre në barazimin e mësipërm, gjejmë,
I = I1 + I2 +2 I1I 2 ei 1 e i 2
I1I 2 e i 1 ei 2 I1 I 2 2 I1I 2 cos( 1 2 ) (1.46)
Duke i konsideruar intensitetet e të dy tufave të njëjta, dmth I1 = I2 = I’ , gjejmë:

4 I 'cos 2

2
(1.46)
2
Ky është ekuacioni i interferencës të dy valëve monokromatike me të njëjëtn frekuencë. Është e
qartë se, maksimumi i intensitetit është 4I’0, dhe minimumi është zero. Kjo është në kundershtim
me faktin që mbledhja e intensiteteve pritet që të ketë një maksimum prej 2I’0. Tabloja e
interferencës është me natyrë sinusoidale me makimum dhe minimum prej 4I’0 dhe 0
respektivisht. Kur diferenca e fazave është një shumfish tek i π/2 , pra (φ1 −φ2) = (2n+1)π/2 ku
n = 0. 1. 2,...; intensiteti total është shuma e të dy intensiteteve 2I’0 ndërsa, kur është një
shumëfish çift i π/2, maksimumi i intensitetit arrin 4I’0. Kjo shpjegohet me natyrën valore të
dritës.
Duhet theksuar se, koherenca në kohë është kusht i domosdoshëm që të ndodhë interferenca, pra
që intensiteti i valës rezultante të mos ndryshojë me kohën. Koherenca në kohë do të thotë që
valët që mbivendosen të mos e ndryshojne me kohën diferencën e fazave midis tyre. Kjo arrihet
kur valët dalin nga një burim i vetëm. Drita trashëgon rastsishmërinë si pasojë e fluktuacioneve
të vetë burimit të saj. Burimi është një kompleks i një numri të madh atomesh ose molekulash që
emetojnë në mënyrë të pavarur. Kështu që, nuk ka diferencë të fiksuar fazash midis dy
emisioneve që ndodhin në dy vende (atome) të ndryshëm të rastit në një burim drite. Por nëse
emisionet vijnë nga i njëjti burim dhe duke përshkruar rrugë të ndryshme mbivendosen në një
vend, atëhere çdo emision e gjen partnerin e vet koherent me të, pra me diferncë faze që nuk
ndryshon me kohën, me të cilin interferon. Sigurisht kjo diferencë faze është e ndryshme në
vende të ndryshme. Ky ndryshim varet nga rrugët e ndryshme që kanë përshkruar emisionet e të
njëjtit burim deri në vendin ku ato mbivendosen. Në këtë rast themi se mbivendosen valë që
vijnë nga burime koherente, pra burime me diferencë faze konstante në kohë. Kjo është e
rëndësishme për të parë një tablo të qëndrueshme interference në kohë: aty ku ka maksimum të
intensitetit në një çast kohe të ketë maksimum gjatë gjithë kohës

I

2 I ' 1 cos(

1

2

)

1

Interferometri i Majkelsonit
Eksperimentet e Majkelsonit patën rëndësi të madhe jo vetëm për përcaktimin e shpejtësisë së
dritës, por edhe sepse provuan se kjo shpejtësi nuk varet nga lëvizja e vrojtuesit ndaj burimit apo
anasjelltas. Skematikisht interferometri i Majkelsonit është treguar në Fig. 1.15.

Fig. 1.15 Një version i thjeshtuar i Interferometrit të Majkelsonit
Fig. 1.16 Tabloja e Interferencës
interferometrin e Majkelsonit

(varesia e Intensitetit

nga diferenca e rrugëve) për

Tufa hyrëse e dritës U është ndarë në dy tufat U1 dhe U2 duke përdorur një ndarës tufash (BSBeam-splitter). Ato vazhdojnë rrugë të ndryshme BM1B and BM2B që pason me rikombinimin.
Tufat rekombinohen nga i njëjti ndarës tufash BS ku ato superpozohen për të krijuar tufën e
superpozuar.
Duke konsideruar amplitudën komplekse të tufës 1 dhe 2 si: Ψ1 = U1 = I 0 e ikz dhe Ψ2 = U2 =

I0 e

ik ( z d )

, ku d është diferenca e rrugëve që ndjekin dy tufat. Si pasojë, difernca e fazave

midis dy tufave është, φ = φ2 −φ1 = kd = 2πd/λ. Kështu, Intensiteti resultant është shuma e
intensiteteve të dy valëve:
I = 2I0[1 +cos(2πd/λ)
(1.52)
Rezultati i tablosë së interferencës është treguar në Fig. 1.16. Eshtë e qartë se, intensiteti varion
periodikisht me diferencën e rrugëve d. Kur kjo diferencë është një shumfish i plotë tek i λ/2,
intensiteti është 0 që tregon interferencë destruktive, ndërkohë kur kjo diferencë është një
shumëfish i plotë çift i λ/2, intensiteti është maksimum që i korespondon interferencës
konstruktive.
1.8 Difraksioni i Dritës
Fenomeni i difraksionit është i lidhur me përkuljen (devijimin) e dritës në skajet e objekteve
makroskopikë. Për shembull, shqyrtojmë transmetimin e dritës nëpër një vrimë (aperturë)
rrethore, e cila pas një distance bie në një ekran. Vrojtohet se, drita difraktohet në skajet e vrimës
makroskopike dhe eventualisht në ekran vrojtohet një vrimë e gjerë tashmë me një tablo rrathësh
koncentrikë. Kjo quhet tabloja e difraksionit. Për ta ilustruar më mirë shikoni tablonë e
difraksionit nga një çarje e treguar në Fig. 1.17. Drita prej një burimi pikësor është kolimuar që
të bjerë mandej mbi një aperturë (çarje rrethore). Sipas parimit të Hygens-it, çdo pikë e frontit
të valës (që del nga apertura (shih, Fig. 1.17)) është një burim valësh sekondare. Superpozimi i
këtyre valëve në planin e observimit (i vendosur larg planit të aperturës) krijon tablonë e
difraksionit.

Fig. 1.17 Tabloja e difraksionit nga një hapje (aperturë) rrethore
Amplituda komplekse g(x, y) në planin e observimit (i vendosur në një distancë d nga plani i
hapjes) mund të përshkruhet duke u bazuar në dy përafrime të ndryshme: Fraunhofer ose Fresnel.
Këto përafrime përcaktojnë natyrën e përhapjes në “free-space”. Tabloja përkatëse e difraksionit,
|g(x, y)|2 përcaktohet si e Fraunhofer-it ose e Fresnel-it bazuar në përafrimin e përdorur.
Megjithse kjo përqasje është mjaft e saktë për shumicën e gjeometrive të hapjeve, ajo nuk mund
të jetë ekzakte. Për të gjetur zgjidhjen e saktë, do të duhej të përdorej ekuacioni i Helmholtz (për
dritë paraksiale) duke vendosur kushtet kufitare në hapjen. Matematikisht, është e vështirë dhe
komplekse kjo përqasje. Prandaj, ne do të kufizohemi në teorinë e thjeshtë të difraksionit. Edhe
për këtë teori të thjeshtë, na duhet të fusim transformimin optik Fourier.
Fig. 1.18 Një valë plane që
udhëton nën këndet: θx & θy pasi
del nga një element optik mund të
paraqitet nga një funksion
hamonik i frekuencave hapsinore:
νx & νy respektivisht

Fig. 1.19 Zbërthimi i valës plane rënëse në shumë valë pane
pasi del nga një element optik

1.8.1 Përafrimi hapsinor i valëve plane paraksiale

(r )

Le të shqyrtojmë një valë plane me amplitudë komplekse,
k x2

numri valor k

k y2

0

eik r , ku k = (kx, ky, kz)

k z2 . Komponentet e vektorit janë kx = | k |sinθx , ky = | k |sinθy dhe kz =

| k |sinθz. Me fjalë të tjera, vektori k formon këndin θx = arcsin(kx/| k |) me planin YZ (ose 90° θx me boshtin X). Në mënyrë të ngjashme për drejtimet y dhe z, kemi θy = arcsin(ky/| k |) dhe θz =
arcsin(kz /| k |)sh (shih Fig. 1.18). Për planin z = 0 , amplituda komplekse jepet nga, Ψ(x, y) = Ψ0
i2

x

y

x
y
, me frekuencat hapsinore νx = kx/2π dhe νy = ky/2π përgjatë boshteve përkatëse x dhe
e
y. Theksojmë këtu se, frekuenca hapsinore ka njësitë cikle/m dhe frekenca optke (kohore) ν =
ω/2π = c·k/2π matet në cikle/s ose Hz.
Këndet mund të shprehen me anë të frekuencave hapsinore, θx = asrcsin(νxλ) dhe θy = arcsin(νyλ).
Në përafrimin paraksial numri valor hapsinor neglizhohet në krahasim me numrin valor optik kx
<< k dhe ky<< k dhe mund të supozohet se: sinθx ≈ θx dhe sinθy ≈ θy . Kështu që, kemi:
θx ≈ λνx dhe θy ≈ λνy
(1.53)

i2

x

y

x
y
Në fakt, një valë me amplitudë komplekse f (x, y) = Ψ(x, y, 0) = e
që bie mbi një
element optik të hollë konvertohet në shumë valë plane që përhapen nën këndet θx dhe θy me
frekuenca hapsinore νx = kx/2π dhe νy = ky/2π, dhe me amplituda të ndryshme: O(νx, νy ) (shih
Fig. 1.19). Në përgjithësi, funksioni f (x, y) mund të shprehet si superpozim integral sipas të
gjitha frekuencave hapsinore, dmth

f ( x, y)

( x, y, 0)

O( x ,

y

)e

i2 (

xx

y y)

d xd

y

Vala e trasmetuar në një pikë (x, y, z) është superpozim i valëve plane, dmth:

( x, y, z )
ku , k z

k 2 k x2 k y2

O( x ,

y

)e

i2 (

xx

y y)

e

kz z

d xd

y

(1.54)

është komponentja e vektorit valor sipas boshtiy z. Theksojmë këtu se,

O(νx, νy ) është transformimi Fourier i funksionit f (x, y) = Ψ(x, y, 0).
1.8.2 Përhapja në “Free-Space”
Shqyrtojmë përhapjen e valës plane nga z = 0 në z = z0. Amplitudat komplekse korresponduese
janë f(x, y) = Ψ(x, y, z = 0) dhe g(x, y) = Ψ(x, y, z = z0). Për shkak të natyrës invariante të
ekuacionit të Helmholtz ndaj zhvendosjes dhe të linearitetit të këtij ekuacioni, sistemi i valëve
që hyjnë (“input”) dhe dalin (“output”) në një element optik duhet të jetë linear dhe invariant
ndaj zhvendosjes. Në sisteme të tilla “input”-i dhe “output”-i lidhen me një funksion përgjegjës
që quhet përgjigje impulsive, h(x, y), i cili në rastin tonë është funksion i amplitudave hyrëse dhe
dalëse. Ndërsa funksioni i transferimit nga funksioni f(x, y) në funkksionin g(x, y) është H(νx, νy
), ku νx dhe νy janë frekuencat hapsinore për drejtimet x dhe y. Funksioni harmonik output (g(x,
y) = Ψ(x, y, z = z0) = e
i kx x k y y

i k x x k y y k z z0

) është produkt i funksionit harmonik input (f (x, y) = Ψ(x, y, z

= 0) = A e
) me funksionin transferues H(νx, νy). Kështu, funksioni transferues është
raporti i funksionit “output” dhe “input” dhe jepet nga:
H(νx, νy ) = g(x, y)/f (x, y)= e ik z z0
(1.55)
Duke ditur se, kx = 2πνx dhe ky = 2πνy, kemi faktorin e fazës te funksioni transferues (1.55):

z0 k 2 k x2 k y2

k z z0

2 z0

1
2

1/ 2
2
x

2
y

Duke zëvendësuar kz në Ek. (1.55) gjejmë,
2

2

2

(1.56)
H ( x , y ) e i 2 z0 ( 1 2 )
Kjo është një shprehje e përgjithëshme për funksionin e transferues në “free-space”. Në praktikë
kanë interes dy raste të këtij funksioni, funksioni transferues për fushën e afërt (Përafrmi i
Fresnel-it) dhe për fushën e largët (Përafrimi i Fraunhofer-it).
1.8.3 Përafrimi i Fresnel-it
Në këtë përafrim, “Amplituda komplekse e funksionit input f (x, y) përmban frekuenca hapsinore
që janë shumë më të vogla se frekuenca kufi (“cut-off”: λ-1=k/2π), dmth νx2 + νy2 << λ-2”.
Kështu që, vala plane formon një kënd të vogël θ me boshtin optic: θ2 = θx2 + θy2 ≈ λ2(νx2 + νy2)
<< 1. Duke e zëvendësuar këtë relacion te faktori i fazes, marrim këtë faktor faze,

2 z0
Duke zbërthyer në seri Taylor-i, gjejmë,
2 z0

1

2

2

2

1/ 2

(1.57)
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Duke neglizhuar termat përtej rendit të dytë të vogëlsisë, gjejmë:
i

z (

2

2

)

H ( x , y ) e ikz0 e 0 x y
(1.58)
Ky është përafrimi i Fresnel-it në domenin hapsinor (x, y). Duke marrë transformimin e ansjelltë
Fourier të H(νx, νy ) , del se:
2
2
(1.59)
h( x, y) i / z0 e ikz0 e ik ( x y )/ 2 z0
Mandej, ne mund të tregojmë se përhapja në “free-space” është ekuivalente me një operacion
konvolucioni (integrimi). Duke konsideruar f (x, y) dhe g(x, y) si ampituda komplekse “input”
dhe “output”, f (x, y) mund të mendohet si superpozim i disa burimeve pikësore (matematikisht,
delta funksione) ku secili prodhon valë thuajse sferike. Vala e prodhuar nga burimi (x’, y’) , është
e qendërzuar në (x’, y’) dhe ka amplitudën f (x’, y’). Ajo gjeneron valën me amplitudë, f (x’,
y’)· h(x – x’, y – y’) në pikën (x, y) në planin “output”, ku h(x – x’, y – y’) është përgjigja
impulse që lidh (x’, y’) (në planin “input”) me (x, y) (në planin “output”). Këshu që, amplituda
kompleks g(x, y) merret duke mbledhur kontributet e të gjitha pikave në planin “input”, dmth:
g ( x, y)

f ( x ', y ')h( x x ', y y ')dx ' dy '

Pra “output”-i është konvolucioni i funksionit “input” f (x, y) me përgjigjen impulse h(x, y). Në
përafrimin e Fresnel-it, kjo bëhet:

g ( x, y )

h0

f ( x ', y ')e

ik ( x x ')2 ( y y ') 2 / 2 z0

dx ' dy '

(1.60)

ku h0 = (i/λd)e−ikz0 . Me sa duket, vala “input” është shpëthyer në terma të valëve
Gaussiane/paraboloidale në domenin hapsinor.

1.8.4 Përafrimi i Fraunhofer-it dhe efekti i fushës së largët

Për të kuptuar difraksionin larg prej planit
“input”, le të konsiderojmë teorinë më të
thjeshtë të difraksionit, ku vetëm valët që
transmetohen nëpër hapjen mbijetojnë
(shih Fig. 1.20).
Nëse U(x, y) dhe f (x, y) parqesin
amplitudat komplekse të valëve plane
paraksiale transverse para dhe pas hapjes
rrehore T (x, y), atëhere:
f (x, y) = T (x, y)×U(x, y)
(1.61)
ku funksioni i hapjes jepet nga:
1 per r r0
T ( x, y )
dhe r
x2 y 2
0 per r r0
është hapja rrethore
Fig. 1.20 Tabloja e difraksionit nga një disk me hapje ajrore në përafrimin e Fraunhofer-it

Fig. 1.21 Valët plane (të
cilat janë komponentet
harmonike Fourier të
funksionit f(x, y)) në
drejtimin (θx, θy ) janë
fokusuar në pikën
(x, y) = (θx·f , θy ·f )

Ekrani është vendosur në një distance d prej hapjekatroris plane. Përafrimi Fraunhofer-it pohon
se gjatë përhapjes në distanca të largëta, të vetmet valë plane që kontribuojnë në amplitudën
komplekse në pikën (x, y) të planit të observimit janë valët në drejtimet që formojnë kënde të
vegjël me drejtimet përkatëse (θx ≈ (x/d), θy ≈ (y/d) (duke konsideruar përafrimin e këndeve të
vegjël).
Vektrët valorë korrespondues janë kx ≈ (x/d)k dhe ky ≈ (y/d)k dhe amplitudat F(νx, νy ) me νx =
x/λd dhe νy = y/λd (shih, Paragrafin më sipër). Kur f (x, y) është amplituda komplekse në z = 0,
amplituda komplekse në z = d është
i
x y
(1.62)
g ( x, y)
( x, y, z d )
F
,
e ikd
d
d d
Ku F është transformimi Fourier i funksionit të hapjes T (x, y) (shih formulën 1.56).

F

x y
,
d d

x x' y y'
d
d

i2

T ( x , y )e

Duke shënuar se sin

J1 2 r0
dx ' dy ' r0 d

x2

x2

y2
d

y2

(*)

x2 y2
dhe duke ditur se katrori i amplitudës komplekse jep
d
J1
2
0

intensitetin e dritës: I ~ g g * r

2 r9 sin

2

, del se shpërndarja e intensitetii të ekranin

d sin

në distancë d, është:
I( )
I (0)

ku

2 r0 sin

J1 ( )

2

(**),

dhe J1 është funksion i Beselit i lloit të para i rendit n=1:
m n

( 1)m
Jn ( )
n)! 2
m 0 m !(m
Shpërndarja e intensitetit të dritës formon një tablo me breza rrethorë të qendërzuar të ndriçuar të
rrethuar me breza rrethorë me intensitet që bie gradualisht ( e ashtuquajtuar Airy- i ajrosur) (Fig.
1.20). Maksimumi i parë është afërsisht 1.75% e intensitetit qendror. 84% e dritës bie Brenda
maksimumit qendror (disku i ajrosur)
Kjo është një shprehje e përhapjes në “free-space” nën përafrimin e Fraunhofer-it. Në ndryshim
nga difraksioni i Fraunhofer-it, difraksioni i Fresnel-it merr parasysh kurbaturën e frontit valor,
për të llogaritur saktë fazën relative të valëve që interferojnë.
Lexuesi mund të nxjerrë shprehjen për tablonë e difraksionit të Fraunhofer-it që krijon një hapje
drejtkëndëshe me përmasa Dx dhe Dy të vrojtuar në distancën d. Verifikoni se, zero e parë
ndodh në x =±λd/Dx dhe y =±λd/Dy . Llogaritni dhe tregoni tablonë 2-dimensionale të difraksionit
nga dritarja drejtkëndore me përmasa arbitrare. Përmasat e dritares mund të variojnë për të
vrojtuar ndryshimet në tablonë e difrasionit. Do ishte informative të shikosh tablonë për Dx >>
Dy (çarja).

