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Në programin e “Struktura e Lëndës” do të përfshihet trajtimi i njohurivebazënë lidhje me: dualiteti valor
korpuskular i lëndës, funksionet valore dhe energjitë e lejuara, ekuacioni i Shredingerit në rastin
njëdimensional dhe lëvizjen rrethore tredimensionale, spektri i Hidrogjenit dhe kuantifikimi i energjisë,
spini elektronik, përftimi i orbitaleve atomike, elementët e tabelës periodike, struktura e molekulave,
orbitalet molekulare për molekulat dy atomike dhe poliatomike, njësitë kristaline dhe sistemet kristaline,
simetria, simetria pikësore dhe elementet e simetrisë, planet kristalinë, llojet e defekteve kristaline,
izotropizmi, kristalet e përzier, rrezet X dhe difraksioni i tyre, shpërndarja e rrezeve X nga një atom dhe
nga një kristal, difraktogramat e fazave të përziera.
Objektivatkryesoretëlëndës “Struktura e lëndës” janë:
o Tëkuptuaritdhetëpërshkruarit e karakteritvalordhe korpuskular tëlëndës.
o Të jetë i aftë të interpretojë Ekuacionet e Shredingerit.
o Asimilimi dhe përvetësimi I njohurive të përftuara gjatë leksioneve, do të zhvillohen edhe
seminare në të cilat do të punohen problema e ushtrime sipas kapitujve përkatës.
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Leksion 1-3. Dualiteti valor- korpuskular. Vetitë grimcore të valëve
elektromagnetike. Vetitë valore të lëndës. Valët e lëndës.
Seminar 1-2.Vetitë grimcore të valëve elektromagnetike. Vetitë valore të
lëndës.
Leksion 4-6. Grimca në një zonë një-përmasore. Funksionet valore dhe
energjitë e lejuara. Normalizimi probabilitar i funksioneve valore.
Seminar 3-4. Funksionet valore dhe energjitë e lejuara. Normalizimi.
Leksion 7-9.Ekuacioni i Shredingerit në rastin një dimensional dhe disa
aplikime të tij. Ekuacioni një dimensional i oshilatorit harmonik.
Seminar 5-6. Ekuacioni njëdimensional i Shredingerit. Lëvizja rrethore tre
dimensionale.
Leksion 10-12.Ekuacioni i Shredingerit në rastin njëdimensional. Lëvizja
rrethore në një plan të fiksuar. Lëvizja rrethore tredimensionale.
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Seminar 7-8. Spektri i hidrogjenit dhe kuantifikimi i energjisë. Funksioni valor
i plotë për atomin e hidrogjenit.
Leksion 13-15. Spektri i hidrogjenitdhekuantifikimi i energjisë. Teoria e Borit.
Formulimi i ekuacionit të Shredingerit për atome të ngjashëm me atomin e
hidrogjenit.
Seminar 9-10. Aplikime për lëvizjen e një grimce të vetme. Rregulla e Hundit.
Leksion 16-18. Aplikime për atomet me shumë elektrone. Operatorët
Hamiltonianë. Funksionet vetjake dhe vlerat vetjake. Ekuacioni valor për
atomin e heliumit. Spini elektronik. Përftimi i orbitaleve atomike. Elemente të
tabelës periodike.
Seminar 11-12. Energjitë e jonizimit dhe elementet. Përafrimi BornOpenheimer.
Leksion 19-21. Struktura e molekulave. Funksionet valore dhe enrgjitë e tyre.
Parimi i variacionit. Orbitalet molekulare për molekulat dyatomike
heteronukleare. Hibridizimi i molekulave poliatomike.
Seminar13-14. Orbitalet molekulare për molekulat e tjera dyatomike. Lidhjet
në molekulën e ujit.
Leksion 22-24. Njësitë kristaline dhe sistemet kristaline. Simetria. Simetria
pikësore dhe elementet e simetrisë. Zgjedhja e njësisë kristaline.
Seminar 15-16. Simetria hapësinore. Gruper hapësinore të simetrisë.
Leksion 25-27.Tabelat ndërkombëtare të kristalografisë. Rrjetat Bravais. Planet
Kristaline. Indekset e Millerit dhe drejtimet.
Seminar 17-18. Reflekset sistematikisht të munguara. Leximi i tabelave
ndërkombëtare të kristalografisë.
Leksion 28-30. Përmbajtja e njësive kristaline dhe llogaritjet e dendësive.
Strukturat e ndërtuara nga hapësira të mbushura me poliedra. Disa lloje të
rëndësishme strukturash.
Seminar 19-20.Kristalet e përkryer dhe jo të përkryer. Disa lloje të rëndësishme
strukturash.
Leksion 31-33.Llojet e defekteve kristaline. Izotropizmi. Polimorfizmi.
Alotropia. Kristalet e përzier.
Seminar 21-22. Izomorfizmi. Anizotropia. Kristalet e përkryer.
Leksion 34-36. Rrezet X dhe përftimi i tyre. Difraksioni i rrezeve X. Kristalet
dhe difraksioni i rrezeve X në to.
Seminar 23-24. Barazimi i Laue-s. Ligji i Bragg-ut. Kristalet dhe difraksioni i
rrezeve X në to.
Leksion 37-39. Parimi dhe përdorimet e metodës së pluhurit. Parimet dhe
përdorimet e metodave të një kristali. Shpërndarja e rrezeve X nga një
atom.Shpërndarja e rrezeve X nga një kristal.
Seminar 25-26. Faktorët që ndikojnë në intesitetet. Shpërndarja e rrezeve X
nga një atom. Shpërndarjë e rrezeve x nga një kristal.
Leksion 40-42. Përcaktimi i strukturës dhe faktorët-R. Hartat e dendësive
elektronike. Difraktometrat me pluhur, aparatet Guiner.
Seminar 27-28. Indikimi i madhësisë së kristalit në difraktogarmë. Matja e
përmasave të kristaleve. Hartat e dendësive elektronike.
Leksion 43-45.Rafinimi i parametrave të njësisë kristaline dhe indeksimi i
difraktometrave. Difraktometrat e fazave të përziera. Difraktometria me pluhur
në temperaturë të lartë.
Seminar 29-30. Difraktogramat e fazave të përziera. Aplikime.
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“Struktura e lëndës”, Cikëlleksionesh, V.Tahiri, UV.
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