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1. HYRJE 

 

Procesi i zhvillimit të produkteve është një proces i gjerë që përbëhet nga shumë faza duke 

përfshirë dizajnimin, përzgjedhjen e koncepteve, dizajnimin e detajuar etj. Në këtë punim ofrohet 

mënyra e cila ka për synim rritjen e aftësive dhe njohurive rreth procesit të zhvillimit të 

produkteve, përkatësisht rreth përzgjedhjes së koncepteve.  

Qëllimi kryesor i këtij punimi është shqyrtimi i procesit të përzgjedhjes së koncepteve në 

lidhjen e dhëmbëzorëve me boshte duke shfrytëzuar metoda të ndryshme. Këto metoda kanë 

kritere të ndryshme të përzgjedhjes së konceptit apo faktorë të rëndësishëm për analizim të tyre, 

me qëllim të zgjedhjes së konceptit më të mirë apo më gjithëpërfshirës në kuptimin e plotësimit 

së kërkesave, nevojave apo kritereve. 

Me anë të metodave të përzgjedhjes së konceptit më të mirë, një grup i madh konceptesh 

për lidhjen e dhëmbëzorit me bosht fillimisht reduktohet në një grup më të vogël, por këto 

koncepte më pas mund të kombinohen dhe përmirësohen për të zgjeruar grupin e koncepteve në 

vlerësim. Në fund, përmes disa përsëritjeve zgjedhet një koncept dominant. Një nga metodat më 

të njohura dhe të përdorura është metoda e Stuart Pugh. Kjo metodë realizohet përmes matricës 

që lejon krahasimin e një numri të koncepteve që çojnë përfundimisht tek koncepti i cili plotëson 

më së miri një sërë kriteresh. 

Lidhja e dhëmbëzorit me bosht mund të realizohet në mënyra të ndryshme dhe si rrjedhojë 

mund të gjenerohen koncepte të ndryshme. Dhëmbëzorët janë transmetuesit më të përhapur 

mekanik të cilët përdoren duke filluar nga orët dhe instrumentet matëse me dimensione të vogla 

deri te makinat e mëdha. Për bartjen e momentit të rrotullimit apo çdo ngarkese tjetër, 

dhëmbëzorët duhet te lidhen me boshte. E rëndësishme është që gjatë bartjes së ngarkesave 

respektivisht momentit të rrotullimit nga dhëmbëzori në bosht duhet të garantohet një lidhje për 

punë të sigurt. 

Përzgjedhja e konceptit më të mirë nga tetë konceptet e gjeneruara për lidhjen e 

dhëmbëzorit me bosht është bërë me metodën Pugh. Fillimisht, gjatë fazës së analizës janë 

eliminuar katër koncepte, ndërsa gjatë fazës së vlerësimit është përzgjedhur koncepti më i mirë 

për lidhjen e dhëmbëzorit me bosht.  



Analiza e konceptit më të mirë për bartjen e momentit të rrotullimit është realizuar në 

softuerit KISSsoft 2017, ndërsa modelimi i koncepteve të gjeneruara është realizuar në Autodesk 

Inventor Professional 2018.  

Analizat dhe llogaritjet e hollësishme të cilat bëhen përmes softuerëve lehtësojnë 

verifikimin e përzgjedhjes së konceptit më të mirë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PËRFUNDIM 

 

Në këtë punim është trajtuar përzgjedhja e konceptit më të mirë të lidhjes së dhëmbëzorëve 

me boshte. Kjo është arritur duke aplikuar metodologjinë e strukturuar të zgjedhjes së 

koncepteve si pjesë përbërëse e procesit të zhvillimit të produkteve.  

Nga tetë koncepte të gjeneruara të lidhjes së dhëmbëzorëve është arritur të përzgjidhet 

koncepti më i mirë. Ky proces është realizuar duket përdorur metodën Pugh, respektivisht fazat e 

analizës dhe vlerësimit të secilit koncept të gjeneruar kundrejt kritereve të cilat janë parashtruar. 

Kriteret janë peshuar kundrejt njëri tjetrit dhe është vërtetuar që kriteri më i rëndësishëm është ai 

i bartjes së momentit të rrotullimit me peshë prej 22.2%.  

Në fazën e analizës së koncepteve në mënyrë të shpejt janë eliminuar katër koncepte, ndërsa 

në fazën e vlerësimit në mënyrë më të detajuar pas peshimit të secilit kriter është përzgjedhur 

koncepti më i mirë, respektivisht lidhja e dhëmbëzorëve me boshte me vendosje te presuar.  

Gjate analizës dhe testimit të këtij koncepti, përmes softuerit KISSsoft është vërtetuar që ky 

koncept në mënyrën më të mirë i plotëson të gjitha kriteret e përzgjedhjes dhe mund të realizoj 

kriterin më të rëndësishëm atë të bartjes së momentit të rrotullimit prej 700 N·m pa u paraqitur 

rrëshqitja. Ky koncept poashtu është testuar edhe për bartjen e momentit të rrotullimit prej 1400 

N·m dhe ka rezultuar që lidhja përmes vendosjes së presuar nuk e plotëson kriterin kryesor të 

bartjes së momentit të rrotullimit sepse paraqitet rrëshqitja. Prandaj, ky koncept për bartjen e 

momentit të rrotullimit prej 1400 N·m është eliminuar nga lista e ngushtë në fazën e vlerësimit të 

koncepteve.  

Gjatë rivlerësimit të tre koncepteve të mbetura është arritur deri te përzgjedhja e konceptit 

më të mirë që ka rezultuar të jetë lidhja e dhëmbëzorit me bosht me ndihmën e pykës. Gjatë 

testimit të këtij koncepti është verifikuar presioni sipërfaqësor dhe sforcimi maksimal i pykës në 

shkëputje dhe është vërtetuar që lidhja përmes pykës mund të bartë momentin e rrotullimit prej 

1400 N·m.  

Përveç kësaj, është analizuar edhe ndikimi i ashpërsisë sipërfaqësore në bartjen e momentit 

të rrotullimit përmes vendosjes së presuar. Nga rezultatet e fituara është vërtetuar që ashpërsia 



sipërfaqësore ka ndikim shumë të madh në bartjen e momentit të rrotullimit, sa më e mirë të jetë 

ashpërsia sipërfaqësore, aq më e madhe do të jetë bartja e momentit të rrotullimit.  

Për më tepër, përmes modelimit dhe montimit të të gjithë koncepteve të lidhjes së 

dhëmbëzorëve me boshte është vërtetuar që të gjitha detalet makinerike janë në përputhshmëri 

ndërmjet vete.  

Prandaj, ky punim paraqet një kontribut të lartë në lëminë e dizajnimit dhe zhvillimit të 

produkteve, respektivisht të përzgjedhjes së koncepteve.  
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SHTOJCAT 

 

Në shtojcën 1 paraqiten rezultatet e detajuara nga softueri KISSsoft 2017 për lidhjen e 

dhëmbëzorit me bosht me vendosje të presuar. 

Në shtojcën 2 paraqiten rezultatet e detajuara për lidhjen e dhëmbëzorit me bosht me 

ndihmën e pykës. 

Në shtojcën 3 paraqiten vizatimet e punëtorisë të punuara me ndihmën e softuerit 

Autodesk Inventor Professional 2018.   

 


