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Abstrakt 

Binjaku digjital paraqet binjakun apo shëmbëlltyrën e një objekti frymor apo jo 

frymor në platformën digjitale (kompjuterike). Kjo shëmbëlltyrë përfitohet nga metodat 

e modelimit matematikor apo duke përdorur sensorët për të grumbulluar të dhënat të cilat 

regjistrohen në kompjuter dhe krijohet një model. Arsyeja e krijimit të binjakut digjital 

është lehtësimi i testimeve të ndryshme, njohja më e mirë e një sistemi dhe parashikimi 

për gjendjen e sistemit. Qëllimi në këtë punim ka qenë që të zhvillohet platforma 

elektronike për ndërlidhje me sistemet PLC për testim të programeve të automatizimit, 

për shkak se ndonjëherë nuk mund të kemi qasje të drejtpërdrejtë në makina apo shkaqeve 

të tjera. Më pas janë modeluar disa sisteme reale fizike dhe është bërë testimi i tyre. Së 

pari është shpjeguar koncepti i binjakut digjital, pastaj kemi vazhduar me realizimin e 

platformës elektronike. Pasi është realizua platforma elektronike, janë bërë disa modele 

për testim me metodat dhe standardet industriale të komandimit në teknikën PLC. Në 

industri sinjalet që përdoren kryesisht mund ti grumbullojmë në digjitale, analoge, hibride 

(analoge dhe digjitale) si dhe komunikimi në rrjetë. Secili rast është punuar nëpërmjet 

platformës elektronike. Pasi janë realizuar binjakët digjital është bërë testimi i binjakut 

digjital në ndonjë PLC industriale së bashku me programin përkatës. Në fund është 

paraqitur shembulli praktik i modelimit dhe testimit të binjakut digjital në një makinë 

industriale. 

 

 
Fjalët kyçe: Binjaku Digjital, Simulim, PLC, elektronikë, programim, sistemet reale të 

automatizimit, Model-in-the-Loop (MIL), Software-in-the-Loop (SIL), Hardware-in-the- 

Loop (HIL), FAT (factory acceptance test). 
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Abstract 

The digital twin represents the twin or clone of human or non-human object on 

the digital platform. This copy is derived from mathematical modeling methods or using 

sensors to collect data that are recorded on a computer and a model is created. The reason 

behind the creation of the digital twin is to facilitate different testing, better knowledge 

of a system and forecasting the state of the system. The purpose of this paper was to 

develop electronic platforms for interconnecting PLC systems for testing automation 

programs, because sometimes we cannot have direct access to machines or other causes. 

Then some real physical systems are modeled and tested. First the concept of digital twin 

is explained, then we proceed with the realization of the electronic platform. After the 

electronic platform was implemented, several models were tested for testing with 

industrial control methods and standards in PLC technique. In the industry, the signals 

used are mainly digital, analog, hybrid (analog and digital) as well as network 

communication. Each case is worked out via the electronic platform. Once the digital 

twins have been realized, the digital twin is tested in any industrial PLC along with the 

respective software. Finally, a practical example of digital twin modeling and testing in 

an industrial machine is presented. 

 

 
Keywords: Digital Twin, Simulation, PLC, electronics, programming, real automation 

systems, Model-in-the-Loop (MIL), Software-in-the-Loop (SIL), Hardware-in-the-Loop 

(HIL), FAT (factory acceptance test). 



BINJAKËT DIGJITAL DHE ROLI I TYRE PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMEVE PËR AUTOMATIZIMIN E SISTEMEVE, 

                  IMPLEMENTIMI I TIJ NË NJË MAKINË REALE 

VI 

 
 

  

Lista e figurave 
Figura 1.1 - Modeli i përgjithshëm për binjakun digjital ............................................................... 7 

Figura 1.2 – Principi i sistemit harduerik me kartelet elektronike ................................................ 8 

Figura 2.1 - Ndërlidhja e kartelave në BUS ................................................................................ 11 

Figura 2.2 - 00_Main, a) kartela e projektuar për ndërlidhje të sistemit kontrollues me kartelat 

hyrëse/dalëse dhe b) kartela e realizuar ....................................................................................... 12 

Figura 2.3 - Lidhësja J2 nga 00_MAIN ...................................................................................... 13 

Figura 2.4 - Zgjedhja e grupit dhe anëtarit .................................................................................. 13 

Figura 2.5 – Drejtimi i porteve A, B dhe diagrami logjik i brendshëm ....................................... 15 

Figura 2.6 - Diagrami kohor i një shkrimi/leximi ....................................................................... 16 

Figura 2.7 – Shndërrimi i tensionit 12VDC në 5VDC ................................................................ 17 

Figura 2.8 - Koncepti i adresimit për përzgjedhjen e qarkut për lexim (shkrim) ........................ 18 

Figura 2.9 - 01_DI8_24_PNP_NPN, kartela për hyrje digjitale 24VDC, lloji PNP dhe NPN i 

konfigurueshëm, dhe kartela e realizuar ...................................................................................... 18 

Figura 2.10 - Qarku për sinjalin hyrës digjital............................................................................. 19 

Figura 2.11 - 02_DI8_230, kartela për hyrje digjitale tensioni i lartë 230 VAC, dhe kartela e 

realizuar ....................................................................................................................................... 20 

Figura 2.12 - Qarku hyrës për 02_DI8_230 ................................................................................ 21 

Figura 2.13 - Diagrami logjik për qarkun 74HC273 të daljeve logjike ....................................... 22 

Figura 2.14 - Qarku për një dalje digjitale PNP .......................................................................... 22 

Figura 2.15 - Qarku për një dalje digjitale NPN.......................................................................... 23 

Figura 2.16 - 03_DO8_24_PNP, kartela për dalje digjitale 24VDC, tipi PNP dhe kartela e 

realizuar ....................................................................................................................................... 24 

Figura 2.17 - 04_DO8_24_NPN, Daljet digjitale 24VDC, tipi NPN dhe kartela e realizuar ...... 24 

Figura 2.18 – 05_DO8_RLY, daljet rele të thata, modeli 3D dhe e realizuar ............................. 26 

Figura 2.19 - 06_DO8_SSR, daljet solid state relay tension alternativ, modeli 3D dhe e realizuar 

......................................................................................................................................................26 

Figura 2.20 - Kartela analoge hyrëse EVAL-AD-7616 ............................................................... 27 

Figura 2.21 - Kartela analoge dalëse EVAL-AD5360 ................................................................ 28 

Figura 2.22 - Një paketë e MODBUS ASCII mesazhit ............................................................... 29 

Figura 2.23 - Diagrami i gjendjeve për transmetim MODBUS ASCII përshtatur nga [9] .......... 29 

Figura 3.1 - Diagrami ciklit të punës ........................................................................................... 31 

Figura 3.2 - Pamja e programit për binjakun digjital - shembulli i lurës ..................................... 35 

Figura 3.3 - Pamja e vizualizimit për kufitarët e konfigurueshëm .............................................. 37 

Figura 3.4 - Enkoderi i konfigurueshëm në shembullin e lurës ................................................... 38 

Figura 4.1 - Testimi i binjakut digjital ......................................................................................... 40 

Figura 4.2 - Diagrami kohor i busit për lexim dhe shkrim për adresa të ndryshme .................... 41 

Figura 4.3 - Diagrami kohor i zmadhuar të qasjes së busit të adresimit ...................................... 41 

Figura 4.4 - Diagrami kohor për daljen e enkoderit .................................................................... 42 

Figura 5.1 - Matja e temperaturës ............................................................................................... 44 

Figura 5.2 - Modeli i DC motorit ................................................................................................ 46 

Figura 5.3 - Bllok diagrami funksional i qarkut AD7616 (Analog Devices) .............................. 50 

Figura 5.4 - Diagrami kohor SPI për leximin e të dhënave të qarkut AD7616 (Analog Devices) 

......................................................................................................................................................52 

Figura 5.5 - Vendet e lidhjeve për përdorim me dhe pa USB ..................................................... 53 

Figura 5.6 - Regjistrat të ndërlidhur me secilin kanal (Analog Devices) .................................... 54 

Figura 6.1 - Diagrami kohor i nxehësit me konstantë kohore 5s ................................................. 57 



BINJAKËT DIGJITAL DHE ROLI I TYRE PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMEVE PËR AUTOMATIZIMIN E SISTEMEVE, 

                  IMPLEMENTIMI I TIJ NË NJË MAKINË REALE 

VII 

 
 

  

Figura 6.2 - Diagrami kohor për ngasje të DC motorit ............................................................... 58 

Figura 7.1 - Rregullatori ON/OFF me histerezë .......................................................................... 62 

Figura 7.2 - Rregullatori PID impulsiv ....................................................................................... 63 

Figura 8.1 - Rregullimi i temperaturës me rregullator rele me konstantë kohore 20s ................. 65 

Figura 8.2 - Rregullimi i temperaturës me rregullator PWM ...................................................... 66 

Figura 9.1 - Komunikimi mes dy PLC apo kartelës në distancë ................................................. 67 

Figura 9.2 - Binjaku digjital me komunikim dhe kartelat hyrje/dalje ......................................... 68 

Figura 9.3 - Binjaku digjital vetëm me komunikim .................................................................... 69 

Figura 9.4 - Funksioni që thirret për komunikim klient .............................................................. 69 

Figura 9.5 - Parametra për adresim për MODBUS server .......................................................... 70 

Figura 9.6 - Principi i punës së programit FACTORY I/O ......................................................... 71 

Figura 9.7 - Hyrje/daljet për programi merr dhe vendos ............................................................. 72 

Figura 9.8 - Ambienti i simulimit si dhe pamje nga programi i binjakut digjital ........................ 74 

Figura 10.1 - Makina me program të testuar në binjakun digjital ............................................... 77 

Figura 10.2 - Testimi i binjakut digjital para montimit në makinë a) vizualizimi, b) pjesa 

harduerike .................................................................................................................................... 78 



BINJAKËT DIGJITAL DHE ROLI I TYRE PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMEVE PËR AUTOMATIZIMIN E SISTEMEVE, 

                  IMPLEMENTIMI I TIJ NË NJË MAKINË REALE 

VIII 

 
 

  

Lista e tabelave 
Tabela 1 - Përshkrimi i lidhësve në kartelën 00_MAIN .............................................................. 12 

Tabela 2 - Lidhëset për kartelën 01_DI8_24_PNP_NPN ............................................................ 19 

Tabela 3 - Lidhëset për kartelën 02_DI8_230 ............................................................................. 21 

Tabela 4 – Lidhëset për kartelën 03_DO8_24_PNP ................................................................... 22 

Tabela 5 - Lidhëset për kartelën 04_DO8_24_NPN ................................................................... 23 

Tabela 6  - Lidhëset për kartelën 05_DO8_RLY ........................................................................ 25 

Tabela 7  - Lidhëset për kartelën 06_DO8_SSR ......................................................................... 27 

Tabela 8 - Konstantat kohore të disa proceseve të ndryshme [10] .............................................. 49 

Tabela 9 - Përshkrimi i lidhjeve në kartelën AD7616 ................................................................. 51 

Tabela 10 - Përshkrimi i lidhjeve për përdorim me dhe pa USB................................................. 52 

Tabela 11 – Tabela e bitave për komunikimin me SPI ................................................................ 54 

Tabela 12 - Bitat për zgjedhjen modit ......................................................................................... 55 

Tabela 13 - Adresimi për grup dhe kanal .................................................................................... 55 

Tabela 14 - Lista e sinjaleve hyrëse dhe dalëse ........................................................................... 79 



1 

BINJAKËT DIGJITAL DHE ROLI I TYRE PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMEVE PËR AUTOMATIZIMIN E SISTEMEVE, 

                  IMPLEMENTIMI I TIJ NË NJË MAKINË REALE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 Hyrje 

Fabrikat e mençura është trendi më i fundit global ku në Gjermani është emërtuar 

si Industria 4.0, kurse në Kinë me emërtimin Made in China 2025. Arsyeja e emërtimit të 

tillë ndërlidhet me revolucionin e katërt industrial. Industria 4.0 e krijon të ashtuquajturën 

“fabrika e mençur”. Fabrikat e tilla janë modulare të strukturuara, të cilat i monitorojnë 

proceset fizike me anë të sistemeve kompjuterike, duke krijuar një kopje virtuale të botës 

fizike dhe duke marrë vendime të decentralizuara. Me anë të "Internetit të gjërave" (ang. 

Internet of Things), sistemet kompjuterike komunikojnë mes vete dhe bashkëpunojnë me 

njëra tjetrën dhe me njerëzit në kohë reale, si në rrjetë të brendshme ashtu edhe në atë të 

jashtme. 

Koncepti binjakët digjital është koncept i ri. Në këtë punim do të shpjegohet ky 

koncept dhe përdorimi i saj në fusha të ndryshme. Do të projektohen dhe zhvillohen 

binjakët digjital për sisteme me informata diskrete, të vazhduara, hibride dhe në rrjetë. 

Synimi do të jetë që binjakët digjital të punojnë në kohë reale dhe të jetë e mundur lidhja 

e tyre me njësi kontrolluese (dirigjues të programueshëm logjik, apo në ang. 

programmable logic controllers të referuar shpesh me shkurtesën PLC) sikurse e 

platformës reale. Ata do të jetë e mundur të përdoren për zhvillimin e pjesës programore 

për PLC në fazat fillestare të zhvillimit të projekteve të automatizimit të proceseve, ku 

programet mund të testohen, kontrollohen dhe të korrigjohen gabimet gjatë projektimit. 

Arsyeja e kësaj është e dyanshme, me këtë zvogëlohen gabimet që mund të shkaktohen 

gjatë testimit në pajisje reale, ku mund të ketë dëme materiale ose njerëzore, ose sistemi 
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është i atillë ku nuk mundemi të bëjmë prova të mjaftueshme. Kjo pritet të rritë 

produktivitetin dhe të shkurtojë kohën e dorëzimit. 

Pasi që pjesa informative e binjakut digjital do të jetë e njëjtë me atë të sistemit 

real ai mund të lidhet paralel me pjesën e komandimit dhe të përdoret për qëllime të 

monitorimit dhe diagnostikimit, apo për qëllime të përditësimit të binjakut digjital. 

Binjakët digjital do të jenë të mundshëm të përdoren edhe për qëllime edukative 

dhe arsimore, me rëndësi edhe të përdorimit në zhvillimin e modeleve për sisteme të 

ndryshme (vetë binjakët digjital), edhe në fazën e programimit të PLC-ve për qëllime të 

automatizimit të sistemeve pa pasur nevojë të investimit të kushtueshëm në llojllojshmëri 

të sistemeve reale. 

Vizualizimi do të jetë pjesë përbërëse e binjakëve digjital, por pa kritere të ashpra 

për punë në kohë reale. 

Kjo platformë mund të shërbej për trajnimin e stafit manipulues. E mira e kësaj 

është se këtu gabimet tolerohen, ngase nuk ka ndikim direkt në pajisje që mund të 

shkaktojë prishje apo lëndim të personave fizik. 

Vlen të theksohet që ky koncept nuk përfundon vetëm me sistemet e 

automatizimit. Në vitet në vijim këtë koncept do ta shohim në ta gjitha anët e jetës, ku do 

të krijohen komplet modele të qyteteve. Me anë të kësaj do të analizohen më mirë të 

dhënat e grumbulluara dhe përpunimi i tyre do të jetë më i lehtë, ku më pas do të bëhen 

optimizimet dhe korrigjimet. 

 

 
1.1 Industria 4.0 

Revolucioni industrial i parë ka filluar së pari në Britani ku ka filluar të kalohet 

nga fuqia njerëzore dhe ajo kafshore në fuqinë e avullit dhe të ujit. Më vonë revolucioni 

i dytë industrial ka filluar kur kanë filluar të përdoren makina më djegie të brendshme tek 

makinat e prodhuara nga kompania Ford. Revolucioni i tretë paraqet kalimin në elektronik 

si dhe përdorimin e kompjuterëve në prodhimet automatike. Ndërsa tani mund të themi 

se jemi duke e përjetuar revolucionin e katërt [1]. Emërtimet që u përmendën në hyrje ku 

secili shtet i ka emërtuar planet e tij për të avancuar industrinë janë të ndryshme, me 
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ndryshime të vogla në brendësi, ndërsa qëllimi kryesor është që të ofrohen shërbime më 

kualitative dhe më të shpejta në krahasim me konkurrencën. 

Industria 4.0 në tërësi përmban shumë koncepte dhe degë të ndryshme të cilat e 

përbëjnë si tërësi. Qëllimi i këtij trendi është që të lehtësohet puna prej idesë deri në 

zhvillimin e produktit final si dhe kthimi i produktit në riciklim. 

Mund të merret shembull prodhimi i një biçiklete me timon të përshtatur [2]. Këtu qëllimi 

është që ideja për një produkt të ri të materializohet në produkt final. Për këtë qëllim duhet 

të gjinden prodhuesit të cilët duhet ti plotësojnë disa kushte si realizueshmërinë, kohën, 

çmimin, sigurinë që e drejta autoriale e projektit të mos kopjohet. Sistemi duhet të 

rregullon tenderimin e këtij produkti i cili duhet të krijoj sigurinë që produkti nuk do të 

kopjohet, në të njëjtën kohë fabrika duhet të parashikoj sa kohë i duhet që ta përshtat 

linjën për prodhim. Në bazë të kritereve të cilat i kërkon investuesi gjendet prodhuesi i 

cili mund të fillojë prodhimin. 

Industria 4.0 ka degëzime të shumta të cilat i përmban në vete, ku përfshihet infrastruktura 

e prokurimit me kërkesa dhe oferta, siguria në teknologjinë informatike, fabrika të 

modernizuara me sistem kompjuterik dhe robotikë, pjesën e pas dorëzimit të produktit 

(IoT), shkollimin ose trajnimin, etj. 

Me anë të kësaj forme arrihet shpejtësi më e madhe e prodhimit, çmime më të lira në 

krahasim me konkurrencën e cila shfrytëzon fuqinë njerëzore. Qëllimi është që të arrihet 

shpejtësia që konkurrenca mos të ketë kohë të përshtat linjën e saj për prodhim të ri të 

kopjes së produktit origjinal e cila do ta mundte me fuqi punëtore, në të njëjtën kohë 

prodhimi do të jetë më kualitativ në krahasim me prodhim të punës së dorës. Kjo i 

ndihmon prodhuesit që derisa konkurrenca e përshtat linjën e saj për prodhim, ai të del 

me ide të reja gjegjësisht prodhimi i vjetër do të jetë demode. 

Me këtë teknologji do të zëvendësohet në maksimum fuqia punëtore dhe do të zvogëlohen 

shpenzimet për prodhim. Në këto fabrika s’do të ketë nevojë për ndriçim d.m.th. prodhimi 

mund të bëhet në ndriçim zero. Nuk do të ketë nevojë për nxehje ose ftohje, vetëm për 

nevojat e makinave. Linjat do të mund të ndryshojnë në kohë minimale për t’iu përshtatur 

prodhimit të ri pa pasur nevojë për investime të mëdha ose ndryshim të komplet linjës së 

prodhimit. 
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Shtrohet pyetja nëse vazhdohet me këtë trend të zhvillimit ku do të zëvendësohen njerëzit 

me makinat robotë, çka do të ndodhë me mirëqenien njerëzore që do të mbesin pa punë! 

Këtu vlen të theksohet se me teknologjitë e reja do të hapen vende të reja të punës 

kryesisht në fushën e teknologjisë informative, inteligjencës artificiale, analizat për “big 

data” (do të shpjegohet më vonë), etj. Gjithashtu mendohet që të krijohet një fond ku 

secili prodhues do të kontribuoj me të holla ndërsa qytetarët do të gëzojnë të ardhura 

mujore të paracaktuara. Arsyeja e krijimit të këtij fondi është që të mos krijohet vakum i 

mos blerjes së produkteve për shkak të mungesës së të ardhurave. 

 
 

1.2 IoT komerciale dhe IoT industriale 

Interneti i gjërave sipas [3] në përgjithësi, paraqet një sistem sensorësh, 

aktuatorësh dhe objekte të ndryshme të lidhura në mes vete në një rrjetë globale. Qëllimi 

i kësaj është që të ndërlidhen gjërat e përditshme dhe industriale që të kenë mundësi të 

kontrollohen më lehtë, të programohen dhe të kenë mundësin të komunikojnë në mes 

vete. 

IoT ndahet në dy pjesë, në komerciale dhe industriale [4]. Në pjesën komerciale janë 

pajisjet të cilat mund të vishen me anë të rrobave ose gjërat që na rrethojnë në 

përditshmëri, kryesisht shtëpiake. Ndërsa, ato industriale janë pajisjet që përdoren në 

industri, mjekësi, ushtri, etj. IoT industriale duhet të ketë më shumë siguri dhe lidhje të 

sigurt në krahasim me atë komerciale. Me paraqitjen e IoT krijohet një grumbull i madh 

i të dhënave që duhet të menaxhohet, të cilat nuk mund të menaxhohen si më parë, ngase 

do të krijohen shumë të dhëna si nga rrjetet sociale ashtu nga pajisjet. Këtu paraqitet termi 

Big Data – “të dhëna të mëdha” e cila përbëhet nga bashkësia e karakteristikave vëllimit, 

larmisë, shpejtësisë dhe ndryshueshmërisë (angl. volume, variety, velocity, and/or 

variability 4V) të cilës i duhet një arkitekturë e shkallëzuar për ruajtje efikase, manipulim 

dhe analizim [5]. 

Përfitimet e këtij sistemi do të jenë të dy anshme, ana e konsumatorit do të ketë informata 

të llojllojshme dhe kontroll mbi pajisjet, ndërsa ana e prodhuesit do të ketë mundësin të 

vëzhgoj prodhimin e tij edhe pasi të dorëzohet tek blerësi, ku me këto informata mund ta 

përmirësojë produktin dhe të ketë produkte më kualitative me më pak defekte. 
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Në mesin e këtyre informatave të shumta, qasja e deritanishme për menaxhim të të 

dhënave nuk mund të ketë sukses, për këtë arsye do të ketë aplikim të inteligjencës 

artificiale e cila do ti rendis informatat e nevojshme. 

Një përfitim tjetër është se me grumbullimin e shumë të të dhënave do të kemi më shumë 

informata për procese të ndryshme fizike. Gjithashtu edhe tek makinat pasi të vendosen 

sensorët e mençur bëhet grumbullimi i të dhënave të cilat mund të na ndihmojnë për 

prishjet që mund të ndodhin apo për mirëmbajtje. Me anë të këtyre të dhënave mund të 

krijohet modeli virtual në kompjuter i cili do të na ndihmojë për krijimin e pajisjeve më 

kualitative. Këtu paraqitet termi Binjaku Digjital, i cili do të jetë një kopje virtuale e 

modelit real. 

 

 
1.3 Binjaku digjital 

Binjaku Digjital (BD) i një makine është kopje digjitale e asaj makine me të gjitha 

karakteristikat e saj si struktura dhe dinamika e makinës [6]. Shembull i kësaj mund të 

merret prodhimi i një veture e cila është e pajisur me mijëra sensorë, me anë të cilave 

prodhuesi bënë grumbullimin e të dhënave në lidhje me makinën. Me grumbullimin e 

këtyre informatave krijohet BD i makinës reale. Koncepti i BD është shumë i rëndësishëm 

për sektorin e prodhimit dhe internetin e gjërave (IoT) për shkak se lejon analizimin e të 

dhënave të mëdha (Big Data), përcakton rekomandime dhe avancime për makinat e reja 

[7]. 

Koncepti BD është i bazuar në të dhënat që merren nga proceset fizike, gjithashtu 

bazohet edhe në projektimin e bazuar në modelim (angl. Model-Based Design). 

Projektimi i bazuar në modelim realizohet pasi janë marrë parasysh karakteristikat e 

sistemit, kërkesat dhe testimet. Para se të realizohet projekti në produktin final së pari 

duhet të kryhen disa teste. Në vazhdim janë dhënë disa sqarime për këto teste të cilat janë 

të nxjerra nga koncepti V-model [8]. 

MIL – Model in the loop (modeli në lak), paraqet testimin e sistemit para se të vendoset 

në pajisjen harduerike. Këto testime bëhen në programin simulues si p.sh. 

MATLAB/Simulink. 
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SIL - Software in the loop (softueri në lak), paraqet testimin e kodit të gjeneruar nga 

simulimi i mëhershëm, i cili testohet ngjashëm në programin simulues. 

PIL - Process in the loop (procesi në lak), paraqet testimin pasi që është gjeneruar kodi 

për platformën e paracaktuar, ku mund të shihen problemet e kompajllerit për platformën 

adekuate. 

HIL - Hardware in the loop (hardueri në lak), paraqet testimin në kohë reale të kodit të 

instaluar në pajisje, ku mund të testohet sistemi. 

Qëllimi i këtij punimi është që të krijohet platforma elektronike me standarde industriale 

për lidhje me PLC. Kjo platformë elektronike së bashku me mikrokontrollerin do ta 

formojnë tërësinë harduerike për simulim të BD. Punimet të cilat janë analizuar gjatë 

hartimit të këtij materiali, kryesisht kanë përdorur platforma të gatshme harduerike për 

testim të cilat kanë kosto të lartë ose janë shfrytëzuar modele të gatshme nga laboratorët. 

Kryesisht punimet janë koncentruar në pjesën teorike me simulim kompjuterik dhe 

vëzhgim të rezultateve. Hyrjet dhe daljet digjitale do të jenë sipas standardit të teknikës 

PLC me mundësi PNP dhe NPN dhe sinjalet analoge. 

Në këtë mënyrë mund të testohet programi i PLC-së i krijuar për një makinë specifike, pa 

pasur nevojë të lidhet drejtpërdrejtë me makinën. Në këtë formë evitohen gabimet në 

teren, ngase kemi lloje të ndryshme të proceseve dhe secila i ka rreziqet e veta. Dy 

kryesoret janë jeta e njeriut dhe dëmet materiale. 

Në figurën 1.1 është paraqitur bllok diagrami i një sistemi të PLC-së i ndërlidhur me 

binjakun digjital. Binjaku digjital përmban modelin e makinës i cili është i vendosur në 

ndonjë mikrokontroller ose kompjuter, hyrjet digjitale/analoge, daljet digjitale/analoge, 

komunikimin dhe vizualizimin. 
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Figura 1.1 - Modeli i përgjithshëm për binjakun digjital 

 

 

1.4 Objektivat dhe qëllimi 
 

Me këtë punim do të adresohet koncepti i binjakëve digjital për simulim të 

proceseve të ndryshme dhe përdorimi i tyre në procesin e zhvillimit të programeve për 

sistemet rregulluese industriale reale, gjegjësisht për PLC. 

Punimi përbehet nga pjesa softuerike dhe harduerike. Në pjesën softuerike do të 

realizohet modeli për simulim. Pjesa e softuerit do të jetë e vendosur në ndonjë 

mikrokontroller ose mund të jetë kompjuterë, të cilat kanë qasje në periferi për kontrollim 

të hyrje/daljeve. Programi duhet të jetë i shpejtë në përpunim në mënyrë që mos të ketë 

vonesa kohore për shkak që ti afrohet sa ma shumë modelit real. Në program duhet të jetë 

i përfshirë komunikimi për vizualizim me ndonjë standard industrial, prej të cilit nuk 

priten performanca të shpejta të komunikimit. Kjo nevojitet për parametrizim dhe 

vizualizim. 

 

Pjesa harduerike duhet të jetë modulare, me mundësi të zgjerimit në bazë të busit. 

Ndërlidhja me PLC duhet ti ketë karakteristikat sipas standardeve që shfrytëzohen në 

praktikë, tensioni elektrik komandues duhet të jetë 24VDC ose 230VAC. Hyrjet duhet të 

kenë mundësi për lexim të sinjaleve të shpejta. Daljet duhet të kenë mundësi për lidhje 

me kontakt të thatë (llojit dalje rele) ku mund të lidhet tensioni 24VDC ose 230VAC, 
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dalje të shpejta (llojit transistor) me mundësi të sinjalit PNP ose NPN, si dhe dalje të 

shpejta për tension 230VAC (llojit SSR). 

Ndërlidhja mes busit dhe hyrje/daljeve me PLC duhet të jetë e izoluar 

galvanikisht. Kartelat që shërbejnë për hyrje/dalje duhet të kenë mundësin e adresimit dhe 

zgjedhjes së grupit. 

 

Në figurën 1.2 është paraqitur sistemi harduerik me kartelat elektronike për qëllim 

të simulimit të binjakut digjital, ndërsa në kapitullin 2 do të bëhet projektimi dhe sqarimi 

i secilës kartelë. 

Busi duhet të ketë ndërlidhjen për kontroll dhe për të dhëna. Në të njëjtin bus 

duhet të ketë transmetim të dhënash në lidhje me hyrjet dhe daljet, përgjithësisht busi 

duhet të jetë 16 bitësh, 8 bit për kontrollë dhe 8 bitë për të dhëna. Ky bus duhet të jetë me 

tension elektrik 5VDC dhe në raste specifike mund të shndërrohet për logjikën 3.3VDC 

për sisteme që punojnë me këtë tension. Ndërlidhja mes kartelave do të jetë me kabllo me 

lidhje që mund të kyçet ose ç‘kyçet lehtë. Ndërsa ndërlidhja me PLC duhet të jetë e 

mundur nëpërmjet borneve të cilat mund të kyçen ose ç’kyçen nga kartela elektronike. 

Përcaktimi i adresave për kartela duhet të jetë e mundur nëpërmjet zgjedhjes së 

ndërprerësve që do të jenë të montuar në kartelën elektronike. 

 

 

 

Adresimi Adresimi 

 
 

Figura 1.2 – Principi i sistemit harduerik me kartelet elektronike 

Ndërlidhja me bus Ndërlidhja me bus Ndërlidhja me bus 

Ndërlidhja me uP ose PC Hyrjet e izoluara Daljet e izoluara 

Hyrjet   nga  daljet  e    PLC Daljet  për  hyrje në  PLC 

Sistemi uP ose PC Komunikimi 

Vizualizimi 
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Protokolli i komunikimit për vizualizim me binjakun digjital do të bazohet në 

ndonjë standard industrial që është dëshmuar në praktikë. Komunikimi duhet të bëhet në 

atë mënyrë që edhe nëse ndërpritet komunikimi, simulimi të mund të vazhdojë në 

binjakun digjital pa ndërprerje të punës. Protokolli i komunikimit duhet të ketë mundësin 

e përcaktimit të vlefshmërisë së paketave të marrura ose të dërguara për shkaqe sigurie. 

Me anë të këtij punimi pritet që procese të ndryshme të automatizimit të simulohen 

dhe vizualizohen me binjak digjital, si dhe të rregullohen me pajisje profesionale 

industriale sikurse të ishin procese reale. 
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2 Projektimi dhe realizimi 

platformës elektronike 

 

 

Në ditët e sotme ekzistojnë platforma të ndryshme për simulim dhe testim, nga 

ato softuerike, harduerike, dhe të dyja së bashku. 

Testimi softuerik bëhet me anë të simulatorëve të cilat janë të bëra enkas nga prodhuesi 

për testimin e PLC-së konkrete. Gjithashtu një lloj i testimit softuerik mund të jetë krijimi 

i funksioneve të procesit i cili është i vendosur si bllok i veçantë brenda PLC-së për ti 

plotësuar disa kushte që i nevojiten programit. 

Testimet harduerike mund të jenë nga më e thjeshta ku bëhet testimi me dorë duke ia 

plotësuar disa kushte për hyrje/dalje, deri në ato të përgatitura në formë autonome. 

 

Testimet e përziera janë ato ku softueri kontrollon harduerin për plotësim të kushteve të 

kërkuara për operim të programit të PLC-së. 

Që të mund të jenë testimet në kohë reale, programet do të shkruhen për 

mikrokontroller ashtu që të mos ketë vonesë kohore. Për ndërlidhje me PLC, janë 

projektuar pllakat elektronike me hyrje dhe dalje standarde industriale. Koncepti i 

ndërlidhjes është i paraqitur në figurën 2.1. 

Për ndërlidhje me PLC janë projektuar dhe realizuar shtatë pllaka elektronike, të 

cilat lidhen me hyrje daljet e PLC. Këto pllaka janë të lidhura në busin 8 bitësh, për shkrim 

dhe lexim. Në bus janë të integruar furnizimi për secilën kartelë, adresimi, dhe të dhënat. 

Në vazhdim do të diskutojmë për funksionin e secilës kartelë. Të gjitha kartelat janë 
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Komukinikim 

 
 

01_DI8_24_P 

NP_NPN 

 

 
05_DO8_RLY 

dizajnuar në programin CAD Proteus Design Suite. Së pari është bërë ndërlidhja e 

elementeve, ku më pastaj vendosja dhe renditja. Shumica e elementeve janë marr nga 

libraria e programit CAD, disa elemente janë krijuar, ndërsa modelet 3D për elementet e 

krijuara janë gjetur në internet. 

 

 

 

Furnizimi me energji    

   

  
 
 

 

 

 
Figura 2.1 - Ndërlidhja e kartelave në BUS 

 

 
BUS 

 
 
 

2.1 Kartela kryesore ndërlidhëse 00_MAIN 
 

Kartela 00_MAIN bënë ndërlidhjen e kartelave hyrëse dhe dalëse me kartelën 

kryesore për komandim. Në figurën 2.2 nën a) është paraqitur pamja 3D e projektuar në 

programin CAD, ndërsa nën b) është paraqitur kartela e realizuar fizikisht. Për lexim dhe 

shkrim të të dhënave diskrete janë dy porte. Njëri port është për adresim, ku zgjidhet lloji 

i kartelës, numri i grupit dhe numri anëtarit, ndërsa porti tjetër shërben për të dhëna. Nëse 

do të shfrytëzohet kartela për shkrim atëherë ky port shërben si dalje, nëse do të lexohet 

nga kartela atëherë ky port shfrytëzohet si hyrje. Gjithashtu në këtë kartelë janë të 

rezervuara lidhëset për kartelat analoge. Portet për ndërlidhje janë të projektuara për lidhje 

me pllakën zhvilluese Easy8051B dhe për DAQ Quanser, por gjithashtu mund të përdoret 

me secilin sistem mikrokontroller i cili punon me tensionin +5VDC. 

Të dhënat 

Adresimi 

 

 
00_MAIN 

 

 
uP - PC 

 

 
Vizualizim 
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Figura 2.2 - 00_Main, a) kartela e projektuar për ndërlidhje të sistemit kontrollues me 

kartelat hyrëse/dalëse dhe b) kartela e realizuar 

 

 
Në tabelën 1 janë të dhëna përshkrimet dhe funksionet e secilit lidhës që janë të vendosur 

në kartelën kryesore për ndërlidhje të hyrjeve, daljeve dhe sistemit mikrokontrollues. 

 

 
Tabela 1 - Përshkrimi i lidhësve në kartelën 00_MAIN 

 

Lidhëset Përshkrimi 

J2 Busi kryesor për ndërlidhje të kartelave 

J11 

J21 Porti për lexim dhe shkrim të të dhënave 

J12 

J22 
Porti për adresim 

J13 

J23 
Porti për kontroll në hyrjet analoge 

J14 

J24 Porti për kontroll në daljet analoge 

J9 Lejimi i furnizimit të porteve me tension +5VDC të kartelës 

J50 Aktivizimi i pinit ENABLE të kartelave dalëse me tension 

permanent, ose me anë të mikrokontrollerit 

J5 Porti për ndërlidhje në hyrjet analoge 

J3 Porti për ndërlidhje në daljet analoge 

J4 Daljet analoge të kartelës të lidhura me J1A dhe J1B 

J1A 

J1B 
Daljet analoge 

a) b) 
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Konfigurimi i lidhëses J2 është i paraqitur si në figurën 2.3: 
 

 
 

Bajti për adresim 
 

 
Shkrim/Lexim Grupi Anëtari 

 

   
 

GND RES WR RD A5 A4 A3 A2 A1 A0 

VCC RES D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

Furnizimi 
 

Bajti për të dhënat 
 

Figura 2.3 - Lidhësja J2 nga 00_MAIN 

 

 

Në figurën 2.3 nga bajti për adresim zgjedhet WR për shkrim ose RD për lexim, ndërsa 

zgjedhja e grupit (A5, A4, A3) dhe anëtarit (A2, A1, A0) bëhet me vlera numerike oktale, 

pasi që janë konfiguruar DIP1 dhe DIP2 nga kartelat për shkrim dhe lexim. 

Në figurën 2.4 paraqitet se si duken DIP ndërprerësit për zgjedhje të grupit dhe anëtarit. 
 

 

 

 

Figura 2.4 - Zgjedhja e grupit dhe anëtarit 

 

 
Grupi mund të zgjedhet nga 0 deri në 7, njëjtë është edhe për anëtarin. Si shembull marrim 

zgjedhjen e kartelës dalëse duke zgjedhur vetëm bitin për shkrim WR = 1 dhe adresa 031 

në formë oktale, ku 3 është grupi, 1 anëtari. Më poshtë është dhënë kodi për funksionin e 

shkrimit në dalje. 



14 

BINJAKËT DIGJITAL DHE ROLI I TYRE PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMEVE PËR AUTOMATIZIMIN E SISTEMEVE, 

                  IMPLEMENTIMI I TIJ NË NJË MAKINË REALE 
 
 

 

// Burimi i kodit: 01.1 -Code\03. Diskrete\03.01.01. Modi 

Hapje, Mbyllje\uC_Code\00_uC_code.uvproj 

// 

// aktivizimi i portit për adresim duke e ngarkuar vlerën 

P_ADDRESS = (address | 0xc0) & 0x7f; 

// e dhëna shkruhet në portin për të dhëna 

P_DATA = Qimage[address]; 

// pasi të shkruhet e dhëna çaktivizohet shkrimi 

P_ADDRESS = (address | 0xc0); 

// në fund shkruhen vlerat 0xff për gjendje gatishmërie 

P_ADDRESS = 0xff; 

P_DATA = 0xff; 

 

 

Shembulli i deklarimit të një informate është si në vazhdim: 

 

 
// Burimi i kodit: 01.1 -Code\03. Diskrete\03.01.01. Modi 

Hapje, Mbyllje\uC_Code\00_uC_code.uvproj 

// 

 

//  Deklarimi 

#define aX0Start 000 

// deklarimi i adresës, 0 në këtë rast 

#define bX0Start 0 

// deklarimi i adresës së bitit 

bit X0Start = 0; 

// biti që përdorët 

 

 

Ndërsa për lexim të kartelës hyrëse zgjedhet RD = 1 ndër grupi dhe anëtari është i 

ngjashëm si më lartë: 

 

 
// Burimi i kodit: 01.1 -Code\03. Diskrete\03.01.01. Modi 

Hapje, Mbyllje\uC_Code\00_uC_code.uvproj 

// 

 

P_ADDRESS = (address | 0xc0) & 0xbf; 

// e dhëna e lexuar nga busi ruhet në regjistrin për hyrje 

Iimage[address] = P_DATA; 

P_ADDRESS = (address | 0xc0); 

P_ADDRESS = 0xff; 

 

 

Shkrimi apo leximi i një bajti bëhet duke ngas qarkun 74HC245 (U2). Dalja e qarkut 

74HC245 (U2) është e lidhur me qarkun 74HC138 të kartelave hyrëse/dalëse për grupim. 
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Qarku 74HC245 shfrytëzohet si “buffer” ndërmjet mikrokontrollerit dhe kartelave të 

lidhura në bus. Ky qark mundëson komunikim asinkron ndërmjet porteve dhe përmban 

histerezë në hyrjet e saj, me një vonesë kohore 8ns. Portet A dhe B mundësojnë 

transferimin e të dhënave në dy drejtime. Përzgjedhja e kahjes bëhet nëpërmjet këmbës 

DIR, nëse aplikohet tensioni i lartë në hyrje drejtimi do të jetë nga B në A, përndryshe 

është nga A në B. Hyrja /OE mund të çaktivizojë portet A dhe B. Për adresim kahja duhet 

të jetë nga A në B, për të dhëna gjatë leximit të informatave nga kartelat kahja është nga 

B në A, ndërsa gjatë shkrimit kahja është nga A në B. Në figurën 2.5 është paraqitur 

drejtimi i porteve A, B sipas hyrjes DIR dhe diagrami logjik për një kanal. 

 

 
 
 
  

                                 A ≤ B A ≥ B 

Diagrami logjik (Logjika pozitive) 

 

  
 

Figura 2.5 – Drejtimi i porteve A, B dhe diagrami logjik i brendshëm 

 

 
Të gjitha këto kohëra janë të rendit nano sekonda. Nëse mblidhen të gjitha nuk mund të 

jenë më të mëdha se 1 μS për veprimin që do të kryhet për shkrim ose lexim të bajtit. Në 

8051 për ekzekutim të një instruksioni i nevojiten 12 pulse të clock-ut. Ta zëmë që 

frekuenca e oscilatorit është 12MHz atëherë: 

 

 
12 MHz / 12 = 1 MHz 

 
Një cikël i makinës është 1 / 12 MHz = 1 μs 
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Në figurën 2.6 është dhënë forma valore e diagramit kohor të shkrimit/leximit. Ku së pari 

shkruhet vlera e adresës në portin për adresim, më pastaj shkruhet bajti, apo lexohet bajti. 

Pasi përfundimit të operacionit, porti i adresës kthehet në pritje për adresimin e ardhshëm. 

 

 

 
 

b0 

 

b1 

 

b2 

 

b3 

 

b4 

 

b5 

 

b6 

 

b7 

 
 
 

 

Shkrimi i 

bajtit në 

portin për 

adresim 

 

Vendosja e 

të dhënave 

në bus 

 
Deselektimi i 

leximit 

 
 

Përfundimi 

 

Figura 2.6 - Diagrami kohor i një shkrimi/leximi 

 

 
Secila kartelë përmban qarkun që shndërron tensionin e hyrjes 12VDC në 5VDC si në 

figurën 2.7. Pasi të aplikohet tensioni furnizues në lidhësen J7, ndizet LED drita që 

njofton se në hyrje ekziston tensioni. Për shndërrim të tensionit është shfrytëzuar qarku 

LM1117-5.0 me tension hyrës maksimal 20VDC dhe me rrymë dalëse 800mA. 

Kondensatorët në hyrje dhe dalje shërbejnë për filtrim të tensionit dhe për largim të 

zhurmave. 

B
ajti 

A
d
re

sim
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Figura 2.7 – Shndërrimi i tensionit 12VDC në 5VDC 

 

 

2.2 Kartelat për hyrje digjitale 
 

Këto kartela shërbejnë për ndërlidhje me PLC ku daljet e PLC-së janë hyrje për 

binjakun digjital. Hyrjet janë të izoluara galvanikisht prej tensioneve të larta. 

Nga figura 2.8 mund të shihet se si do të jetë adresimi për qasjen në një kartelë hyrëse ose 

dalëse, ku me ngjyrë të gjelbër është paraqitur aktivizimi i hyrjeve dhe daljeve të qarqeve 

për përzgjedhje të qarkut për lexim ose shkrim. Ky vizatim paraqet adresimin për kartelat 

hyrëse si dhe për kartelat dalëse, ngase secila kartelë e përmban në vete këtë lloj të 

mënyrës së adresimit. Nëse te kartela është bërë lidhja e pinit të lidhjes J8 me RD, atëherë 

kartela do të shfrytëzohet për lexim të të dhënave. Bajti për adresim që formohet nga 

programi duhet të jetë në përputhje me ndërprerësit e adresës DIP1 dhe DIP2. 

Hyrjet në kartelën 01_DI8_24_PNP_NPN janë me mundësi të zgjedhjes PNP apo NPN, 

ku secilës hyrje veç e veç mund ti përcaktohet tipi PNP ose NPN. Pasi të aplikohet një 

sinjal digjital në hyrje ai kalon nëpërmjet optokaplerit i cili ka shpejtësi të rendit 1 Mbit/s 

ku dalja e tij lidhet me qarkun RC. Sinjali i ulët 5VDC i filtruar kalon nëpërmjet qarkut 

74HCT04. Ky qark përmban në vete shkrepësin e Schmittit dhe daljet e invertuara. Pasi 

të jetë zgjedhur kartela paraprakisht në hyrje të qarkut 74HCT245 arrin sinjali nga hyrja 

për tu transferuar në bus të komunikimit. Përshkrimi për lidhëset që janë në kartelën 

01_DI8_24_PNP_NPN është i dhënë në tabelën 2. Pamja vizuale e kartelës 

01_DI8_24_PNP_NPN është e paraqitur në figurën 2.9. 
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A7A6                                   
WR RD 

 

  A5 A4 A3 
 

                                       A2 A1 A0 

 

 

Figura 2.8 - Koncepti i adresimit për përzgjedhjen e qarkut për lexim (shkrim) 
 

 

 

 
Figura 2.9 - 01_DI8_24_PNP_NPN, kartela për hyrje digjitale 24VDC, lloji PNP dhe 

NPN i konfigurueshëm, dhe kartela e realizuar 

 

 

Në figurën 2.10 është dhënë skema elektrike e thjeshtësuar për hyrjen 24VDC për një 

kanal. Zgjedhësit DIP1 shërbejnë për përzgjedhje të grupit të kartelës, DIP2 për përcaktim 

J8 

E1 E2 E3 A B C E1 E2 E3 A B C 

74HCT138 74HCT138 
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74HCT245 

74HCT273 



19 

BINJAKËT DIGJITAL DHE ROLI I TYRE PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMEVE PËR AUTOMATIZIMIN E SISTEMEVE, 

                  IMPLEMENTIMI I TIJ NË NJË MAKINË REALE 
 
 

 

të anëtarit. Zgjedhësit DIP3 dhe DIP4 janë të lidhura për hyrjet pozitive dhe negative të 

qarkut izolues, ndërsa këmbët tjera janë të lidhura për DIP3 në tension pozitiv 24VDC 

dhe DIP4 në 0VDC. DIP3 dhe DIP4, shërbejnë për shndërrim të kartelës në hyrje për tipin 

PNP ose tipin NPN. 

 

 

 

 
Figura 2.10 - Qarku për sinjalin hyrës digjital 

 

 
Tabela 2 - Lidhëset për kartelën 01_DI8_24_PNP_NPN 

 

Lidhëset Përshkrimi 

J1 

J2 Busi kryesor për ndërlidhje të kartelave 

J3 Hyrjet për PNP, nëse përdoret kjo hyrje të gjitha vlerat në 

DIP3 duhet të jenë OFF dhe në DIP4 ON 

J4 Hyrjet për NPN, nëse përdoret kjo hyrje të gjitha vlerat në 

DIP4 duhet të jenë OFF dhe në DIP3 ON 

J5 Furnizimi me 24VDC 
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Kartela 02_DI8_230 është e paraqitur në figurën 2.11, në princip është e ngjashme me 

kartelën 01_DI8_24_PNP_NPN, vetëm që këtu tensioni hyrës është tension i lartë 

230VAC. Duhet pasur shumë kujdes gjatë punës ngase ky tension është i rrezikshëm. 

Nëse dëshirojmë që hyrja të jetë me N (zero) atëherë tek lidhësja duhet të ndërrohen 

vendet e telave mes veti. Në tabelën 3 janë të dhëna përshkrimet për secilën lidhëse të 

kartelës 02_DI8_230. 

 

 

 

 
Figura 2.11 - 02_DI8_230, kartela për hyrje digjitale tensioni i lartë 230 VAC, dhe 

kartela e realizuar 

 

 

Në figurën 2.12 është paraqitur skema elektrike për kartelën 02_DI8_230. Pasi në 

hyrje aplikohet tensioni alternativ, ky tension ridrejtohet për njërën periodë ku pas saj me 

anë të rezistorit të fuqisë i zvogëlohet tensioni. Me anë të kondensatorit bëhet filtrimi i 

hyrjes, ndërsa me zener diodë bëhet mbrojtja e qarkut izolues për tensione të larta. Në 

këtë kartelë izolimi galvanik është bërë me qark PC817. Ky qark në krahasim me qarkun 

6N136 është shumë më i ngadalshëm, pasi ky sinjal nuk pritet të jetë shumë i shpejtë, 

qarku PC817 mjafton për këtë aplikim. Dalja pas PC817 është e ngjashme me atë të 

kartelës 01_DI8_24_PNP_NPN. 
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Figura 2.12 - Qarku hyrës për 02_DI8_230 

 

 
Tabela 3 - Lidhëset për kartelën 02_DI8_230 

 

Lidhëset Përshkrimi 

J1 

J2 
Busi kryesor për ndërlidhje të kartelave 

J3 Hyrjet 230VAC, tetë bitësh, me izolim galvanik. 

J5 Furnizimi me 230VAC 

 

 
2.3 Kartelat dalëse digjitale 

 

Kartela 03_DO8_24_PNP, është kartelë dalëse e tipit PNP, ndërsa kartela 

04_DO8_24_NPN është e tipit NPN. Konfigurimi i këtyre kartelave është i ngjashëm me 

ato hyrëse, për grup dhe adresim. Daljet janë të izoluara galvanikisht nga busi i sistemit. 

Për daljet është shfrytëzuar qarku 74HC273, përmban flip-flop të tipit D i cili ndryshon 

daljen me ngritje pozitive takti. Në figurë 2.13 është dhënë diagrami logjik për qarkun 

74HC273. Ky qark përmban hyrjen CP për lejim të shkrimit në të gjitha hyrjet, dhe hyrjen 

/MR për fshirje të gjendjeve në zero logjik. Arsyeja e përdorimit të këtij qarku është se 

me zgjedhjen e hyrjes CP bëhet shkrimi i një bajti në hyrjet e këtij qarku, ku daljet do ta 

kenë vlerën sipas hyrjeve deri në shkrimin tjetër, dhe kështu mund të vazhdohet me 

shkrimin e daljeve të tjera të cilat janë të lidhura në bus. 
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Figura 2.13 - Diagrami logjik për qarkun 74HC273 të daljeve logjike 

 

 
Qarku 74HC273 është i ndarë galvanikisht me qarkun UDN2981 i cili mund të lidhet 

drejtpërdrejtë me PLC. Në dalje të qarkut UDN2981 janë të lidhura LED diodat për 

informim se a është e kyçur dalja gjegjëse. Daljet e qarkut UDN2981 janë të tipit PNP 

me rrymë maksimale për kanal 500mA. Në figurën 2.14 është paraqitur skema elektrike 

e thjeshtëzuar për kartelën 03_DO8_24_PNP për njërin kanal, ndërsa në tabelën 4 

përshkrimi i secilës lidhëse. 

 

 
 

 
Figura 2.14 - Qarku për një dalje digjitale PNP 

Tabela 4 – Lidhëset për kartelën 03_DO8_24_PNP 

Lidhëset Përshkrimi 

J1 

J2 
Busi kryesor për ndërlidhje të kartelave 

J3 Daljet PNP 24VDC 

J5 Furnizimi me 24VDC 
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Kartela 04_DO8_24_NPN është e ngjashme në princip me kartelën 03_DO8_24_PNP, 

vetëm se këtu në vend të qarkut UDN2981 është përdorur qarku ULN2803A i cili është i 

tipit NPN. Në figurën 2.15 është paraqitur skema elektrike e thjeshtëzuar për kartelën 

04_DO8_24_NPN për njërin kanal, ndërsa në tabelën 5 përshkrimi i secilës lidhëse. 

 

 
 

 
Figura 2.15 - Qarku për një dalje digjitale NPN 

 

 
Tabela 5 - Lidhëset për kartelën 04_DO8_24_NPN 

 

Lidhëset Përshkrimi 

J1 

J2 Busi kryesor për ndërlidhje të kartelave 

J3 Daljet NPN 24VDC 

J5 Furnizimi me 24VDC 

 

 
 

Në figurat 2.16 dhe 2.17 janë paraqitur pamjet e projektuara dhe të realizuara të këtyre dy 

qarqeve (03_DO8_24_PNP dhe 04_DO8_24_NPN). 
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Figura 2.16 - 03_DO8_24_PNP, kartela për dalje digjitale 24VDC, tipi PNP dhe 

kartela e realizuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 - 04_DO8_24_NPN, Daljet digjitale 24VDC, tipi NPN dhe kartela e 

realizuar 
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Kartela 05_DO8_RLY shërben si dalje e binjakut digjital. Në figurën 2.18 është 

paraqitur kartela dalëse digjitale me rele e projektuar në a) CAD dhe b) e realizuar. Daljet 

e saj janë dalje rele me kontakte të thata, me nga tetë dalje. Secila dalje është e izoluar 

nga njëra tjetra, ndërsa duhet pasur kujdes nëse bëhet lidhja me tension të lartë 230VAC. 

Mund të lidhet çfarëdo tensioni i vazhdueshëm apo alternativ. Qarku për kartelën 

05_DO8_RLY është i ngjashëm me qarkun e kartelës 04_DO8_24_NPN vetëm se këtu 

në dalje të qarkut ULN2803A janë të lidhura bobinat e reles të cilat janë me tension 

24VDC, relet daljet i kanë normal të hapur të thata d.m.th. nuk kanë asgjë të lidhur në 

dalje të tyre, si dhe secilës dalje i takojnë nga dy pina për lidhje me PLC. Në tabelën 6 

janë dhënë sqarimet për lidhëset që përdoren në kartelën dalëse digjitale 05_DO8_RLY. 

 

Kartela 06_DO8_SSR është kartelë e tipit rele elektronike (angl. Solid State 

Relay). Në figurën 2.19 është paraqitur kartela dalëse digjitale me SSR e projektuar në a) 

CAD dhe b) e realizuar. Te këto rele dalja duhet të jetë e llojit alternativ VAC. Duhet 

pasur kujdes gjatë punës me këtë dalje nëse përdoret tensioni i lartë. Për kartelën 

06_DO8_SSR janë shfrytëzuar relet SSR me tension të hyrjes 24VDC dhe me dalje 2A 

në 100 deri 240 VAC. Hyrja përmban rezistorin hyrës d.m.th. mund të aplikohet direkt 

tensioni në hyrje 24VDC, përmban qarkun për detektim të kalimit nëpër zero të tensionit 

alternativ dhe shuarësin e harqeve (angl. Snubber-circuit). Në tabelën 7 janë dhënë 

sqarimet për lidhëset që përdoren në kartelën dalëse digjitale 06_DO8_SSR. 

 

 
Tabela 6 - Lidhëset për kartelën 05_DO8_RLY 

 

Lidhëset Përshkrimi 

J1 

J2 
Busi kryesor për ndërlidhje të kartelave 

J3 Grupi i pare nga 4 rele (COM, NO) 

J4 Grupi i dyte nga 4 rele (COM, NO) 

J5 Furnizimi me 24VDC 
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Figura 2.18 – 05_DO8_RLY, daljet rele të thata, modeli 3D dhe e realizuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.19 - 06_DO8_SSR, daljet solid state relay tension alternativ, modeli 3D dhe e 

realizuar 
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Tabela 7 - Lidhëset për kartelën 06_DO8_SSR 
 

Lidhëset Përshkrimi 

J1 

J2 
Busi kryesor për ndërlidhje të kartelave 

J3 Daljet SSR 

J8 Furnizimi për SSR 

J5 Furnizimi me 24VDC 

 
2.4 Kartela analoge hyrëse 

 

Kartela analoge hyrës EVAL-AD7616, është kartelë për sinjale analoge 16 

kanalesh me rezolucion 16 bitësh. Në figurën 2.20 është dhënë pamja e kartelës analoge 

hyrëse. Kjo kartelë është marr e gatshme, dhe është shfrytëzuar ashtu si është. Hyrjet janë 

bipolare me tension hyrës maksimal +/-16.5VDC i cili nuk duhet të tejkalohet. Hyrjet 

mund të përdoren si +/-2.5V, +/-5V ose +/-10V. Kjo kartelë përmban qarkun AD7616 

nga Analog Devices. Qasja në këtë kartelë do të jetë nëpërmjet komunikimit SPI. 

 

 
 

 
Figura 2.20 - Kartela analoge hyrëse EVAL-AD-7616 
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2.5 Kartela analoge dalëse 
 

Kartela analoge dalëse EVAL-AD5360 është marr e gatshme nga Analog 

Devices, është kartelë për sinjale analoge dalëse, 16 kanalesh me rezolucion 16/14 bit. Në 

figurën 2.21 është paraqitur kartela analoge dalëse. Tensioni dalës është -10 V deri +10 

V. Qasja në këtë kartelë do të jetë nëpërmjet komunikimit SPI. 
 

 

 

 
Figura 2.21 - Kartela analoge dalëse EVAL-AD5360 

 

 
2.6 Protokolli i komunikimit serik MODBUS ASCII 

 

Ndonjëherë gjatë punës me binjakun digjital duhet të lexohen gjendjet apo të 

konfigurohen parametrat të binjakut digjital. Për të kryer këto veprime me anë të 

vizualizimit duhet të përdoret ndonjë protokoll për komunikim. Protokolli për komunikim 

me binjakun digjital për vizualizim duhet të bazohet në ndonjë standard i cili është i sigurt 

dhe që është i dëshmuar në praktik. Protokolli i komunikimit serik MODBUS ASCII 

paraqet komunikimin në mes të dy e më shumë pajisjeve. Ky lloj i komunikimit është i 

sigurt, në rast të humbjes të ndonjë pakete. Ndërsa për komunikim harduerik është 

përdorur komunikimi RS-232. Paketa e një telegrami të MODBUS ASCII, është 

paraqitur si në figurën 2.22. Çdo paket fillon me dy pika : dhe përfundon me CR dhe LF 

nga kodi i ASCII-it. Pastaj është adresa e pranuesit, funksioni i cili duhet të kryhet, shkrim 

apo lexim, të dhënat, dhe siguria me LRC. Në figurën 2.23 është paraqitur diagrami i 

gjendjeve për protokollin MODBUS ASCII. 
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Pranimi i “:”/zbrazja 
e memories 

 

 
STARTI ADRESA FUNKSIONI TE DHENAT LRC FUNDI 

1 CHAR : 2 CHAR 2 CHAR 0 DERI NE 255 CHAR 2 CHAR 2 CHAR CR, LF 

 

Figura 2.22 - Një paketë e MODBUS ASCII mesazhit 
 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 2.23 - Diagrami i gjendjeve për transmetim MODBUS ASCII përshtatur nga [9] 

 

 
Adresa mund të jetë prej 1 deri në 255. Funksionet të cilat janë përdorur janë dy 03 dhe 

06 (angl. Read Holding Registers 03, Write Single Register 06). Gjenerimi i LRC 

formohet duke mbledhur të gjitha karakteret përveç STARTIT dhe FUNDIT. Karakteret 

mblidhen në formë 8 bitësh pa bartje (angl. Carry). Vlera e gjetur zbritet me FF hex. Në 

fund i shtohet 1 për të formuar komplementin e 2-shit. 

Dërgimi i “LF” 

Pritje 

(gati për pranim/ 

dergim) 

Kërkesa për 

dërgim 

Pranimi i “:” 
Pranimi Pranimi i 

karaktereve/ruajtja 

Pranimi i “CR” 

Fillimi i 

transmetimit 
Pranimi i "LF" 

Dërgimi i “:” 

 
Transmetimi 

Pritja për 

paketën 

përfundimtare 

Pranimi i “:”/zbrazja 
e memories 

Dërgimi i “CR” 

Dërgimi i 

karaktereve tjera 

Përfunimi 

transmetimit 
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3 Zhvillimi i binjakut digjital me 

informata diskrete 

 

 

Në industri shumica e sinjaleve janë digjitale si ato hyrëse dhe dalëse, që paraqiten 

në formë binare 0 (FALSE) dhe 1 (TRUE). Ndërsa elektrikisht hyrjet janë 24VDC për 1 

dhe 0VDC për 0, gjithashtu hyrjet mund të jenë 230VAC. Sinjalet digjitale hyrëse 

shërbejnë për lexim të gjendjeve të matjeve, si dhe sinjaleve të komandimit. Sinjalet 

digjitale dalëse shërbejnë për kyçje të dritave, releve apo për shkëmbim të informatës. 

Sinjalet hyrëse dhe dalëse mund të kenë shpejtësi të ndryshme varësisht prej aplikimit. 

 
 

3.1 Arkitektura e përpunimit të të dhënave 

Principi i punës për programin është i bazuar në arkitekturën e PLC-së. Pas kyçjes 

së tensionit sistemi operativ i PLC apo në rastin konkret të binjakut digjital që është i 

realizuar me anë të sistemit RTX51Tiny, fillon inicializimi i sistemit, konfigurimet në 

lidhje me hyrjet dhe daljet. Pasi të përfundohen këto veprime fillon cikli i punës së 

binjakut ku lexohen hyrjet, përpunohet algoritmi në lidhje me binjakun digjital të 

projektuar, dhe në fund bëhet shkrimi në dalje. E tërë procedura e përmendur është e 

paraqitur në figurën 3.1 në formë grafike. 

Para se të shkruajmë adresën në portin për adresim, duhet së pari të përgatitet bajti 

ashtu që të dy bitat e sipërm saktësisht 6 dhe 7 të mos jenë aktivë në të njëjtën kohë, pas 

kësaj bëhet shkrimi në këtë portë. 
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Konfigurimet 

Porti i të dhënave (P_DATA) i ka dy funksione varësisht a bëhet leximi i hyrjeve 

apo shkrimi i daljeve. Nëse përdoret funksioni për lexim, e dhëna nga ky port vendoset 

në regjistrin hyrës, ndërsa gjatë funksionit të shkrimit nga regjistri i daljes e dhëna 

vendoset në këtë port. Pas kësaj mbyllet porti i adresimit. 

 

 
 

Inicializimi 

 

 
 

Bajti 0 
Bajti 1 

… n 

 
 
 
 
 
 

 
Bajti 0 
Bajti 1 

… n 

Cikli 

I - Hyrjet 

 
 
 

Programi 

 

 
Algoritmi 

 
 

Q - Daljet 

 

 
biti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qasje e 

menjëhershme 

në hyrje/dalje 

 
 
 
 

Figura 3.1 - Diagrami ciklit të punës 

 

 

Më poshtë është dhënë kodi i programit i cili është realizuar për lexim të hyrjeve 

digjitale dhe për ruajtjen e shënimeve në regjistrat përkatës. Leximi i bajtit hyrës: 

 

 
// funksioni për lexim të hyrjes 

void RIm(uint8 address) { 

P_ADDRESS = (address | 0xC0) & 0xBF; 

Iimage[address] = P_DATA; 

P_ADDRESS = (address | 0xC0); 

P_ADDRESS = 0xff; 

} 

>
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Ndërsa shkrimi i bajtëve dalës për daljet digjitale bëhet nëpërmjet kodit si në vijim. 

Shkrimi i bajtit dalës: 

 

 
// funksioni i thirrur për shkrim në dalje të vlerës digjitale 
void uQ(uint8 address) { 

P_ADDRESS = (address | 0xC0) & 0x7f; 

P_DATA = Qimage[address]; 

P_ADDRESS = (address | 0xC0); 

P_ADDRESS = 0xff; 

P_DATA = 0xff; 

} 

 

 

 

Përveç mundësisë së leximit dhe shkrimit në përfundim të ciklit, mund të paraqitet nevoja 

për lexim/shkrim të menjëhershëm pa u përfunduar cikli. Kjo bëhet nëpërmjet kodeve të 

mëposhtme të cilat thirren gjatë performimit të algoritmit të binjakut digjital. Leximi i një 

biti të menjëhershëm 

 

 
// funksioni për lexim të menjëhershëm të një biti 

bit iRIm(uint8 address, uint8 biti) { 

uint8 lexuar; 

 

P_ADDRESS = (address | 0xC0) & 0xBF; 

Iimage[address] = P_DATA; 

P_ADDRESS = (address | 0xC0); 

P_ADDRESS = 0xff; 

 

lexuar = Iimage[address]; 

// përcaktohet biti i cili duhet të lexohet 

biti = 7 - biti; 

// zhvendoset majtas për aq sa e ka pozitën 

lexuar = lexuar << biti; 

lexuar = lexuar >> 7; 

return lexuar; 

} 

 

 

 

Shkrimi i një biti të menjëhershëm 

 

 

void iSQ(uint8 address, uint8 biti) { 
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cset(Qimage[address], biti); 

 

P_ADDRESS = (address | 0xC0) & 0x7F; 

P_DATA = Qimage[address]; 

P_ADDRESS = (address | 0xC0); 

P_ADDRESS = 0xff; 

P_DATA = 0xff; 

} 

 

 

 

Mikrokontrolleri që është përdorur në këtë punim është AT89S8253 me frekuencë 

11.0592MHz me shpejtësi x2. Arsyeja e përzgjedhjes së këtij mikrokontrolleri është se 

ka performanca të mjaftueshme për shembujt si dhe është i lehtë për edukim. Programi 

për mikrokontroller është shkruar në gjuhën C, me anë të programit Keil uVision 

V5.11.2.0. Vizualizimi për binjakun digjital është realizuar me programin InduSoft Web 

Studio v7.1 i cili në vete përmban protokollin për komunikim MODBUS ASCII. 

 

 
3.2 Shembulli i lurës 

 

Si shembull për zhvillimin e softuerit për binjakun digjital do të merret shembulli 

i lurës. Me këtë shembull do të trajtohen të gjitha sinjalet që nevojiten për trajtimin e 

binjakut digjital. Në vazhdim do të jepet një përshkrim i shkurtër i funksionimit të lurës. 

Lura paraqet një pengesë apo barrierë e cila vendoset në hyrje ose dalje të rrugës, ku me 

anë të cilës kufizohet lëvizja e mjeteve motorike, hyrja/dalja mund të jetë me pagesë apo 

me rezervim. Për hyrje/dalje do të merret vetëm një sinjal ku detajet tjera nuk na 

interesojnë. Pasi të jepet komanda për hyrje/dalje lura hapet 90 shkallë, pas një kohe të 

caktuar mbyllet. Për detajet dhe modet e komandimit të lurës që do të simulohen do të 

shohim në vazhdim. 

Për të simuluar këndin e rrotullimit të boshtit të motorit do të aplikohet formula: 

 
1 rrot/min = 0.0166 rrot/s 

 

0.0000166  
rrot

 
                                                                                                                            ms       

0.006°/ms 

 

∙ 360° 

 

Në bazë të kësaj konstante bëhet shumëzimi me numrin e rrotullimeve të motorit. 
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// nr. rrot 

dT_motor = MB_Mot_Rev * 0.006; 

 

 

MB_Mot_Rev – paraqet konstanten e numrit të rrotullimeve të motorit. 

Ngasja e motorit në njërën kahje do të ndërlidhet me kodin: 

 

Motor_Angle = Motor_Angle + dT_motor; 

 

 
ndërsa për kahjen tjetër do të jetë: 

 

 
 

Motor_Angle = Motor_Angle - dT_motor; 

 

 
Këto dy copëza të kodit simulojnë hapjen apo mbylljen e lurës. 

 

 
3.2.1 Modi Hapje, Mbyllje 

 

Në këtë shembull si parametra për simulim të lurës duhet të jepen informatat në 

lidhje me motorin, shpejtësia e motorit dhe herësin e reduktorit në të cilën është i lidhur 

boshti i motorit me shkopin lëvizës. Komandat që i pranon janë dy ajo për hapje dhe për 

mbyllje. Kur të arrihet këndi 90 shkallë dhe ai 0 shkallë jepen sinjalet të cilat janë si hyrje 

për sistemin komandues. Në figurën 3.2 është paraqitur vizualizimi i binjakut digjital, 

shembulli i lurës. 

Në përgjithësi sinjalet dalëse të sistemit komandues janë hyrje për binjakun digjital, 

ndërsa sinjalet hyrëse për sistemin komandues janë dalje të binjakut digjital. 

 

 
Daljet e PLC të komanduara në binjakun digjital lexohen nëpërmjet kodit: 

 

 
 

// Burimi i kodit: 01.1 -Code\03. Diskrete\03.01.01. Modi 

Hapje, Mbyllje\uC_Code\00_uC_code.uvproj 

 
// Leximi i informatës për hapje ose mbyllje 
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cw = iRIm(acw, bcw); 

ccw = iRIm(accw, bccw); 

 

 

Më poshtë është paraqitur kodi për hapje apo mbyllje të lurës: 

 

 
// Hapja e lures 

if ( cw == 1 ) { kendi_motorit = kendi_motorit + dT_motor; 

} 

// Mbyllja e lures 

if ( ccw == 1 ) { kendi_motorit = kendi_motorit - dT_motor; 

} 

 

 

 

Nëse pranohet komanda për hapje fillon të mblidhet vlera për këndin e hapjes, në 

momentin që arrihet vlera 90° kyçet sinjali për ndërprerje të komandës. 

 

 

 

Figura 3.2 - Pamja e programit për binjakun digjital - shembulli i lurës 
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3.2.2 Modi ON/OFF, DIR 
 

Në këtë formë të punës, forma e komandimit është e ndryshme. Këtu daljet nga 

sistemi komandues janë dy, njëra është për caktim të kahjes së lëvizjes, ndërsa tjetra për 

kyçje/ç’kyçje të motorit. 

Kodi i dhënë më poshtë paraqet modin ON/OFF, DIR: 

 

 
 

// Burimi i kodit: 01.1 -Code\03. Diskrete\03.01.02. Modi 

ON, OFF, DIR\uC_Code\00_uC_code.uvproj 

 

// Nëse është dhënë urdhëri për ngasje atëherë vazhdohet 

me kontrollim të kahjes dhe kështu bëhet ngasja 

if ( cw == 0 ) {} 

else { 

// Hapja e lures 

if ( dir == 0 ) { kendi_motorit = kendi_motorit + 

dT_motor; } 

// Mbyllja e lures 

if ( dir == 1 ) { kendi_motorit = kendi_motorit - 

dT_motor; } 

} 

 

 

 

3.2.3 Kufitarët e konfigurueshëm 
 

Deri më tani kufitarët kanë qenë statik, kufitari minimum ndal, kufitari minimum 

0°, kufitari maksimal 90°, kufitari maksimal ndal. Në figurë 3.3 është paraqitur pamja 

nga vizualizimi i shembullit Në këtë shembull pozita e kufitarëve mund të caktohet nga 

vizualizimi sipas dëshirës, për të testuar funksionalitetin e sistemit komandues. Krahasimi 

për vlerën e dhënë që bëhet mund të shihet me copëzën e kodit si më poshtë. Vlera për 

MB_KMMax mund të jetë sipas dëshirës për testim. 

 

 
// Kufitari Mekanik Max 

if( Lura_Angle >= MB_KMMax ) { 

Lura_Angle = MB_KMMax; 
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Figura 3.3 - Pamja e vizualizimit për kufitarët e konfigurueshëm 

 

 
3.2.4 Endokeri dhe konfigurimi 

 

Një informatë shtesë që mund të përdoret për komandim të binjakut digjital është 

riveprimi nëpërmjet enkoderit. Me anë të kësaj sistemi komandues mund të punojë vetëm 

me anë të informatave të enkoderit ndërsa sinjalet nga kufitarët mund të shfrytëzohen për 

mbrojtje dhe caktim të pozitës fillestare. Enkoderi është sensor i cili mund ti shndërrojë 

lëvizjet ose zhvendosjet mekanike apo shpejtësinë në sinjal analog apo digjital. 

Dalja nga enkoderi mund të jetë me numër fiks të impulseve për një rrotullim, ose mund 

të caktohet nëpërmjet vizualizimit. Kjo shërben për simulim të enkoderëve me shpejtësi 

mesatare dhe varësisht prej shpejtësisë së leximit të impulseve të sistemit komandues. Me 

anë të dy butonave mund të përzgjidhet pozita e enkoderit, e cila mund të jetë e montuar 

në bosht të motorit apo të reduktorit. Në figurën 3.4 është paraqitur pamja e vizualizimit 

të binjakut digjital për shembullin e lurës. Nga figura mund të shihen parametrat për 

konfigurim të impulseve të enkoderit. 
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Figura 3.4 - Enkoderi i konfigurueshëm në shembullin e lurës 

 

 
3.2.5 Ngasja me dy shpejtësi fikse, hapje, mbyllje 

 

Shpesh ngasja mund të realizohet me anë të dy shpejtësive fikse, të cilën mund të 

ketë si veti motori, apo nëpërmjet ngasësit të motorit. Kjo metodë e komandimit shërben 

kur dëshirojmë që kyçja e motorit të jetë e butë gjatë startimit dhe ndaljes. 
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4  Testimi i binjakut digjital me 
informata diskrete të ndërlidhur 

me PLC 

 

 

Për testimin e binjakut digjital duhet të ndiqen disa hapa. Së pari duhet të krijohet 

binjaku digjital, të konfigurohet në formën që do të përdoret. Kjo mund të arrihet duke 

krijuar modelin nga pika zero ose mund të përzgjidhet nga modelet e krijuara të 

mëhershme. Pasi të konfigurohet modeli i binjakut digjital në program, duhet të realizohet 

vizualizimi që do të përdoret. Pasi të jenë përfunduar veprimet me binjakun digjital hapi 

i dytë është të fillohet me sistemin komandues – PLC. Këtu realizohet programi i cili do 

të manipulon me binjakun digjital. Këtu tentohet që gabimet në programim të jenë sa më 

të vogla. 

Pasi që janë instaluar programet për binjakun digjital dhe për sistemin komandues, 

duhet të bëhet ndërlidhja fizike mes dy sistemeve me anë të telave, ku duhet pasur kujdes 

për tensionet. 

Në këtë formë përmbyllet cikli për testim të sistemit komandues nëpërmjet 

“shëmbëlltyrës” së sistemit që do të komandohet në këtë rast të emërtuar si binjaku 

digjital i sistemit real. 

Për të pasur rezultate sa më të mira nga binjaku digjital, duhet të punohet sa ma 

shumë në modelim të sistemit. Kjo do të ndikojë në sjelljet e saj reale ndaj sistemit 

komandues. 
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Në figurën 4.1 është paraqitur ndërlidhja e binjakut digjital për simulim të lurës. 

Në anën e djathtë të figurës mund të shihet (A) kompjuteri për vizualizim, (B) pllaka 

mirkroprocesorike, (C) kartela kryesore për ndërlidhje, (D) njësitë hyrëse dhe dalëse të 

binjakut digjital, si dhe një (E) PLC e programuar për komandim të lurës. 

Për testim të shembullit të lurës konfiguracioni elektrik është përzgjedhur 24VDC, 

ndërsa për dalje të shpejta nga binjaku digjital janë shfrytëzuar daljet transistor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 - Testimi i binjakut digjital 

 

 

Në bazë të testimeve në figurën 4.2 është dhënë diagrami logjik i analizuar me 

osciloskop digjital për sinjale diskrete. Në figurë mund të shihet diagrami kohor për një 

lexim dhe një shkrim në busin e adresimit. Në (A) është bërë shkrimi në bus ndërsa në 

(B) leximi nga busi. 

 
Më figurën 4.3 është dhënë diagrami kohor i zmadhuar ku mund të shihen edhe 

kohërat e qasjes së busit të adresimit. Siç shihet e tërë koha për një lexim/shkrim është 

përafërsisht 5000ns. 

A 

B C D 

E 
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Figura 4.2 - Diagrami kohor i busit për lexim dhe shkrim për adresa të ndryshme 
 

 
 

 
Figura 4.3 - Diagrami kohor i zmadhuar të qasjes së busit të adresimit 

 

 
Në figurën 4.4 është shembulli i gjenerimit të pulseve të enkoderit. Arsyeja e 

marrjes së këtij shembulli është që të shikohet forma valore e enkoderit i cili duhet të 

gjeneroj impulse të shpejta për lexim në PLC. Nga figura mund të shihen katër gjendjet e 

daljeve të enkoderit (dy kanalesh): 00, 01, 11, 10. 

A B 
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Figura 4.4 - Diagrami kohor për daljen e enkoderit 

11 

10 01 

00 
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5 Zhvillimi i binjakut digjital 
me informata të vazhduara 

 

 

Përveç sinjaleve digjitale kemi edhe sinjale të vazhduara ose analoge. Qëllim i 

përdorimit të këtyre sinjaleve është që të bëhet ndërlidhja me botën e jashtme analoge me 

atë digjitale kompjuterike. Këto sinjale janë të formave të ndryshme varësisht nga 

aplikimi i tyre. Sinjalet analoge janë të ndryshme nga natyra. Këto sinjale nëpërmjet 

shndërruesve shndërrohen në sinjale standarde industriale. Elektrikisht këto sinjale janë 

tension dhe rrymë, me brez 0 – 10 VDC për tension, ndërsa për rrymë 0 – 20 mA. Gjatë 

shndërrimit duhet pasur kujdes për rezolucionin e shndërrimit, ciklin e mostrimit, saktësia 

e shndërrimit, si dhe zhurma që paraqiten si pengesa që mund të i bashkëngjiten sinjalit 

që lexohet ose shkruhet. 

Në këtë pjesë do të shqyrtohen dy sisteme për simulim ai i rendit të parë dhe i rendit të 

dytë. Për sisteme me vonesë kohore dhe më të komplikuara duhet përdorur 

mikrokontroller me fuqi dhe memorie më të madhe. 

 
 

5.1 Sistemi i rendit të parë 

Për simulim të sistemeve analoge me anë të kompjuterëve apo me 

mikrokontroller, së pari ato duhet të diskretizohen në mënyrë që funksionet të përafrohen 

sa ma shumë. 

Sipas teoremës së Nyquist–Shannon koha e mostrimit duhet të jetë dyfishi i 

frekuencës maksimale të sistemit. 
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Për simulim do të marrim dy shembuj. Njëri i rendit të parë dhe një i rendit të 

dytë. Sistemet e rendit të parë kryesisht përcaktohen me koeficientin e ndjeshmërisë dhe 

konstantën kohore. Koeficienti i ndjeshmërisë paraqet koeficientin e pjerrtësisë ndërsa 

konstanta kohore shpejtësinë e përgjigjes në regjimin kalimtar. Si shembull do ta marrim 

matjen e temperaturës në një enë të mbushur me ujë e cila është paraqitur në figurën 5.1. 

 
 

 
 

Figura 5.1 - Matja e temperaturës 

 

 
 

Ekuacioni i këmbimit termik do ta ketë formën si më poshtë: 

 
dq

dt 
=

θi −  θo 

R 
 

 
 

Tregimi i termometrit paraqet shpejtësinë e ndërrimit të temperaturës. C paraqet 

kapacitetin termik te termometrit. 

𝑑θo 

𝑑𝑡
=

1

𝐶

𝑑𝑞

𝑑𝑡
 

 

Pasi që rregullohen ekuacionet marrin formën si në vazhdim. 

 

                                        𝑅𝐶
dθo 

dt 
+ θo = θi                              (𝑅𝐶𝑠 + 1)𝜃𝑜 = 𝜃𝑖 

 
 

Nëse në ekuacionin e sipërm aplikojmë transformimin e Laplasit funksioni transmetues 

do të jetë. 

Gp(s)  =
θo 

θi 
=

1

𝑇𝑠 + 1
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          Për ta simuluar shembullin e mësipërm nga ekuacioni diferencial gjejmë ekuacionin e               

diferencave me anë të transformimit. 

𝑑q(t) 

𝑑𝑡
≅

q(nT) − q(nT − T)

T
=

q(nT) − q[(n − 1)T]

𝑇
 

 

 

T - paraqet kohën e mostrimit e cila do të merret 1 mili sekondë. 

 

𝑦(𝑠)(1+𝜏𝑠)=𝑥(𝑠) 
 

𝜏𝑦(𝑠)𝑠+𝑦(𝑠)=𝑥(𝑠) 
 

  τ
dy(t) 

dt 
+ y(t)  = x(t)  

 

 

Pas përshtatjes do të ketë formë: 

 

θo(nT) =
T

RC + T
θi(nT) +

RC

RC + T
θo[(n − 1)T]  

 

Kodi i cili do ta simulon tërë këtë pjesë është i dhënë si më poshtë: 

 

 
theta_oN = 0,00019996 * theta_iN + 0,99980004 * theta_oN_1 

 
 

Konstanta kohore është marr 𝑅𝐶= 5𝑠, theta_oN_1 paraqet mostrën paraprake të 

theta_oN. 
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5.2 Sistemi i rendit të dytë 
 

Në industri si aktuator përdoren kryesisht motorët AC dhe DC, që bëjnë 

shndërrimin e energjisë elektrike në lëvizje rrotulluese ose gjatësore. Për analizë të 

modelimit do të merret motori DC. Në figurën 5.2 është dhënë skema elektrike dhe trupi 

mekanik. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 5.2 - Modeli i DC motorit 

 

 
Në bazë të ligjeve të Kirkofit dhe Njutonit mund të përshkruhen në formë matematikore 

ekuacionet që shërbejnë për simulim. 

Në bazë të qarkut elektrik sipas ligjit të Kirkofit mund të përshkruhet forma matematikore 

si më poshtë. 

ur(t) − Rrir(t) − Lr
dir(t) 

dt 
− um(t) = 0 

𝑢𝑚(𝑡)=𝐾𝑚𝑒𝜔𝑚(𝑡) 
 

ωm(t) =
dθm(t) 

dt  
 

 

𝜃𝑚=𝑁𝜃𝑙
  
 

Ndërsa sipas ligjit të Njutonit për pjesën mekanike do të jetë si në vazhdim. 

Mm(t) = Jm
d2θm

𝑑𝑡2
+ Bm

dθm

dt
+

Ml

N 
 

 

𝑀𝑚(𝑡)=𝐾𝑒𝑚𝑖𝑟(𝑡) 
 

  
 

+ + 

- 
 

- 
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Pas zëvendësimeve dhe aplikimit të transformimit të Laplasit, funksioni transmetues do 

të jetë. 

θl(s)

Ur(s)
=

K

(Jes + Be)(Lrs + Rr) + K2 
 

 

𝐾=𝐾𝑒𝑚=𝐾𝑚𝑒 
 

Për simulim të funksioneve të rendit të dytë aproksimimi e ka formën. 

 

d2y(t)

dt2
=

d

dt

dy(t)

dt
≅

y(nT) − 2y(nT − T) + 2y(nT − 2T)

T2 

 

Për vlerat e dhëna si më poshtë funksioni transmetues i motorit DC, do ta ketë formën e 

paraqitur. 

F(s) =
θl(s)

Ur(s)
=

K

(Jes + Be)(Lrs + Rr) + K2
 

 

F(s) =
θl(s)

Ur(s)
=

K

JeLrs2 + (JeRr + BeLr)s + BeRr + K2 
 

 
 

Simulimi i këtij funksioni me anë të mikrokontrollerit nuk mund të bëhet në formë të 

drejtpërdrejtë. Për këtë arsye funksioni duhet të diskretizohet me kohë të mostrimit 1ms. 

Ekuacioni i sipërm do të transformohet si në vazhdim. 

 

F(s) =
θl(s)

Ur(s)
=

0,00768

0,000000017568s2 + 0,0009787s + 0,150058982  
 

 

 

Vlerat janë marrë në bazë të modelit të Quanser për DC motor. 

 

• 𝐽𝑒𝑞=9.76×10−5𝑘𝑔𝑚2 
 

• 𝐵𝑒𝑞=0.015𝑁𝑚/(𝑟𝑎𝑑/𝑠) 
 

• 𝑅𝑟=2.6Ω 

 

• 𝐿𝑟=0.18×10−3𝐻 

 
• 𝐾=𝐾𝑚𝑒=𝐾𝑒𝑚=7.68×10−3𝑁𝑚/𝐴 𝑜𝑠𝑒 𝑉/(𝑟𝑎𝑑/s)
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          Për thjeshtësi dhe përcjellje më të lehtë të hapave të konvertimit ekuacioni 

θ𝑙(s) =
0,00768

0,000000017568s2 + 0,0009787s + 0,150058982
Ur(s) 

 

          do të shkruhet si në vazhdim 

 

Y(s) =
d

as2 + bs + c
X(s)  

 

          Nga këtu i kryejmë veprimet për kalim nga domeni laplasit në atë diskret. 

 

(𝑎𝑠2+𝑏𝑠+𝑐)𝑌(𝑠)=𝑑X(𝑠) 

a
dy(t)2

dt
+ b

dy(t)

dt
+ y(t) = dx(t) 

 

a
y(nT) − 2y(nT − T) + 2y(nT − 2T)

T2
+ b

y(nT) − y(nT − T)

T
+ y(t) = dx(nT)

          këtu rregullohet shprehja e sipërme 

 

a

T2
 y(nT) −

2a

T2 
y(nT − T) +

2a

T2 
y(nT − 2T) +

b

T
y(nT) −

b

T
y(nT − T)) + cy(nT) = dx(nT)  

 

nga këtu ekuacioni rregullohet për barazimin 

 
 

(
𝑎

𝑇2
 +

𝑏

𝑇
+ 𝑐) y(nT) − (

2𝑎

𝑇2
 +

𝑏

𝑇
)  y(nT − T) +

2𝑎

𝑇2
y(nT − 2T) = dx(nT)  

 

𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑐𝑇2

𝑇2
y(nT) = (

2𝑎

𝑇2
 +

𝑏

𝑇
)  y(nT − T) −

2𝑎

𝑇2
y(nT − 2T) + dx(nT)  

 

y(nT) =
𝑇2

𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑐𝑇2
[
2a + bT

𝑇2
y(nT − T) −

2𝑎

𝑇2
y(nT − 2T) + dx(nT) ] 

 

y(nT) =
2a + bT

𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑐𝑇2
y(nT − T) −

2𝑎

a + bT + cT2
y(nT − 2T) +

d𝑇2

𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑐𝑇2
x(nT)  
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          Pas zëvendësimeve dhe llogaritjeve ekuacioni i sipërm do ta merr formën si më poshtë. 
 

𝑦(𝑛𝑇)=0.884421𝑦(𝑛𝑇−𝑇)−0.030651𝑦(𝑛𝑇−2𝑇)+0.0067𝑥(𝑛𝑇) 

 

Kodi për simulim do ta ketë formën. 

 

yN = 0,884421*yN_1-0,030651yN_2+0,0067*xN 

Secili proces e ka konstantën kohore të saj në bazë të cilit mund të simulohen proceset. 

Në vazhdim do të jepet tabela 8 për disa procese reale të cilat i kanë konstantat e tyre 

kohore. 

Tabela 8 - Konstantat kohore të disa proceseve të ndryshme [10] 
 

Madhësia e rregulluar Vendi i rregullimit T 

Rrjedhja Gazi në gyp 0,2 – 10 sek 

 Gazi në gyp 0,1 sek 

Lëngu në gyp 0,05 sek 

Gazi në vëllime të mëdha < 3 sek 

Kazani i ngrohur nga gazi apo vaji 150 sek 

Niveli Tamburi me avull ~ 60 sek 

Temperatura Brendësia e një furre të vogël elektrike 5 – 15 min 

 Brendësia e një furre të madhe elektrike 10 – 60 min 

 Brendësia e një furre të madhe me gaz 3 – 60 min 

 Nxehësi me avull 1 – 4 min 

 Ngrohja e dhomës 10 – 60 min 

Numri i rrotullimeve Motori i vogël elektrik 0,2 – 10 sek 

 Motori i madh elektrik 5 – 40 sek 

Tensioni elektrik Gjeneratori i madh 1 – 5 sek 

 Gjeneratori i vogël 5 – 10 
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5.3 Kartelat analoge 

Kartela AD7616, mund të përdoret nëpërmjet ndërlidhjes me anë të kartelës 

EVAL-SDP-CB1Z e cila lidhet me kompjuter dhe konfigurohet me anë të softuerit 

përkatës, ose mund të jetë në formë të pavarur që ndërlidhet me anë të komunikimit SPI 

me binjakun digjital. Në figurën 5.3 është paraqitur bllok diagrami funksional i qarkut 

AD7616. Qarku AD7616 ka disa mundësi të ndërlidhjes, ne këtu do të përdorim 

protokollin SPI. Kjo kartelë furnizohet me tension 7 V deri 9 V nëpërmjet adapterit të 

vetë ose nëpërmjet lidhjeve J9 –VCC 5 V, J8 – VDRIVE 2.3 V deri 3.6 V. Secili kanal 

hyrës analog mund të lexoj vlerat e tensionit ±2.5 V, ±5 V ose ±10 V duke pasur kujdes 

që vlera maksimale nuk guxon të tejkalon vlerën ±16.5 V. 

 

 
 

 
Figura 5.3 - Bllok diagrami funksional i qarkut AD7616 (Analog Devices) 

 

 
Përshkrimi i lidhjeve që duhet të bëhen në kartelë si dhe konfigurimet janë të 

përshkruara në tabelën numër 9. 
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Tabela 9 - Përshkrimi i lidhjeve në kartelën AD7616 
 

Kategoria Lidhja 
Pozita 

aktuale 

Funksioni 

Furnizimi me 

tension 
 
LK38 

 

B 
Kjo lidhje cakton burimin e referencës. 

A – Referenca e brendshme 
B – Referenca e jashtme 

LK39 
E 
vendosur 

Kur kjo lidhje është e vendosur, 
REFINOUT ndërlidhet me ADR421 

 

 
LK40 

 
 

A 

Ky lidhje cakton përzgjedhjen e VCC për 

qarkun. 

A – Tensioni VCC merret nga lidhja J7 me 

tension hyrës 7 V deri 9 V 
B – Tensioni VCC merret nga lidhja J8 

 
LK41 

 

A 
Kjo lidhje përcakton burimin për VDRIVE 

A – Tensioni VDRIVE furnizohet nga J7 
A – Tensioni VDRIVE furnizohet nga J8 

Hyrja analoge  
LK1 deri 

LK16 

 

E 

vendosur 

Kjo lidhje bëhet nëse dëshirojmë q 

VxxGND zeroja të merret nga kartela 

elektronike. Nëse dëshirojmë që zeroja të 
merret nga burimi atëherë kjo largohet. 

LK17 

deri 

LK32 

 

E larguar 

Kur këto lidhje vendosen hyrje analoge 

VxxGND lidhen nëpërmjet rezistorit 270 

Ω. 

Përzgjedhja e 

kanalit 
 

 

 
LK33 

deri 

LK35 

 

 

 

C 

Në modin harduerik, kjo lidhje zgjedh 

kanalet hyrëse për konvertimin e radhës si 

ADC A kanalet dhe ADC B. Në modin 

softuerik, këto duhet të lidhen me AGND, 

pozita C. 

A – CHSELx pinat kontrollohen nëpërmjet 

SDP 

B – CHSELx pinat lidhen me VDRIVE 

C – CHSELx pinat lidhen me AGND 
Zgjedhja e 

brezit në modin 

Harduerik/ 

Softuerik 

 

 

 

 
LK36 

deri 

LK37 

 

 

 

 

C 

Këto pina janë me dy përdorime. Kur pinat 

HW_RNGSELx lidhen me zero, AD7616 

punon në modin softuerik. Në modin 

harduerik, përzgjedhin brezin e sinjalit 

hyrës. 

A – HW_RNGSELx pinat kontrollohen 

nëpërmjet SDP 

B – HW_RNGSELx pinat lidhen me 

VDRIVE 

C – HW_RNGSELx pinat lidhen me 

AGND 
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Për qasje në sinjalet analoge nëpërmjet komunikimit SPI, duhet që pini  

SER/ PAR të kyçet në vlerën e lartë, dhe për ta përdorur lidhjen vetëm me një dalje 

SDOA pini të lidhen për vlerën e ulët. Në figurën 5.4 është paraqitur diagrami kohor 

SPI për leximin e të dhënave të qarkut AD7616. 

 

 

 

 
Figura 5.4 - Diagrami kohor SPI për leximin e të dhënave të qarkut AD7616 (Analog 

Devices) 

 

 
Kartela AD5360 mund të kontrollohet drejtpërdrejtë me kyçje USB nëpërmes 

kompjuterit, në kartelë është i vendosur mikrokontrolleri CY7C68013-CSP i cili mund të 

bëjë konfigurimin apo veprimin drejtpërdrejtë në regjistrat e duhur dhe të veprojë në 

portet dalëse të qarkut analog. Tensionet që përdoren janë DVCC dhe DGND me tension 

2.5 ~ 5.5 V, VDD +9V ~ 16.5V, VSS -4.5V ~ -16.5 V, AGND 0V. Në të njëjtën kohë 

nëse dëshirojmë të punojmë me komandim të jashtëm, kjo arrihet nëpërmjet lidhjes J3. 

Për ta anashkaluar lidhjen me USB, duhet të zhvendosen lidhëset që gjenden në kartelë. 

Në tabelën 10 janë dhënë përshkrimet për lidhjet e kartelës së qarkut AD5360, ndërsa në 

figurën 5.5 janë paraqitur vendet e lidhjeve me ngjyrë të kuqe. 

 

 
Tabela 10 - Përshkrimi i lidhjeve për përdorim me dhe pa USB 

 

Lidhëset Përshkrimi 

LK1 
Përdoret nëse dëshirojmë të punojmë me USB (për përdorim 
me USB duhet të jetë e lidhur 

LK2 
A: Përdorimi me format binar 
B: Përdorimi me kompliment të 2 

LK3 
Lidhet për përdorim me USB 
Nëse largohet mund të përdoret RESET nga jashtë 

LK4 
A: REF 3V 
B: REF 5V 
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 C: EXT_REF, referencë e jashtme 

LK8 
Lidhet për përdorim me USB 
Nëse largohet përdore CLR nga jashtë 

 

 
 

 

Figura 5.5 - Vendet e lidhjeve për përdorim me dhe pa USB 

 

 
Komunikimi me mikrokontroller të jashtëm realizohet me anë të protokollit SPI. 

Pinat që shfrytëzohen janë DIN, SDO, SCLK. Ndërsa pini LDAC është i lidhur 

drejtpërdrejtë për GND. 

Secili kanal analog dalës përmban shtatë regjistra. Regjistrat X1A, X1B, M dhe C 

përpos që mund të lexohen, mund edhe të shkruhet në to, ndërsa në regjistrat tjerë të cilët 

nuk janë cekur nuk mund të shkruhet në to. Këta regjistra azhurnohen në bazë të 

regjistrave të parë. E dhëna mund të shkruhet në regjistrat hyrës X1A ose X1B në bazë të 

përzgjedhjes /A ose B. Secili kanal përmban regjistrin e përforcimit M dhe ofsetit 

(zhvendosjes) C. Në figurën 5.6 është paraqitur bllok diagrami i regjistrave të cekur. 

Vlera hyrëse që shkruhet në regjistrat X1A ose X1B për tu vendosur në dalje 

realizohet me formulën 

𝐷𝐴𝐶𝐶𝑂𝐷𝐸=𝐼𝑁𝑃𝑈𝑇𝐶𝑂𝐷𝐸×(𝑀+1)/216+𝐶−215 

Tensioni dalës analog do të jetë: 

VOUT = 4 × VREF ×
(DACCODE − (OFFSETCODE × 4))

216
+ VSIGGND
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+ 𝑉

 
 

 

 
ku:

 

• DAC_CODE duhet të jetë në brezin 0 deri 65535. 

• VREF = 3.0 V, për brez 12 V. 

• VREF = 5.0 V, për brez 20 V. 

• M = vlera në regjistrin e amplifikimit, vlera e vendosur është 216 − 1. 

• C = vlera në regjistrin e ofsetit, vlera e vendosur është 215. 

 

 
Për shkrim në këtë kartelë formati i shkrimit është si në tabelën 11. Në tabelën 12 

është dhënë tabela për përzgjedhje të regjistrave për shkrim. Në tabelën 13 mund të shihen 

adresat A0 – A4 për zgjedhje të kanlit për shkrim. 

 

 
Tabela 11 – Tabela e bitave për komunikimin me SPI 

 

 

 

 
 

 
Figura 5.6 - Regjistrat të ndërlidhur me secilin kanal (Analog Devices) 
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Tabela 12 - Bitat për zgjedhjen modit 
 

M0 M1 Veprimi 

1 1 Shkrimi në regjistrin X 

1 0 Shkrimi në regjistrin për ofset C 

0 1 Shkrimi për regjistrin për amplifikim M 

0 0 Funksionet speciale në kombinim me bitat 
tjerë 

 

 
Tabela 13 - Adresimi për grup dhe kanal 

 

A2 – A0 
A4 – A3 

00 01 10 11 

000 
Të gjitha grupet dhe 
adresat 

Grupi 0, Kanali 
0 

Grupi 1, Kanali 
0 

Nuk përdoret 

001 Grupi 0, të gjitha kanalet 
Grupi 0, Kanali 
1 

Grupi 1, Kanali 
1 

Nuk përdoret 

010 Grupi 1, të gjitha kanalet 
Grupi 0, Kanali 
2 

Grupi 1, Kanali 
2 

Nuk përdoret 

011 
Nuk përdoret Grupi 0, Kanali 

3 
Grupi 1, Kanali 
3 

Nuk përdoret 

100 
Nuk përdoret Grupi 0, Kanali 

4 
Grupi 1, Kanali 
4 

Nuk përdoret 

101 
Nuk përdoret Grupi 0, Kanali 

5 
Grupi 1, Kanali 
5 

Nuk përdoret 

110 
Nuk përdoret Grupi 0, Kanali 

6 
Grupi 1, Kanali 
6 

Nuk përdoret 

111 
Nuk përdoret Grupi 0, Kanali 

7 
Grupi 1, Kanali 
7 

Nuk përdoret 
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6  Testimi i binjakut digjital me 

informata të vazhduara me pjesën 

rregulluese 

 

 

Në industri sinjalet e vazhduara janë kryesisht të natyrës rrymë dhe tension. Lidhja 

me sinjalin rrymë realizohet me lidhje dy, tre apo katër telor, me brez 0/4 – 20mA, ndërsa 

për tension kryesisht dalja dy telore me tension 0 – 10V. Gjatë përzgjedhjes së 

komandimit duhet pasur parasysh rezolucionin dhe shpejtësinë e shndërrimit. 

Për testimin e binjakut digjital në këtë shembull hyrjet dhe daljet do të jenë në 

formë të vazhdueshme. Këto raste janë kur sistemit i duhet parametri i procesit si 

temperatura, shtypja, rrjedhja. Ndërsa nga sistemi komandues dalja është njëjtë analoge. 

Këtu mund të paramendohet një sistem vetanak i cili në bazë të sinjalit të pranuar për të 

ndikuar në parametrin e procesit shfrytëzon valvulën rregulluese, ose ndonjë nxehës i cili 

do ti nxeh rezistorët në bazë të sinjalit në hyrje. 

Nga kapitulli pesë u nxorën modelet e sistemeve të rendit të parë dhe të dytë. Te 

sistemi i rendit të parë shembulli i rregullimit të temperaturës, sistemi do ta matë 

temperaturën e ujit nëpërmjet sensorit PT100 i cili është i lidhur me anë të konvertorit që 

gjeneron sinjalin 0 – 10VDC për brezin 0 – 400°C. Ndërsa për komandim për ta ngrohur 

ujin do të shfrytëzohen nxehësi i cili në bazë të sinjalit hyrës 0 – 10VDC do ta kyçë triakun 

për të nxehur ujin. 

Në diagramin 6.5 është paraqitur inçizimi me osciloskop digjital i diagramit kohor 

të rregullatorit për rregullim të temperaturës së nxehësit. Në këtë diagram janë të 
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A B C D E 

paraqitura tri pjesë të rregullimit si dhe të akordimit të parametrave të PID rregullatorit. 

Në (A) sinjali komandues me të kaltër aplikohet në hyrje të sistemit dhe mund të shihet 

përgjigja e sistemit. Në (B) fillon të bëhet akordimi i parametrave të PID rregullatorit në 

formë të vrazhdë. Akordimi i parametrave bëhet vetë nga blloku i gatshëm i programit të 

PLC. Në (C) mund të shihet përgjigja e sistemit pasi që janë akorduar parametrat. Në (D) 

është bërë edhe një akordim i butë të parametrave të PID rregullatorit, ku pas këtij 

akordimi në (E) mund të shihet përgjigja e sistemit Komandimi për caktim të vlerës 

referente është dhënë nëpërmjet ndërlidhjes së binjakut digjital si sinjal 0 – 10VDC. Në 

bazë të hyrjeve aplikohet rregullimi ku dalja është sinjal 0 – 10VDC. Në këtë formë është 

lehtësuar shumë akordimi për parametrat e PID rregullatorit ngase është parë sjellja e 

sistemit të modeluar. 

 

 
 

Figura 6.1 - Diagrami kohor i nxehësit me konstantë kohore 5s 

 

 
Shembulli i dytë është ai i komandimit të DC motorit. Këtu detyrë e sistemit është 

që të kontrollojë shpejtësinë e motorit dhe si riveprim do të ketë shpejtësinë nga sensori i 

shpejtësisë. Ngasja e motorit bëhet nëpërmjet ngasësit për DC motor, ku sinjali hyrës për 

ngasës do të jetë 0 – 10VDC. Nga figura 6.2 mund të shihet diagrami i pozitës së dhënë 
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A B C D E 

si dhe përgjigja e sistemit. Në (A) shihet përgjigja e sistemit me anë të ndryshimit të 

sinjalit hyrës. Kjo përgjigje e sistemit është me rregullim të mbyllur pa akordim të 

parametrave të PID rregullatorit. Në (B) është bërë vet akordimi i parametrave të PID 

rregullatorit. Në (C) mund të shihet një përgjigje e sistemit me akordim të vrazhdë. Në 

pjesën (D) është bërë vet akordimi i parametrave të PID rregullatorit. Pasi të gjinden vlerat 

për parametra në pjesën (E) mund të shihet një sjellje shumë e mirë e sistemit. 

 

 

 

Figura 6.2 - Diagrami kohor për ngasje të DC motorit 

 

 
Në kartelën zhvillimore Easy8051B e cila është përdorur në këtë punim janë të 

integruara qarqet për konvertim të sinjaleve analoge, qarku hyrës analog katër kanalesh 

MCP3204, qarku dalës analog një kanalesh MCP4921. 

Këto dy qarqe komunikojnë drejtpërdrejtë me protokollin SPI. Kodi për veprim 

me këto qarqe është i sqaruar si më poshtë. 

Inicializimi bëhet me kodin në vazhdim. 

 

 

// incializimi i SPI 

SPCR = 0x53; 
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DAC_CS = 1; 

ADC_CS = 1; 

 

 

Leximi i sinjalit analog bëhet duke thirrur funksionin uint16 ADC_Output(uint16 channel) 

 

 
// Burimi i kodit: 01.1 -Code\05. Vazhduar\05.01. 

SRI\uC_Code\00_uC_code.uvproj 

uint16 ADC_Output(uint16 channel) { 

uint16 tmp; 

ADC_CS = 0; 

 

SPDR = 0x06; 

while ((SPSR & 0x80) == 0); 

 

channel = channel << 6; 

SPDR = channel; 

while ((SPSR & 0x80) == 0); 

tmp = SPDR; 

 

tmp &= 0x0F; 

tmp = tmp << 8; 

 

SPDR = 0; 

while ((SPSR & 0x80) == 0); 

tmp |= SPDR; 

 

ADC_CS = 1; 

return tmp; 

} 

 

 

Ndërsa për shkrim të vlerës analoge në dalje duhet të thirret funksioni void 

DAC_Output(uint16 valueDAC) 

 

 

// Burimi i kodit: 01.1 -Code\05. Vazhduar\05.01. 

SRI\uC_Code\00_uC_code.uvproj 

void DAC_Output(uint16 valueDAC){ 

uint8 temp; 

DAC_CS = 0; 

 

// bajti i parë për dërgim 

temp = (valueDAC >> 8) & 0x0F; 

temp |= 0x30; 

SPDR = temp; 

while ((SPSR & 0x80) == 0); 

 

// bajti i dytë për dërgim 

temp = valueDAC; 

SPDR = temp; 
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while ((SPSR & 0x80) == 0); 

 

DAC_CS = 1; 

} 

 

 

 

Pasi që hyrja është 12 bit, ndërsa llogaritjet bëhen në 16 bit, atëherë sinjali hyrës analog 

konvertohet në 16 bit me tri zhvendosje majtas. 
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7 Zhvillimi i binjakut digjital me 

informata hibride 

 

 

Deri më tani i kemi analizuar sistemet që janë vetëm digjitale dhe vetëm analoge. 

Tani do të analizojmë binjakun digjital me informata hibride d.m.th. me sinjale të përziera 

digjitale dhe analoge. 

Shumica e sistemeve në industri përbëhen nga sinjalet digjitale të cilat në disa 

raste mund të jenë edhe analoge. Këto sinjale janë të natyrave të ndryshme, si temperaturë, 

nivel, shtypje, pozitë etj. Këto sinjale nevojiten si pjesë e rregullimit, vetëm si 

informacion, apo edhe për ruajtje të shënimeve si datalloger. Këto sinjale zakonisht 

merren nga transmiteri i cili bënë shndërrimin e vlerës analoge të cilës do natyrë në sinjal 

standard industrial 0/4-20mA ose 0-10V për përpunim të mëtutjeshëm. Këtu është me 

rëndësi brezi me rezolucion si dhe shpejtësia e ndryshimit të sinjalit. Shumica e proceseve 

nuk janë të shpejta, por kjo varet nga natyra e procesit. 

Në këtë pjesë të punimit do të bëhet përmbledhja e punëve të mëparshme ku do të 

ndërthuren sinjalet digjitale dhe analoge për të simuluar binjakun digjital të një procesi. 

 

 
7.1 Rregullimi i temperaturës 

Rregullimi i temperaturës është një proces që ndodh shpesh në industri. 

Rregullatorët që e bëjnë rregullimin kryesisht janë diskret, si kyçja dhe çkyçja e një releu 

apo kontaktori. Ky lloj i rregullatorit përmban në vete një rregullator histereze, apo 

rregullator PID nëse duhet temperaturë më e saktë, nëse duhet pasur rregullim më të saktë 
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atëherë në vend të kontaktorëve shfrytëzohen ato me SSR për pulse më të shpeshta. Në 

figurën 7.1 është paraqitur forma grafike e principit të punës të rregullatorit ON/OFF. 

Rregullimi me histerezë është rregullatori i cili kyçet për të arritur temperaturën, pasi 

arrihet temperatura ndërpritet furnizimi me energji elektrike. Kyçja e serishme e 

rregullatorit nuk bëhet menjëherë por nën një vlerë të caktuar. 

Kodi për ta simuluar sistemin është dhënë si në vijim: 

 

 

yN = 0.00009999 * xN + 0.99990001 * yN_1; // 10s 

 

 

 

Nëse vlera e sistemit bie nën vlerën 0 atëherë dalja kufizohet: 

 

 
// Burimi i kodit: 01.1 -Code\07. Hibrid\07.01. 

ONOFF\uC_Code\00_uC_code.uvproj 

// nëse vlera dalëse është negative atëherë dalja 

kufizohet 

if (yN < 0) 

{ 

DAC_addr = 0xC8; 

analog_out = 0; 

DAC_Output(); 

} 

 

 

 

Histereza 
 

 

u[t] 
 
 
 

 

[t] 
 
 

Figura 7.1 - Rregullatori ON/OFF me histerezë 
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Për rregullim më të saktë preferohet të përdoret rregullatori PID impulsiv. Vetëm që 

duhet pasur kujdes që si element veprues të jetë ndonjë transistor i fuqisë apo SSR. Në 

figurën 7.2 është dhënë forma grafike se si do të dukej rregullimi me rregullator PID 

impulsiv. 

 

 

 

 

 

u[t] 
 
 
 
 

 

[t] 
 

Figura 7.2 - Rregullatori PID impulsiv 
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8  Testimi i binjakut digjital me 

informata hibride me sistemin 

përkatës rregullues 

 

 

Platforma për testimin e rregullimit të temperaturës së procesit për ngrohjen e 

nxemsave të makinës për injektim të plastikës është përbërë nga PLC, paneli me ekran 

me prekje si dhe binjaku digjital. 

Këtu janë marr si shembull dy rregullatorët e temperaturës. Rregullimi me histerezë dhe 

rregullimi me PID impulsiv. 

Principi i rregullimit të temperaturës me histerezë apo rregullim rele është i bazuar kur 

temperatura arrin vlerën e paracaktuar, dalja ndalet gjegjësisht nuk bëhet ngrohja e 

mëtutjeshme. Rikyçja e daljes bëhet pasi që temperatura ka rënë nën vlerën e caktuar. Kjo 

formë e rregullimit e ka pamjen e histerezës. Brezi i çkyçjes dhe i kyçjes varet prej 

rregullatorit. 

Kjo formë e rregullimit përdoret zakonisht kur si aktuator për rregullim të temperaturës 

përdoret nxehësi me kontaktor. 

Programi për rregullim të temperaturës me anë të PLC është bërë vetëm me dy krahasime. 

Nëse temperatura aktuale është nën vlerën e caktuar atëherë bëhet kyçja e kontaktorit. 

Krahasimi i dytë është nëse temperatura aktuale e kalon vlerën e caktuar atëherë bëhet 

çkyçja. 
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A 

Në figurën 8.1 mund të shihet rregullimi i temperaturës me anë të rregullatorit rele, me 

ngjyrë të kaltër është e paraqitur sinjali referent që duhet të përcillet nga rregullatori. Me 

ngjyrë të kuqe është paraqitur gjendja e sistemit. Në (A) mund të shihet se si është sjellja 

e rregullatorit. Gjatësia e brezit të kyçjeve mund të rregullohet në programin e PLC. 

Figura 8.1 - Rregullimi i temperaturës me rregullator rele me konstantë kohore 20s 

 

 
Principi i rregullimit me anë të rregullatorit impulsiv është i ngjashëm me 

rregullimin histerezë, ku këtu rregullimi bëhet me impulse më të shpeshta varësisht nga 

gabimi. 

Me këtë lloj të rregullimit fitohet dalja më e saktë. Nga ana praktike paraqiten disa 

pengesa për këto dy lloje të rregullatorëve. Këto pengesa janë tek përzgjedhja e pajisjes 

për rregullim. Për rregullim histereze preferohet të përdoret kontaktori, ndërsa për 

rregullim me impulse preferohet të përdoret transistor i fuqisë apo SSR. Arsyeja e mos 

përdorjes së kontaktorit në rregullimin impulsiv është se në kontaktor do të kalojnë rryma 

të mëdha në bazë të ngarkesës, dhe kështu kyçja dhe çkyçja e shpeshtë do të bënë prishjen 

e kontakteve të kontaktorit. Rregullimi i temperaturës me transistor të fuqisë apo SSR 

është më i saktë pavarësisht të fuqisë së nevojitur. Mangësi e këtij lloj rregullimi me 

elemente elektronike është se ka humbje gjatë kyçjes dhe çkyçjes që paraqitet si nxehtësi. 
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A B 

Në figurën 8.2 është paraqitur diagrami i përgjigjes së sistemit. Në (A) është e dhënë 

përgjigja e sistemit në bazë të hyrjes së kërkuar. Në (B) është bërë një vet akordim i PID 

rregullatorit ku mund të shihet që përgjigja e sistemit është rregulluar më mirë. Sa më t 

shpeshta të jenë pulset e rregullatorit përgjigja e sistemit do ti afrohet aq më shumë vlerës 

referente. 

 

 
 

 

Figura 8.2 - Rregullimi i temperaturës me rregullator PWM 
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9 Zhvillimi dhe testimi i binjakut 

digjital në rrjetë 

 

 

Në kohën e fundit sistemet PLC gati të gjitha janë të pajisura me procesorë të 

komunikimit. Këta procesorë përmbajnë në vete protokolle elektrike dhe programore për 

realizimin e komunikimit. Informatat që barten në komunikime mund të jenë të ndryshme. 

Komunikimi në rrjetë mund të shfrytëzohet që dy e më shumë PLC të komunikojnë në 

mes vete për të shkëmbyer informata ose për ta mbyllur ciklin e sistemit të vizualizimit. 

Komunikimi në mes dy PLC-ve apo me kartelë në distancë është paraqitur në figurën 9.1. 

 

 

 

Proces 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proces 

Proces 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proces 

 

 

Figura 9.1 - Komunikimi mes dy PLC apo kartelës në distancë 

 

 
Nga figura 9.1 shihet PLC e cila i përmban hyrjet dhe daljet vetanake. Ndërsa në bllokun 

tjetër shihet një PLC apo kartelë vazhduese të cilat bëjnë leximin e hyrjeve dhe shkrimin 

Hyrjet 

PLC 
Komunikimi 

Daljet 

Hyrjet 

PLC/Kartelë 

vazhduese 

Daljet 
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në daljet. Komunikimi në këtë rast shërben për shkëmbim të informatave në mes të dy 

PLC. Kartela vazhduese ka kuptimin e decentralizimit të PLC-së për të evituar lidhjen e 

kabllove të gjata shfrytëzohet kartela vazhduese e cila bënë grumbullimin e të dhënave 

dhe i dërgon PLC-së. 

Këtu për komunikim mund të shfrytëzohen standarde të ndryshme elektrike si 

RS232, RS485, Ethernet etj. Si dhe mund të shfrytëzohen protokolle të ndryshme të 

komunikimit MODBUS ASCII, RTU, TCP/IP, CAN etj. Përzgjedhja e protokollit bëhet 

sipas distancës, shpejtësisë së komunikimit dhe sigurisë. 

Një formë e simulimit të binjakut digjital është paraqitur në figurën 9.2, ku binjaku digjital 

bënë simulimin e procesit. Shkëmbimi i informatave në mes të PLC dhe binjakut digjital 

bëhet në dy forma, nëpërmjet kartelave si dhe nëpërmjet komunikimit. Mund të merret si 

shembull që nëpërmjet kartelave digjitale të shkëmbehen informatat digjitale me PLC 

ndërsa me anë të komunikimit të shkëmbehen informatat analoge, ku saktësia e vlerave 

analoge do të jetë një me një. 

 

 

 
 

Binjaku 

digjital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.2 - Binjaku digjital me komunikim dhe kartelat hyrje/dalje 

 

 
Në raste të veçanta PLC mund të mos ketë hyrje/dalje për veprim me procesin. I tërë 

kontrolli për informatat e nevojshme për rregullim mund të merren nëpërmjet 

komunikimit, në figurën 9.3 është paraqitur në formë grafike. 

Kartela dalëse 

Hyrjet 
Procesi 

Komunikimi 
PLC Kartela në rrjetë 

Daljet 

Kartela hyrëse 
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PLC 
Komunikimi 

 

Binjaku digjital 

Procesi 
 
 

 

Figura 9.3 - Binjaku digjital vetëm me komunikim 

 

 
9.1 SIMATIC S7-1200 MODBUS TCP/IP 

PLC-të S7-1200 të firmës Siemens janë shumë praktikë dhe të lehtë për 

programim dhe aplikim. Kryesisht janë të dedikuara për makina të vogla dhe të mesme. 

Të parazgjedhur e kanë portin Profinet për komunikim. Llojet e komunikimeve mund të 

zgjerohen me module shtesë sipas nevojës. Ky lloj i modelit përmban hyrje dalje të 

integrauara, ku nëse ka nevoja shtesë mund të zgjerohet me module përkatëse. Pasi ky 

model e ka të integruar portin Ethernet dhe programi e përkrah protokollin Modbus 

TCP/IP, mund të realizohen programe të ndryshme me të. 

Modbus TCP/IP për dallim nga ai serik, master këtu quhet klienti (angl. Client) 

dhe slave server. Blloku që përdoret për komunikim si klient është i paraqitur në figurën 

9.4. 

 

 
 

 
Figura 9.4 - Funksioni që thirret për komunikim klient 
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Funksioni MB_CLIENT përmban këta parametra. 

 

9.1.1 REG – Nëse këtu aplikohet vlera 1 true, ky funksion do të dërgojë 

kërkesa për shkrim/lexim. 

9.1.2 DISCONNECT – Me 0 fillon lidhja me MODBUS server. 

9.1.3 MB_MODE – Përcakton modin e punës, lexim, shkrim apo diagnostikim. 

9.1.4 MB_DATA_ADDR – Varet prej MB_MODE. Këtu bëhet caktimi i regjistrave. 

9.1.5 MB_DATA_LEN – Madhësia e regjistrave. 

9.1.6 CONNECT – Struktura me parametra për komunikim. 

9.1.7 DONE – Pasi të përfundon kërkesa bëhet 1. 

9.1.8 BUSY – Bëhet 1 nëse është duke u bërë kërkesa. 

9.1.9 ERROR – Bëhet 1 nëse ka pengesë. 

9.1.10 STATUS – Paraqet gjenden me detaje se çka është duke ndodhur me funksionin. 

 
Parametrat që duhen për të realizuar lidhjen janë të paraqitur në figurën 9.5. Në regjistrim 

ADDR shkruhet adresa e serverit që duhet ti qasemi. 

 

 
 

 
Figura 9.5 - Parametra për adresim për MODBUS server 
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VIZUALIZIMI 
PROTOKOLLI I 

DHE 

KONVERTUESI 

NE    

KOMUNIKIMIT 

PROCESI C 
HYRJE/HALJE 

A B 

PLC 

9.2 FACTORY I/O 
 

Industria e lojërave mund të ndihmojë shumë në pjesën e vizualizimit. Simulimi 

që të jetë sa më i vërtetë në pamje dhe në kohë reale, sistemi kompjuterik duhet të ketë 

fuqi përpunuese më të madhe, modelet duhet të jenë mirë të modeluara me karakteristikat 

e tyre dinamike. Ndërsa për vizualizim nuk kemi kritere që ndikojnë në punën e binjakut, 

me kushte që sa më shpejtë të ndjekë procesin. Vizaulizimi i binjakut digjital duhet të jetë 

i asaj forme që të jetë sa më reale pamja, por mos të ketë ndikim në shpejtësinë e binjakut 

që të pengojë simulimin e procesit në kohë reale. 

Nëse nuk ka kërkesa të mëdha për punë në kohë reale të binjakut digjital, mund të përdoret 

programi Factory I/O si ndihmë në mësuarje i cili shërben për simulimin e fabrikës në 

pamje 3D. Ky program është zhvilluar nga kompania Real Games për qëllime edukative 

me pamje 3D. 

Forma e përgjithshme e principit të punës të Factory I/O është e paraqitur në figurën 9.6. 
 

 

 

 

Figura 9.6 - Principi i punës së programit FACTORY I/O 

 

 
A - Për simulim të procesit ekzistojnë diku mbi 90 elemente (sensorë, shirita, tastera, 

motora, etj), me anë të të cilave mund të ndërtohet procesi, ku janë të integruar zërimi me 

efekte. Gjithashtu ekzistojnë mbi 20 skena të gatshme për simulim të proceseve. 
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B – Ndërlidhja e procesit me pjesën tjetër bëhet me anë të protokollit për komunikim. 

Ekzistojnë 15 lloje të realizuara, sipas prodhuesve dhe standardeve më të njohura. 

C – Ndërlidhja me PLC bëhet në dy forma, nëpërmjet protokolleve që i përdorin ato, ose 

me ndërlidhje fizike në hyrje/daljet nëpërmjet pajisjeve adekuate në rastin tonë kartelat e 

zhvilluara. Në këtë rast për testim kemi shfrytëzuar protokollin MODBUS TCP/IP 

CLIENT. Ku programi luan rolin e Master ndërsa mikrokontrolleri Slave. Për shkak të 

nevojës për memorie është shfrytëzuar platforma e gatshme ARDUINO MEGA me 

pllakat që janë zhvilluar për ndërlidhje. 

Numri i hyrje/daljeve që mund të simulohen sipas versionit 2.3 janë 256 digjitale dhe 64 

analoge. 

Në vazhdim është dhanë një shembull i ndërlidhjes së programit Merr dhe Vendos (angl. 

Pick & Place (Basic)) me PLC. 

Hapet skena e gatshme e emërtuar: Pick & Place (Basic). Si protokoll zgjedhim nga 

Drives: MODBUS TCP/IP CLIENT. 

 

Konfigurimi i hyrjeve dhe daljeve është si në figurën 9.7. 
 

 

 

 

Figura 9.7 - Hyrje/daljet për programi merr dhe vendos 
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Adresa e përdorur është 192.168.1.11:502. Më figurën 9.8 dhënë pamja nga procesi dhe 

dritarja për komandim nga HMI. 

 

 
// Burimi i kodit: 01.1 -Code\09. Rrjete\PaPuC\PaPuC.ino 

// startohet komunikimi 

Mb.Run(); 

// lexohen të dhënat nga hyrjet 

RIm(0); 

// bëhet ruajtja në regjistrin 0 

Mb.R[0] = Iimage[0]; 

// hyrja e lexuar konvertohet ne bita për Coil 

Mb.C[8] = bitRead(Iimage[0], 0); 

Mb.C[9] = bitRead(Iimage[0], 1); 

Mb.C[10] = bitRead(Iimage[0], 2); 

Mb.C[11] = bitRead(Iimage[0], 3); 

 

Mb.C[12] = bitRead(Iimage[0], 4); 

Mb.C[13] = bitRead(Iimage[0], 5); 

 

// dalje përfitohet duke mbledhur Coil të gjitha 

Qimage[0] = Mb.C[0] * 1 + Mb.C[1] * 2 + Mb.C[2] * 4 + 

Mb.C[3] * 8 + Mb.C[4] * 16 + Mb.C[5] * 32 + Mb.C[6] * 64 + 

Mb.C[7] * 128; 

// pasi bëhet mbledhja mund të shkruhet vlera në dalje 

Mb.R[6] = Qimage[0]; 

// vlera analoge në regjistrin 9 ruhet në regjistrin 7 

Mb.R[7] = Mb.R[9]; 

// vlera e lexuar nga regjistri 15 ruhet ne regjistrin 9 

// arsyeja e veprimit të tillë me regjistra është që mos të 

ketë ndikim binjaku drejtpërdrejt me PLC 

Mb.R[9] = Mb.R[15]; 

uQ(0); 

 

 

Në figurën 9.8 është dhënë komplet skena e simulimit se si doket në formë 3D si dhe 

ormani komandues. Në (A) është paraqitur kompjuteri me anë të cilit paraqitet formë 

vizuale e binjakut digjital si dhe i tërë modeli për procesin që zhvillohet ekzekutohet në 

kompjuter. Rrjeta e komunikimit është e realizuar nëpërmjet një ruteri (D) i cili e ndërlidh 

kompjuterin (A), mikrokontrollerin (B), si dhe PLC (E). Këtu mikrokontrolleri (B) me 

komunikimin i merr të dhënat në lidhje me hyrjet dhe daljet e sistemit dhe nëpërmjet (C) 

kartelave elektronike ndërlidhet me PLC (E). Ndërsa për vlerë analoge e dhëna e 

dëshiruar shkruhet në memorien e mikrokontrollerit pastaj me zhvendosje kjo vlerë 
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B 

C 

A E 

D 

vendoset në një regjistër tjetër për tu lexuar nga ana e PLC (E) e cila ngjashëm është e 

lidhur në rrjetë. 

Për ndërlidhje të kartelës kryesore 00_MAIN me platformën ARDUINO MEGA 

2560 me ETHERNET SHIELD, portet duhet të konfigurohen në bazë të përdorimit nëse 

përdoren si hyrje apo si dalje. Në fillim portet definohen si: 

 

 
#define P_ADDRESS PORTA 

#define P_DATA PORTL 

 

 

 

 

 

Figura 9.8 - Ambienti i simulimit si dhe pamje nga programi i binjakut digjital 

 

 
Porti P_DATA do ta ketë funksionin e leximit dhe të shkrimit, për këtë arsye duhet 

ndryshuar definimin gjatë punës. 
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void RIm(uint8 address) { // Leximi komplet i hyrjes 

DDRA = 0xff; // ADDRESS PORT, AS OUTPUT 

P_ADDRESS = (0 | 0xc0) & 0xbf; 

 

DDRL = 0x00; // shkrimi 0 e bënë portin hyrje 

PORTL = 0x00; 

 

Iimage[address] = PINL; 

P_ADDRESS = (address | 0xc0); 

P_ADDRESS = 0xff; 

} 

 

 

 

Shkrimi në dalje 

 
 

void uQ(uint8 address) { // Azhurimi i menjehershem i daljes 

DDRA = 0xff; 

DDRL = 0xff; // shkrimi 1 e bene portin dalje 

 

P_ADDRESS = (address | 0xC0) & 0x7f; 

P_DATA = Qimage[address]; 

P_ADDRESS = (address | 0xC0); 

P_ADDRESS = 0xff; 

P_DATA = 0xff; 

} 
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10 Implementimi i binjakut digjital 

për një makinë reale 

 

 

Deri më tani kemi zhvilluar konceptin e binjakut digjital si dhe kartelat 

elektronike. Janë bërë programet si dhe është bërë testimi i programit të PLC-së. Tani do 

të modelohet binjaku digjital për një makinë ku më pastaj programi i testuar dhe verifikuar 

do të instalohet në makinën reale pa bërë ndryshime në program. 

 

Makina në fjalë bënë formimin e llamarinës për kulme. Nga paneli vendoset 

gjatësia e dëshiruar, si dhe sasia për prerje. Pasi të jepen këto të dhëna startohet makina 

ku fillon matja dhe prerja e llamarinës. Pasi të arrihet sasia e dëshiruar përfundon cikli i 

punës. Për makinën në fjalë hyrjet dhe daljet e sistemit janë të paraqitura në tabelën 14. 

 

Në figurën 10.1 është e paraqitur makina për të cilin do të realizohet binjaku 

digjital për të cilin do të zhvillohet programi për komandim. Në (A) është vendi ku është 

i montuar enkoderi për matjen e gjatësisë, në (B) janë të vendosur PLC dhe paneli, 

Përgjatë (C) është brisku për prerje dhe kufitarët. Në (D) është pompa hidraulike e cila 

shërben për prerjen e materialit. 
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Figura 10.1 - Makina me program të testuar në binjakun digjital 

 

 

Në figurën 10.2.a) është paraqitur vizualizimi i binjakut digjital me parametrat për 

simulim. Makina i ka dy shpejtësi fikse, vlerat për shpejtësitë mund të ndryshohen 

nëpërmjet vizualizimit. Gjatë simulimit duhet të vendoset koha e nevojitur për të realizuar 

një prerje d.m.th. koha e uljes dhe ngritjes për prerje. 

Për të realizuar binjakun digjital së pari është bërë modelimi i sjelljes së makinës 

për sinjalet komanduese. Pasi që është bërë gati binjaku digjital, është përgatit programi 

për manipulim me makinë. 

Gjatë realizimit të programit janë vërejtur shumë mangësi, të cilat me anë të 

simulimit janë detektuar dhe larguar. Në figurën 10.2.b) shihet ndërlidhja e binjakut 

digjital me pajisjet konkrete që do të montohen në makinë për manipulim. Nga figura 

10.2.b) (A) shihet kartela e mikrokontrollerit e cila e përmban programin e binjakut 

digjital, e cila është e lidhur me (C) kartelat elektronike për ndërlidhje me (D) PLC. Këtu 

janë shfrytëzuar kartela dalëse me transistor për simulim të enkoderit, ndërsa për 

sinjalizim kartela me rele. Në (B) është i paraqitur paneli për komandim të (D) PLC. 

Nëpërmjet këtij paneli jepen të dhënat në lidhje me gjatësinë që duhet të prehet si dhe 

sasia. Gjithashtu nëpërmjet panelit mund të konfigurohet saktësia e lexuar për enkoder. 

A 
C 

B D 
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Pasi të përfundohen testimet me programin e PLC, elementet si PLC ashtu dhe 

paneli komandues vendosen në makinë për testime reale të makinës. 

Programi i realizuar i PLC dhe i testuar nëpërmjet binjakut digjital pasi u vendos 

në PLC të makinës u testua me sukses të plotë pa pasur nevojë për ndërhyrje të 

mëtutjeshme. Me anë të këtij verifikimi u vërtetua besueshmëria e qasjes nëpërmjet 

binjakut digjital për kursim të kohës dhe siguri të lartë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) 
 

Figura 10.2 - Testimi i binjakut digjital para montimit në makinë a) vizualizimi, b) pjesa 

harduerike 

C 

B 
A 

D 
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Tabela 14 - Lista e sinjaleve hyrëse dhe dalëse 
 

M1 Veprimi Sinjale 

B1 Hyrja për enkoder 2 

S1 Kufitari i sipërm 1 

S2 Kufitari i poshtëm 1 

S3 Start 1 

S4 Stop 1 

K1 Valva ngritje 1 

K2 Valva ulje 1 

K3 Pompa hidraulike 1 

FW Lëvizja para 1 

BW Lëvizja mbrapa 1 

SP1 Shpejtësia 1 1 

SP2 Shpejtësia 2 1 
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Përfundimi 

 
Në hyrje u përshkrua historia e revolucionit teknologjik, ku u fol për fabrikat e mençura, 

termet IoT si dhe se si formohet BIG DATA. Pas kësaj u njoftuam me konceptin e 

binjakut digjital. Në bazë të këtyre njohurive u vendosen objektivat dhe qëllimet për këtë 

punim. Më vonë u diskutua ideja se si duhet të jetë sistemi i kartelave elektronike si dhe 

u bë projektimi i tyre. Këto kartela janë të projektuara që të punojnë në formë të pavarur 

nga ndonjë sistem mikrokontroller apo kompjuter. Kartelat u projektuan që ti përshtaten 

sinjaleve standarde industriale për PLC industriale. Kërkesat e projektit kanë qenë në atë 

formë që binjaku digjital të ketë mundësi për vizualizim, i cili duhet të bazohet në ndonjë 

standard të përgjithshëm që përdoret në industri. Për këtë arsye u përzgjodh protokolli 

MODBUS ASCII Serik. Pas kësaj u zhvillua koncepti i binjakut digjital për sinjale 

digjitale si dhe u bënë testimet në lidhje me informatat që u shtëlluan paraprakisht. Këtu 

për programim të binjakut digjital u shfrytëzua gjuha programuese C e cila u shkrua në 

programin Keil C uVision 6 ndërsa si mikrokontroller për implementim u përzgjodh 

qarku AT89S8253 i cili është i vendosur në kartelën për zhvillim Easy8051B. Për 

vizualizim është përdorur programi InduSoft Web Studio v7.1 i cili përmban në vete 

protokollin për komunikim MODBUS ASCII Serik. Në vazhdim u diskutua për binjakun 

digjital analog. Këtu u shtjelluan sistemet e rendit të parë dhe të dytë, ngase sistemi i 

përzgjedhur mikrokontroller nuk ka shumë fuqi përpunuese si dhe memorie të 

mjaftueshme, por i cili mjafton për këto lloj sistemesh. Pas kësaj u shtjelluan sistemet 

hibride, ku u bërë ndërlidhja e sinjaleve analoge me ato digjitale. Ku u vazhdua shtjellimi 

i binjakut digjital në rrjetë. Sistemet bashkëkohore të komandimit gati pothuajse secila 

përmban procesorin për komunikimin në rrjetë. Në rrjetë mund të shpërndahen më shumë 

informata të cilat nuk janë të kufizuara me sasinë e sinjaleve hyrëse dhe dalëse. Kjo varet 

në bazë të performancave të PLC si dhe memories. Në fund u pa se si një makinë reale 

nëpërmjet binjakut digjital u studiua dhe u krijua modeli i tij, binjaku digjital, nëpërmjet 

të cilit u krijua programi për PLC. Me anë të binjakut digjital u testuan të gjitha funksionet 

e programit si dhe u larguan gabimet dhe gjërat e paparashikuara. Ky program pa bërë 

ndryshime u vendos së bashku me PLC në makinën reale, dhe programi i realizuar 

funksionoi pa pasur nevojë të bëhen ndryshime të mëtutjeshme. Objektivat dhe qëllimet 

e vendosura u arritëm me sukses. Pritjet e mëtutjeshme në lidhje me këtë projekt janë që 

të formohen librari në lidhje me binjakun digjital të proceseve të ndryshme, ngase pjesa 
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elektronike i përmbush kërkesat te mjaftueshme për ndërlidhje me sistemet PLC. Për 

procese më të komplikuara kërkohet fuqi përpunuese më e madhe, ku në këtë punim pasi 

është përdorur pllaka zhvillimore për edukim, mjafton për shumicën e sistemeve 

shkollore. Në të ardhmen pritet të që testimet të bëhen me sisteme më të komplikuara. 
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