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NOMENKLATURA 

𝑃𝑝𝑔𝑓 , (W) - fuqia e pikut e grupit fotovoltaik, 

𝑓𝑠 , ( - ) - 0.5 faktori i sigurisë, 

 𝐸𝑛𝑚 , (kWh/muaj) - nevojat mujore për energji elektrike, 

 𝐸𝑟𝑟 , (𝑊/𝑚2)- densiteti maksimal i rrezatimit, 

 𝑓𝑝 , ( - ) - 0.75 faktori i përformancës,  

 𝐺𝑟𝑟𝑚 , (kWh/𝑚2muaj) - rrezatimi global në muajin me më së paku rrezatim, 

𝐴𝑚𝑓 , (𝑚2)- sipërfaqja e modulit fotovoltaik, 

 𝜂𝑚𝑓 , (-) - efiçienca e modulit fotovoltaik, 

𝐶𝑎𝑘, (Ah) - kapaciteti i akumulatorit, 

 𝑈𝑎𝑘, (V) - tensioni i akumulatorit, 

 𝑑𝑟,  ( - ) -  ditët rezervë,  

31 - numri i ditëve brenda muajit, 

Ppgf , (W) - fuqia e pikut e grupit fotovoltaik, 

 𝑛𝑚𝑓 , ( - ) - numri i moduleve fotovoltaike, 

 𝑃𝑝𝑚𝑓 , (W) -  fuqia e pikut e modulit fotovoltaik, 

𝐴𝑔𝑓 , (𝑚
2) - sipërfaqja e grupit fotovoltaik, 

𝐸𝑑 , (kWh) - energjia mesatare ditore e prodhuar nga sistemi solar, 

𝐸𝑚 , (kWh) - energjia mesatare mujore e prodhuar nga sistemi solar, 

𝐻𝑑 , (kWh/m
2
) - shuma mesatare ditore e rrezatimit për metër katrore e pranuar nga modulet, 

𝐻𝑚 , (kWh/m
2
) - shuma mesatare mujore e rrezatimit për metër katrore e pranuar nga modulet, 

𝑄𝑛 , (kW) - nxehtësia e nevojshme për ngrohje. 



Punim Diplome Master 

 

10 

ABSTRAKT 

Çdo vit po rritet përdorimi dhe aplikimi i sistemeve fotovoltaike nëpër objektet rezidenciale me 

qëllim të prodhimit të energjisë elektrike e sidomos në zonat e izoluara apo për ato të cilat kanë 

mungesë të energjisë. Me rastin e projektimit optimal të sistemeve fotovoltaike për prodhimin e 

energjisë elektrike mund të konstatohet se këto sisteme rezultojnë më të sigurta dhe më 

ekonomike se sa mënyra konvencionale e prodhimit të energjisë. 

Ky punim përmban të dhëna mbi konsumin e energjisë për konsumatorin rezidencial dhe 

mbulimin e këtij konsumi të energjisë me anë të një sistemi fotovoltaik pa dhe me integrimin e 

baterisë. Parimisht ky punim përfshin kalkulime, simulim dhe optimizim me anë të programit 

online Sunny Design, ku fillimisht trajtohet rasti i mbulueshmërisë së konsumit të energjisë me 

anë të sistemit fotovoltaike pa integrimin e baterisë dhe rastin tjetër kur behët integrimi i baterisë 

dhe në fund bëhet krahasimi mes të dy rasteve.  

Arsyeja e analizës tekniko-ekonomike në objektet rezidenciale konkretisht e objektit rezidencial 

në fjalë është e lidhur drejtë për drejtë me konsumin e energjisë elektrike dhe rritjes së 

vazhdueshme të konsumit. Metodat që do të përdoren për zgjidhjen e këtij problemi janë: 

Rasti 1: Integrimi i moduleve fotovoltaike pa përdorimin e baterisë  

Rasti 2: Integrimi i moduleve fotovoltaike me përdorimin e baterisë 

Për këtë analizë do të përdorim programin online Sunny Design, analiza në fjalë do të bëhet edhe 

për pjesën teknike edhe për pjesën ekonomike. 
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1. HYRJE 

Energjia elektrike është njëra ndër produktet esenciale për një jetë normale dhe e gjithë bota i jep 

rëndësi të posaçme asaj. Me rritjen e kostos së energjisë elektrike dhe me rritjen e kërkesës së 

energjisë çdo ditë e më shumë njerëzit po fokusohen në kërkimin e një burimi alternativ të 

energjisë elektrike. Zvogëlimi i fosileve dhe rezervave të përgjithshme të naftës, dhe çështjet 

politike bashkëkohore që lidhen me efektet mjedisore të qymyrit dhe gazit natyror kanë bërë që 

kërkimi për burime të tjera të qëndrueshme të energjisë të jetë prioritet gjatë viteve të fundit. 

Duke ditur se Dielli është burimi më i madh i energjisë, shumë herët është menduar që e gjithë 

ajo energji duhet të shfrytëzohet për nevojat tona.  Më 1876 për herë të parë disa shkencëtar 

përmes elementit kimik Selenit i shndërruan rrezet e Diellit në  energji elektrike, vetëm nga drita 

e tij pa pasur nevojë për nxehtësi apo lëvizje mekanike. Ky ishte hapi i parë drejtë konvertimit të 

energjisë diellore në energji elektrike. Duke parë efikasitetin e ulët të prodhimit më 1953 seleni u 

zëvendësua me silic dhe me çka u rrit edhe efikasiteti i paneleve solare deri në 20%. Fillimisht 

qelitë fotovoltaike ishin me çmime shumë të shtrenjta por gjatë kohëve të fundit çmimi i tyre po 

shkon gjithmonë duke rënë ndërsa teknologji e tyre gjithmonë duke u përsosur. Rënia e çmimit 

nga 62.60 Euro për Watt sa ishte në fillimet e saj në 0.25 Euro për Watt në ditët e sotme ka bërë 

që interesimi për sisteme solare të rritet çdo ditë e më shumë. 

 

Figura 1. Ndryshimi i çmimit të qelive solare përgjatë viteve
12

. 

                                                 
1
 https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=0.3&From=USD&To=EUR – Kursi valutor US/Euro 

2
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Price_history_of_silicon_PV_cells_since_1977.svg  

https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=0.3&From=USD&To=EUR
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Price_history_of_silicon_PV_cells_since_1977.svg


Punim Diplome Master 

 

12 

Fillimisht prodhimi i energjisë elektrike nga panelet solare u rrit shumë në Japoni dhe disa vende 

të Evropës. Më pas SHBA dhe disa shtete të Azisë si India dhe Kina investuan në teknologjinë 

fotovoltaike me çka rritet jashtëzakonisht kapacitetet instaluese të sistemeve solare nëpër botë 

dhe në anën tjetër ndikuan në uljen e kostos së prodhimit për panele solare. Në vitet e fundit 

Kina është prodhuesi më i madh në botë i energjisë fotovoltaike dhe në vitin 2017 u bë vendi i 

parë që tejkalonte 100 GW të kapacitetit instalues me energji fotovoltaike. Kina pritet të jetë 

lider në kapacitetin e PV të instaluar, dhe së bashku me Indinë dhe SHBA-të, parashikohet të jetë 

tregu më i madh për instalimet PV diellore në dekadën e ardhshme. Deri në fund të vitit 2016, 

kapaciteti instalues i sistemeve fotovoltaike arriti në rreth 302 gigawatt (GW), që vlerësohet të 

jetë e mjaftueshme për të furnizuar midis 1.3 dhe 1.8% të kërkesës globale të energjisë elektrike. 

Deri në vitin 2050, energjia diellore pritet të bëhet burimi më i madh i energjisë elektrike në botë 

duke kontribuar respektivisht 16%  të energjisë totale elektrike në botë. Kjo do të thotë që 

kapaciteti instalues do rritet në 4,600 GW, nga të cilat më shumë se gjysma u parashikua të 

vendoseshin në Kinë dhe Indi. 

Ne Kosovë kryesisht panelet solare po përdoren në bujqësi dhe pjesërisht është filluar në disa 

qytet me ndriçimin e shesheve me energji solare. Ministria ne rast se u jep grande, atëherë bujqit 

i obligon që të investojnë edhe në panele solare. Zakonisht përdoren për furnizim të pompave për 

ujitje, dhe për çdo gjë që kërkon energji elektrike. Jashtë këtyre grandeve nuk ka aq përdorim te 

madh nëpër biznese apo shtëpi banimi por që viteve të fundit po shihet një interesim më i 

dukshëm në këtë drejtim. 

 

Figura 2. Përdorimi i moduleve  fotovoltaike në botë. 
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2. BURIMET E RIPËRTRITSHME PËR GJENERIMIN E ENERGJISË 

ELEKTRIKE 

Para se të filloj dimensionimi i sistemeve fotovoltaike, duhet të bëhen disa shqyrtime paraprake 

që kanë të bëjnë me mundësinë e instalimit të sistemit fotovoltaik. Në rend të parë këtu 

mendohet të shqyrtohet nëse ekzistojnë rregullativa ligjore të cilat e specifikojnë kushtet e 

vendosjes së instalimeve të tilla dhe në rast të ekzistimit të tyre, çfarë kriteresh duhet plotësuar 

për marrjen e lejes përkatëse nga autoritetet lokale ose ato të nivelit qendror.  

Aspektet tjera që duhet kushtuar rëndësi kanë të bëjnë me aspektet praktike të realizimit të 

instalimit siç janë përcaktimi i anës së kulmit respektivisht vendit ku parashihet vendosja e 

paneleve diellore, analizimi i orientimit dhe pjerrtësisë së asaj pozite, si dhe analizimi i ambientit 

përreth lokacionit ku parashihet vendosja e paneleve diellore. Rëndësia e ambientit përreth 

lokacionit përkatës duhet të analizohet në kontekstin e pengesave të mundshme në të cilat mund 

të hasin rrezet e Diellit para se të arrijnë rrafshin e panelit diellor dhe zvogëlimit të rendimentit të 

paneleve për shkak të atyre pengesave. Si pengesa të tilla mund të jenë p.sh. objektet tjera afër 

lokacionit të përzgjedhur për vendosjen e paneleve diellore, drunjtë e ndryshëm, konstruksionet e 

oxhaqeve, antenave dhe objektet tjera të vendosura afër lokacionit në shqyrtim por edhe pjesë të 

kulmit të së njëjtës ndërtesë ose ndërtesave fqinje. Pas planifikimeve fillestare në lidhje me 

mundësinë e instalimit, mund të fillohet faza e dimensionimit të sistemeve fotovolatike e cila 

varet fillimisht nga lloji i sistemit që parashihet të instalohet. Ndarja e sistemeve fotovoltaike për 

nga mënyra e shfrytëzimit ndahet në: 

- Sisteme fotovoltaike autonome, 

- Sisteme fotovoltaike të integruara në rrjet dhe 

- Sisteme fotovoltaike hibride. 

2.1 Sistemet fotovoltaike autonome 

Sistemet fotovoltaike autonome duhet të dizajnohen ashtu që të prodhojnë sa më shumë energji 

elektrike dhe të kenë kapacitet akumulues të nevojshëm për mbulimin e periudhave kur mungon 

energjia diellore. Me qëllim të shmangies së nevojës për akumulator të mëdhenj, sistemet 

fotovoltaike autonome duhet të planifikohen vetëm për mbulimin e nevojave emergjente për 

ndonjë aktivitet. Meqenëse këto sisteme nuk kanë burim tjetër të energjisë e në anën tjetër duhet 

të prodhojnë energji elektrike edhe në periudhat më të varfra me rrezatim, dimensionimi i tyre 
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duhet të bëhet në bazë të vlerës së rrezatimit global në dhjetor ose janar pra muajt me nivelin më 

të ulët të rrezatimit global. Përveç kësaj, për shkak të pozitës më të ulët të Diellit gjatë sezonës së 

dimrit, rekomandohet që pjerrtësia e paneleve fotovoltaike për sistemet autonome të jetë 

dukshëm më e madhe se në rastin e sistemeve të integruara në rrjet. Në këtë mënyrë synohet që 

me anë të pjerrtësisë më të madhe të sigurohet goditja sa më pingule e rrezeve të Diellit në 

sipërfaqen e panelit gjatë dimrit. Këndi i pjerrtësisë për vendet evropiane rekomandohet të jetë 

60-70° (Quatschning 2010), ku pjerrtësia më e vogël vlen për vendet më afër ekuatorit. Bazuar 

në të dhënat e hartave diellore interaktive të Bashkimit Evropian, këndi optimal i pjerrtësisë së 

paneleve diellore në muajin dhjetor, për Kosovën, është 60°. Një pjerrtësi e tillë gjatë verës është 

më e madhe se ajo optimale por efekti negativ i mospërshtatjes së tillë kompensohet me vlerën 

dukshëm më të lartë të rrezatimit global në verë krahasuar me atë në dimër. Në këtë mënyrë 

sistemet fotovoltaike autonome një pjerrtësi të paneleve prej 60° mund të sigurojnë plotësimin e 

nevojave themelore për energji elektrike gjatë tërë vitit. 

 

Figura 3. Sistemi Autonom
3
. 

Hapi i parë që duhet ndërmarrë gjatë dimensionimit të sistemeve fotovoltaike autonome është 

llogaritja e kërkesës totale për energji elektrike. Përcaktimi i kësaj kërkese bëhet në bazë të 

                                                 
3
 http://blog.minhacasasolar.com.br/05-formas-de-usar-a-energia-solar-em-sua-casa/formas-de-uso-energia-solar-

sistema-grid-tie/ 
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numrit të pajisjeve që duhet furnizuar, fuqisë së tyre dhe kohës së përdorimit të tyre. Kjo energji 

ditore shënohet me 𝐸𝑑.  

Respektivisht nevojat mujore do jenë:  

𝐸𝑛𝑚 = 31 ⋅ 𝐸𝑑 [kWh/muaj]                                                       (1) 

Pas përcaktimit të nevojave mujore për energji elektrike, fuqia e pikut e grupit fotovoltaik mund 

të caktohet nga shprehja: 

𝑃𝑝𝑔𝑓 =
(1 + 𝑓𝑠) ∙ 𝐸𝑛𝑚 ∙ 𝐸𝑟𝑟

𝑓𝑝 ∙ 𝐺𝑟𝑟𝑚
                                                              (2) 

Ku janë: 

 𝑃𝑝𝑔𝑓 (W) - fuqia e pikut e grupit fotovoltaik, 

 𝑓𝑠=0.5 faktori i sigurisë, 

 𝐸𝑛𝑚 - nevojat mujore për energji elektrike, 

 𝐸𝑟𝑟 - densiteti maksimal i rrezatimit, 

 𝑓𝑝=0.75 - faktori i përformancës dhe  

 𝐺𝑟𝑟𝑚 - rrezatimi global në muajin me më së paku rrezatim. 

Bazuar në të dhënat e hartës diellore të BE-së, vlera mesatare e rrezatimit global në muajin 

dhjetor në Kosovë në një sipërfaqe me pjerrtësi prej 60° është: 

𝐺𝑟𝑟𝑚=62 kWh/𝑚2⋅muaj                                                          (3) 

Në anën tjetër fuqia e pikut të moduleve është:   

𝑃𝑝𝑚𝑓 = 𝐴𝑚𝑓 ∙ 𝜂𝑚𝑓 ⋅ 𝐸𝑟𝑟                                                         (4) 

Ku: 

 𝐴𝑚𝑓 - sipërfaqja e modulit fotovoltaik, 

 𝜂𝑚𝑓 - efiçienca e modulit fotovoltaik 

Numri i nevojshëm i moduleve fotovoltaike është:  
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𝑛𝑚𝑓 =
𝑃𝑝𝑔𝑓

𝑃𝑝𝑚𝑓
                                                                               (5) 

Si dhe sipërfaqja e grupit fotovoltaik për sistemin në fjalë arrin vlerën:  

𝐴𝑔𝑓 = 𝑛𝑚𝑓 ⋅ 𝐴𝑚𝑓  [𝑚2]                                                                 (6) 

Hap tjetër shumë i rëndësishëm është dimensionimi i kapacitetit të akumulatorit. Kjo zgjedhje 

duhet të bëhet ashtu që akumulatori të jetë në gjendje të siguroj energjinë elektrike për disa ditë 

në periudhën e dimrit. Për klimën e Kosovës do të mjaftonte një kapacitet i mjaftueshëm për 4 

ditë. Në anën tjetër me qëllim të ruajtjes së jetëgjatësisë së akumulatorit, rekomandohet që ai të 

mos zbrazet më shumë se 50%. Për këtë arsye kapaciteti i tij duhet të rritet për dy herë. Duke 

marr parasysh këto aspekte, kapaciteti i akumulatorit mund të caktohet nga shprehja:  

𝐶𝑎𝑘 =
2 ∙ 𝐸𝑛𝑚 ∙ 𝑑𝑟

𝑈𝑎𝑘 ∙ 31
                                                                  (7) 

Ku:  

 𝐶𝑎𝑘 (Ah) - kapaciteti i akumulatorit, 

 𝑈𝑎𝑘 (V) - tensioni i akumulatorit, 

 𝑑𝑟 - 4 ditët rezervë,  

31 - numri i ditëve brenda muajit. 

2.2 Sistemet fotovoltaike të integruara në rrjet 

Pas përzgjedhjes së lokacionit përkatësisht sipërfaqes së kulmit në të cilën mund të vendoset 

paneli diellor mund të caktohet numri i paneleve fotovoltaike përkatësisht madhësia e grupit 

fotovoltaik. Fuqia e pikut e grupit fotovoltaik mund të caktohet nga shprehja vijuese: 

Ppgf = 𝑛𝑚𝑓 ∙ 𝑃𝑝𝑚𝑓                                                                           (8) 

Ku janë: 

 Ppgf (W) - fuqia e pikut e grupit fotovoltaik, 

 𝑛𝑚𝑓 - numri i moduleve fotovoltaike, 

 𝑃𝑝𝑚𝑓 - fuqia e pikut e modulit fotovoltaik 
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Figura 4. Sistemi i integruar në rrjet
4
. 

Treguesi vendimtar për zgjedhjen e përmasave të sistemit fotovoltaik përkatësisht për 

dimensionimin e tij është energjia elektrike të cilën ai do të jetë në gjendje ta ofroj brenda vitit. 

Përveç karakteristikave teknike të sistemit, ky tregues në masë të madhe varet edhe nga pozita 

gjeografike ku parashihet nëpërmjet vlerës së energjisë së rrezatimit global që mund të 

regjistrohet në atë lokacion 𝐺𝑟𝑟. Secili vend posedon vlerat e veta të rrezatimit global vjetor. 

Vlera e rrezatimit global në një sipërfaqe horizontal në Kosovë sillet rreth 𝐺𝑟𝑟𝑣 = 1400 𝑘𝑊ℎ/

(m2 ∙ vit). Për sipërfaqen me orientim kah jugu dhe pjerrtësi optimale ndaj rrafshit horizontal 

prej 35° rrezatimi global vjetor sillet prej 1550 𝑘𝑊ℎ/(m2 ∙ vit) deri në 1650 𝑘𝑊ℎ/(m2 ∙ vit). 

Meqë ndryshimi ndërmjet rrezatimit global vjetor në komunat e ndryshme të Kosovës është më i 

vogël se 10%, mund të merret që vlera mesatare e rrezatimit global vjetor në Kosovë është 

𝐺𝑟𝑟𝑣 = 1600 𝑘𝑊ℎ/(m2 ∙ vit).  

Një faktor tjetër që ndikon mjaft shumë në sasinë e energjisë të cilën mund ta prodhojnë sistemet 

fotovoltaike janë zvogëlimi i rendimentit të paneleve përkatësisht tërë sistemit fotovoltaik për 

shkak të kushteve jo ideale atmosferike, ndotjes së sipërfaqes së paneleve me pluhur dhe 

mbeturina tjera, instalimit jo të përkryer dhe në vend të papërshtatshëm si dhe humbjeve të 

                                                 
4
 http://blog.minhacasasolar.com.br/05-formas-de-usar-a-energia-solar-em-sua-casa/formas-de-uso-energia-solar-

sistema-grid-tie/ 
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energjisë gjatë transformimit nëpër pajisjet e vet sistemit (p.sh. humbjet nëpër shndërrues, 

akumulator, rrjet etj.). Zvogëlimi i rendimentit për shkak të problemeve të tilla, merret parasysh 

me faktorin e performancës 𝑓𝑝 vlera mesatare e të cilit sillet në rreth 0.75, pra 𝑓𝑝=0.75. 

Duke marr parasysh faktorët e mësipërm, energjia elektrike e prodhuar nga sistemi fotovoltaik 

brenda vitit mund të njehsohet në bazë të shprehjes: 

𝐸𝑓 =
𝐺𝑟𝑟𝑣 ∙ 𝑃𝑝𝑔𝑓 ∙ 𝑓𝑝

𝐸𝑟𝑟
                                                                            (9) 

Pra fuqia e nevojshme e grupit fotovoltaik mund të përcaktohet:  

𝑃𝑝𝑔𝑓 =
𝐸𝑓 ∙ 𝐸𝑟𝑟

𝐺𝑟𝑟𝑣 ∙ 𝑓𝑝
                                                                                (10) 

Numri i nevojshëm i moduleve fotovoltaike është:  

𝑛𝑚𝑓 =
𝑃𝑝𝑔𝑓

𝑃𝑝𝑚𝑓
                                                                                      (11) 

Si dhe sipërfaqja e grupit fotovoltaik për sistemin në fjalë arrin vlerën:  

𝐴𝑔𝑓 = 𝑛𝑚𝑓 ⋅ 𝐴𝑚𝑓  [𝑚2]                                                                  (12) 

2.3 Sistemet fotovoltaike hibride 

Sistemet fotovoltaike hibride janë sisteme të kombinuara të asaj akumuluese dhe të lidhur në 

rrjet. Këto sisteme përveç paneleve, invertorit dhe baterive kanë edhe pajisje shtesë monitoruese 

dhe komanduese që kontrollojnë energjinë në mënyrë efikase kur të akumulohet, kur të 

shpenzohet dhe kur të hedhet në rrjet. Dimensioni i saj bëhet kryesisht duke u bazuar në kërkesën 

e konsumatorit dhe në nevojat e tij. Gjithashtu duke ditur që në Kosovë çmimi i energjisë gjatë 

kohës së pikut dhe jashtë saj nuk është me dallim shumë të madh këto sisteme nuk gjejnë edhe 

shumë aplikim te ne, por me rregulloret e reja nga ZRrE dhe me avancimin e teknologjisë të 

kësaj natyre shumë shpejt këto sisteme do jenë pjesë e shtëpive tona si pjesë përbërëse e Shtëpive 

të Mençura. 
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Figura 5. Sistemi hibrid
5
. 

2.4 Rrezatimi në regjionin tonë 

Çdo sekondë, dielli shndërron më shumë se katër milion ton të masës së tij (hidrogjen dhe 

helium), në energji, duke prodhuar neutrone dhe duke rrezatuar fotone në të gjitha drejtimet. Një 

fraksion i vogël (gjysmë triliard) i kësaj energjie, mbas një udhëtimi prej rreth 150 milion 

kilometra, bie në Tokë. Ky udhëtim zgjat pak më shumë se tetë minuta. Fluksi i rrezatimit diellor 

(sasia e fuqisë, që dielli depoziton pingul në njësi të sipërfaqes) është 1368 W/m
2
 në distancën 

diell-tokë. Ky koeficient quhet konstante diellore. Sidoqoftë, jo i gjithë fluksi i rrezatimit diellor 

arrin mbi sipërfaqen e tokës së planetit tonë. Një pjesë e saj përthithet nga atmosfera e tokës. 

Vlera e fluksit të rrezatimit diellor është rreth 1000 W/m
2
 në mot të kthjellët kur dielli është afër 

Zenitit. Planeti ynë nuk ka formën e një rruzulli. 

Kështu që, sipërfaqja e globit është rreth katër herë sa sipërfaqja e prerjes që kalon nga qendra e 

rruzullit si rrjedhim, fluksi i rrezatimit diellor mesatar përgjatë vitit dhe mbi sipërfaqen e globit, 

është rreth 1/4 e 1368 W/m
2
, d.m.th. 342 W/m

2
. 

2.5 Si varion burimi i Diellit 

Megjithëse i konsiderueshëm, Dielli si burim energjie nuk është konstant. Energjia që përftojmë 

prej tij, varion gjatë ditës, gjatë vitit dhe varet edhe nga pozicioni gjeografik. Për një sipërfaqe 

                                                 
5
 http://blog.minhacasasolar.com.br/05-formas-de-usar-a-energia-solar-em-sua-casa/formas-de-uso-energia-solar-

sistema-grid-tie/ 
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tepër të madhe, këto variacione shkaktohen nga gjeografia e tokës dhe nga lëvizjet astronomike 

(rrotullimi nga Perëndimi në Lindje dhe orbita rreth Diellit). Këto variacione theksohen dhe 

bëhen më pak të parashikueshme nga dita në ditë, nga bashkëveprimi ndërmjet gjeografisë, 

oqeanit, tokës dhe nga ndryshim i masave ajrore, duke filluar që nga formimi i reve. 

Të gjithë vendet mbi tokë kanë të njëjtën periudhë të ditëve me diell. Ajo përllogaritet në rreth 

4380 orë për vit jo të brishtë (afërsisht sa gjysma e kohëzgjatjes së përgjithshme të një viti). 

Megjithatë, ato marrin vlera të ndryshme të mesatares vjetore të sasisë së energjisë diellore. Aksi 

i rrotullimit të tokës ka pjerrësi 23.45° në lidhje me planin e orbitës së tokës rreth diellit. 

Pjerrësia është shkaku i lindjes së stinëve. Në hemisferën veriore, ditët më të gjata rezultojnë nga 

ekuinoksi Marsit deri tek ekuinoksi i Shtatorit, sepse dielli është më lart në qiell. Ndërsa në 

hemisferën Jugore, ditët më të gjata rezultojnë nga ekuinoksi i Shtatorit deri tek ekuionksi i 

Marsit. 

Kur dielli është më pranë horizontit, energjia e tij shpërndahet mbi një hapësirë më të madhe dhe 

si rrjedhojë ajo është më e dobët për njësi të sipërfaqes. Kjo dukuri quhet “efekti kosinus”. 

Supozojmë se kemi një sipërfaqe horizontale, në një ambient pa atmosfere dhe drejtimi i diellit 

për nga Zeniti i tij, formon një kënd me vertikalen. Rrezatimi i marrë mbi atë sipërfaqe është i 

barabartë me rrezatimin mbi një sipërfaqe pingul me drejtimin e diellit, duke e shumëzuar me 

kosinusin e këtij këndi. 

 

Figura 6. Rrezatimi diellorë. 

Për shkak të pjerrësisë, mbi tokë krijohen dy zona, secila prej të cilave kufizohet nga dy vija 

imagjinare. Këto zona kanë veçorinë se dielli ndodhet pingul mbi kokë të paktën një herë gjatë 

vitit diellor. Këto janë tropikët, të vendosura në gjerësinë gjeografike 23.45° në të dy anët e 
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ekuatorit. Si rrjedhim, zonat tropikale marrin më shumë rrezatim mesatar vjetore për njësi 

sipërfaqeje sesa vendet, që janë mbi Tropikun e Veriut ose nën Tropikun e Jugut. Pavarësisht 

prej absorbimit të atmosferës, sasia e rrezatimit në dispozicion bie, sidomos në dimër, me rritjen 

e gjerësisë gjeografike. Mesatarja e rrezatimit kozmik në një plan horizontal varet nga gjerësia 

gjeografike. Fluksi i rrezatimi diellor varion gjatë vitit në gjerësi të ndryshme gjeografike. Ai 

varion më shumë në gjerësitë gjeografike ekstreme (pole) dhe shumë më pak në tropikë. 

 

Figura 7. Fluksi mesatar vjetorë i rrezatimit. 

 

 

Figura 8. Sasia ditore e fluksit të rrezatimit kozmik në një plan horizontal mbi sipërfaqen e tokës. 

Rreth gjysma e rrezatimit të shpërndarë humbet në hapësirën kozmike. Pjesa e mbetur drejtohet 

drejt sipërfaqes së tokës nga të gjitha drejtimet (rrezatim i shpërndarë). Sasia e energjisë së 

reflektuar, të shpërndarë dhe të absorbuar varet nga distanca, që rrezet e diellit duhet të 

përshkruajnë, si dhe nga nivelet e grimcave të pluhurit dhe avujve të ujit dhe veçanërisht e reve, 

që iu dalin përpara. Ndikimi i vogël i “efektit kosinus” i dhe i masave ajrore e bëjnë zonën në 
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brendësi të tropikëve më me diell se të tjerat. Sidoqoftë, rrezatimi, që mbërrin mbi sipërfaqen e 

tokës, është më i fortë në zona të thata ose gjysmë të thata sesa në zona tropikale ose zonat e 

lagështa ekuatoriale. Këto zona gjenden zakonisht në pjesët Perëndimore të kontinenteve rreth 

tropikëve, por jo afër ekuatorit. 

Klima e Kosovës ka lidhje me pozitën gjeografike të saj. Për shkak të shtrirjes së saj në gjerësinë 

e mesme gjeografike, klima e Kosovës varet nga sasia e nxehtësisë që vjen nga Dielli, afërsia e 

detit Adriatik, lugina e Vardarit, hapja ndaj veriut, lartësia mbidetare mbi 400m, shtrirja e maleve 

të larta në perëndim, jug e veri dhe e maleve të ulëta e të mesme në lindje e juglindje. 

Rrethanat e tilla gjeografike ndikojnë që klima e Kosovës të ketë tipare të veçanta në pjesën 

perëndimore e lindore, në fusha, kodrina e male. Pra, veçoritë klimatike ndryshojnë nga 

perëndimi në drejtim të lindjes dhe prej veriu kah jugu.  

Duke i njohur hollësisht treguesit e ditwve me diell do të mundësohet që të kemi planifikim të 

mirëfilltë për shfrytëzimin e energjisë së diellit dhe asaj të erës. 

Në rrjetin e stacioneve meteorologjike me punë 24 orësh dhe me kode ndërkombëtarë janë tre 

stacione me një shpërndarje të mirë gjeografike si ato të Prishtinës, Pejës dhe Prizrenit. 

Në bazë të  dhënave të IHMK për këto stacione janë për llogaritur shumat mesatare të ditëve me 

diell dhe numri i orëve me diell për periudhën 54 vjeçare. 

Stacionet meteorologjike në Prishtinë, Pejë, Prizren me punë 24 orësh dhe karakter 

ndërkombëtar, me lartësi mbi det, koordinatat gjeografike dhe periudhën e shënimeve të 

përpunuara (baza e të dhënave meteorologjike të IHMK) (Tab.1.) 
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Tabela 1. Stacionet Meteorologjike [8]. 

STACIONET 
Lartësia mbi det 

 (m)  

Koordinatat gjeografike Periudha 

e vrojtimeve Gjerësia Gjatësia 

Prishtinë 576 42°39' 21°09' 1951-2005 

Pejë 498 42°40' 20°18' 1951-2005 

Prizren 402 42°13' 20°44' 

1951-2005 

KFORI Gjerman 

1999/2005 

Shuma mesatare e ditëve me diell e shprehur në orë në stacionet kryesore meteorologjike 

(Prishtinë, Pejë dhe Prizren)(Tab.1). 

 

Tabela 2. Rrezatimi mesatar diellor i shprehur në orë [8]. 

Stacionet/Muajt Prishtinë Pejë Prizreni 
Vlera mesatare 

e shumës në orë 

Janar 79.8 67.3 66 71 

Shkurt 90.8 82.2 84.3 85.7 

Mars 123.4 127.7 121.9 124.3 

Prill 188.4 178.6 188 146 

Maj 236.5 223.7 235.6 231.9 

Qershor 248.9 222.6 251.9 241 

Korrik 320.2 293.6 322.1 311.9 

Gusht 298.8 289.4 305.2 297.8 

Shtator 230.2 215.8 232.2 226 

Tetor 174.7 147.2 172.8 164.9 

Nëntor 100.2 80.2 95 91.8 

Dhjetor 61.3 45.7 56.8 54.6 

Shuma vjetore 2153.2 1974 2131.8 2086.3 
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Figura 9. Rrezatimi diellorë për orë sipas muajve. 

2.6 Mundësitë e shfrytëzimit të energjisë termike dhe elektrike në Kosovë 

Strategjia e energjisë e Republikës së Kosovës 2016 - 2025 

Sektori i energjisë zë një vend të rëndësishëm dhe në Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit, që ka 

hyrë në fuqi me 1 prill 2016. Sipas kësaj Marrëveshje, Kosova obligohet të përmbushë detyrimet 

që lidhen me integrimin në tregun e përbashkët rajonal i cili përfshinë detyrimet serioze të cilat 

duhet ti përmbush Kosova për ruajtjen e mjedisit, efiçiencën e energjisë si dhe burimet e 

ripërtëritshme të energjisë. Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2016 – 2025, bazuar 

në analizat e problematikave të tregut të energjisë në vendin tonë, ka përcaktuar pesë objektiva 

strategjike: 

1. Sigurimi i furnizimit të qëndrueshëm dhe cilësor me energji elektrike dhe kapacitet të 

nevojshme për një sistem stabil të energjisë elektrike, 

2. Integrimi në Tregun Rajonal të Energjisë, 

3. Rritja e kapaciteteve ekzistuese të sistemeve termike dhe ndërtimi i kapaciteteve të 

reja, 

4. Zhvillimi i infrastrukturës së gazit natyror, 

5. Përmirësimi i shfrytëzimit me efiçiencën e energjisë, burimeve të ripërtëritshme të 

energjisë dhe mjedisit sipas kërkesave të Traktatit për Themelimin e Komunitetit të 

energjisë dhe MSA-së. 
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2.7 Energjia elektrike 

Problemi i furnizimit me energji elektrike në Kosovë e ka gjenezën në shkatërrimin e 

qëllimshëm të sistemit të energjisë elektrike, në të gjitha elementet e tij, nga regjimi pushtues, 

veçanërisht në dekadën e fundit të shekullit të kaluar. Nga viti 1984 nuk ka pasur ndërtime të 

kapaciteteve të reja gjeneruese të energjisë elektrike, me përjashtim të disa kapaciteteve të vogla 

hidrike, por që nuk ka pasur ndikim në zgjidhjen e problemit të sigurisë së furnizimit me energji 

elektrike. Aktualisht shumica e blloqeve të termocentraleve janë në fundin e jetës teknike të tyre. 

Me gjithë problemet dhe vështirësitë me të cilat është përballuar sistemi i prodhimit të energjisë 

elektrike, ka pasur rritje të vazhdueshme me përjashtim të vitit 2014. 

Me gjithë rritjen e sasisë së prodhimit vit pas viti nga TC-të dhe HC-të ekzistuese, kjo nuk 

paraqet dëshmi se kemi të bëjmë me një sistem të qëndrueshëm të prodhimit dhe rrjedhimisht me 

siguri të qëndrueshme të furnizimit me energji elektrike. Duke operuar me kapacitet të vjetruara 

e të pa rehabilituara, besueshmëria e sistemit prodhues nuk është e qëndrueshme.  

Prodhimi i energjisë elektrike përballet me probleme serioze në pikëpamje të sigurisë teknike të 

sistemit, si pasojë e vjetrimit gjithnjë e më të madh të stabilimenteve, prandaj kërkohet 

ndërmarrje sa më e shpejtë e masave. Kur kësaj i shtohen edhe problemet mjedisore që vijnë si 

pasojë e teknologjisë së tejkaluar të prodhimit, në njërën anë dhe obligimeve ndërkombëtare që 

ka Kosova për reduktimin e ndotjes mjedisore si pasojë e prodhimit të energjisë elektrike. 

Ndërmarrja e masave në përmasimin e kushteve të prodhimit bëhet edhe më imediate, por kjo 

duhet të bëhet duke pasur në konsideratë edhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike brenda 

kushteve ekzistuese të operimit kapaciteteve gjeneruese. 
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Figura 10. Evoluimi i kërkesave për energji dhe mbulimi i saj [6]. 

Kërkesat në rritje për energji elektrike mbulohen nga prodhimi i dy termocentraleve me bazë 

linjiti (TC “Kosova A”  dhe TC “Kosova B”), që merr pjesë me 97% të prodhimit vendor të 

energjisë elektrike, nga hidrocentralet, nga importi dhe në raste të pamundësisë së furnizimet 

zbatohen reduktime. Me kalimin e kohës ka pasur përmirësime të ndjeshme në plotësimin e 

kërkesave për energji elektrike nga prodhimi i brendshëm. Importi i energjisë elektrike ka pasur 

luhatje 10 – 14 % të sasisë së energjisë së nevojshme për mbulimin e kërkesave për energji 

elektrike. Prodhimi i energjisë elektrike për vitin 2000 ka qenë 1913 GWh ndërsa në vitin 2015 

ka arritur në 5503 GWh. Rritja e prodhimit për këtë periudhë kohore ka qenë për 287.66%.  

Trendi i rritjes së prodhimit ka vazhduar nga viti 200 deri në vitin 2013 ndërsa në vitin 2014 ka 

pasur ulje të prodhimit në krahasim me vitin paraprak, për shkak të një avarie të ndodhur në TC 

“Kosova A”. Mbulimi i kërkesave për energji elektrike është bërë në masë të madhe nga 

prodhimi vendor dhe një pjesë nga importi. Në situata kryesisht të tej ngarkesave të sistemit 

elektroenergjetik ka pasur reduktime të planifikuara (sipas planit ABC), por që ka ardhur gjithnjë 

në rënie viteve të fundit. Ky plan edhe pse nuk është shfuqizuar nuk është duke u përdorur nga 

furnizuesi publik. 

Me që Kosova është e varur nga importi i energjisë elektrike, çmimi i importit të energjisë 

elektrike ka pësuar ndryshime të vazhdueshme nga 29.6 €/MWh në vitin 2001 deri në çmimin 

më të lartë në vitin 2008 në 112.52 €/MWh. Prej viti 2000 deri në vitin 2015 janë shpenzuar 
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538.25 milion euro për importin e energjisë elektrike. Pas privatizimit të kompanisë së furnizimit 

të energjisë elektrike, kostoja e importit ka rënë ndjeshëm si pasojë e procedurave efikase të 

blerjes së energjisë elektrike. 

 

 

Figura 11. Lakorja e çmimit të energjisë elektrike të importuar ndër vite . 

2.8 Energjia termike – sistemi i ngrohjes në Kosovë 

Sistemi i Ngrohjes Qendrore në Kosovë përbëhet nga katër sisteme: NQ Termokos – 

Prishtinë, NQ Gjakova – Gjakovë, Ngrohtorja Qendrore – Mitrovicë dhe në Zveçan. Ky sektor 

ka një shtrirje mjaft të kufizuar në shkallë vendore, që plotëson përafërsisht 3 – 5% të kërkesës së 

përgjithshme për ngrohje të hapësirave në Kosovë.  

Në vitin 2015 zhvillimi më i rëndësishëm është kompletimi i projektit të kogjenerimit TC 

“Kosova B” – NQ “Termokos”, si dhe vazhdimi i fazave tjera të rehabilitimit të rrjetit dhe 

nënstacioneve termike. Me këtë projekt NQ “ Termokos” i mundësohet furnizimi me energji 

termike nga TC “Kosova B” me kapacitet të përgjithshëm nominal prej 140 MWTH. Në maj 2015 

është realizuar kyçja e pajisjeve të kogjenerimit edhe në njësinë B2 të TC “Kosova B” me 

kapacitet nominal prej 70 MWTH me ç ‘rast është rritur siguria e operimit dhe furnizimit të 

konsumatorëve me energji termike. 
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Tabela 3. Disa tregues së përformancës së ngrohtores. 

Faturimi dhe arkëtimi në NQ Termokos – sezoni 2014/2015 

Sezoni i ngrohjes 

20145/2015 

Sip. Ngrohëse 

(m²) 

Faturimi me 

TVSH (€) 

Arkëtimi  

(€) 

Shkalla e 

arkëtimit (%) 

Amvisëri  660,444 2,141,448 835,338 39,01 

Komercial e 

institucionale 

458,569 2,413,576 1,749,082 72.47 

Gjithsej 1,119,013 4,555,024 2,584,420 56.74 

Sa i përket NQ të Gjakovës, fillimisht duhet theksuar se gjatë sezonit 2014/2015 nuk ka operuar 

fare për shkak të vështirësive financiare që ia ka pamundësuar furnizimin me lëndë djegëse 

(mazut), e rrjedhimisht ka pamundësuar prodhimin dhe furnizimin e konsumatorëve me energji 

termike. Megjithatë si pasojë e përmirësimit të gjendjes financiare në fund të 2015 ka startuar 

prodhimin dhe furnizimin e konsumatorëve me energji termike në sezonin 2015/2016. Ndërsa si 

investim për vitet e ardhshme parashihet projekti për ndërrimin e lëndës djegëse, pra parashihet 

ndërrimi i kaldajave me mazut në ato me biomasë. 

2.9 Potenciali i Kosovës për përdorimin e sistemeve FV
6
 

Tashmë ekziston potencial i konsiderueshëm i energjisë diellore i cili mund të përdoret si 

potencial shtesë për prodhimin e energjisë elektrike nga sistemet PV ( deri në 436 MW), që 

mund të ndikojnë ndjeshëm në sigurinë energjetike në Kosovë. Në lidhje me potencialin e 

Kosovës për gjenerimin e energjisë elektrike ekzistojnë studime të ndryshme. Një nga studimet 

tregon se Kosova ka potencial për instalimin e sistemeve fotovoltaike prej 77 MW. Por për shkak 

të çmimeve ende të larta për rrethanat ekonomike të Kosovës autoritetet ende nuk kanë arritur ti 

aprovojnë tarifat nxitëse për këtë fushë të burimeve të ripërtëritshme. Mirëpo siç është 

përmendur edhe më lartë trendi i zhvillimit të kësaj teknologjie po pëson ulje të vazhdueshme me 

kalimin e viteve dhe me rritjen e kërkesës. Ndërsa në Kosovë në të ardhmen parashihen të 

ndërtohen kapacitetet gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike me fuqi deri në 10 MW. 

 

                                                 
6
 FV- Fotovoltaike 
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Figura 12. Potenciali i sistemeve PV në Kosovë. 

Tabela 4. Potenciali i prodhimit të energjisë elektrike nga panelet PV në qytete të ndryshme. 

Lokacioni Demografia Potenciali i 

rrezatimit diellor 

Potenciali i 

prodhimit të 

energjisë elektrike 
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Potenciali 

total për 

energji 

elektrike 

kWh/vit 

Kosova gjithsej 10910 1975000 181 295695 1611 17576010 242 28581879 

R
eg

ji
o

n
i i

 P
ri

zr
en

it
 

Prizren 636 177260 278.7 29215 1642 1044312 246 2878262 

Dragash 435 33584 77.2 6064 1625 707093 244 591422 

Suharekë 357 59702 167.2 9132 1657 591835 249 908342 

Rahovec 268 55053 205.4 8028 1640 439734 246 790341 

Malishevë 311 54664 175.8 6887 1661 516789 249 686648 
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Meteorologjia e Kosovës ndikohet nga klima kontinentale me mot të nxehtë në muajt e verës, ku 

temperatura mund të arrijë deri në 40 C. Ndërsa gjatë stinës së dimrit mbretëron mot relativisht i 

ftohtë, ku temperatura arrin deri në -25C. Ndërsa rrezatimi global mesatarisht është 23% më i 

lartë se sa rrezatimi global në një qytet në Evropë, rajoni është i përshtatshëm për përdorimin e 

energjisë diellore. 

Ndërsa përdorimi i energjisë solare për prodhimin e energjisë elektrike edhe në vendi tonë ka një 

rritje të vazhdueshme. Si ndihmesë e konsiderueshme janë edhe grandet e ndryshme të cilat 

ndahen nga qeveria apo edhe nga ministritë e sektorëve përkatës. Zakonisht përkrahja kryesore 

është për fermerët në fushën e bujqësisë. Kryesisht panelet fotovoltaike përdoren edhe për të 

vënë në punë pompat për ujitje dhe kjo ndikon pozitivisht në zhvillimin e sektorit të bujqësisë. 

Këto sisteme nuk kanë nevojë për bateri dhe për këtë arsye kanë kosto me të ultë dhe nuk i 

kushtohet shumë kujdes mirëmbajtjes. Aktualisht lëndët djegëse dhe energjia elektrike përdoren 

për të vënë në lëvizje pompat për ujitje. Gjithashtu për këto përdorime duhet të kemi parasysh 

edhe koston e rezervuarit dhe sistemit të ujitjes. 

 
Figura 13. Harta e Kosovës dhe potenciali i instalimit të sistemeve PV varësisht qyteteve në bazë 

të ngjyrës
7
. 

                                                 
7
file:///C:/Users/PCTWO/Downloads/preprints201708.0010.v1.pdf 



Punim Diplome Master 

 

31 

Përdorimi i kolektorëve diellor për ngrohjen e hapësirës është vetëm një opsion për ngrohjen 

nëse konsumi i energjisë është i kufizuar si pasojë e izolimit të mirë të ndërtesës dhe dritareve. 

Në Kosovë ekziston një kërkesë e lartë për izolimin e ndërtesave dhe dritareve dhe prandaj 

përdorimi i energjisë diellore për ngrohjen e hapësirës nuk është prioritet për vendin tonë. 

Aktualisht në Kosovë ekzistojnë vetëm disa tregtarë të cilët merren me instalimin e kolektorëve 

solar. Nga Evropa kemi përfaqësinë e Sonnenkraft të cilën e ofron Muqa Solar dhe Vaillant që 

ofrojnë sisteme të qarkullimit të detyruar. Kryesisht përdorimi më i madh i kolektorëve solar 

është për rezidenca private banime si dhe në nivel shtetëror merren subvencione të ndryshme në 

fushën e bujqësisë si p.sh në industrinë e qumështit, ferma të ndryshme etj. 

 

Figura 14. Instalimet e sistemeve PV nga disa kompani që veprojnë në Kosovë
8
. 

2.10 Kapaciteti i BRE-ve në Kosovë 

Tabela në vazhdim tregon nivelin e parashikuar të energjisë së prodhuar nga burimet e 

ripërtëritshme deri në vitin 2020 të shprehura në ktoe
9
. 

 

                                                 
8
 Feasibility analysis for renewable energy in farming  in Kosovo 

9
 ktoe-kiloton naftë ekuivalent. 
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Tabela 5.  Energjia elektrike nga BRE-të [11]. 

 
Burimi i 
Energjisë 

Energjia elektrike nga BRE-të në (ktoe) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Energjia 
Solare 

- 0.53 0.71 1.06 1.24 1.42 1.59 1.77 

2 
Biomasë 
solide 

- 1.29 2.58 3.87 5.16 6.45 7.74 9.03 

3 Era 0.23 5.43 12.13 15.59 19.06 22.52 24.25 25.99 

4 
Hidrocentrale 
të vogla 
ekzistuese 

11.25 11.2 11.2 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 

5 
Hidrocentrale 
të reja 

- 23.22 54.17 59.04 61.91 69.65 77.39 92.86 

6 
Hidrocentrali 
i Zhurit 

- - - - 34.22 34.22 34.22 34.22 

7 
Totali i 
energjisë 

11.49 41.72 80.84 89.82 132.84 145.51 156.45 175.13 

Hidrocentrali i Zhurit ishte paraparë të ndërtohet si i tillë mirëpo për momentin është inkzistent. 

Siç shihet në tabelë, deri në vitin 2020 ishte paraparë rritje e energjisë elektrike e prodhuar nga 

burimet e ripërtëritshme deri në 175.13 ktoe. Sidoqoftë, nuk ka plan veprimi për hapat që duhen 

ndërmarrë për të mundësuar arritjen e këtyre caqeve dhe matjen e nivelit të arritshmërisë së tyre. 

Garancia për shfrytëzimin e sistemit të transmisionit në shërbim të prodhuesve të energjisë nga 

burimet e ripërtëritshme është e vendosur me Ligjin për Energji. Operatorët e sistemit të 

transmisionit dhe shpërndarjes duhet t’i sigurojnë çdo prodhuesi të ri të energjisë elektrike 

vlerësimin e plotë e të hollësishëm lidhur me shpenzimet që krijohen nga kyçja në sistem. 

2.10 Tarifat nxitëse në Kosovë 

Për shkak të lehtësisë së aplikimit dhe efikasitetit të tyre, tarifat nxitëse janë mekanizmi më i 

përdorur në Evropë për stimulimin e prodhimit të energjisë nga burimet e ripërtëritshme. Në 27 

vendet anëtare të BE-së aplikohen tarifat nxitëse. 

Tabela në vazhdim, tregon lartësinë e tarifave nxitëse të aplikueshme për energjinë elektrike 

nga burimet e ripërtëritshme në Kosovë. 
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Tabela 6. Lartësia e tarifave nxitëse të aplikueshme për energjinë elektrike nga burimet e 

ripërtëritshme në Kosovë. [13]. 

 

 Hidroenergjia 
(<10 MW) 

Fotovoltaike E erës Biomasës Gjeotermale 

 Shprehur në €/MWh 

Tarifa 
nxitëse 

63.3 136.4 85.0 71.3 / 

Përgjatë analizës shihet se Kosova ka vendosur tarifa nxitëse për energji hidrike që janë 

relativisht të ulëta në krahasim me vendet e rajonit por edhe vendet e Evropës. Tarifat për energji 

të erës janë po ashtu të ulëta në krahasim me tarifat më të mëdha që aplikohen në vende të 

Evropës, si dhe në raport me vendet e rajonit. 

 

2.10.1  Krahasimi i tarifave nxitëse në Kosovë me vendet e rajonit 

- Hidroenergjia 

 

Figura 15. Tarifa nxitëse për Hidroenergjinë [13]. 

- Energjia e erës 

Nga të dhënat e prezantuara (më poshtë) për lartësinë e tarifave nxitëse të energjisë së erës, 

shohim se niveli i tyre në Kosovë nuk dallon shumë me ato të vendeve të rajonit. 
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Figura 16. Tarifa nxitëse për energjinë e erës [13]. 

- Biomasa 

Sa i përket energjisë së biomasës, tarifat më të larta në Evropë janë 23.61 €cent/kWh kurse ato 

më të ulëtat janë 6.18 €cent/kWh. Tarifa nxitëse e aplikueshme për energjinë elektrike të 

prodhuar nga biomasa në Kosovë është 7.13 €cent/kWh. Për kapacitete deri në 1 MW, Kroacia 

ka vendosur tarifa prej 12.7 €cent/kWh kurse Greqia 20 €cent/kWh dhe Sllovenia 22.4 

€cent/kWh. Për kapacitete më të mëdha deri në 20 MW, Gjermania ka përcaktuar një shifër prej 

6 €cent/kWh. Siç vërehet, lartësia e tarifave për energji të biomasës në Kosovë është relativisht 

më e ultë sesa në vendet e tjera. 

 

2.10.2 Kohëzgjatja e tarifave nxitëse 

Nga krahasimi i Kosovës me vendet tjera, vërehen dallime në kohëzgjatjen e tarifave nxitëse. 

Kosova aplikon tarifa me kohëzgjatjen më të ulët të tyre në rajon dhe me vendet e BE-së. Tarifat 

me kohëzgjatje prej vetëm dhjetë vitesh janë të dëmshme për investitorët. Kohëzgjatja sa më e 

madhe e këtyre tarifave, u jep investitorëve më shumë siguri në investimin e tyre.  

Grafiku në vazhdim tregon kohëzgjatjen e tarifave nxitëse nëpër vende të ndryshme: 
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Figura 17. Kohëzgjatja e tarifës nxitëse
10

. 

2.11 Lidhja në rrjet 

Lidhja e sistemeve solare në rrjetin distributiv të Kosovës është e rregulluar përmes Zyrës së 

Rregullatorit. Në Rregulla e Procedurës së Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve të Reja 

bazuar në Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë nga ZRrE janë paraqitur konditat që duhet 

plotësuar nga investitori për kyçje në rrjet dhe "hedhje" të energjisë elektrike në rrjetin 

shpërndarës. Në këtë rregullore janë përfshirë edhe sistemet gjeneruese solare  edhe sistemet 

solare për vetë-konsum. Sistemet gjeneruese fotovoltaike mund të shesin energji duke u 

mbështetur në Nenin 11 të Rregulla për Skemën Mbështetëse për Gjeneratorët e Burimeve te 

Ripërtëritshme të Energjisë ku thotë: Gjeneratorët e BRE-ve të pranuar në Skemën Mbështetëse 

duhet: Të kenë të drejtë të shesin prodhimin e tyre të energjisë elektrike përmes një Marrëveshje 

për Blerjen e Energjisë për periudhë varësisht nga teknologjia dhe me çmim të Tarifës nxitëse; 

dhe po në këtë nen ceket se kjo Marrëveshje e Blerjes së Energjisë me Tarifë nxitëse do zgjat 12 

vjet. Në anën tjetër sa i përket Sistemeve Solare që ndërtohen për vet-konsum sipas Nenit 18 

Nëse Bilanci i konsumatorëve prodhues është pozitiv atëherë konsumatori prodhues, kreditohet 

në energji (kWh) në periudhën e ardhshme faturuese; dhe Nëse Bilanci i konsumatorëve 

prodhues është negativ atëherë Furnizuesi faturon konsumatorin prodhues për vlerën e Bilancit 

                                                 

10
https://kosid.org/file/repository/Tarifat_nxite_se_dhe_re_nde_sia_e_tyre_pe_r_investime_ne_

Kosove_.pdf 

 

https://kosid.org/file/repository/Tarifat_nxite_se_dhe_re_nde_sia_e_tyre_pe_r_investime_ne_Kosove_.pdf
https://kosid.org/file/repository/Tarifat_nxite_se_dhe_re_nde_sia_e_tyre_pe_r_investime_ne_Kosove_.pdf
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vetë-prodhues. Si rrjedhojë kWh e tepërt të hedhur në rrjet do kompensohen me energji të njëjte 

të kWh në muajin e ardhshëm. Procedura e aplikimit nga ZRrE sipas Nenit 25 është e tillë: 

Personi fizik apo juridik i cili planifikon të ndërtoj kapacitete të reja gjeneruese për vet-konsum, 

është i obliguar të parashtron kërkesë me shkrim në Rregullator duke i plotësuar dëshmitë 

relevante. Dëshmitë që duhet të plotësohen janë si në vijim:  

- Dëshmia nga KEDS për konsumin e energjisë vjetore 

- Vlerësim për prodhimin vjetor në kWh të pajisjeve të instaluara 

- Pëlqimi për kyçje në rrjet i lëshuar nga KEDS dhe 

- Pëlqimi nga komuna përkatëse. 
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3. PËRSHKRIMI I KARAKTERISTIKAVE TEKNIKE TE OBJEKTIT 

REZIDENCIAL 

 

Figura 18. Objekti rezidencial (real). 

Duke u bazuar në normat dhe ligjet ekzistuese për projektim të sistemit të ngrohjes si dhe duke u 

bazuar në kërkesat e parashtruara nga investitori e në bazë të vizatimeve Arkitektonike, është 

punuar projekti kryesor i këtyre sistemeve për objektin shtëpi private. 

Objekti ndodhet në zonën e erërave normale ndërsa temperaturat e kthinave janë marrë si vijon: 

- Temperatura e jashtme -18˚C 

- Dhomat korridoret +20˚C 

- Banjat +24˚C 

Sistemi i ngrohjes është paraparë të jetë me ujë të ngrohët 60/40ºC dhe me presion maksimal 

punues prej 2 bar. 

Objekti në fjalë është P+1 dhe posedon këto hapësira ngrohëse: 

- Dhomën e ditës (2) 

- Kuzhinën (1) 

- Dhomë gjumi (4) 
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- Banjë (2) 

- Bodrumi (1) 

Numri i banorëve në objekt është 4 persona.  

3.1 Karakteristikat e izolimit të objektit  

  

      

  

 

  MJ - Muri i jashtëm     

 

Nr. LLOJI I MATERIALIT  δ [cm] λ [W/mK] Rλ [m2K/W] 

 

1 Suva prej Llaçit Çimento-Gëlqeror 1.50 0.50 0.03 

 

2 Bllok i Zgavruar  20.00 0.47 0.43 

 

3 Stiropor  10.00 0.06 1.67 

 

4 Fasada 0.02 1.40 0.00 

    

  ΣRλ = 2.12 

       

  

Rez.e kal. të nxehtësisë muri i brendshëm Rb  = 0.13 [m²K/W] 

  

Rez.e kal. të nxehtësisë muri i jashtëm Rj  = 0.04 [m²K/W] 

  

Rezistenca e kalimit të nxehtësisë Rk=Rb+ΣRλ+Rj= 2.29 [m²K/W] 

  

Koeficienti i kalimit të nxehtësisë k=1/Rk= 0.44 [W/m²K] 

            

       

  

MB - Muri i brendshëm 

  

 

Nr. LLOJI I MATERIALIT  δ [cm] λ [W/mK] Rλ [m2K/W] 

 

1 Suva prej Llaçit Çimento-Gëlqeror 1.50 0.87 0.02 

 

2 Bllok i Zgavruar  20.00 0.47 0.43 

 

3 Suva prej Llaçit Çimento-Gëlqeror 1.50 0.87 0.02 

     

ΣRλ= 0.46 

       

  

Rez.e kal. të nxehtësisë muri i brendshëm Rb  = 0.13 [m²K/W] 

  

Rez.e kal. të nxehtësisë muri i jashtëm Rj  = 0.00 [m²K/W] 

  

Rezistenca e kalimit të nxehtësisë Rk=Rb+ΣRλ+Rj= 0.59 [m²K/W] 

  

Koeficienti i kalimit të nxehtësisë k=1/Rk= 1.69 [W/m²K] 
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DY - Dyshemeja 

  

 

Nr. LLOJI I MATERIALIT  δ [cm] λ [W/mK] Rλ [m2K/W] 

 

1 Beton i Armiruar 20.00 2.10 0.10 

 

2 Stiropor  5.00 0.06 0.83 

 

3 Estrih Betoni 4.00 1.76 0.03 

 

4 Pllaka të Qeramikës 1.00 1.05 0.01 

     

ΣRλ= 0.97 

       

  

Rez.e kal. të nxehtësisë muri i brendshëm Rb  = 0.13 [m²K/W] 

  

Rez.e kal. të nxehtësisë muri i jashtëm Rj  = 0.04 [m²K/W] 

  

Rezistenca e kalimit të nxehtësisë Rk=Rb+ΣRλ+Rj= 1.14 [m²K/W] 

  

Koeficijenti i kalimit të nxehtësisë k=1/Rk= 0.88 [W/m²K] 

3.2 Koeficientet e transmetimit të nxehtësisë 

 

Koeficientet e transmetimit të nxehtësisë 

      

 

1. Muri i jashtëm 0.50 

 

2. Dyshemeja 0.80 

 

3. Dritaret e jashtme 2.00 

 

4. Dyert e jashtme 2.00 

 

5. Dyert e brendshme 2.30 

 

6. Muret e brendshme ndarëse  1.80 

Objekti rezidencial është i ndërtuar në Lipjan. Lokacioni ka rëndësi shumë të madhe te sistemet 

solare. Fillimisht nga lokacioni përmes programit PVGis ne përcaktojmë koeficientin e rrezatimit 

ditor me çka llogarisim çdo prodhim energjie nga ky sistem solar. Llogaritjet nga ky sofware i 

bërë nga Komisioni Evropian me qasje për secilin falas bëhen duke shikuar pozitën ku gjendet 

objekti, këndin e pjerrtësisë së paneleve, drejtimin e tyre në hapësirë dhe humbjet që mund t'i 

ketë sistemi. 
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Objekti rezidencial ka një kulm me një rënie 7° dhe orientim Jug-lindje 5°. Humbjet e sistemit do 

merren 14% (propozuar nga vet sofware) duke përfshirë humbjet në kabllo, në inverter dhe 

humbjet tjera shtesë. 

Duke u bazuar në këto të dhëna fitojmë koeficientin e rrezatimit për objektin në fjalë. 

Përmes softuerit PVGIS në lokacionin në të cilin është i ndërtuar objekti janë nxjerre të dhënat 

mbi koeficientin e rrezatimit dhe janë prezantuar në Tab.7.  
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Tabela 7. Koeficienti i rrezatimit
11

. 

 Sistemi i fiksuar 

Inclination = 7 ° 

Orjentimi = - 5 ° 

Muaji Ed Em Hd Hm 

Janar 1.27 39.4 1.58 49.0 

Shkurt 1.91 53.4 2.36 66.1 

Mars 3.21 99.6 4.09 127.0 

Prill 3.85 115.0 5.03 151.0 

Maj 4.34 135.0 5.81 180.0 

Qershor 4.88 146.0 6.71 201.0 

Korrik 5.07 157.0 7.03 218.0 

Gusht 4.58 142.0 6.41 199.0 

Shtator 3.43 103.0 4.64 139.0 

Tetor 2.60 80.6 3.38 105.0 

Nëntor 1.60 47.9 2.04 61.2 

Dhjetor 1.03 32.0 1.29 39.9 

Mesat. Vjetore 3.15 95.9 4.21 1540 

Totali vjetor  1150  1540 

Ku: 

- Ed - Energjia mesatare ditore e prodhuar nga sistemi solar (kWh), 

- Em - Energjia mesatare mujore e prodhuar nga sistemi solar (kWh), 

- Hd - Shuma mesatare ditore e rrezatimit për metër katrore e pranuar nga modulet 

(kWh/m
2
), 

- Hm - Shuma mesatare mujore e rrezatimit për metër katrore e pranuar nga modulet 

(kWh/m
2
). 

                                                 
11

 https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis 
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Energjia mesatare ditore e prodhuar nga sistemi solar (kWh) për secilin muaj është paraqitur në 

formën grafike në fig.19. 

 

Figura 19. Energjia mesatare ditore e prodhuar nga sistemi solar (kwh) - koeficienti i 

rrezatimit
12

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 http://indritbani.blogspot.com/2013/10/diploma-solar-panels.html 
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4. PËRCAKTIMI I SASISË PËR ENERGJI TERMIKE DHE ENERGJI 

ELEKTRIKE TË OBJEKTIT MODEL 

Fillimisht nisemi nga analiza e objektit rast konkret objekt rezidencial duke marrë parasysh të 

gjitha specifikat e objektit në fjalë. 

4.1 Kërkesa e objektit për energji termike 

Specifikat e objektit janë të paraqitura mëposhtme në mënyrë të përgjithshme. Detajet e 

kalkulimit të humbjeve të nxehtësisë, koeficientit të transmetimit të nxehtësisë, zgjedhja e 

trupave dhe kalkulimi i pajimeve janë bërë me anë të programit Microsoft Excel. 

 Koeficienti i kalimit të nxehtësisë  

Në bazë të llogaritjeve të bëra me anë të programit Excel kemi: 

- Sipërfaqja në total që duhet ngrohur. A= 241𝑚2 

- Nxehtësia e nevojshme për ngrohje Qn=17.184 kW. 
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 Zgjedhja e trupave 
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 Kalkulimi i pajimeve 
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4.2 Kërkesa për energji elektrike 

Konsumi i energjisë elektrike në objektin rezidencial rast konkret është 25000 kWh/vit.  

Kërkesa e përgjithshme për energji elektrike në Kosovë për vitin 2019 duke përfshirë edhe 

konsumin për furnizim të veriut të Kosovës, është paraparë të jetë 6,073.3 GWh. Në këtë kërkesë 

është planifikuar të merr pjesë:  

- Kërkesa neto në Rrjetin e Shpërndarjes (amvisëria, ndriçimi publik, bizneset e vogla etj. 

të kyçura në nivelin e tensionit 35kV, 10kV dhe 0.4kV) është paraparë të jetë =3741 

GWh 

- Humbjet në shpërndarje (përfshihen edhe humbjet e tejkaluara) në vlerën =1,159 GWh,  

- Mihjet = 135 GWh  

- Trepça = 26 GWh, 

- Sharr Cem = 79 GWh,  

- NEW.CO. FERRONIKELI = 421 GWh 

- Shpenzimet e gjenerimit nga transmetimi 134 GWh (TC A =106 GWh, TC B= 27.6 

GWh), 

- Humbjet e sistemit (Konsumi i Veriut të Kosovës)=259 GWh,  

- Humbjet në transmetim (përfshihen edhe humbjet e tejkaluara) në vlerë prej= 121 GWh. 

Nga Agjencia e Statistikave të Kosovës për bilancin e energjisë për tre mujorin e parë të vitit 

2019 (TM1 2019) janë marrë të dhëna në lidhje me konsumin e energjisë elektrike për disa 

sektorë.  

 

Figura 20. Struktura dhe shpërndarja e energjisë elektrike sipas konsumatorëve final TM1 2019 

[10]. 
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Më poshtë janë paraqitur lakorët e përgjithshme të konsumit të energjisë për konsumatorët 

rezidencial ku lehtë mund të vërehet se kur është konsumi më i madh i energjisë. Figura 21 

tregohet konsumi i energjisë gjatë javës dhe fundjavës dallimi në mes dy lakoreve, kurse në 

figurën 22 është paraqitur konsumi i përgjithshëm nga të njëjtit konsumatorë por në total (në 

ditë). 

 

Figura 21. Konsumi i energjisë për konsumatorët rezidencial
13

. 

 

Figura 22. Lakorja e konsumit të energjisë për konsumatorët rezidencial (ditë)
14

. 

                                                 
13

 http://transitionbath.org/analysis-electricity-consumption-council-buildings-bath/bnes-public-building-energy-

graph-22-graph-intraday-power/ 
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5. METODA E DIZAJNIMIT TË SISTEMIT FOTOVOLTAIK PËR 

OBJEKTIN MODEL PA DHE ME APLIKIMIN E BATERIVE 

Më poshtë janë paraqitur llogaritjet me anë të programit sunny design për të dy rastet kur sistemi 

është projektuar pa përdorimin e baterisë dhe rastin tjetër kur kemi aplikuar baterinë. 

5.1. Rasti 1: Funksionimi i sistemit fotovoltaik pa bateri elektrike 

Komponentët që e përbëjnë një Sistem Solar të tillë janë: 

- Panelet solare 

- Invertori 

- Rregullatori i mbushjes 

- Mbrojtja DC, mbrojtja AC dhe kabllot bashkë me konektor 

 

 

Figura 23. Skema funksionale e sistemit fotovoltaik pa përdorimin e baterisë
15

. 

 

 

                                                                                                                                                             
14

 http://transitionbath.org/analysis-electricity-consumption-council-buildings-bath/bnes-public-building-energy-

graph-22-graph-intraday-power/ 

15
 https://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaic_system 



Punim Diplome Master 

 

54 

5.1.1 Sistemi solar 

Sistemet fotovoltaike mund të cilësohen si një grup i pajisjeve të cilat janë të domosdoshme për 

konvertimin e energjisë diellore në energji elektrike. Varësisht nga sistemi ato mund të 

përmbajnë panelin fotovoltaik, konvertuesin, përçuesit, bateritë, gjeneratorët e ndryshëm dhe 

konsumatori etj. Dallohen tre konfiguracione të sistemeve FV që përdoren më së shpeshti:  

- Sistemet ku fuqia merret direkt nga rrjeti,  

- Sistemet që vetëm i mbushin bateritë, dhe  

- Sistemet me gjenerator nëse ndërpritet furnizimi i energjisë.  

Sistemi fotovoltaik gjeneron rrymë njëkahore DC, kurse konsumatori elektrik konsumon rrymë 

alternative AC, prandaj përdoret inverteri i cili e konverton rrymën nga DC në AC. Një ana tjetër 

është e njohur së humbjet në përçues janë të mëdha në rastin e aplikimit të rrymës DC, për arsye 

se rryma (intensiteti) i prodhuar ka vlerë të ulët. Nga ligji i Omit është e njohur së humbjet e 

fuqisë elektrike në përçues janë proporcionale me katrorin e rrymës dhe rezistencën e qarkut, 

prandaj të rryma DC nuk duhet të transportohet në distanca të mëdha.  

 

Figura 24. Lidhja e thjesht e një sistemi FV me rrjet
16

. 

                                                 
16

 http://brisbanesolarpanels.info/wp-content/uploads/2017/03/Grid-Connect-System.png 
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Figura sipër tregon një diagram të thjeshtuar të sistemeve fotovoltaike për furnizimin me energji 

elektrike të një ndërtese dhe kyçje në rrjetin elektrik. Nëse nga panelet fotovoltaike marrin më 

pak fuqi së sa është e nevojshme për mbulimin e ngarkesës, atëherë sistemi tërheq fuqi elektrike 

shtesë nga rrjeti elektrik, në mënyrë që konsumatorit gjithmonë ti plotësohen kërkesat me energji 

elektrike. Në qoftë se, në ndonjë moment, panelet fotovoltaike furnizojnë me më shumë fuqi së 

sa është e nevojshme nga konsumatori elektrik, atëherë fuqia e tepërt do të shkoj në rrjetin 

elektrik të shpërndarjes ku në njërën anë do të ndikojë pozitivisht, duke e furnizuar me energji 

këtë rrejt, por nga ana tjetër do të ndikojë negativisht në mbajtjen konstante të frekuencës së 

rrjetit 50 Hz. Sistemet e gjenerimit të energjisë elektrike nga fotovoltaikët kanë një numër të 

përparësive si p.sh furnizimi me energji elektrike gjatë mesit të ditës, d.m.th. në kohën kur 

kërkesat maksimale për energji elektrike arrijnë pikun, kur në sistem e konsumit të energjisë 

elektrike janë të kyçur shumë konsumator që operojnë gjate ditës dhe realizojnë prodhime apo 

ofrojnë shërbime të caktuara, rrisin vlerën ekonomike të një kilovati për orë (kWh). Përparësitë e 

lartë cekura bëjnë që këto kostot e këtyre sistemeve të arrijnë efikasitet më të lartë dhe duhet të 

merren në konsideratë për aplikim. 

5.1.2 Invertori 

Shndërruesit e energjisë njëkahore në energji alternative quhen invertorë. Funksioni i invertorit 

është shndërrimi i një tensioni hyrës njëkahor në një tension simetrik alternativ dalës, me 

amplitudë dhe frekuencë të dëshiruar. Forma valore e tensionit dalës për invertorin ideal duhet të 

jetë sinusoidale. Por, format valore të invertorit praktik nuk janë të tilla dhe përmbajnë 

komponentë harmonike të konsiderueshme. Me komponentët bashkohore gjysmëpërçues, 

përmbajtja harmonike e tensionit dalës mund të minimizohet ose të reduktohet dukshëm me 

teknika të posaçme të veprimit ndërprerës.  

Në zbatime industriale invertorët shfrytëzohen me të madhe te ngasjet motorike alternative me 

shpejtësi të ndryshueshme, burimet e përhershme të fuqisë, burimet e pandërprera të fuqisë të 

njohura si UPS etj. Tensioni hyrës i invertorit mund të merret nga bateria, celulat me lëndë 

djegëse, celulat solare ose ndonjë burim tjetër njëkahor.  
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Invertorët në përgjithësi mund të klasifikohen në dy grupe: invertorët njëfazor dhe invertorët 

trefazor. Secili tip mund të shfrytëzoj komponentë të kontrolluara kyçëse dhe shkyçëse si BJT, 

MOSFET, IGBT ose tiristorë me komutim të dhunshëm, varësisht nga zbatimi.  

 

Figura 25. Pamje e disa invertorëve solar
17

. 

Te rastet e Sistemeve Solare ku neve do na nevojitet invertori duhet t'i ketë këto karakteristika:  

- 3 fazor me tension dalës 220/380V AC dhe frekuencë 50Hz 

- Euro efiçiencën mbi 88% 

- Së paku një MPPT 

- Tensionin maksimal DC në hyrje së paku 900VDC dhe tensioni maksimal i MPPT së 

paku 400VDC  

- Mbrojtja nga mbitensioni dhe rrufeja 

- Përmban standardet ndërkombëtarë të sigurisë 

5.2. Rasti 2: Funksionimi i sistemit fotovoltaik me bateri elektrike 

Komponentët që e përbëjnë një Sistem Solar të tillë janë: 

- Panelet solare 

- Invertori 

- Bateritë 

- Rregullatori i mbushjes 

- Mbrojtja DC, mbrojtja AC dhe kabllot bashkë me konektor  

                                                 
17

 https://ahegroup.com.au/solar-inverters/ 
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6. ANALIZA TEKNIKO EKONOMIKE E APLIKIMIT TË BATERIVE NË 

SISTEMET FOTOVOLTAIKE PËR GJENERIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE 

6.1 Rezultatet e fituara nga Rasti 1 

Për projektimin e sistemit fotovoltaik pa përdorimin e baterive për gjenerimin e energjisë 

elektrike me anë të programit Sunny Desing për rastin e përdoruesit rezidencial është futur në 

kalkulim kapaciteti shfrytëzues i energjisë me një vlerë prej 25000 kWh/vit. Në bazë të vlerave 

të vendosura në program dhe vlerave të supozuar nga program kemi arritur përfundimet si më 

poshtë.  

Sistemi fotovoltaik pa përdorimin e baterive përbëhet nga 10 module fotovoltaike me një fuqi 

piku prej 2.40 kWp. 

Tabela 8. Të dhënat dizajnuese të sistemit fotovoltaik pa përdorimin e baterisë [2]. 

Numri i moduleve fotovoltaike 10 

Fuqia e pikut 2.40 kWp 

Numri i invertoreve fotovoltaik 1 

Fuqia nominale AC e inverterit PV 2.00 kW 

Fuqia aktive AC 2.00 kW 

Raporti i fuqisë aktive 83.3 % 

Tabela 9. Detajet e furnizimit me energji pa përdorimin e baterisë [2]. 

 

Konsumi vjetor i energjisë 25.000 kWh 

Rendimenti vjetor i energjisë 2.394 kWh 

Futja në rrjet  474 kWh 

Blerja e energjisë elektrike 23.080 kWh 

Vetëkonsumi 1.920 kWh 

Kuota e vetëkonsumit (në % të energjisë PV) 80.2 % 

Kuota e vetë-mjaftueshmërisë (konsumi i energjisë në%) 7.7 % 
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Në figurën e mëposhtme shohim prodhimin e energjisë elektrike nga modulet fotovoltaike për 

çdo muaj ku qartë mund të vërehet që prodhimi më i madh i energjisë elektrike është në muajin 

Korrik. 

 

Figura 26. Prodhimi i energjisë elektrike nga modulet fotovoltaike [2].. 

Nga figura e mëposhtme vërejmë se: 

Duke u bazuar në konsumin total nga objekti i shqyrtuar shohim se Vetë-konsumi = 1.920kWh, 

Prodhimi i energjisë = 2.394kWh, Futja në rrjet e energjisë = 474kWh, Marrja nga rrjeti = 

23.080kWh 

 

Figura 27. Shpërndarja e energjisë nga fotovoltaikët [2]. 

Për rastin e analizuar pa përdorimin e baterisë duke marrë të dhënat nga programi për analizën 

ekonomike kemi: 
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Tabela 10. Detajet e projektit sa i përket analizës ekonomike për Rastin 1 [2]. 

Kostot e blerjes së energjisë elektrike janë shmangur në vitin e parë 538 € 

Kursimet totale pas 20 vitesh 10.951 € 

Kostot e blerjes së energjisë elektrike të evituara pas 20 vitesh 14.217 € 

Të ardhurat totale nga furnizimi i rrjetit pas 20 vitesh 1.111 € 

Periudha e pritshme e amortizimit në vite (përafërsisht) 6 

Kostoja e prodhimit të energjisë elektrike mbi 20 vjet (përafërsisht) 0.096  €/kWh 

Kthimi vjetor 12.51 % 

Investimi i përgjithshëm është 3.120.00 € 

Kostot specifike të investimeve të sistemit PV (CapEx/kWp) janë 1.300.00 €/kWp 

 

Krahasimi i kostove vjetore të energjisë elektrike në € të marra nga programi dhe krahasimi i 

vlerave sot dhe pas 20 viteve me dhe pa përdorimin e sistemit fotovoltaik. 

 

Në figurat e mëposhtme janë paraqitur kursimet efektive në rastin e shqyrtuar pa përdorimin e 

baterisë dhe krahasimi i vlerave në rastin e përdorimit të moduleve fotovoltaike dhe 

mospërdorimi i këtyre sistemeve. 
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Figura 28. Kursimet efektive në rastin 1 [2]. 

 

Figura 29. Krahasimi i kostove të energjisë elektrike në rastin 1 me dhe pa përdorimin e 

sistemeve fotovoltaike [2]. 

 

Në figurat e më poshtme janë paraqitur disa grafika të cilët tregojnë mbulueshmërinë e sistemit 

nga modulet solare dhe pjesa tjetër mbulohet nga rrjeti elektrik. 
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Figura 30. Të dhënat mbi energjinë e prodhuar nga sistemi fotovoltaik për objektin rezidencial 

pa përdorimin e baterisë [2]. 
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Tabela 11. Kosto e investimit të sistemit fotovoltaik  në total të marra nga programi [2]. 

Degradimi mesatar i energjisë i moduleve PV është 0.50 % 

Kostot fikse vjetore janë 46,80 € 

Investimi i përgjithshëm është 3,120.00 € 

Kostot specifike të investimeve të sistemit PV (CapEx / 

kWp) janë 

1.300.00 €/kWp 

Periudha e analizës së përfitimit është 20 vite 

Tarifa nxitëse është 0.12900 €/kWh 

Çmimi i blerjes së energjisë elektrike është 0.28000 €/kWh 

 

6.2 Rezultatet e fituara nga Rasti 2 

Për projektimin e sistemit fotovoltaik me përdorimin e baterive për gjenerimin e energjisë 

elektrike me anë të programit Sunny Desing për rastin e përdoruesit rezidencial është futur në 

kalkulim kapaciteti shfrytëzues i energjisë me një vlerë prej 25000 kWh/vit. Në bazë të vlerave 

të vendosura në program dhe vlerave të supozuar nga program kemi arritur përfundimet si më 

poshtë.  

Sistemi fotovoltaik pa përdorimin e baterive përbëhet nga 10 module fotovoltaike me një fuqi 

piku prej 2.40 kWp. 

 

Tabela 12. Të dhënat dizajnuese të sistemit fotovoltaik pa përdorimin e baterisë [2].. 

Numri total i moduleve PV 10 

Fuqia e pikut 2.40 kWp 

Numri i invertorëve PV 2 

Fuqia nominale AC e inverterit PV 3.00 kW 

Fuqia aktive AC 3.00 kW 

Raporti i fuqisë aktive 125% 
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Tabela 13. Detajet e furnizimit me energji pa përdorimin e baterisë [2]. 

Në figurën e mëposhtme është paraqitur shpërndarja e energjisë nga fotovoltaikët në rastin kur 

kemi integrua baterinë në sistem. 

Duke u bazuar në konsumin total nga objekti i shqyrtuar shohim se Vetë-konsumi = 1.849kWh, 

Prodhimi i energjisë = 2.298kWh, Futja në rrjet e energjisë = 450kWh, Marrja nga rrjeti = 

25.027kWh 

 

Figura 31. Shpërndarja e energjisë nga fotovoltaikët [2]. 

Për rastin e analizuar me përdorimin e baterisë duke marrë të dhënat nga programi për analizën 

ekonomike kemi: 

  

Konsumi i përgjithshëm i energjisë 25.000 kWh 

Përdorimi vjetor i energjisë 2.298 kWh 

Futja në rrjet  450 kWh 

Blerja e energjisë elektrike 25.027kWh 

Vetë konsumi 1.849 kWh 

Kuota e vetë konsumit (në% të energjisë PV) 80.4 % 

Kuota e vetë-mjaftueshmërisë (konsumi i energjisë në%) 6.9 % 
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Tabela 14. Detajet e projektit sa i përket analizës ekonomike për rastin 2 [2]. 

Kostot e blerjes së energjisë elektrike janë shmangur në vitin e parë 518 € 

Kursimet totale pas 20 vitesh 10.362 € 

Kostot e blerjes së energjisë elektrike të evituara pas 20 vitesh 13.686 € 

Të ardhurat totale nga furnizimi i rrjetit pas 20 vitesh 1.054 € 

Periudha e pritshme e amortizimit në vite (përafërsisht) 6 

Kostoja e prodhimit të energjisë elektrike mbi 20 vjet (përafërsisht) 0.100  €/kWh 

Kthimi vjetor 11.84 % 

Investimi i përgjithshëm është 3.460.00 € 

Kostot specifike të investimeve të sistemit PV (CapEx/kWp) janë 1.460.00 €/kWp 

 

Krahasimi i kostove vjetore të energjisë elektrike në € të marra nga programi dhe krahasimi i 

vlerave sot dhe pas 20 viteve pa dhe me përdorimin e sistemit fotovoltaik. 

 

Në figurat e më poshtme janë paraqitur disa grafika të cilët tregojnë mbulueshmërinë e sistemit 

nga modulet solare dhe pjesa tjetër mbulohet nga rrjeti elektrik. 
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Figura 32. Të dhënat mbi energjinë e prodhuar nga sistemi fotovoltaik për objektin rezidencial 

me përdorimin e baterisë [2]. 

Në figurat e mëposhtme janë paraqitur kursimet efektive në rastin e shqyrtuar me përdorimin e 

baterisë dhe krahasimi i vlerave në rastin e përdorimit të moduleve fotovoltaike dhe 

mospërdorimi i këtyre sistemeve. 
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Figura 33. Kursimet efektive në rastin 2 [2].. 

 

 

Figura 34. Krahasimi i kostove të energjisë elektrike në rastin 2 me dhe pa përdorimin e 

sistemeve fotovoltaike [2]. 
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Tabela 15. Kosto e investimit të sistemit fotovoltaik  në total të marra nga programi [2]. 

Degradimi mesatar i energjisë i moduleve PV është 0.50 % 

Kostot fikse vjetore janë 46,80 € 

Investimi i përgjithshëm është 3,460.00 € 

Kostot specifike të investimeve të sistemit PV (CapEx / kWp) janë 1.460.00 €/kWp 

Periudha e analizës së përfitimit është 20 vite 

Tarifa nxitëse është 0.12900 €/kWh 

Çmimi i blerjes së energjisë elektrike është 0.28000 €/kWh 
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7. PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET 

7.1 Krahasimi i rezultateve nga dy rastet 

Në përpjekje për mbulimin e 40% të konsumit të energjisë elektrike për të dy rastet, rasti pa 

përdorimin e baterisë dhe rasti me përdorimin e baterisë kemi arritur disa rezultate. Më poshtë 

janë paraqitur këto krahasime në vlera përkatëse. 

Krahasimet teknike për dy rastet: 

Tabela 16. Detajet e furnizimit me energji nga ana teknike [2]. 

 
Pa përdorimin e 

baterisë 

Me përdorimin e 

baterisë 

Konsumi vjetor i energjisë 25000 kWh 26876 kWh 

Gjenerimi vjetor i energjisë 2.394 kWh 2.298 kWh 

Futja në rrjet 474 kWh 450 kWh 

Blerja e energjisë elektrike 23.080 kWh 25.027 kWh 

Vetë konsumi 1.920 kEh 1.849 kWh 

Kuota e vetë konsumit (në% të energjisë PV) 80.2 % 80.4  % 

Kuota e vetë-mjaftueshmerisë (konsumi i 

energjisë në%) 
7.7 % 6.9 % 
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7.2 Krahasimi ekonomik për dy rastet 

Tabela 17. Detajet e kostos investive [2]. 

 Pa përdorimin e 

baterisë 

Me përdorimin e 

baterisë 

Kostot e blerjes së energjisë elektrike janë 

shmangur në vitin e parë 

538 € 518 € 

Kursimet totale pas 20 vitesh 10.951 € 10.362 € 

Kostot e blerjes së energjisë elektrike të 

evituara pas 20 vitesh 

14.217 € 13.686 € 

Të ardhurat totale nga furnizimi i rrjetit pas 

20 vitesh 

1.111 € 1.054 € 

Periudha e pritshme e amortizimit në vite 

(përafërsisht) 

6 6 

Kostoja e prodhimit të energjisë elektrike mbi 

20 vjet (përafërsisht) 

0.096  €/kWh 0.100 €/kWh 

Kthimi vjetor 12.51 % 11.84% 

Investimi i përgjithshëm është 3.120.00 € 3.460.00 € 

Kostot specifike të investimeve të sistemit PV 

(CapEx/kWp) janë 

1.300.00 €/kWp 1.430.0 /kWp 

 

Periudha e kthimit të investimeve për Rastin 1 pa përdorimin e baterisë dhe Rastin 2 me 

aplikimin e baterisë 

1. 312000€-12.51%=39031.2 €  

312000€/39031.2€= 8 vite  

2. 346000€-11.84%=40966.4 €       

346000€/40966.4€= 8.5 vite  
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Kthimi investimeve tek rasti 1 duke u bazuar në analizën ekonomike në tabelën e lartshënuar 

është bërë për 8 vite, ndërsa tek rasti 2 kthimi i investimeve është bërë për 8.5 vite. 

Duke u bazuar në kalkulimet dhe analizën e bërë për te dy rastet kemi ardhë në përfundim se 

rasti 1 (pa integrimin e baterisë) të jetë më ekonomike dhe profitabil sesa rasti 2 (me integrimin e 

baterisë). Rasti 2 del të jetë jo i përshtatshëm dhe profitabil për rastin e objektit tonë të shqyrtuar 

dhe analizuar atëherë në objekt do të instalohet sistemi fotovoltaik i integruar në rrjet pa 

integrimin e baterisë. 
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