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ABSTRAKT 

 

Nevojat për energji aktualisht plotësohen kryesisht nga burimet e energjisë konvencionale (lëndët 

djegëse fosile: qymyr, naftë, gaz natyror, hidroenergji etj). Meqenëse lëndët djegëse fosile dhe 

bërthamore bëjnë pjesë në grupin e burimeve të energjisë jo të ripërtëritshme, rezervat e tyre janë 

të kufizuara, prandaj është e nevojshme të merret parasysh mundësia e shterimit të tyre në të 

ardhmen.  

Energjia e rinovueshme, ndonjëherë e referuar si energji "e pastër" ose "e gjelbër", është një risi 

në rritje që po ul kostot e energjisë dhe po realizon premtimin e saj për një të ardhme më të pastër 

dhe më të gjelbër. Në të gjithë botën, nga Evropa në Amerikë, gjenerimi i diellit dhe erës po thyejnë 

rekord pas rekordi pasi ata ngadalë fillojnë të depërtojnë në rrjetet kombëtare të energjisë elektrike 

pa kompromentuar energjinë elektrike. Në Evropë, për shembull, energjia nga burimet e 

rinovueshme përbënte 34 % të konsumit bruto të energjisë elektrike, nga 32% që ishte në vitin 

2018. 

Çmimet e energjisë elektrike dhe gazit në tërësi janë rritur në nivele të paprecedentë në të gjithë 

BE-në gjatë gjysmës së dytë të vitit 2021, rritjet e çmimeve kanë qenë dukshëm më të larta për 

gazin sesa për energjinë elektrike.1 Çmimet e gazit në fillim të tetorit 2021 ishin 400% më të 

shtrenjta se në prill 2021, ndërsa çmimet e energjisë elektrike janë rritur me 200%.[9] 

Andaj qëllimi i këtij punimi është që të tregoj se çfarë rëndësie ka energjia reversibile , si të 

prodhohet moduli që e gjeneron atë energji të pastër, si të implementohet qoftë si sistem on-grid 

ose off-grid, dhe në këtë mënyrë të mos varet nga luhatjet që ndodhin qoftë me furnizim apo me 

çmim të shitjes, të cilat  ndikohen nga tregjet botërore energjetike, sa është efikas dhe efiçient 

përdorimi i sistemit diellor fotovoltaik, për sa kohë pritet të bëhet kthimi i investimeve nga sistemi 

diellor, sa do të ketë rëndësi zëvendësimi i energjisë së përfituar nga lëndë djegëse me energjinë 

diellore në aspektin e ruajtjes së mjedisit ku jetojmë etj. 

 
1 Këshilli i Rregullatorëve Evropianë të Energjisë (CEER) është zëri i rregullatorëve kombëtarë të energjisë evropiane. 
Anëtarët dhe vëzhguesit e CEER-it përbëjnë 39 autoritete kombëtare rregullatore të energjisë (NRA) nga e gjithë 
Evropa. CEER është themeluar ligjërisht si një shoqatë jofitimprurëse sipas ligjit belg. 
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1. HYRJE 
 

Në epokën moderne nuk mund të mendohet zhvillimi dhe jeta normale pa energji elektrike dhe si 

rrjedhojë mund të themi se deri me sot  termocentralet kanë qenë ndër burimet kryesore të 

prodhimit të energjisë elektrike, ku energjia e burimeve natyrore transformohet në energji 

elektrike. Ky shndërrim i energjisë nga burimet konvencionale si (nafta, qymyri, gazi natyror, 

energjia nukleare, etj.) në lloje të përdorshme të energjisë (energjisë mekanike, energjisë termike, 

energjisë elektrike etj.) bëhet ndërmjet disa proceseve në pajisje përkatëse energjetike.  

Me së paku 4 deri në 5 miliardë vjet të tjera nga energjia diellore që do godet planetin tonë çdo 

ditë, shfrytëzimi i fuqisë së diellit për energji elektrike do të jetë një nga opsionet më të mira për 

burime më të pastra energjie. 

Për të përcaktuar nëse sistemi diellor është i duhuri për ne duhet shqyrtuar një sërë faktorësh, duke 

përfshirë vendosjen e paneleve, vendndodhjen gjeografike, dizajnin arkitektonik të çatisë ose 

objektit, temperaturën, sasinë e hijeve në ndërtesë  dhe efikasitetin e panelit diellor. 

Efikasiteti në modulet diellore fotovoltaike është thjesht matja e prodhimit të energjisë në një 

sipërfaqe të caktuar. Sa më efikas të jetë një panel, aq më pak hapësirë do të zë në çati.  Megjithatë, 

zgjedhja e një paneli diellor më efikas mund të mos jetë gjithmonë vendimi më me kosto efektive 

në dispozicion. Sa më efikas të jetë moduli diellor fotovoltaik, aq më shumë energji do të ketë për 

sasinë e energjisë së dritës që godet celulën, e cila nga ana tjetër do të zërë më pak sipërfaqe për 

të përmbushur kërkesat e konsumatorit për energji. 

Edhe pse ekzistojnë edhe forma tjera të prodhimit të energjisë elektrike nga energjia e diellit, forma 

më e shpeshtë e prodhimit të energjisë elektrike nga dielli është nëpërmjet sistemeve fotovoltaike. 

Sot, studiuesit po përpiqen vazhdimisht të përmirësojnë efikasitetin e teknologjisë fotovoltaike.  

Nocioni fotovoltaik është formuar nëpërmjet kombinimit të fjalës greke photos-dritë me emrin e 

shkencëtarit italian Volta i cili përdoret si njësi për matjen e tensionit elektrik. 

Krijimi i teknologjisë diellor filloi në 1839 me hulumtimin e fizikanit francez Alexander Edmond 

Becquerel (1820-1891). Becquerel zbuloi "efektin fotovoltaik (PV)" derisa eksperimentonte me 

një elektrodë të ngurtë në një tretësirë elektrolite. Në moshën 19 vjeçare, në laboratorin e atit të tij, 
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gjatë procesit të eksperimentit ai vendosi klorurin e argjendit në një tretësirë acidike e cila kishte 

ndriçuar gjatë kontaktit me elektrodën nga platiniumi. Gjatë eksperimentit Becquerel kishte 

vërejtur se ishte zhvilluar një tension kur drita e kishte goditur me ndriçim e saj elektrodën. Efekti 

fotovoltaik nganjëherë është quajtur edhe Effect Becquerel. 

Moduli diellor i parë është ndërtuar në vitin 1883 nga Charles Edgar Fritts, një shpikës amerikan, 

i cili ka ndërtuar module nga veshja e një pllake të gjerë të bakrit me selenium (Se) dhe pastaj duke 

e plotësuar me një shtresë shumë të hollë gjysmë-transparente ari. Fritts ka raportuar se moduli ka 

prodhuar një rrymë, që është e vazhdueshme, konstante, dhe me një forcë të konsiderueshme.  

Aktualisht ky modul ishte i përgjegjshëm jo vetëm në rrezet e diellit, por edhe në rrezet e zbehta 

të diellit madje, dritë artificiale edhe dritë qiri. Fritts kishte pohuar se në një të ardhme ne do mund 

të shohim pllakën fotovoltaike të konkurrojë me lëndët djegëse fosile si qymyrin dhe naftën. 

Këto module nga seleniumi kanë pasur një efikasitet elektrik prej 1% të konvertimit të energjisë 

elektrike për shkak të vetive të seleniumit. Përveç kostos së selenium, kostoja e lartë e arit bëri që 

këto module të hershme diellore të mos ishin komercialisht të realizueshme. Megjithatë, Fritts i 

kishte dërguar një nga panelet e tij diellore shkencëtarit gjerman Werner von Siemens, reputacioni 

teknik i të cilit renditej në rang me Thomas Erisin-in. Prodhimi i energjisë elektrike me anë të 

modulit kur ai vendoset nën dritë e kishte mahnitur Siemens-in sa që shkencëtari gjerman e kishte 

prezantuar panelin e Fritts-së në Akademinë Mbretërore të Prusisë (Gjermani). Simuni kishte 

deklaruar për botën shkencore se modulet Amerikane na paraqesin për herë të parë konvertimin e 

drejtpërdrejt të energjisë se dritës në energji elektrike.[1] 

Me 1954 prill në laboratorët e Bell Telephone në Murray Hill, (New York, New Providence) u 

zbulua një celulë diellore e modifikuar nga silici (Si) e cila konvertonte rrezet e diellit direkt në 

energji elektrike. Celula e parë diellore punonte me një efikasitet prej 6%, e cila ishte e 

krahasueshme me përformancën e një motori tipik nga benzina në atë kohë. Në vitin 1956, modulet 

e para diellore ishin në dispozicion për tregun. Kostoja e tyre, megjithatë, ishte larg mundësive të 

njerëzve të zakonshëm. 

Viteve në vijim efiçienca e celulave diellore është përmirësuar vazhdimisht. Me celulat diellore 

nga silici, në kushte laboratorike sot mund të arrihen vlerat e efiçiencës deri në 20 %. Krahas 

përmirësimit të vazhdueshëm të efiçiencës, është arritur edhe ulja e konsiderueshme e çmimeve të 

sistemeve fotovoltaike. Kështu sot në shumë vende, shpenzimet e energjisë elektrike të prodhuar 
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nga sistemet fotovoltaike janë duke ju afruar çmimit të cilin konsumatorët paguajnë për energjinë 

elektrike të prodhuar në mënyrë konvencionale.[4] 
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2. ELEMENTET PËRBËRËSE TË SISTEMEVE FOTOVOLTAIKE  

 

Energjia e ripërtëritshme është derivat i burimeve natyrore të cilat konsiderohen si të pa 

shpenzuara dhe që rimbushen vazhdimisht. Në këtë dimension ajo energji mund të rrjedh 

drejtpërdrejtë nga dielli ose nga nxehtësia e krijuar thellë nga bërthama e tokës. 

Pra, në këtë kontekst bëhet fjalë për energjinë elektrike të fituar nga dielli, era, hidrocentralet, 

biomasa, burimet gjeo-termale, bio-karburantet, hidrogjeni etj. që rrjedhin nga burimet e 

rinovueshme. 

Shfrytëzimi i energjisë së rinovueshme ndikon në zvogëlimin e ndotjes së mjedisit nga djegia e 

lëndëve djegëse fosile, dhe kjo nënkupton direkt përmirësimin e shëndetit publik dhe uljen e 

kostove për tretmanë shëndetësorë që vijnë nga ndotja e ambientit. 

Energjia e rinovueshme po ashtu shihet si shpresë sa i përket ngrohjes globale dhe zgjidhjes së 

problemit me çmimin e ngritur të naftës. Kjo ka bërë që shumë qeveri të botës të mbështesin 

projektet për energji të pastër, dhe në të njëjtin segment të nxitet komercializmi që çdo ditë e më 

shumë po zë vend të fuqishëm në ekonominë botërore. 

Sot në botë miliona familje sigurojnë energjinë elektrike përmes sistemeve të vogla diellore PV, 

më shumë se 44 milion familje në botë përdorin bio -gazin për gatim ose ngrohje, dhe afër 166 

milion familje në botë mbështeten në gjeneratën e re të stufave që si burim kanë biomasën (pelet-

briket). 

Nëse analizojmë në nivel kombëtar sot rreth 30 vende anë e mbanë botës shfrytëzojnë energjinë e 

ripërtëritshme deri në 20% në nivel vendi. Ky fakt ka ndikuar që tregjet kombëtare të energjisë së 

rinovueshme të ruajnë rritjen e vazhdueshme, duke pasur parasysh që edhe 120 shtete kanë misione 

afatgjata investimin në energjinë e pastër. 

Energjia e rinovueshme i zëvendëson lëndët djegëse konvencionale dhe atë në katër fusha: 

1. Prodhimi i energjisë elektrike, 

2. Ngrohja e ujit - hapësirës, 

3. Transporti, 

4. Sistemi (off-grid) i energjisë. 

Energjia e ripërtëritshme mund të përfitohet në disa mënyra, ku përfshihen si në vijim: 
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- Energji e fituar nga era, 

- Energjia nga hidrocentralet, 

- Energjia e fituar nga dielli (solare) 

- Energjia gjeotermale, 

- Energjia bio. 

Turbinat me erë janë pajisje të cilat konvertojnë energjinë kinetike në energji elektrike duke 

përdorur fuqinë e erës. Përbëhen nga : Helikat, rregullatori i shpejtësisë, gjeneratori, dhoma e 

motorit, rotori dhe kulla. Turbinat moderne të erës, varësisht nga shkalla e shfrytëzimit varion nga 

600 kW – 5 MW të fuqisë nominale. Kapaciteti më i lartë i arritur nga gjeneratori i një turbine të 

vetme të instaluar në det të hapur ka arritur 7.5 MW, në vitin 2015. 

Energjia elektrike e prodhuar nga era përputhet me gati 4 % të kërkesës globale për energji. Kurse 

sistemi i instaluar i turbinave në nivel global përkon me kapacitetin 63 GW. Në aspektin e 

mundësive besohet se potenciali teknik afatgjatë i energjisë së erës mund të jetë 5 herë më i madh 

se prodhimi aktual në nivel botëror. Turbinat e erës gjithmonë rekomandohet që të instalohen në 

zona me resurse të mëdha të erës, si p.sh në det të hapur, ku shpejtësia e erës është përafërsisht 

90% më e madhe se shpejtësia që realizohet në reliev tokësor. [14] 

Hidrocentralet bëjnë shndërrimin e energjisë potenciale të rënies së ujit në energjinë mekanike 

me anë të turbinës hidraulike dhe pastaj gjeneratori shndërron energjinë mekanike në atë elektrike. 

Ka dy lloje të hidrocentraleve: 

a. Hidrocentralet rrjedhëse, 

b. Hidrocentralet akumuluese. 

Hidrocentralet rrjedhëse konsiderohen ato në të cilat uji rrjedh vazhdimisht dhe të cilat kanë një 

rezervuar të ujit të limituar. Kurse, hidrocentralet akumuluese janë ato hidrocentrale të cilat ujin e 

shfrytëzojnë nga liqenet akumuluese. Energjia elektrike e prodhuar nga hidrocentralet arrin në 

shifrën 21 % të konsumit global, ndërsa numri i shteteve që varet nga energjia e prodhuar nga 

hidrocentralet është 150, nga pothuajse të gjitha kontinentet, me diferenca të theksuara. [15] 

Energjia gjeotermale është energjia termike e gjeneruar dhe ruajtur në thellësi të Tokës. Kjo 

energji buron nga proceset normale të Tokës, kryesisht nga prishja radioaktive e mineraleve. 

Energjia gjeotermale është përdorur për ngrohjen e hapësirave që nga kohërat e lashta romake. Sot 
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kjo energji përdoret për sistemet e ngrohjes në nivel qytetesh dhe më gjerë, dhe gjithashtu për 

prodhimin e energjisë elektrike. Shfrytëzuesi më i madh i energjisë gjeotermale për sistemet e 

ngrohjes dhe përfitimin e energjisë elektrike janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat nga 

energjia gjeotermale përfitojnë në vit rreth 4000 MW energji elektrike.[10]  

Në total ndërtimi i impianteve elektrike dhe shpimi kushtojnë rreth 2-5 milionë € për MW të 

instaluar. 

Bioenergjia është energji e rinovueshme që rrjedh nga biomasa. Biomasa përkufizohet si material 

biologjik i cili prodhohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga fotosinteza. Shembuj janë druri dhe 

mbetjet e drurit, kulturat energjetike, mbetjet e kulturave bujqësore dhe mbetjet/mbetjet organike 

nga industria, bujqësia, menaxhimi (mirëmbajtja) e parqeve dhe familjet. Biomasa konvertohet në 

lëndë djegëse të ngurtë, të lëngët ose të gaztë, e cila mund të përdoret për të prodhuar nxehtësi 

dhe/ose energji elektrike, ose mund të përdoret si "karburant transporti". 

Bioenergjia përfshin shumë lëndë ushqyese të mundshme, procese konvertimi dhe aplikime të 

energjisë. Ai ndër vepron fuqishëm me sektorët e bujqësisë, pylltarisë dhe menaxhimit të mbetjeve, 

dhe perspektivat e tij janë të lidhura me rritjen e një  bio-ekonomie më të gjerë. Bioenergjia mund 

të zgjerohet vetëm nëse furnizohet dhe përdoret në mënyrë të qëndrueshme. 

Kurse në vazhdim do të sqarohet më gjerësisht mbi energjinë diellore, trendet e prodhimit të 

energjisë në Kosovë dhe rajon. 

2.1 Energjia diellore 

Burim primar i energjisë në Tokë është Dielli apo energjia diellore, e cila është elementi themelor 

në formimin e burimeve tjera të energjisë pa të cilat nuk mund të zhvillohen proceset jetësore 

primare. Me energji diellore nënkuptohet energjia (termike-elektrike) e prodhuar nga shfrytëzimi 

i drejtpërdrejtë i energjisë se rrezatuar nga Dielli drejt Tokës. 

Energjia diellore hyn në grupin e energjive të pashtershme (ripërtëritshme) të cilën mund ta 

shfrytëzojmë në forma nga më të ndryshmet, në mënyrë të drejtpërdrejt apo me anë të teknologjive 

adekuate në forma tjera që arrimë të krijojmë nga kjo energji (elektrike, termike). 

Dielli prodhon një sasi të pabesueshme të energjisë e cila arrin në tokë. Sasia e energjisë që 

absorbohet nga toka brenda një ore është një energji shumë më e madhe se sa njerëzit e përdorin 
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në një vit. Shuma totale e energjisë diellore që arrin në tokë në një vit është shumë e madhe - dy 

herë më shumë se sa energjia që ka ekzistuar ndonjëherë, nga të gjitha burimet e qymyrit, naftës, 

gazit natyror dhe uraniumit. Dielli godet sipërfaqen e tokës në kënde të ndryshme duke filluar nga 

0⁰ në polet, në 90⁰ në ekuator gjatë pranverës dhe vjeshtës. Në ekuator gjatë kohës së mesditës, 

sipërfaqja e tokës merr shumën maksimale të energjisë.[4] 

Kohëzgjatja e dritës së diellit dhe po ashtu edhe intensiteti i saj varet nga periudha kohore e vitit, 

kushtet e motit dhe, natyrisht, edhe nga vendndodhja gjeografike.  Dendësia mesatare e rrezatimit 

është 1363 W/m2 dhe quhet konstantë diellore. Konstanta diellore paraqet dendësinë e rrezatimit 

diellor nëpër sipërfaqe që është normal në atmosferën e tokës, në distancë prej 1,496  x  810 m 

prej Diellit (distanca mesatare e Tokës prej Diellit). [1] 

Sasia e rrezatimit diellor që arrin çdo pikë të sipërfaqes së Tokës ndryshon në varësi të këtyre 

faktorëve: 

- Pozicioni gjeografik; 

- Koha gjatë ditës; 

- Sezoni; 

- Vendndodhja gjeografike dhe kushtet klimatike lokale. 

Që temperatura e Tokës të jetë e qëndrueshme për periudha të gjata kohore duhet ta kemi të 

ashtuquajturin ekuilibër rrezatues që nënkupton se energjia hyrëse dhe dalëse në atmosferë duhet 

të balancohet.[16] 

Shuma e përgjithshme e energjisë nga dielli godet tokën që është vlerësuar në 170 

milionë GW, nga e cila: 

- 30% reflektohet nga atmosfera; 

- 20% absorbohet nga atmosfera, kryesisht nga ozoni; 

- 50% absorbohet nga toka ose oqeanet; 

- Vetëm 0.05% e rrezatimit global shfrytëzohet për fotosintezë dhe 0.008% për 

prodhimin e energjisë për nevoja njerëzore. 
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Figura 2.1.  Shpërndarja e energjisë së diellit në Tokë 

(Burimi: Xh. Berisha: Energjia Solare, FIM Prishtinë, Ligjërata të Autorizuara, 2016) 

Mesatarisht, pra rreth 50% e energjisë së diellit depërton nëpërmjet atmosferës dhe godet tokën. 

Pjerrtësia e tokës gjatë rrotullimit nëpër boshtin e saj, gjithashtu shkakton ndryshime në 

absorbimin e rrezeve të diellit. Poli i veriut absorbon pak rrezatim diellor gjatë muajve të dimrit, 

po kështu poli jug absorbon pak rrezatim diellor gjatë muajve të verës. Pra, sasia e energjisë 

diellore që arrin në një vend të caktuar ndryshon sipas gjerësisë gjeografike, stinës, kohës së ditës, 

dhe motit lokal. Në SHBA, përdorimi i sistemeve të ngrohjes, ventilimit, ajrit të kondicionuar 

(HVAC) kontribuon në 50% të përdorimit të energjisë në ndërtesa, që është rreth 20% e konsumit 

të tyre total të energjisë. [17] 

2.2 Elementet përbërëse të një sistemi diellor fotovoltaik 

Sistem fotovoltaik diellor, quhet sistemi i cili shndërron rrezet e diellit përmes një sistemi 

elektronik në rrymë elektrike. Elementet e një sistemi fotovoltaik diellor janë: 

1. Modulet diellore, 

2. Rregullatori, 

3. Akumuluesit e energjisë-bateritë, 

4. Inverteri, 

5. Kabllimi. 
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Figura 2.2. Elementet e sistemit fotovoltaik diellor 

 (Burimi: https://energyeducation.ca/encyclopedia/Photovoltaic_system) 

2.2.1 Moduli diellor 

Një modul diellor paraqet produktin që përbëhet nga një seri e celulave diellore, zakonisht në 

formën (6x10), (6x12), (4x10) celula, dhe i cili shfrytëzohet për prodhimin e energjisë elektrike 

sipas parimit fotovoltaik apo shndërrimit të rrezeve (energjisë) së diellit në energji elektrike. 

 
Figura 2.1. Modul diellor me celula monokristaline (majtas), me celula polikristaline (djathtas) 

(Burimi: https://www.prostarsolar.net/blog/differences-monocrystalline-vs-polycrystalline-solar-

panels.html). 

Dimensionet e paneleve (moduleve) diellore mund të jenë të ndryshme varësisht nga kapaciteti 

dhe destinimi i tyre. Modulet diellore gjatë instalimit të tyre mund të lidhen në mënyrë paralele 

apo në serike, kurse përçuesit që përdoren për lidhjen e paneleve në njërën nga mënyrat përkatëse 

mund të jenë të përbërja nga materialet e ndryshme siç janë: argjendi, bakri apo metalet e tjera jo-

magnetike. 

https://www.prostarsolar.net/blog/differences-monocrystalline-vs-polycrystalline-solar-panels.html
https://www.prostarsolar.net/blog/differences-monocrystalline-vs-polycrystalline-solar-panels.html
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Vendi ku instalohen modulet diellore zakonisht janë hapësirat të cilat kanë rrezatim diellor të 

papenguar si p.sh: pullazet apo hapësirat e ndryshme tokësore. Modulet diellore përforcohen për 

konstruksionin bartës, i cili ka formë standarde të montimit.  

Siç e kemi potencuar edhe më herët modulet diellore fotovoltaike mund të kombinohen 

me përqendrues të rrezeve të diellit me qëllim që të rritet rrezatimi për metër-katror, që 

drejtpërdrejtë nënkupton edhe përmirësimin e efiçiencës. 

 Transformimi i energjisë së diellit në energji elektrike 

Fluksi i dritës së diellit bie mbi panelin i cili përbëhet nga celulat diellore të cilat janë të ndërtuara 

nga gjysmëpërcjellësit, kryesisht nga silici (Si). Atomet e silicit në rastin kur gjenden para rrezeve 

të diellit, formojnë një rrjetë kristalore tredimensionale tetraedike, dhe çdonjëra nga këto rrjeta vë 

në dispozicion një nga katër elektronet e valencës, dhe ai që krijon energjinë është elektroni i 

jashtëm i orbitës, pasi elektronet tjera janë të lidhur me bërthamën. Pra, duke qenë se atomit i 

ndryshon faza e valencës krijohet rrjedhja e elektroneve të lira që paraqet efektin e rrymës 

elektrike. 

 
Figura 2.2. Shndërrimi i energjisë diellore në energji elektrike 

(Burimi:https://www.google.com/search?q=Transformation+of+solar+energy+on+electricity+images&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjw27eXnqP6AhX4X_EDHZdZDTsQ_AUoAXoECAEQA

w&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=kEvgeXBD12TWFM&imgdii=WuZqsYWN2ytv8M) 
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2.2.2 Rregullatori 

Rregullatori paraqet pajisjen e cila kontrollon sasinë e rrymës e cila hynë dhe del nga bateria. 

Parandalon mbingarkesën dhe e mbron atë nga mbitensioni. Po ashtu rregullatori kujdeset që të 

parandalojë shkarkimin e plotë të energjisë nga bateria, veprim ky shumë i dëmshëm për 

jetëgjatësinë e saj. 

 
Figura 2.3. Rregullatori i moduleve diellore (sistemit diellor) 

 (Burimi: https://www.walmart.com/ip/12V-24V-10-20-30-40A-60A-Solar-Panel-Battery-Regulator-

Charge-Controller-with-USB-Outputs/268329075) 

2.2.3 Akumuluesi i energjisë – Bateria 

Bateritë të cilat shfrytëzohen për akumulimin e energjisë nga sistemet fotovoltaike janë bateri të 

cilat kanë aftësinë e rimbushjes. Këto bateri përbëhen nga një ose disa qeliza elektro-kimike. Këto 

bateri i quajmë edhe “Akumulator“ për arsyen e thjeshtë sepse e ruajnë energjinë përmes 

reaksioneve të kthyeshme elektro-kimike. 

Bateritë rimbushëse prodhohen në forma dhe madhësi të ndryshme. Për prodhimin e tyre përdoren 

materiale të ndryshme duke përfshirë: acidin e plumbit, kandmiumin e nikelit (NiCd), nikalin 

metalik (NiMH), jon-litium (Li-jon), litium jon-polimere dhe materiale të tjera. [8] 
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Figura 2.4. Akumulues i energjisë (victron energy) 

(Burimi: https://www.victronenergy.com/) 

2.2.4 Inverteri 

Inverter, është pajisje e cila bënë konvertimin e rrymës s drejtpërdrejtë (DC) në rrymë alternative 

(AC) të cilën ne e përdorim. Një inverter mund të jetë i kombinuar nga pjesët mekanike dhe qarku 

elektrik, ose mund të jetë krejtësisht elektronik. Inverterët mund të jenë të formave dhe madhësive 

të ndryshme varësisht nga nevoja për shfrytëzimin e tyre. [18] Inverterët që përdoren për sistemet 

fotovoltaike diellore janë të madhësisë: 200-400 V(DC). 

        
Figura 2.5. Inverter (victron energy) 

 (Burimi: https://www.victronenergy.com/) 

2.2.5 Kabllimi 

Dizajnimi i kujdesshëm i sistemit fotovoltaik paraqet edhe përcaktimin e saktë të gjatësisë së 

kabllimit duke lejuar funksionimin efikas të sistemit. Tek dizajnimi i kabllimit rëndësi të veçantë 

ka seksioni tërthor i telit. Perimetri i papërshtatshëm i telit shpeshherë mund të rezultojë me 

ngrohje të tepruar, madje të kaplohet edhe nga zjarri. 
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Telat që përdoren në sistemet fotovoltaike diellore duhet të jenë të izoluara nga materiale të cilat 

u rezistojnë rrezatimit ultra-violetë, dhe gjithashtu materiali nga i cili prodhohen telat duhet t’i 

përballojnë temperaturat (-45ᵒ deri +80ᵒ). 

Në sisteme të vogla fotovoltaike seksioni minimal tërthor i telit duhet të jetë 1mm2/1 A. Nga 

praktika e dimë se gjatësia e pa nevojshme e telit shkakton humbje të energjisë, prandaj duhet të 

kujdesemi që kabllimi të jetë i projektuar në mënyrë të duhur. 

 
Figura 2.6. Kabllo specifike për module diellore 

 (Burimi: https://cnsuntree.en.made-in-china.com/product/rBwQGSZVlcho/China-4mm2-Electrical-

Cable-Solar-DC-Cable-Solar-PV-Cable.html) 

Sistemet fotovoltaike diellore (PV) mund t’i gjemë të instaluara në sisteme të vogla, të integruara 

në ndërtesa deri në dhjetëra kilovat apo edhe në stacione të mëdha energjetike deri në qindra 

megavat. 

Në të shumtën e rasteve sistemet fotovoltaike janë të integruara në rrjet (On-grid), kurse vetëm një 

pjesë e vogël janë të instaluara si sisteme fotovoltaike të pavarura (Off-grid). [19] 
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3. MODULI FOTOVOLTAIK – PROCESI I PRODHIMIT 

Një modul diellor fotovoltaik paraqet produktin i cili mundësojn transformimin e energjisë së 

diellit në energji elektrike, duke u bazuar në efektin fotovoltaik të sqaruar gjerësisht më lartë. 

Panelet diellore funksionin e plotë të tyre e kryejnë përmes elementeve përbërëse siç janë: qelizat 

diellore, përçuesit, xhami, folja polimere, folja e prapme, kutia elektrike dhe kornizat.  

 
Figura 3.1. Elementet përbërëse të modulit diellor fotovoltaik 
 (Burimi: https://www.pinterest.com/electricalaz/solar-technology/) 

3.1 Celula diellore fotovoltaike 

Celula diellore ose qeliza fotovoltaike (e quajtur më parë edhe "bateri diellore”), është një pajisje 

elektrike që konverton energjinë e dritës direkt në energji elektrike me anë të efektit fotovoltaik, i 

cili është një fenomen fiziko-kimik. 

Qeliza foto-elektrike ndryshon karakteristikat sajë elektrike, të tilla si: rryma, tensioni apo 

rezistenca, kur ajo ekspozohet ndaj dritës. Qelizat diellore janë elementet kryesore ndërtuese të 

paneleve fotovoltaike. Qelizat diellore janë përshkruar si fotovoltaike, pavarësisht nëse burimi 

është dritë dielli apo dritë artificiale. Funksionimi i një qelize fotovoltaike (PV) kërkon tri atribute 

themelore: 

- Thithjen e dritës, për të gjeneruar çifte elektronesh, 

- Ndarjen e ngarkesave të kundërta, 

- Lidhja e këtyre ngarkesave me një qark të jashtëm. 
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Celulat diellore fotovoltaike përbëhen nga materialet gjysmëpërçues. Këto materiale përmbajnë 

karakteristika të ndryshme për absorbimin e dritës së diellit. Celulat mund të prodhohen vetëm nga 

një material apo nga kombinimin i dy e më shumë materialeve të ndryshme gjysmëpërçuesve. 

Celulat diellore fotovoltaike klasifikohen në tre gjenerata të ndryshme, ato janë: 

- Gjenerata e parë, e celulave diellore fotovoltaike, të quajtura edhe si celulat konvencionale janë 

të përbëra nga Silici kristalor që përfshinë dy lloje të ndryshme, celulat polikristalore dhe 

monokristalore.  Gjenerata e parë është me kosto të lartë, me efikasitet të lartë. Këto celula 

prodhohen në një mënyrë të ngjashme me kompjuterët, duke përfshirë silic jashtëzakonisht të 

pastër, përdorin një bashkim të vetëm për nxjerrjen e energjisë nga fotonet dhe janë shumë efikase, 

duke i afruar efikasitetin e tyre teorik maksimal prej 33%. 

Modulet monokristalore (ang. Monocrystalline Silicon Panels) janë lloji më efikas i modulit diellor 

fotovoltaik i disponueshëm në treg. Për shkak të sasisë së lartë të silicit të përdorur në dizajn, 

modulet me celula monokristaline janë më të shtrenjta se llojet alternative të moduleve diellore. 

Pra meqenëse më shumë energji konvertohet në energji elektrike, nevojiten më pak module në 

shumicën e instalimeve të çatisë për të përmbushur të njëjtat kërkesa për energji. 

Ndërsa modulet polikristalore (ang. Polycrystaline Silicon Panels) – kanë sasi më të ulët të 

silikonit, të njohura si shumë shtresa (multi – layer), shumicën e rasteve janë më të lira se modulet 

e tjera. Modulet me celula të tilla zbatohet një dizajn për të ndihmuar në reduktimin e humbjeve të 

efikasitetit, duke i lejuar ato të përdoren në sistemet e montuara në çati. Kjo i bën ato ideale për 

projekte dhe instalime më të mëdha sepse kushtojnë më pak, dhe janë më rezistente ndaj 

nxehtësisë. 

 
Figura 3.2. Celulë diellore - poli dhe mono kristalore (gjenerata e parë) 

 (Burimi: https://www.solarquotes.com.au/panels/photovoltaic/monocrystalline-vs-polycrystalline/) 
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Gjenerata e dytë, e cila ka qenë në zhvillim intensiv gjatë viteve 1990 dhe fillim të viteve 2000, 

janë qeliza me kosto të ulët dhe me efikasitet të ulët. Më shpesh këto janë celula diellore PV me 

film të hollë, dizajne që përdorin materiale minimale dhe procese të lira prodhimi. Materialet më 

të njohura të përdorura për këtë lloj janë bakri indium galium selenide, teluridi i kadmiumit (CdTe), 

silikoni amorf dhe silici mikromorf. Këto lloje të celulave janë të përdorshme për çfardo destinimi 

të shfrytëzimit dhe përmbajnë një fleksibilitet të lartë sa i përket përshtatjes fizike me 

ambientin.[20] 

 
Figura 3.3. Celulë diellore - thin film (gjenerata e dytë) 

 (Burimi: https://materialdistrict.com/article/innovation-thin-film-solar-cells-at-mx2016/) 

Gjenerata e tretë, përfshin teknologji që kërkojnë të përmirësohen në dy gjeneratat e para përmes 

kombinimit të reduktimit të kostos, rritjes së efikasitetit të energjisë, përmirësimit të estetikës dhe 

mundësive për integrimin e produktit. Kjo teknologji e cila është ende në fazën e kërkim-zhvillimit 

të cilat po ashtu janë në formë të filmit të hollë dhe përbëhen nga materialet organike, komponimet 

e ndryshme organiko-metalike dhe substancat inorganike. 

     

Figura 3.4. Celulë diellore nga materialet organike (gjenerata e tretë) 
 (Burimi: https://m.facebook.com/profile.php?id=100064563594375&_rdr) 
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Prodhuesi më i madh i qelizave diellore është Kina me 60% të prodhimit global, ku më pas ndiqet 

nga Bashkimi Evropian, Malajzia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 

3.2 Përçuesit 

Çdo celulë diellore përbëhet nga (busbar) shiritët e kontaktit, me anë të të cilëve mundësohet 

përcjellja e elektroneve të lira nga njëra celulë në tjetrën. Moduli diellor zakonisht përbëhet nga 

disa rreshta të celulave diellore të cilat i quajmë vargje. Këto vargje punohen nga makina e quajtur 

“Stringer” për të cilën do të flasim më vonë. Kjo makinë me anë të përçueseve nga plumbi (Pb) 

dhe kallaji (Sn)  të cilët kanë gjerësi (0.8 mm deri në 2 mm) mundëson lidhjen e celulave në mes 

vete. 

Kurse lidhja e stringjeve mes vete dhe krijimi i lidhjeve dalëse të panelit diellor bëhet nga përçues 

të gjerë (4-6mm) dhe trashësi nga (0.15-0.35mm). Ky dallim në trashësi bëhet për shkak të 

rezistencës elektrike dhe efekteve të saj. Mund të jenë me ngjyra të ndryshme ( hiri, e zeze), 

varësisht nga lloji dhe destinimi i modulit diellor. 

3.3 Xhami i temperuar 

Xhami është një nga elementet kryesore që e përbëjnë një modul diellor PV, dhe gjithashtu shërben 

edhe si mbrojtës nga faktorët e jashtëm atmosferik siç mund të jenë: uji, avulli apo pa pastërtitë e 

ndryshme. Xhami të cilin e përmbajnë modulet diellore mund të jetë me trashësi nga 3.2mm deri 

në 8mm varësisht nga lloji i modulit. Lloji i xhamit ndikon drejtpërdrejtë në sasinë e rrezatimit 

diellor që absorbohet, për të siguruar absorbim sa më të lartë të rrezeve të diellit zakonisht përdoret 

qelqi me oksid hekuri të ulët. 

Xhami i cili përdoret për prodhimin moduleve diellore PV gjithashtu është xham i shkrirë 

(tempered glass), që nënkupton se ka fortësi më të lartë se xhamat e tjerë nga qelqi. 

Këta lloj xhamash quhen edhe xhama të sigurisë, për arsye se në rast të dëmtimit, shkatërrohen në 

mijëra pjesë të vogla, që nënkupton rrezikshmëri më të vogël. Karakteristikë e këtyre xhamave 

është shtresa anti-reflektive e cila i shtohet xhamit para kalitjes së qelqit. Kjo shtresë përmirëson 

transmetimin e rrezeve të diellit duke zvogëluar reflektimin në sipërfaqen e xhamit. Aplikimi i 

shtresës anti-reflektive në sipërfaqen e qelqit mund të rris vlerën e rrezatimit të diellit në mënyrë 

efektive deri në +2.5%. Kjo korrespondon me një rritje prej më shumë se 6W për një panel me 

fuqi 250W. [21] 
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Figura 3.5. Xhami standard (në të majtë), xhami i temperuar anti-reflex (në të djathtë) 

 (Burimi: https://solaranalytica.com/solar-panel-encapsulation/) 

3.4 Folja EVA (enkapsuluese) 

EVA - (Etilen - Vinil Acetat) është kopolimer i Etilenit (C2H4) dhe Vinil Acetatit (C4H6O2). 

Përbërëja e Vinil Acetatit zakonisht ndryshon nga (10-40)% në këtë kopolimer, ndërsa pjesa tjetër 

mbetet Etilen. Folja EVA përpunohet si një material termo-plastik, ka një shkëlqim të theksuar, 

butësi dhe fleksibilitet të lartë dhe konsiderohet si përbërje jo-toksike. 

Gjatë procesit të prodhimit të moduleve fotovoltaike kjo folje përdoret për të bërë “mbylljen” apo 

kapsulimin e celulave gjatë procesit të laminimit mes xhamit dhe foljes Backsheet, dhe është folje 

e një shkrishme (pra nuk mund të ri shkrihet) 

        
Figura 3.6. Folja transparente EVA 

 (Burimi:https://www.alibaba.com/product-detail/high-transmittance-ethylene-vinyl-acetate 

sheets_60495346814.html) 
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3.5 Folja e prapme (Backsheet) 

Polyvinyl fluoride -PVF (CH2CHF)n apo “Folja Backsheet” është një material polimer i cili 

përdoret për mbrojtjen e pasme të moduleve diellore gjatë jetës së tyre. Disa nga funksionet e tyre 

kryesore përfshijnë: 

- mbrojtjen fizike, 

- mbrojtjen nga lagështia, 

- izolimi elektrik etj 

Kjo folje ka rezistencë të lartë ndaj forcave dhe temperaturave të ndryshme (nga -70ᵒ deri +110ᵒ). 

Ngjyra që e karakterizon këtë folje është ngjyra e bardhë dhe e zezë. Duhet pasur parasysh me 

koeficientin e bymimit dhe jo vetëm, gjatë përzgjedhjes së kësaj folje për arsye se mund t’i dëmtojë 

qelizat diellore gjatë laminimit. 

   
Figura 3.7. Folja e prapme (backsheet) 

 (Burimi: https://krempel.com/en/products/electrical-insulation/solar-materials) 

3.6 Kutia elektrike (Junction Box) 

Junction box, quhet “kutia elektrike” që përmban lidhjet dalëse elektrike të një moduli fotovoltaik 

dhe zakonisht vendoset në pjesën e prapme të tij. Funksioni i Junction box është i thjeshtë por 

shumë i rëndësishëm, kjo pajisje e siguron modulin diellor PV nga kushtet e jashtme atmosferike 

si dhe mundëson lidhjen e modulit me sistemin fotovoltaik. 

Junction box përbëhet nga disa dioda që sigurojnë rrjedhjen e energjisë elektrike vetëm në një 

drejtim duke siguruar kështu modulin nga ndonjë rrjedhje e kundërt e energjisë elektrike. [22] 
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Figura 3.8. Kutia elektrike (Junction Box) 

 (Burimi: https://ae-solar.com/solar-panel-wiring-basics/) 

3.7 Kornizat e modulit diellor 

Kornizat e moduleve diellore PV të ndërtuara kryesisht nga Alumini (Al), kjo për shkak të peshës 

së lehtë që kanë, dhe rezistencës ndaj korrozionit e që ndihmojnë në montimin e paneleve diellore 

në vendet e destinimit. Kornizat e moduleve diellore PV mund të jenë të dizajnuara në mënyra të 

ndryshme, por i rëndësishëm është funksioni që ato kryejnë.  Pesha e një paneli diellor përafërsisht 

është 20kg, kështu që sado që xhami mund të jetë i fortë nuk mund t’i përballojë ngarkesave 

mekanike sipas standardit IEC/UL (2400pa), prandaj gjithsesi nevojitet që paneli diellor të ketë 

korniza me gjerësi 45mm. 

               
Figura 3.9. Korniza e modulit diellor (forma dhe ngjyra të ndryshme) 

 (Burimi: https://www.okorder.com/p/aluminum-frame-for-solar-panel-solar-module_516626.html) 

3.8 Procesi i prodhimit të modulit diellor 

Celula diellore PV është elementi thelbësor për prodhimin e modulit diellor. Në vijim do të jepet 

një sqarim i vogël në lidhje me mënyrën e krijimit të celulës diellore PV. 
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3.8.1 Krijimi i celulës diellore 

Të dy llojet moduleve diellore mono-kristalore dhe poli-kristalore kryejnë të njëjtin funksion në 

sistemin e përgjithshëm diellor PV. Ato marrin energji nga dielli dhe e kthejnë atë në energji 

elektrike. Përbëhen nga silici, i cili përdoret për panelet diellore sepse është një element i bollshëm 

dhe shumë i qëndrueshëm. Shumica e paneleve të prodhuara sot janë bërë nga silici, elementi i 

dytë më i bollshëm në tokë dhe përbërësi kryesor i rërës së detit. Hapi i parë për të krijuar një panel 

solar është krijimi i lingotave të silicit (blloqe te mëdha me pastërti të lartë (99.9999%) silic). 

Për ta bërë këtë ne vendosim qindra kilogram copa silici, në një ene qeramike ose metali në të cilën 

metalet ose substancat e tjera mund të shkrihen ose t’u nënshtrohen temperaturave shumë të larta, 

dhe shtojmë pak bor që ti japim silicit polaritet pozitiv. E gjithë kjo përpunohet në temperaturë 

mbi 2000 shkalle Farenhajt. Pastaj lingotat lihen të ftohen dhe qetësohen, përpara se ato të priten 

në shtresa të holla- (wafers) duke përdorur një tel sharrë. Çdo shtresë e silicit e prerë rishtas, është 

më e vogël se 200 mikronë, ngjashëm me një copë letër. Këto “wafers” duhet kujdesshëm të 

trajtohen, duke i inspektuar dhe pastruar para përpunimit të mëtutjeshëm. 

 
Figura 3.10. Hapat e krijimit të celulës diellore 

(Burimi: https://medium.com/@solarify/are-solar-panels-actually-sustainable-585182204e60) 

Hapi tjetër është zvogëlimi i reflektivitetit nga 30% në 10% përmes një procesi kimikal të 

sipërfaqes që krijon piramid të vogla në sipërfaqen e wafers. Dhe tani kur fotoni e godet 

sipërfaqen e wafers, ka më shumë gjasa që të kthehet në wafer, në vend që të kthehet në 

hapësirë. Dhe në fund duhet të kthehet shtesa e silicit që e konverton dritën në elektricitet.  
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Kjo është ajo ku qeliza diellore, zemra e një moduli diellor PV, lind zyrtarisht. Për ta bërë këtë ne 

fillimisht injektojmë fosfor në shtresat e silicit në temperatura të larta. Pastaj kujdesshëm largojmë 

fosforin, nga sipërfaqja e pasme dhe rreth skajeve të wafers. Dhe tani kemi një fotovoltaik ( photo-

dritë dhe voltaic- energy). Ne depozitojmë kontakte metalike në sipërfaqet e përparme dhe të 

pasme të celulës, duke na lejuar të mbledhim ato elektrone të gjeneruara në silic. Po ashtu 

depozitohet një shtresë e hollë kimike në sipërfaqen e celulave për të zvogëluar reflektivitetin prej 

10% në 1%. 

 
Figura 3.11. Moduli diellor PV (përbërja) 

 (Burimi: https://aluminumsolarframe.com/what-is-the-solar-panel-thickness-in-2020/) 

Prodhimi i moduleve fotovoltaike është proces i vazhdueshëm i realizuar në disa stacione njëri pas 

tjetrit. Këto stacione janë të renditura si në vijim: 

I. Stacioni Stringer + Lay-up (Saldimi dhe vendosja e vargjeve) 

II. Stacioni Foil and Ribbon cutting (Prerja e foljeve dhe përçuesve) 

III. Stacioni Bussing (Saldimi manual i vargjeve mes vete) 

IV. Stacioni MBJ para laminimit (Testimi para pjekjes) 

V. Stacioni Laminimit (Pjekja + vakumimi i arjit) 

VI. Stacioni MBJ pas laminimit (Testimi pas pjekjes) 

VII. Stacioni Trimming + DST (Largimi i mbetjeve anash xhamit + ngjitësi dyanësor) 

VIII. Stacioni  Framer (Vendosja e kornizave) 

IX. Stacioni Junction Box (Vendosja e kutisë elektrike) 

X. Stacioni Visual Inspection (Inspektimi vizual) 
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XI. Stacioni HI-POT + Flasher (Testimi për fuqi dhe rrjedhje të rrymës). 

Fillimisht duhet të verifikohen dimensionet dhe forma e lëndës së parë ku përfshihen: 

a. xhami, 

b. folja enkapsuluese EVA, 

c. string ribboni, 

d. buss ribboni, 

e. celula, 

f. folja backsheet, 

g. korniza, 

h. ngjitësi dy anësor – DST, 

i. kutia lidhëse elektrike JB, 

j. këndorja dhe plastika për drenazhë në kornizë. 

Gjatë procesit teknologjik rishikohen kriteret si në vijim: 

a. Vendosja e drejtë e celulave në varg (string) me distanca të njëjta në mes të cilës do celule, 

b. Vendosja e xhamit në anën e prapme për saldim të string në mënyrë që pas përfundimit 

celulat të jenë të ngjitura në drejtim dhe kahe që i përshtatet xhamit ( absorbim i të gjitha 

rrezeve të diellit dhe reflektim minimal, dhe jo e kundërta), 

c. Pozicionimi i saktë me ngjitës i distancave në mes të vargjeve me celula në mënyrë që gjatë 

punës dhe testimeve të kemi shpërndarje-vendosje të rregullt të vargjeve me celula dhe jo 

zhvendosje jashtë limiteve në pjesët ballore dhe anësore të xhamit, e cila do të shkaktojë 

më pas probleme në vendosjen e kutisë lidhëse elektrike ose zhvendosje deri në atë pikë sa 

që një pjesë e celulës pasi të jenë vendosur kornizat në modul nuk do të ketë prodhimin 

maksimal për shkak se nuk i bien rrezet e diellit nga korniza, 

d. Pozicioni i saktë i dy foljeve enkapsuluese EVA mbi dhe nën celulë dhe pastaj edhe foljes 

backsheet, në mënyrë që pas procesit të laminimit mos të ekzistojë mundësia e largimit të 

foljeve apo celulave nga xhami, 

e. Kontrollimi i çdo celule në modul për defektet e mundshme si: thyerje, mikro-thyerje, jo 

saldim i string ribbonit në celulë – si pasojë devijime vizuale nëse është jo saldimi nga ana 

e diellit, jo saldim i vargut në buss ribbon etj, 
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f. Kontrollimi i çdo moduli mbi pasqyrat e vendosa nën panel ( përafërsisht 60 ֩ ) që 

mundësojnë të shihen njollat, devijimet, mungesën e shiritave izolues në skaje që mos të 

duken njollat e saldimit, ose eventualisht vendosjen e tyre jo të saktë, pozitën e fiksuar me 

ngjitës të buss ribbon-ve në mënyrë që gjatë procesit të laminimit mos të ekzistojë mundësia 

që ata dy përçues të bëhen bashkë dhe të krijohet lidhje e shkurtë brenda panelit. 

g. Rishikim për kalimet e ndonjë defekti eventual pas laminimit, 

h. Largimi total i mbetjeve anash xhamit dhe vendosja e ngjitësit dy anësor, 

i. Kontrollimi për vendosje të saktë të kornizave dhe plastikës për drenazhë në mënyrë që në 

rast se bie shi, uji të largohet nga xhami përmes saj, 

j. Rishikimi vizual për ndonjë mbetje eventuale brenda dhe jashtë xhamit: 

k. Për brenda ( shumë e rrallë) – mbetet vetëm të klasifikohet, 

l. Për jashtë  ( e zakonshme) – pastrohet butësisht pa e dëmtuar xhamin (në mënyrë që rrezet 

e diellit të bien 100 % në celula ), 

m. Kontrolli për vendosje me sasi të bollshme të salikonit e kutisë lidhëse elektrike, në atë 

formë që mos të ketë mundësi të demontohet nga pjesa e prapme e modulit, dhe saldim i  4 

përçuesve dalës në kutinë elektrike me kallaj që të jetë lidhje e pa ndashme, 

n. Rishikimi për mbushje të kutisë elektrike me materie dy komponentësh ( potting silicone) 

që të mos ekzistojë mundësia që shiu të depërtojë tek diodat e kutisë elektrike, 

o. Kontrolli për Hi pot të mundshëm – në rast se rryma ka rrjedhje jashtë foljeve izoluese në 

korniza ose konstruksion ( në këtë rast duhet të hidhet si material i dëmtuar që të mos 

shkaktojë rrezik për njerëzit), 

p. Testimi për fuqi të modulit diellor, përmes simulimit artificial të rrezeve të diellit në kohë 

reale, 

q. Kontrolli për regjistrim të evidencave përmes barkodit specifik për secilin modul ku 

përfshihen ( lloji i materialit, parametrat me të cilat kanë punuar makineritë, kohën kur 

është punuar etj,). 

3.8.2 Stacioni Stringer + Lay-up 

Stacioni i stringerit është stacion që punon në mënyrë automatike, e cila bën radhitjen e celulave 

fotovoltaike në varg (ang. string) me një numër të caktuar të celulave (varësisht nga lloji i modulit 

që prodhohet), si dhe lay-up bën renditjen e tyre në xham përmes robotit. 
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Furnizimi i shiritave me xhama bëhet me ndihmën e robotit gjysmë automatik i cili operohet nga 

një operator manualisht. Ndërsa furnizimi  i stringerit me material siç janë celulat, përçuesit (ang. 

string ribbons), dhe enatol (flux) bëhet komplet manualisht nga operatori. 

Hapat e prodhimit të vargut (ang. string): [23] 

1) Mbushja me celula (ang. cell loading station) 

 
Figura 3.12. Mbushja - furnizimi i shiritit me celula 

Në këtë pjesë celulat nxirren me kujdes nga magazina ku janë të vendosura, dhe vendosen në 

shiritin transportues (ang. conveyor belt). 

2) Radhitja e celulave (cell alignment) 

Këtu ndodhet sistemi i parë i kontrollit të celulave (ang. first vision system check) i cili kontrollon 

çdo celulë për çarje, thyerje eventuale apo ndonjë defekt tjetër. Pastaj të dhënat nga “vision 

system” përdoren për të renditur  celulat në rripin e saldimit nëpërmjet sistemit të transferimit të 

celulave (ang. cell transfer system). 

     
Figura 3.13. Sistemi i radhitjes së celulave në varg 
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3) Trajtimi i përçuesit (ribbon handling) 

Shiriti s’pështjellohet dhe përcillet në stacionin e flux-it, në të cilën secili përçues zhytet në flux 

(etanol), dhe me pas thahet në temperature nga 50 – 70 ⁰C në mënyrë që përçuesi ë jetë 99.99% i 

pastër. Pas flux-it përçuesi drejtohet përmes rrotave të një pas njëshme dhe përgatitet për prerje në 

gjatësinë e caktuar. 

 
Figura 3.14. Stacioni i trajtimit dhe përgatitjes së përçuesve. 

4) Stacioni i saldimit të celulave (ang. soldering station) 

Pas renditjes precize të celulave dhe përçuesve në shiritin e saldimit bëhet një menaxhim i saktë i 

kohës dhe temperaturës së saldimit dhe përmes “ang. soft touch soldering process” prodhohen në 

mënyrë të vazhdueshme vargje të përsosura. 

    

Figura 3.15. Saldimi i celulave fotovoltaike 
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5) Kontrollimi i vargut të salduar (string check) 

Pas saldimit, të gjitha vargjet e salduara kalojnë nëpër një sistem të dytë të kontrollit të  “vision 

system-it” në mënyrë që të inspektohet renditja e celulave dhe përçuesve në varg dhe ndonjë 

thyerje e ndodhur eventualisht gjatë procesit të saldimit. 

 

Figura 3.16. Stacioni për kontroll të vargut të salduar 

6) Stacioni për module të gatshme për saldim (ang. Lay-up) 

Meqenëse makina e stringerit punon me dy linja, pasi të jenë përfunduar vargje nga të dy linjat 

dhe të jenë ngritur nga shiriti lëvizës horizoltal përmes krahëve të lëvizshëm “flipers”, në fund të 

shiritave zhvendosës, të cilët në këtë rast i rrotullojnë vargjet për 180⁰, këto vargje kapen nga roboti 

i lay-up-it dhe vendosen në xhamin të cilit paraprakisht i është vendosur një folje enkapsuluese 

EVA. 

7) Furnizimi me xhama (ang. Glass plate feeding) 

Xhamat e modulit fotovoltaik ngarkohen në rripat rrëshqitës, dhe më pas zhvendosen përpara deri 

te roboti për vendosje të vargjeve të gatshme. 
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Figura 3.17. Furnizimi i shiritave me xhama 
8) Stacioni i vendosjes së vargut (pjesë e lay-up)  

Pasi xhami të jetë zhvendosur automatikisht në lay-up te pjesa e robotit, vargjet kapen përmes 

robotit dhe vendosen në xhamin të cilit paraprakisht i vendoset folja enkapsuluese në mënyrë 

automatike nga makina për prerjen e foljeve.  

 

Figura 3.18. Vendosja e vargjeve të gatshme në xham përmes robotit 
9) Prerja dhe lakimi i përçuesve  

Në këtë pjesë bëhet përgatitja e vargjeve për saldim automatik. 
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Figura 3.19. Prerja dhe saldimi i përçuesve për saldim automatik 
10)  Stacioni për punë manuale 

Në rast se saldimi bëhet manualisht nga operatorët, dhe jo automatikisht nga makina atëherë e 

gjithë puna kryhet manualisht, e cila në fabrikën ku është shikuar prodhimi njihet si procesi i dytë 

i prodhimit, procesi Bussing. 

 

Figura 3.20. Stacioni për punë manuale 
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Figura 3.21. Stacioni stringer + lay-up 

3.8.3 Stacioni për prerje të foljeve dhe përçuesve (ang. Foils and ribbons cutting station) 

Në stacionin Foil cutting kryhet prerja automatike në n-numër të caktuar të foljeve „EVA“ dhe 

„Backsheet“ në dimensione paraprakisht të caktuara nga operatori i makinës, që zakonisht duhet 

të jetë pak më e mëdha se xhami i modulit (më së paku 5mm) në mënyrë që çdo pjesë të izolohet 

sa më mirë. Makina përmban edhe senzorët e sigurisë, në rast të futjes së ndonjë objekti në 

hapësirën e presës, ajo ndalon automatikisht dhe nuk rifillon punën pa pranuar komandën për 

rifillim nga operatori. 

Ndërsa te pjesa e përçuesve kemi dy makina, njëra bën prerjen e përçuesve kurse tjetra lakimin në 

këndin 90⁰ përmes pistonave të ajrit. Prerja bëhet në gjatësi të caktuar varësisht nga lloji i modulit. 

Në raste specifike përçuesit vetëm priten nga makina, dhe ju jepet forma me ndonjë shabllon në 

këndin që i përshtatet llojit të modulit fotovoltaik. 
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Figura 3.22. Makina për prerjen e foljeve (EVA dhe Backsheet) 

   
Figura 3.23. Makinat për përçues, dhe mënyra të ndryshme të lakimit të përçuesve 

3.8.4 Stacioni për saldim manual (ang. Bussing) 

Stacioni bussing është stacion manual i punës.  Pasi lay-up të gatshme të dalin nga shiritat e 

stacionit Lay-up, në rast se stacionit e saldimit janë të zëna, lay-upet zhvendosen në pjesën e pritjes 

“buffering”, deri sa modulet paraprake të përfundohen. 

   
Figura 3.24. Stacioni bussing - krijimi i rezervave të lay-upve 
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Pas vendosjes së lay-up-ve të gatshëm në stacionin bussing, fillimisht kontrollohen disa detaje si: 

gjatësia e njëjtë e të gjitha vargjeve, mundësia që ndonjë celulë të jetë e thyer, përçuesit të kenë 

devijime, ose të pa salduara fare etj. Më pas, për të ruajtur distancën në mes të vargjeve fiksohen 

me ngjitës vargu me varg në distanca të lejuara ( zakonisht nga 3 deri në 5 mm), dhe në pjesët 

ballore i vendosen mjetet mbrojtëse që gjatë saldimit të mos dëmtohet folja enkapsuluese 

(meqenëse është e një shkrishme).  

     
Figura 3.25. Stacioni bussing - përgatitja e lay-up-it për saldim. 

    
Figura 3.26. Stacioni bussing - moduli i përfunduar në saldim - i gatshëm për testim 

Saldimi kryhet manualisht  me letkon duke i shtuar materialin shtesë (kallajin) në mënyrë që të 

kemi një lidhje të sigurtë të pandashme. Më pas vendosen shiritat izolues në të dy pjesët e salduara, 

ku njëherit vendoset edhe barkodi specifik në njërin shirit për secilin modul, i cili na informon në 

lidhje me ditën kur është punuar, nga cili operator, me çfarë materiali dhe se në çfarë kategorie 
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është klasifikuar. Pastaj i vendoset edhe një folje tjetër enkapsuluese mbi celula (që izolimi të jetë 

shumë i lartë), dhe në fund vendoset folja backsheet, në atë mënyrë që çdo herë përçuesit ku do të 

vendoset kutia elektrike të mbeten jashtë (gjegjësisht në pjesën  e foljeve ku i është bërë vrima 

specifike me anë të makinës së foljeve). 

3.8.6 Stacioni MBJ para laminimit (ang. Module Basic Judgement) 

Në vazhdim do të japin detaje në lidhje me kriteret e testimit të moduleve fotovoltaike. Për të 

analizuar gjendjen aktuale dhe ndonjë dëmtimi paraprak të mundshëm të modulit fotovoltaik 

testohen nga makina MBJ. Ky test ndërlidhet me prodhueshmërinë e modulit në të ardhmen, të 

cilat mund të çojnë në ulje të energjisë (e cila mund të kontrollohet në fund të procesit në stacionin 

Flasher. 

 Kriteret e analizës për testin e elektro lumineshencës [24] 

Dëmtimet e celulave klasifikohen në 3 kategori: 

a) Jo kritike (<1% zona e celulës së dëmtuar) 

b) Kritike ( ≥ 1% 𝑑𝑑ℎ𝑒𝑒 ≤ 20% zona e celulës së dëmtuar) 

c) Shumë kritike (> 20% zona e celulës së dëmtuar) 

Fotoja më poshtë tregon rrjedhën e rrymës në një celulë fotovoltaike të padëmtuar.  

 
Figura 3.27. Rrjedhja  e rrymës në një celulë fotovoltaike të padëmtuar 

(Burimi: https://www.solartester.nl/wp-content/uploads/2020/02/mbj-pv-module-judgement-criteria-3-

4.pdf) 

Sqarim: Qëllimi i Busbar- ve në celulën diellore është të përçoj rrymën direkte e cila gjenerohet 

nga celula në rastin kur fotonet e godasin celulën. Zakonisht, Busbar-ët e celulave janë bërë nga 
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një paste argjendi ose materiale të ngjashme me përçueshmëri të lartë. M’ veshja me argjend është 

i nevojshëm për të përmirësuar përçueshmërinë e rrymës (anën e përparme), si dhe për të 

zvogëluar oksidimin (anën e pasme).[25]  Ndërsa pingul me shiritat e busbar-ve ndodhen “Fingers” 

metalik super të hollë, të cilët lidhen me shiritat e Busbar-ve. Në thelb fingers mbledhin rrymën e 

gjeneruar direkte DC dhe ia dorëzojnë në Busbar. 

Ndërsa figura e radhës tregon rrjedhjen e rrymës  në një celulë të thyer që rezulton në ndërprerjen 

e kontaktit të “finger”. 

 
Figura 3.28. Celula e thyer (ndërprerja e rrjedhjes së rrymës) 

(Burimi: https://www.solartester.nl/wp-content/uploads/2020/02/mbj-pv-module-judgement-criteria-3-

4.pdf) 

Testi për elektro lumineshencë kryhet çdo herë për të kontrolluar dëmtimet në celulë, të njohura 

në gjuhen angleze me termin “micro - cracks”. 

Modulet klasifikohen në 4 klasa në bazë të rezultateve të testit për elektro lumineshencë: 

 Klasa A - Asnjë anomali që mund të çojë në rënie të parakohshme të fuqisë së modulit 

 Klasa B - Disa anomali që nuk çojnë në një rënie të parakohshme të fuqisë së modulit 

 Klasa C - Rritja e anomalive që mund të çojnë në një rënie të parakohshme të fuqisë së 

modulit 

 Klasa D - Karakteristikat negative që mund të çojnë drejtpërdrejt në një rënie të fuqisë së 

modulit 
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Kriteret e klasifikimit të modulit për imazhet termike [24] 

Fokusi i imazherisë termike qëndron veçanërisht në të ashtuquajturat "pika të nxehta". (ang. Hot 

spots). Këto zona të vogla kanë një temperaturë dukshëm më të lartë se pjesa tjetër e modulit, dhe 

varesisht nga diferenca e temperaturës në modul kemi 4 kategori: 

 Klasa A - Vetëm module që nuk kanë zona termografikisht të dukshme. 

 Klasa B - Vetëm modulet, ndryshimi i të cilave midis temperaturës së zonave të dukshme 

në modul dhe temperaturës mesatare të modulit është nën 5 °C. 

 Klasa C - Vetëm modulet, ndryshimi i të cilave midis temperaturës së zonave të dukshme 

në modul dhe temperaturës mesatare të modulit është midis 5°C dhe 30°C. 

 Klasa D - Vetëm modulet, ndryshimi i të cilave midis temperaturës së zonave të dukshme 

në modul dhe temperaturës mesatare të modulit është më shumë se 30 °C. 

Kriteret e klasifikimit të modulit për matjen e fuqisë 

 Klasa A - Vetëm modulet, prodhimi i matur i të cilëve është mbi fuqinë e garantuar të 

prodhuesit të panelit, duke marrë parasysh pasigurinë e matjes së makinës ose laboratorit 

ku kryhet matja. 

 Klasa B - Vetëm modulet, prodhimi i matur i të cilave është mbi fuqinë e garantuar, por 

brenda pasigurisë pozitive të matjes. 

 Klasa C - Vetëm modulet, prodhimi i matur i të cilëve është nën fuqinë e garantuar, por 

ende brenda pasigurisë negative të matjes. 

 Klasa D - Module, prodhimi i të cilave është nën fuqinë e garantuar duke marrë parasysh 

pasigurinë e matjes së makinës apo laboratorit ku kryhet matja. 

Klasifikimi përfundimtar i modulit 

Klasifikimi përfundimtar i një moduli bëhet duke marrë parasysh klasifikimin më të dobët nga të 

tri metodat e testimit. Do të thotë klasa më e dobët që moduli është vlerësuar në të tre testimet 

(elektro lumineshencë, matje të fuqisë ose imazhe termike). Në vijim sqarohet një shembull: 

 Rezultati i elektro lumineshencës:                Klasa B 

 Rezultati i matjes së fuqisë:                            Klasa A  

 Rezultati i imazhit termik:                               Klasa A  

 Klasifikimi përfundimtar i modulit:                Klasa B 
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3.8.6 Stacioni i laminimit 

Laminimi apo petëzimi është proces shumë i rëndësishëm mbi jetëgjatësinë e moduleve diellore 

fotovoltaike duke pasur parasysh ndjeshmërinë e celulave dhe ndikimin e faktorëve të jashtëm 

gjatë funksionimit të tyre. 

Laminimi në thelb është proces i pjekjes, gjegjësisht përveç shkrirjes së foljeve EVA bëhet edhe 

nxjerrja e ajrit që ndodhet në mes të xhamit, foljeve, dhe celulave. Në këtë rast EVA mundëson që 

celulat të ngjiten aq mirë me xhamin, në mënyrë të pandashme dhe të sigurojë që faktorët e jashtëm 

të mos kenë kontakt me celulën. 

 
Figura 3.29. Module në tavolinat para se të laminohen 

Procesi i laminimit zhvillohet në temperaturë 135ᵒ - 200ᵒ C. Nëse xhami së bashku me foljet i 

përmbahen standardeve ndërkombëtare mbi kualitetin atëherë celulat diellore fotovoltaike do të 

jenë të sigurta për së paku 25 vite.  

Ndërsa stacioni i ftohjes është i nevojshëm pasi që panelet që dalin nga procesi i ngjeshjes kanë 

temperaturë jashtëzakonisht të lartë, dhe nuk mund të pranohen nga stacioni tjetër punues në atë 

temperaturë pa kaluar nëpër këtë proces për ftohjen e tyre. 
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Figura 3.30. Skema e stacionit të laminimit  

1. Tavolina e vendosjes së moduleve para laminimit (ang. Feed table) [26] 

2. Njësia e laminatorit (ang. Laminator unit) 

3. Laminatori (ang. Laminator) 

4. Tavolina e largimit të moduleve të laminuara (ang. Discharge table) 

5. Stacioni i ftohjes së moduleve (ang. Cooling station) 

6. Paneli kontrollues (ang. Operating console) 

7. Kabinetet elektrike (ang. Switching cabinet) 

8. Pozicioni i pompës (ang. Pump station) 

3.8.7 Stacioni i largimit të shtesës së tepërt të foljeve + ngjitësi dy anësor (ang. Trimming + 

Double Side Tape) 

Pas procesit të laminimit dhe ftohjes, modulet grumbullohen dhe zhvendosen në stacionin e radhës 

përmes  bartësve përkatës.  

Pas laminimit dhe testimit moduli vazhdon në procesin e heqjes së tepricës së foljeve të mbetura 

jashtë sipërfaqes së xhamit. Ky proces kryhet në tavolinën e posaçme ku moduli vendoset në gomat 

rrethore të cilat me ndihmën e sistemit pneumatik (vakumit) e sigurojnë panelin gjatë manovrimit 

(rrotullimit), ky proces kryhet me anë të thikës me teh special në mënyrë manuale. Pasi të jetë 

hequr pjesa e tepërt e foljeve, paneli rrethohet nga ngjitësi dyanësor në gjithë perimetrin e xhamit. 

Pas këtij procesi kalohet tek stacioni për vendosjen e kornizave. 
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Figura 3.31. Laminatet e gatshme, procesi trimming dhe DST 

3.8.8 Stacioni MBJ pas laminimit 

Edhe te ky stacion, sikurse te stacioni MBJ para laminimit bëhet në mënyrë identike testimi i 

modulit për mikro ose makro thyerje.  

I vetmi dallim këtu qëndron në faktin se, te MBJ para laminimit çdo modul që ka anomali kritike 

kthehet prapa për riparim dhe rregullohet deri sa në testim të rezultojë klasa A, ndërsa te MBJ pas 

laminimit sido që të jenë celulat pas laminimit asgjë nuk mund të riparohet por mbetet vetëm të 

klasifikohet në bazë të kritereve te klasifikimit. 

 
Figura 3.32. Modul i klasës A i testuar MBJ pas laminimit 

3.8.9 Stacioni Framer 

Procesi i framerit i referohet vendosjes së kornizave mbrojtëse, laminateve të gatshme që dalin nga 

procesi i laminimit. Zakonisht makina është e thjeshtë e cila mund të jetë hidraulike ose 

pneumatike. Korniza mund të vendoset në atë mënyrë që fillimisht vendoset një lloj silikoni me 
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veti ngjitëse, e pastaj përmes makinës të vendoset seti i kornizës në laminat.  Ose mund të vendoset 

përmes një pajisje një ngjitës dy anësor, i cili e bën izolimin e modulit nëpër skaje dhe e ruan 

modulin të mos demontohet, e më pas të vendoset seti me makinë. 

Në skaje të kornizave të gjata vendoset këndorja e cila nuk e lejon setin të demontohet dhe njëherit 

dhe një formë e atillë nga plastika e cila mundëson drenazhin e ujit nga xhami në rast të reshjeve.  

   
Figura 3.33. Kornizat e gatshme për montim, dhe procesi i vendosjes së tyre. 

3.8.10 Stacioni i vendosjes së kutisë elektrike (ang. Junction Box) 

Stacioni “Junction box” paraqet vendin ku vendosen lidhjet elektrike dalëse të modulit diellor 

fotovoltaik. Rëndësia e këtij procesi përveç lidhjes elektrike të modulit qëndron edhe në sigurimin 

e anës elektrike të modulit nga kushtet e jashtme klimatike përmes izolimit të përçuesve të 

brendshëm dhe pas lidhjes elektrike të tyre, ngjitjen e tërë kutisë elektrike me silikon për paneli 

fotovoltaik. 

   

Figura 3.34. Vendosja e kutisë elektrike. 
Pastaj të katër përçuesit saldohen me kallaj në mënyrë që të krijohet lidhje e pandashme gjatë 

manovrimeve në terren.  Më pas kutia elektrike brenda mbushet me silikon dy komponentësh, i 
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cili mundëson që diodat e kutisë elektrike të mos kenë kontakt me ujë, pasi që këtë siguri nuk e 

ofron mbyllja vetëm me kapak e kutisë elektrike. 

3.8.11 Stacioni i inspektimit vizual (Visual Inspection) 

Fazat e inspektimit të panelit mbarojnë tek ky stacion, ku edhe përmbyllet linja e prodhimit. 

Stacioni i inspektimit vizual ka për qëllim kontrollimin final të produktit sa i përket anës estetike 

të panelit diellor. Ky stacion përbëhet nga pajisja me mekanizëm të veçantë të rrotullimit të panelit, 

e cila mundëson pamjen në çdo anë të panelit diellor. 

Po ashtu në këtë stacion largohen të gjitha mbetjet e pa nevojshme që kanë ngelur në xham, të cilat 

do të pengonin që rrezet e diellit të bien 100% në modul. 

 
Figura 3.35. Stacioni visual inspection 

3.8.12 Stacioni HI-POT + Flasher 

Stacioni “HIPOT” (High Voltage) nga vet emri i makinës kuptojmë se paraqet një pajisje e cila 

përdor tension të lartë për të kontrolluar izolimin e modulit diellor fotovoltaik. 

Moduli fotovoltaik lidhet me makinën vetëm me njërën lidhje dalëse, kurse tjetra lidhje krijohet 

mes elementeve të makinës dhe kornizave të panelit diellor, dhe përmes tensionit deri në 6000 [V], 

kontrollohet për mundësinë e ekzistimit të lidhjes së shkurtër mes panelit dhe kornizave, duke e 

testuar kështu izolimin e modulit. Në rastin e rezultatit negativ, moduli vazhdon stacionin e radhës 

ndërsa nëse rezulton pozitiv klasifikohet si modul i dëmtuar (pasi nënkupton që ka rrjedhje të 

rrymës jashtë modulit. 
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Figura 3.36. Stacioni i testimit për HI-POT 

Makina “Flasher” bënë kontrollimin e parametrave elektrik të modulit. Përmes “Flasher” apo “Sun 

simulator” ne shikojmë fuqinë elektrike që gjeneron moduli dhe gjithashtu në këtë pajisje bëhet 

edhe ruajtja e të dhënave që kjo makinë i përpunon. Në këtë stacion përveç që testohet paneli 

diellor në të njëjtin stacion bëhet edhe vendosja e barkodeve përkatëse, ku edhe regjistrohet me të 

njëjtën shifër në bazën e të dhënave. 

Kjo makinë përmes ndriçimit të panelit me fuqi të dritës 1000 [W]/m2 lexon këta parametra: Voc 

(Voltage at Open Circuit), Isc (Short - circuit current), Eff (Efficiency), FF (Feel Factor), Vm 

(Measured Voltage), Im (Measured Current), Pm (Measured Power). 

Matja e parametrave elektrik nga makina bëhet duke u bazuar në vlerat referente të cilat i jepen 

softuerit, varësisht se çfarë lloji të qelizave jemi duke përdorur për prodhim (veçuar nga kapaciteti 

i tyre si dhe nga lloji i përbërjes, poli apo monokristalore). 

 
Figura 3.37. Stacioni i testimit - Flasher (parametrat elektrik të matur) 
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Pas përfundimit në sallë të prodhimit, modulet palëtohen dhe kalojnë në depo. Aty lidhen nëpër 

paleta dhe ngarkohen për transport në vendet e destinuara. 

   
Figura 3.38. Paletimi i moduleve të gatshme dhe ngarkimi për transport 
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4. DIZAJNIMI I MODULIT FOTOVOLTAIK DHE KONSTRUKSIONIT 
MBAJTËS PËRMES SOFTUERIT “AUTODESK INVENTOR 
PROFESSIONAL”  

Për realizimin e dizajnit të modulit diellor PV dhe konstruksionit të tij është përdorur programi 

“Autodesk Inventor Professional”. Fillimisht hapet programi, dhe klikojmë në menynë “New – 

Metric – Srandard (mm).ipt – Create”. 

 
Figura 4.1.  Startimi i programit 

Me komandën “Start 2D Sketch”  - zgjedhet “XY Plane” fillojmë dizajnimin në rrafshin xOy.  

 

Figura 4.2. Përzgjedhja e planit punues 
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4.1 Dizajnimi i xhamit të modulit fotovoltaik 

Për konstruktimin e xhamit fillimisht klikojmë komandën “Rectangle (two points)”, dhe pastaj me 
komandën “Dimension” caktohen përmasat reale. 

 
Figura 4.3. Dizajnimi i xhamit pjesa 2D 

Pasi të kemi përfunduar skicën e paraparë ne rrafshin 2D, me komandën “Finish sketch”, dhe 

punimi do të na shfaqet në rrafshet xOyz. Me aplikimin e komandës “Extrude” skica 2D do të na 

paraqitet si objekt 3D, varësisht nga vlera në mm q i kemi dhënë komandës extrude. 

  

Figura 4.4 Dizajnimi i xhamit - komanda extrude 
Pasi të kryhet konstruktimi i detalit të caktuar në të dy rrafshet, bëhet përzgjedhja e material. Kjo 

bëhet përmes si në vijim “Tool – Material – Glass”. 
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Figura 4.5. Përzgjedhja e materialit të xhamit 

4.2 Dizajnimi i kornizës anësore 

Fillimisht në rrafshin 2D e konstruktojmë ( nga prerja tërthore) kornizën e gjatë – anësore të 

modulit diellor fotovoltaik, duke përdorur komandat “Line, Dimension, dhe Trim”. 

 
Figura 4.6. Dizajni përfundimtar i prerjes tërthore në rrafshin dy dimensional 

Pasi të kemi përfunduar skicën e paraparë ne rrafshin 2D, me komandën “Finish sketch”, dhe 

punimi do të na shfaqet në rrafshet xOyz. Me aplikimin e komandës “Extrude” skica 2D do të na 

paraqitet si objekt 3D, varësisht nga vlera në mm q i kemi dhënë komandës extrude. 
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Figura 4.7. Dizajnimi i kornizës anësore - rrafshi 3D 

Meqenëse seti i kornizave (dy ballore dhe dy anësore) duhet të vendosen në njëra tjetrën në kënd 

90⁰, duhet bërë rrëzimi i tehut në këndin prej 45 ⁰, për gjerësinë e kornizës prej 34mm. Kjo mund 

të bëhet në dy mënyra, aplikimi i të cilave jep rezultatin e njëjte të cilat janë: 

a. Përmes komandës “Extrude cut”, dhe 

b. Përmes komandës :Chamfer”. 

 
Figura 4.8. Rrëzimi i tehut (komanda extrude cut) 
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Figura 4.9. Rrëzimi i tehut (komanda chamfer) 

4.3 Dizajnimi i kornizës ballore 

Edhe konstruktimi i kornizës ballore si te ajo anësore shkon në procedurë të njëjtë, vetëm së këtu 

dallon pjesa te extrude (3D), gjegjësisht korniza është më e shkurtër. 

 
Figura 4.10. Korniza ballore –rrafshi 3D (komanda extrude) 

Edhe te ky model i kornizës bëhet rrëzimi i tehut në 45⁰ me njërën metodë të sqaruar me lartë, dhe 

po ashtu përzgjedhja e materialit po ashtu. 
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Figura 4.11. Korniza Ballore - rrëzimi i tehut në këndin 45 shkallë 

4.4 Dizajnimi i këndores për montim në korniza 

Meqenëse këndorja është simetrike për këndin 45 shkallë, atëherë e dizajnojmë vetëm njërën pjesë, 

ndërsa pjesë tjetër e pasqyrojmë ndaj një vije për 45 shkallë, si në vijim. 

  
Figura 4.12. Dizajnimi i këndores - pjesa vertikale, dhe vijës ndaj të cilës pasqyrohet pjesa tjetër 
 

Për të pasqyruar një pjesë të skicës, pas vizatimit të vijës ndaj të cilës do të pasqyrohet zgjidhet 

komanda “mirror”, dhe selektohet vija në këndin 45⁰. 
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Figura  4.13. Dizajnimi i këndores  (selektimi i rrafshit ndaj të cilit bëhet mirror skica) 

 

 
Figura 4.14.  Dizajnimi  i këndores (realizimi i komandës mirror) 

Vazhdojmë me komandën “extrude” për të kthyer skicën në figurë të plotë (xOyz). 
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Figura 4.15. Dizajnimi  i këndores (realizimi i komandës extrude) 

 

Për shkak të lehtësimit të përdorimit të këndoreve, iu bëhet rrumbullakimi i këndeve të mprehta e 

cila njëherit ndikon që të parandalojë deformimin e shpejtë të asaj pjese të tensionuar duke bërë 

shpërndarjen e stresit (tensionit) në një sipërfaqe më të madhe.  

 
Figura 4.16. Dizajnimi i këndores - rrëzimi i këndeve - maja e dhëmbëve 
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Në mënyrë të njëjte bëhet rrumbullakimi i majës së këndores dhe rrënjës së dhëmbëve të saj (të 

dyja me një rreze specifike). 

 
Figura 4.17. Dizajnimi i këndores -rrëzimi i këndeve - maja e këndores 

 

 
Figura 4.18. Dizajnimi i këndores - rrëzimi i këndeve - rrënja e dhëmbëve 
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Dhe në fund bëhet përzgjedhja e materialit të detalit përmes komandave me radhë “Tool – Material 

– Aluminium”. 

 
Figura 4.19. Dizajnimi i këndores - përzgjedhja e materialit 

4.5 Dizajnimi i celulës monokristalore 

Për konstruktim të një celule fotovoltaike kemi marrë si shembull një celulë monokristalore (3BB 

– 3 busbar), që nënkupton kanë vetëm 3 shirita për saldim të përçuesve. Fillimisht skicohet kontura 

e celulës në rrafshin xOy. 

 
Figura 4.20. Dizajnimi  i celulës - rrafshi xOy 
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Kthehet në 3D, me komandën “Finish 2D sketch”, dhe i jepet vlere komandës “Extrude” për 0.25 

mm. 

 
Figura 4.21. Dizajnimi i celulës - rrafshi Oxyz - 3D 

Më pas skicohen dhe bëhen extrude edhe vijat e busbar (në të dyja anët e celulës). 

 
Figura 4.22.  Konstruktimi i celulës - vijat BB nga ana e diellit 
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Figura 4.23. Dizajnimi i celulës  -vijat e BB( ana e diellit) rrafshi xOyz 

 

Në të njëjtën mënyrë bëhen vijat busbar edhe anën e kundërt të diellit. 

 
Figura 4.24.  Dizajnimi i celulës - vijat BB( ana e kundërt e diellit) - rrafshi xOyz 
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Dhe në fund zgjidhet materiali i celulës (silic), përmes komandave “Tool – Material – silicone”. 

    
Figura 4.25. Konstruktimi i celulë (përzgjedhja e materialit) 

 
Figura 4.26. Dizajnimi i celulës - pamja përfundimtare 

4.6 Dizajnimi i përçueseve  

Në llojin përkatës të modulit që është përfshirë në punim kemi disa lloje të përçuesve të cilët janë 

nga materiali i njëjtë (PbSn), po që dallojnë nga gjatësia e prerjes, dhe forma e lakesës që i jepet. 

Në vazhdim do të paraqiten format përfundimtare të secilit lloj. 

 
Figura 4.27. Dizajnimi i përçuesit të drejtë 
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Figura 4.28. Dizajnimi i përçuesit L i gjatë 

 
Figura 4.29. Dizajnimi i përçuesit L i  shkurtë 

 

Figura 4.30. Dizajnimi i string ribbonit 1 - 10 mm nga poshtë 
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Figura 4.31. Dizajnimi i string ribbonit 2 - 20 mm nga poshtë 
 

 

Figura 4.32. Dizajnimi i ribbonit 3 - përçuesi i ndërmjetëm 

 
Figura 4.33. Dizajnimi i ribbonit 4 - sunny side (10mm) 
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Figura 4.34. Dizajnimi i ribbonit 5 - sunny side (20mm) 

4.7 Dizajnimi i foljes enkapsuluese (EVA) – pa vrimë 

EVA pa vrimë, është materiali i parë i cili vendoset menjëherë mbi xham gjatë procesit të 

prodhimit të modulit fotovoltaik. Fillimisht për ta dizajnuar përdoret komanda “Rectangle – 2 

points”, dhe më pas me komandën “Extrude” i përcaktohet trashësia e xhamit prej 3.2 mm. Në 

fund bëhet përzgjedhja e materialit si në vijim përmes “Tools – Materials”. 

   
Figura 4.35. Dizajnimi i foljes enkapsuluese (EVA) - pa vrimë 

4.8 Dizajnimi i foljes enkapsuluese (EVA) – me vrimë 

Edhe te ky lloj i foljes hapat e dizajnimit shkojnë njëjtë sikurse te folja pa vrimë, vetëm se këtu 

duhet të bëhet një prerje e foljes për dalje të 4 përçueseve në të cilët do të lidhet kutia elektrike. 
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Figura 4.36.  Dizajnimi i foljes enkapsuluese (EVA) me vrimë- 2D 

 

 
Figura 4.37. Dizajnimi i foljes enkapsuluese (EVA) me vrimë - 3D 

4.9 Dizajnimi i foljes Backsheet ( me vrimë) 

Të njëjtat dimensione dhe e njëjta formë si tek foljet EVA vlejnë edhe për llojin e foljes 

“Backsheet”, por dallon vetëm përbërja dhe destinimi se për çka përdoret. 
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Figura 4.38. Dizajnimi i foljes Back Sheet - 2D 

 

 
Figura 4.39. Dizajnimi i foljes Back Sheet - 3D 

Pjesa e konstruksionit përmes të cilit montohet moduli fotovoltaik përbëhet nga materiali alumin 

dhe i përmban në vete disa pjesë, të cilat në vazhdim do të dizajnohen me radhë. 
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4.10 Dizajnimi i pjesës së parë të konstruksionit 

Fillimisht bëhet skica në rrafshin 2D, dhe i jepen dimensionet e sakta secilës pjesë, më pas përmes 

komandës “extrude” i jepet vlera e gjatësisë së detalit. 

 
Figura 4.40. Konstruksioni metalik – pjesa 1 - rrafshi 2D 

 

 
Figura 4.41. Konstruksioni metalik – pjesa 1 - rrafshi 3D 



Punim Diplome  - Prodhimi dhe instalimi i moduleve fotovoltaike në një sistem për gjenerimin e energjisë elektrike  

75 
 

Në pjesën e poshtme të detalit duhet krijuar dy vrima në të cilat përmes bulonave përkatës 

konstruksioni montohet ne kulmin e çatisë (në rastin e kulmit me sandwich panels). Realizohet 

përmes komandës “Extrude cut”.  

   
Figura 4.42. Konstruksioni metalik – pjesa 1 - krijimi i vrimës së poshtme - 3D 

Më pas krijohet forma rrethore edhe në pjesën e sipërme, që lehtëson punën gjatë vendosjes së 

bulonit. 

   
Figura 4.43. Konstruksioni metalik – pjesa 1 - krijimi i vrimës së epërme- 3D 

Dhe pastaj bëhet përzgjedhja e materialit me komandat si në vijim: Tool – Material – Aluminium”. 
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Figura 4.44. Konstruksioni metalik – pjesa 1 - përzgjedhja e materialit 

Në fund bëhet rrumbullakimi i këndeve të mprehta e cila njëherit ndikon që të parandalojë 

deformimin e shpejtë të asaj pjese të tensionuar duke bërë shpërndarjen e stresit (tensionit) në një 

sipërfaqe më të madhe.  

 
Figura 4.45. Konstruksioni metalik - pjesa 1 - rrëzimi i këndeve 

` 

4.11 Dizajnimi i pjesës së dytë të konstruksionit 

Fillimisht konstruktohet pjesa ne rrafshin 2D (xOy), e më pas i jepet vlera e gjatësisë në planin 

xOyz. 



Punim Diplome  - Prodhimi dhe instalimi i moduleve fotovoltaike në një sistem për gjenerimin e energjisë elektrike  

77 
 

   
Figura 4.46. Konstruksioni metalik - pjesa 2 - rrafshi 2D dhe 3D 

 

Krijohet vrima për bulonin përkatës, i cili do të bëjë lidhjen me pjesën 1 përmes dados, e cila do 

të konstruktohet në vijim. 

   
Figura 4.47. Konstruksioni metalik - pjesa 2 – krijimi i vrimës (rrafshi 2D dhe 3D) 

 

4.12 Dizajnimi i pjesës së tretë të konstruksionit 

Në mënyrë që pjesa 1 e konstruksionit të mos rrëshqas pas montimit në sandviç panel, duhet që 

asaj pjese ti vendoset një shtresë e hollë nga goma, e cila do te dizajnohet në vazhdim. 
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Figura 4.48. Konstruksioni metalik - pjesa 3 - rrafshi 2D dhe 3D 
 

Dhe pastaj bëhet përzgjedhja e materialit me komandat si në vijim: Tool – Material –Rubber”. 

 
Figura 4.49. Konstruksioni metalik - pjesa 3 - përzgjedhja e materialit 

4.13 Dizajnimi i pjesës së katërt të konstruksionit 

Pjesa e katërt montohet në tërësi nën pjesën e dytë.  Bashkë me pjesën pesë, përmes dados fiksohet 

në pjesën një. 
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Figura 4.50. Konstruksioni metalik - pjesa 4 - rrafshi 2D dhe 3D 
 

Më pas skicohet vrima e sipërme , dhe me “Extrude cut” krijohet vrima në rrafshin 3D. 

 
Figura 4.51. Konstruksioni metalik - pjesa 4 - hapja e vrimës (rrafshi 3D) 

 

Dhe pastaj bëhet përzgjedhja e materialit me komandat si në vijim: Tool – Material –Aluminium”. 
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Figura 4.52. Konstruksioni metalik - pjesa 4 - përzgjedhja e materialit 

 

Bëhet më tutje rrumbullaksimi i tehut me rreze R=1.5 mm. 

 
Figura 4.53. Konstruksioni metalik - pjesa 4 - rrëzimi i tehut anësor për 1.5mm 

4.14 Dizajnimi i pjesës së pestë së konstruksionit 

Pjesa e pestë me radhë ndërlidh përmes bulonave pjesën një me pjesët tjera të konstruksionit. 

Meqenëse pjesa është simetrike, skicohet gjysma e pjesës dhe pjesa tjetër  pasqyrohet përmes 

komandës “Mirror”. Dizajnimi i tij bëhet si në vijim: 
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Figura 4.54. Konstruksioni metalik - pjesa 5 - pasqyrimi i pjesës simetrike 
Figura kthehet në rrafshin 3D, komandës “Extrude” i jepet vlera 15mm. 

 
Figura 4.55. Konstruksioni metalik - pjesa 5 - rrafshi 3D 

   
Figura 4.56. Konstruksioni metalik - pjesa 5 - konstruktimi i vrimës (rrafshi 2D dhe 3D) 
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Bëhet rrumbullaksimi i të gjitha teheve të mprehta të pjesës me rreze R=0.5 mm si në vijim: 

 
Figura 4.57. Konstruksioni metalik - pjesa 5 -rrëzimi i teheve 

 

Dhe në përfundim të kësaj pjese përzgjidhet materiali me komandat “Tool – Material – Aluminium. 

 
Figura 4.58. Konstruksioni metalik - pjesa 5 - përzgjedhja e materialit 
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4.15 Dizajnimi i pjesës së gjashtë të konstruksionit 

Pjesa e gjashtë e konstruksionit është dadoja e cila i mban të lidhura të gjitha pjesët e konstruksionit 

njëra me tjetrën. Skicohet pjesa 2D, dhe me “extrude” i caktohet trashësia prej 3.5mm. 

   

Figura 4.59. Konstruksioni metalik - pjesa 6 - rrafshi 3D 

Për shkak të vendosjes më të lehtë të bulonit në dado, bëhet rrëzimi i tehut në kënd 45⁰, për 

distancën 0.5 mm. 

 
Figura 4.60. Konstruksioni metalik - pjesa 6 - rrëzimi i teheve 
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Hapet fileta metrike M8x0.75mm (filetë e djathtë). 

 
Figura 4.61. Konstruksioni metalik - pjesa 6 - hapja e filetës M8x0.75mm 

Nga shënimi që ndodhet ne dado na bën më të lehtë të kuptojmë saktë llojin e materialit prej të 

cilit është punuar ( A4 ). 

Lista e shkurtesave për grupe: [27] 

A – austenitic chromium - nickel steel ( çeliku austenitik krom – nikel) 

Lista e shkurtesave të përbërjes kimike: 

- Free-cutting steel with sulphur additive, 

- Cold-heading steel alloyed with chromium and nickel, 

- Cold-heading steel alloyed with chromium and nickel stabilized with Ti, Nb, Ta, 

- Cold-heading steel alloyed with chromium, nickel and molybdenum, 

- Cold-heading steel alloyed with chromium, nickel and molybdenum stabilized with Ti, Nb, 

Ta. 

CHQ – (Cold heading quality) – e ka kuptimin e asaj që procesi kryhet në të ftohtë në mënyrë që 

të rritet produktiviteti dhe për të mbajtur koston e ulët, metodë kjo që siguron mbarim të mirë 

sipërfaqësor dhe saktësi dimensionale për fasteners (bulona, dado, ribatina, gozhda etj). [28] 
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Figura 4.62. Konstruksioni metalik - pjesa 6 - Krijimi i tekstit (2D) 

Përmes “Etrude Cut” gravohet shenja në materialin e pjesës. 

 
Figura 4.63. Konstruksioni metalik - pjesa 6 - Krijimi i tekstit (3D) 

Dhe në përfundim të kësaj pjese përzgjidhet materiali me komandat “Tool – Material – Stainless 

Steel”. 
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Figura 4.64. Konstruksioni metalik - pjesa 6 - Përzgjedhja e materialit 
 

4.16 Dizajnimi i pjesës së shtatë të konstruksionit 

Pjesa e shtatë është pjesa e fundit e konstruksionit që do të dizajnohet. Fillohet me komandën 

“Polygon”, dhe te numri i brinjëve përcaktohet 6 brinjë. 

 

   
Figura 4.65. Konstruksioni metalik - Pjesa 7 - Rrafshi 2D dhe 3D 
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Pasi të bëhet extrude për gjatësinë 5mm, skicohet pjesa e cilindrit të bulonit si në vijim: 

 
Figura 4.66. Konstruksioni metalik - Pjesa 7 - Ekstrudimi i cilindrit 

Në vijim bëhet rrumbullaksimi i rrënjës së cilindrit me R=0.5 mm, dhe rrëzimi i tehut së majës së 

cilindrit me R=1 mm. Kryhet pastaj filetimi i cilindrit me filetë metrike. 

 
Figura 4.67. Konstruksioni metalik - pjesa 7 – filetimi 

Dhe në fund në rrafshin xOz konstruktohet një trekëndësh përmes të cilit do të bëhet rrëzimi i tehut 

të kokës së bulonit - komanda “Revolve”. 
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Figura 4.68. Konstruksioni metalik - Pjesa 7 - rrëzimi i tehut të kokës së bulonit 

4.17 Montimi i pjesëve të dizajnuara 

Montimi i modulit dhe konstruksionit bëhet duke filluar nga elementet më të thjeshta të modulit. 

Fillimisht montohet një string – varg, dhe me pas kopjohen 5 të tjerë të tillë (direkt në modul), 

duke përshirë të gjitha llojet e “string ribbons” të dizajnuara më lartë. 

 
Figura 4.69. Montimi i një vargu të modulit fotovoltaik (celula + përçues) 

Dhe pasi të jenë montuar të gjitha vargjet në xham vendosen edhe folja EVA me vrimë, folja 

Backsheet dhe seti i kornizave  me këndore.  
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Figura 4.70. Moduli diellor i montuar (pamja e pasme e modulit) 
Pastaj montohen pjesët e konstruksionit njëra me tjetrën, e në fund tërësia me modulin. 

 
Figura 4.71. Pjesët e konstruksionit para montimit 

    
Figura 4.72. Montimi i pjesës 1, 2 dhe 3 
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Figura 4.73. Montimi i pjesëve 4 dh4 5 me tërësinë 1, 2, 3 

 
Figura 4.74. Forma përfundimtare e montuar e  konstruksionit2 

   

 

Figura 4.75. Foto nga instalimi i sistemit në terren 

 
2 Shtojca B jep të dhëna më të detajuara në lidhje me simulimin e pjesëve të konstruksionit ku montohen modulet., 
si dhe skicat teknike për secilën pjesë në rrafshin 2D. 



Punim Diplome  - Prodhimi dhe instalimi i moduleve fotovoltaike në një sistem për gjenerimin e energjisë elektrike  

91 
 

5. RAST STUDIMI– PROJEKTIMI DHE IMPLEMENTIMI I NJË SISTEMI 
FOTOVOLTAIK PËR GJENERIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE 

Modulet fotovoltaike prodhojnë energji elektrike direkte (DC) nga rrezet e diellit, prandaj është e 

nevojshme që sistemi të ketë inverter që të bëjë konvertimin e energjisë elektrike në rrymë 

alternative (AC) në mënyrë që të mund të përdoret në amvisëri.[29] 

Sistemi menaxhohet nga kontrolluesi i kompjuterizuar i cili i siguron përformancë optimale 

sistemit. Në rastet kur dëshirojmë që sistemi të jetë i pavarur nga rrjeti, atëherë përdoret shtesë 

bateria e sistemit, e cila mundëson akumulimin e rrymës kur nuk përdoret e gjithë sasia e prodhuar, 

dhe shfrytëzimin e saj nga bateria në rast se sistemi nuk e mbulon sasinë e nevojshme në kohë të 

caktuar. Çdo sistem diellor PV ka përparësitë dhe dobësitë e përdorimit të cilat do ti sqarojmë në 

pika të shkurta në vijim.3 

5.1 Procedura për zhvillimin e projektit PV 

Zhvillimi i projektit është i strukturuar në 3 faza: Para-Shitjes, Zhvillimi i Projektit dhe Shërbimet 

Pas Ndërtimit (Instalimit). 

Faza I – Para shitjes 

1) Identifikimi i klientit dhe detajet e kontaktit 

2) Mbledhja e informacionit për draftin e ofertës, zakonisht vizita në terren për qëllime të 

saktësisë në ofertë 

3) Analizimi i të dhënave dhe hartimi i ofertës 

4) Prezantimi i ofertës 

5) Negocimi dhe nënshkrimi i marrëveshjes 

Faza II – Zhvillimi i projektit 

1) Marrja e lejeve për instalim 

 Përgatitja e projektit bazë sipas ofertës së ofruar, me të gjitha fazat e nevojshme për marrjen 

e lejes së ndërtimit, 

 
3 Përparësitë dhe dobësitë e moduleve diellore fotovoltaike, si dhe llojet e sistemeve fotovoltaike janë të shtjelluara 
detajisht në shtojcën A. 
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 Përgatitja dhe aplikimi në komunën përkatëse për marrjen e miratimit për ndryshime gjatë 

ndërtimit (nëse është e nevojshme dhe në marrëveshje me investitorin), 

 Shërbimet e konsulencës në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm nga investitori për 

marrjen e kyçjes nga KEDS 

 Marrja e licencës në Komisionin Rregullativ për Energji. 

 

2) Dorëzimi i produkteve 

Produktet që duhet të jenë në vend për zhvillimin e plotë të projektit: 

 Panele diellore, 

 Invertorët, 

 Sistemi i montimit, 

 Kabllot dhe lidhësit e kabllove të tensionit të ulët dhe të lartë, 

 Pajisjet mbrojtëse, 

 Kutitë mbrojtëse. 

Tre të parat janë produktet më të kushtueshme, me të njëjtin renditje siç është shkruar më sipër. 

3) Instalimi i sistemit 

Produktet e dorëzuara në kantier përdoren për ndërtimin e projektit. 
Punimet e ndërtimit janë si më poshtë: 

- Sistemi i montimit i vendosur në çati, kryesisht fuqi punëtore, 

- Vendosja e moduleve në çati, kryesisht fuqi punëtore, 

- Lidhja e kabllove diellore (ana DC), kryesisht fuqi punëtore, 

- Montimi i inverterëve ne kantier, nevojitet teknik elektrik, 

- Lidhja e kabllove AC dhe mbrojtja (nga ana e AC), nevojitet teknik elektrik, 

- Lidhja me çelës dhe rrjet në rrjetin e KEDS, lidhja bëhet sipas licencave të dhëna nga 

kompania përkatëse në fazën e lejes. 

Faza III – Pas ndërtimit  

 Funksionimi, mirëmbajtja 
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Shërbimet e funksionimit dhe mirëmbajtjes konsistojnë në kontrolle periodike dhe testime të 

pajisjeve elektrike për të kontrolluar për defekte dhe për të siguruar cilësinë e instalimit, larjen e 

paneleve PV, shërbime të monitorimit online etj. 

 Garancia e performancës 

Sipas garancisë së performancës, në varësi të ofertës ofrohet  një garanci e performancës për sasinë 

e energjisë së prodhuar çdo vit nga impianti PV. Për shembull, nëse lëshohet një garanci e 

performancës që një projekt do të prodhojë 100 kWh energji. Në rast se prodhohen 98 kWh, 

kompania garanton të paguaj për 2 kWh që mungojnë për të njëjtin çmim që KEDS merr tepricën 

(kur ndodh) nga klienti. 

Çka është FIT tarifa? 

FIT - Një tarifë nxitëse (ang. Feed-in Tariff) është një politikë e krijuar për të mbështetur zhvillimin 

e burimeve të rinovueshme të energjisë duke ofruar një çmim të garantuar, mbi treg për prodhuesit. 

FIT-të zakonisht përfshijnë kontrata afatgjata, nga 15 deri në 20 vjet. Kjo tarifë jepet vetëm për 

aplikimet në impiante me fuqi nominale jo më të ulët se 1 kW. [31]  

Tarifat nxitëse (Feed-in) të përcaktuara për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë janë si në tabelën 

në vijim: [34] 

Tabela 5.1. Tarifat nxitëse të aplikueshme për energjinë elektrike të prodhuar nga burimet e 
ripërtëritshme dhe të pranuara në skemën mbështetëse 

Niveli i tarifave nxitëse i aplikueshëm për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë 

Burimi primar i energjisë së ripërtëritshme (€/MWh) 

Energjia Fotovoltaike 136.4 

Biomasë solide 71.3 

Era 85.0 

Hidrocentrale të vogla të reja 63.3 

Tarifa nxitëse për energjinë diellore fotovoltaike është përcaktuar sipas Metodologjisë për 

llogaritjen e tarifës nxitëse për energjinë diellore fotovoltaike – Raporti konsultativ i lëshuar me 

datë 02.05.2019. [34]. 
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Tabela 5.2. Tarifa nxitëse (Feed-in) e aplikueshme për panelet diellore PV dhe të pranuar në 
skemën mbështetëse 

Tarifa nxitëse e aplikueshme për energjinë solare 

Burimi primar i energjisë së ripërtëritshme  €/MWh 

Energjia diellore fotovoltaike 85.5 

 

Matja neto (Net Metering) është një mekanizëm faturimi që krediton pronarët e sistemeve të 

energjisë diellore për energjinë elektrike që ata shtojnë në rrjet. Për shembull, nëse një klient 

rezidencial ka një sistem PV në çatinë e tij, ai mund të gjenerojë më shumë energji elektrike sesa 

përdor shtëpia gjatë orëve të ditës.  

Kuadri ligjor  

Korniza aktuale ligjore dhe rregullative ofron blloqet fillestare të ndërtimit për zhvillimin e 

projekteve të Rinovueshme të Energjisë në Kosovë. Ai lejon ekzistencën e këtyre llojeve të 

projekteve diellore PV:[33] 

1) Gjeneratorë të mëdhenj (gjeneratorë PV me kapacitet të instaluar mbi 100 kW), 

2) Gjeneratorët e vetë konsumit, 

3) Prosumers (Gjeneratorë PV të lidhur me rrjetin me kapacitet të instaluar nën 100 kW), 

4) Behind Metering (Prapa njehsorit - Gjeneratorë PV të çdo madhësie vetëm për konsum të 

brendshëm, zero eksport neto të energjisë së prodhuar në rrjet), 

5) Gjeneratorë jashtë rrjetit (gjeneratorë PV pa lidhje me rrjetin, të instaluar në zona të largëta 

si burimi i vetëm i energjisë elektrike). 

Ky përshkrim është i përqendruar në: 

1) Gjeneratorët e Vetë-Konsumimit, 

2) Prosumers ashtu edhe tipet 

3) Behind-The-Meter, 

pasi ato përshtaten në kategorinë e sistemeve të energjisë së rinovueshme në shkallë të vogël. 

Gjeneratorët jashtë rrjetit nuk diskutohen pasi nuk i nënshtrohen asnjë legjislacioni aktual. 
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Në përgjithësi, Kosova ka një kornizë të shëndoshë ligjore dhe ka arritur nivel të avancuar të 

zbatimit të obligimeve të Komunitetit të Energjisë në këtë sektor. Përmbledhja e Kornizës së 

Politikës Energjetike të Kosovës është dhënë në:[33] 

- Strategjia e Kosovës për Energji (dhe Plani i Zbatimit të Strategjisë) 2017-2026, 

aktualisht në rishikim, dhe 

- Plani Kombëtar i Veprimit për Energjinë e Rinovueshme, hartuar në vitin 2013. 

Kuadri ligjor (legjislacioni parësor dhe dytësor) është ende i zhvilluar në mënyrë të moderuar për 

energjinë e rinovueshme. Aktualisht është duke u hartuar një Plan Kombëtar për Energjinë dhe 

Klimën.  

Korniza Rregullative që lejon administrimin e Autorizimeve për ndërtimin e projekteve të reja të 

Energjisë së Rinovueshme në shkallë të vogël dhe pranimin në skemat mbështetëse është 

përcaktuar sipas Rregullave të nxjerra nga ZRRE-ja në vijim: 

 Rregulla për procedurën e autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga 

burimet e ripërtëritshme të energjisë, 

 Rregulla për Skemën Mbështetëse, 

 Rregulla për Krijimin e Sistemit të Certifikatave të Origjinës për Energjinë Elektrike të 

prodhuar nga Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë. 

Në përputhje me Rregullën për Procedurën e Autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja 

gjeneruese nga BRE-të të gjitha projektet me kapacitet ≤ 100 kW konsiderohen gjeneratorë të 

përmasave të vogla të PV. 

Gjeneratori PV në shkallë të vogël, duke paraqitur kërkesë me shkrim tek Rregullatori për 

Autorizim, përcakton edhe kornizën në të cilën vendos të shesë energjinë e tyre. Projektet e BRE-

ve të zhvilluara në Kosovë mund të shesin energjinë e tyre sipas kornizave të mëposhtme: 

a) Skema e Mbështetjes (Net-Metering, Feed-in Tariff), 

b) Korniza e Rregulluar ligjore, 

c) Kuadri i bazuar në treg, i parregulluar. 

Skema Mbështetëse detyron Furnizuesin dhe Prosumatorin të lidhin një Marrëveshje Prosumer, 

me termat dhe kushtet e specifikuara në këtë Rregull. Skema Mbështetëse për Gjeneruesit e Vetë 

konsumit rregullon shitjen e energjisë së prodhuar nga SCG (ang. Self Consumption Generator) 
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nga mekanizmi Net Metering. Ky mekanizëm e detyron Furnizuesin të marrë të gjithë energjinë e 

prodhuar nga sistemi PV në shkallë të vogël dhe të furnizojë Prosumatorin me të gjithë energjinë 

që i nevojitet në baza periodike. 

Periudha e faturimit kontrollon një bilanc, në rastin e një bilanc pozitiv, Prosumatori kreditohet në 

kWh në periudhën e ardhshme të faturimit. Kjo vazhdon deri në periudhën e fundit të faturimit të 

një viti kalendarik, nëse në të cilin ndodh një bilanc pozitiv, ai nuk transferohet në periudhën e 

parë të faturimit të vitit të ardhshëm kalendarik, por rivendoset në 0 pa asnjë kompensim. 

Sipas Rregullës për Skemën Mbështetëse, çdo konsumator i energjisë elektrike i lidhur në rrjetin 

e shpërndarjes së tensionit të ulët mund të aplikojë tek Furnizuesi i tij për të marrë statusin e 

Prosumerit. Sipas të njëjtit rregull, një Prosumer është një konsumator i energjisë elektrike, i cili 

në të njëjtën kohë dhe vendndodhje zotëron një objekt të prodhimit të BRE-ve në shkallë të vogël 

të lidhur me rrjetin me një kapacitet deri në 100 kW. 

Si rezultat, këto dy përkufizime kufizojnë kapacitetin e projekteve të BRE-ve në shkallë të vogël 

dhe kufizon numrin e konsumatorëve të energjisë elektrike që mund të marrin statusin e Prosumer 

vetëm tek ata të lidhur në rrjetin e shpërndarjes së tensionit të ulët (0.4kV) për një kapacitet 

maksimal prej 100 kW.  

Procedurat e Autorizimit 

Rregulli për procedurën e autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga Burimet 

e Rinovueshme të Energjisë përcakton kriteret për dhënien e lejeve për ndërtimin e kapaciteteve 

të reja gjeneruese të rinovueshme të energjisë. Lejet për gjeneratorët në shkallë të vogël (deri në 

100 kW) i nënshtrohen procesit të gjatë të autorizimit i cili përshkruhet më poshtë: 

• Aplikim për Gjeneratorin e Vetë-Konsumimit (1 ditë), 

• Pëlqimi i komunës për ndërtimin e sistemit PV (1-2 muaj), 

• Pëlqimi i shpërndarësit për lidhjen me rrjetin (1 muaj), 

• Vendimi i ZRRE-së i cili lëshon Autorizimin për Ndërtimin e Gjeneratorit të Ri Vetë 

konsumues (1 muaj), 

• Miratimi i projektit për kyçje në rrjet (2-3 muaj), 

• Aplikimi për Leje Energjetike (1 ditë), 

• Miratimi teknik për lidhjen me rrjetin (2-3 javë), 
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• Kërkesë për vendosjen e njehsorit BI-Directional (2-3 muaj), 

• Marrëveshja e furnizuesit dhe blerësit (1 muaj), 

• Instalimi (1-2 javë në varësi të projektit), 

• Lëshimi në funksion i impiantit PV. 

Pra si përfundim për projektet On grid vlen: 

I) Licencohet ≤ 100 𝑘𝑘𝑘𝑘, me tension 0.4 kV (cilësohet si konsum i vogël, duhet leje 

ndërtimi / legalizim), 

II) Licencohet ≤ 100 𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑧𝑧𝑒𝑒𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑧𝑧𝑧𝑧𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ë, me tension 0.4 kV (cilësohet si 

konsum i madh, duhet leje ndërtimi / legalizim) 

III) Nuk licencohet - Vetë konsum (zero eksport), me tension më të lartë se 0.4 kV. 

Në vijim do të japim një rast konkret të instalimit nga përvoja reale me sisteme diellore PV. 

Projekti do të realizohet sipas skemës mbështetëse gjenerator për vetë konsum – Prosumer, ku 

teprica e energjisë së prodhuar shkon në rrjetin elektrik ku është objekti i kyçur dhe më pas nga 

ana e operatorit të distribucionit, bëhet barazimi në fund të çdo viti. 

Fillimisht duhet përcaktuar kapaciteti nominal i sistemit diellor PV i cili  bëhet në bazë të historikut 

të konsumit të vetë konsumatorit. Në parim, kjo metodë mbështetet në analizën detale të 

shpenzimeve të energjisë elektrike nga profili i ngarkesës. Ky profil e paraqet fuqinë momentale 

që konsumatori është duke marrë nga rrjeti në intervale 15-minutëshe dhe merren nga operatori i 

rrjetit lokal, e që në Kosovë është KEDS-i. 

Matjet 15-minutëshe apo profili i ngarkesës përpunohet më tej me anë të programit softuerik 

PV-Sol. Meqë dizajnimi i tërë sistemit fotovoltaik do të bëhet me anë të këtij programi, duke e 

përfshirë profilin e ngarkesës së bashku me gjenerimin e parashikuar, rezulton në një analizë 

detale se sa është mbulueshmëria e kërkesës nga gjenerimi. Kështu, në mënyrë mjaft të saktë 

mund të vendoset se çfarë kapaciteti është optimal për rastin në fjalë. 

Në rastin tonë, është paraqitur grafi i gjeneruar nga profili i ngarkesës, për periudhën 1-vjeçare. 

Nga këto të dhëna mund të kuptohet se cili është konsumi vjetor i konsumatorit si dhe cila është 

fuqia maksimale e njëkohshme të cilën e merr nga rrjeti. Në bazë të të dhënave nga programi, 

konsumi vjetor llogaritet të jetë  317614 kWh ndërkaq fuqia maksimale e njëkohshme është 

49.4 kW. 
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Ky sistem diellor PV është instaluar në objektin UNICRON sh.p.k. me lokacion në Pejë, Kosovë. 

Sipërfaqja e disponueshme për vendosjen e moduleve fotovoltaike është 1300 𝑚𝑚2 , ndërsa 

sipërfaqja totale e nevojshme e shfrytëzuar është 302.4 𝑚𝑚2. 

 
Figura 5.1.  Skema e ngarkesës për periudhën 1 vjeçare 

Programi vetvetiu do ta bëjë ekzekutimin për çdo orë kundrejt prodhimit të planifikuar të sistemit 

PV. Në këtë mënyre do të sigurohet se sistemi nuk do të jetë ‘i mbi dimensionuar’. Në figurën 134 

në mënyre grafike është treguar mbulueshmëria e sistemit PV. Meqenëse ky projekt realizohet në 

bazë të skemës për vetë konsum, mbulueshmëria  nuk parashihet të jetë shumë e lartë. E gjithë kjo 

për të pasur një periudhë të arsyeshme të rikthimit të investimit dhe po ashtu duhet të arrihet 

optimalja në mes të prodhimit dhe kostos së sistemit. 

 
Figura 5.2. Parashikimi i prodhimit dhe konsumi 
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Në bazë të provave dhe vlerave të fituara, konsiderohet që kapaciteti optimal për rastin tone 

është fuqia nga ana DC afro 64.8 kWp.  

5.2 Përzgjedhja e tipit të modulit diellor PV 

Janë disa faktorë që përcaktojnë karakteristikat e moduleve që do të përdoren në instalimin e 

sistemit fotovoltaik. Në këtë rast, përzgjedhim modulet monokristaline, për shkak të përshtatjes 

më të lartë të tyre në terrenin dhe kushteve klimatike të Kosovës. Fuqia e modulit gjithashtu 

mund të ndryshojë. Në këtë rast, kemi në dispozicion modulet e fuqisë 450 kWp. Numri i saktë 

i tyre mund të dihet vetëm pasi të bëhet përzgjedhja e invertorit, mirëpo, përafërsisht do të 

nevojiten 64.8𝑘𝑘𝑘𝑘

0.45 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 144 𝑚𝑚𝑧𝑧𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒. 

Tabela 5.3. Manuali i moduleve JSM xxx W 
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Në praktikë, numri i moduleve duhet të jetë mjaft më i madh, në qoftë se në dalje duhet të jenë 

64.8 kW pasi që një pjesë e fuqisë duhet t’i mbulojë humbjet gjatë konvertimit prej tensionit të 

vazhduar në atë alternativ. 

Tabela 5.4. Specifikimet teknike të moduleve fotovoltaike që përdoren në projekt. 

 

Duke pasur parasysh parametrat e modulit të dhëna në tabelën 9 mund të dihet saktë numri i 

moduleve i nevojshëm për t’u arritur vlerat e duhura të tensionit, rrymës dhe fuqisë. Për 

dimensionim të vargjeve të moduleve zakonisht merret se temperatura minimale e modulit do 

të jetë -10℃ respektivisht, temperatura maksimale do të jetë 70℃. Për këto dy ekstreme bëhet 

llogaritja e tensionit maksimal dhe minimal të cilin mund të gjenerojë një modul, në raport me 

temperaturën standarde të mjedisit (25℃). Koeficienti i temperaturës është i dhënë në 

përqindje në manual, ndërkaq i njëjti duhet të kthehet në njësi të emëruar si vijon: 

                           𝛽𝛽𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = −0.29 𝑥𝑥 49.50 
100

= −0.14355                                                             (5.1) 

5. 3 Përzgjedhja dhe dimensionimi i invertorit 

Invertori e bën shndërrimin e rrymës njëkahore të gjeneruar nga modulet fotovoltaike në 

rrymën alternative, në nivelin e tensionit të përshtatshëm me sistemin elektrik të objektit ku 

është implementuar sistemi solar fotovoltaik. Invertorët e përdorur në këtë projekt e kanë janë 

të pajisur me elemente të elektronikës të njohur si MPPT – gjurmues të pikës maksimale të 

fuqisë. Këto qarqe mundësojnë optimizimin e prodhimit të invertorit, duke vendosur vlerën e 

tensionit të atillë që invertori të japë në dalje fuqi maksimale. 

Invertori duhet t’i përmbushë kushtet e përgjithshme teknike si më poshtë: 
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a) Kapaciteti i secilit invertor përcaktohet nga nevoja për energji elektrike, 

b) Efiçienca e invertorit duhet të jetë së paku 98% në ngarkesë të plotë. Kapaciteti i 

mbingarkimit të invertorit duhet të jetë i lartë, 

c) Faktori i fuqisë së invertorit duhet të jetë në rangun e atillë që të gjenerojë apo të 

tërheqë energji reaktive, 

d) Invertori duhet të ketë sistem të integruar për tu mbrojtur nga disbalanset apo lidhjet e 

shkurtra që ndodhin në rrjet, 

e) Dimensionet, pesha dhe detajet e tjera duhet të jenë të specifikuara në shënimet 

teknike, 

f) Invertori fotovoltaik duhet të jetë pajisje trefazore e elektronikës energjetike, me 

siguresa në linjat AC dhe DC njëlloj, 

g) Invertori duhet të jetë i pajisur me izolim në hyrje dhe në dalje 

h) Të dhënat në vijim duhet të jenë të paraqitura në ekranin e invertorit: 

 Fuqia DC në hyrje, 

 Tensioni DC në hyrje, 

 Rryma DC, 

 Fuqia AC në dalje, 

 Tensioni AC në dalje (për të tri fazat), 

 Rryma AC në dalje (për të tri fazat). 

i) Dadot dhe bulonat si dhe pjesët metalike të invertorit duhet të jenë të mbrojtura në 

mënyrë adekuate duke pasur parasysh ndikimin e jashtëm nga vendi ku është montuar 

invertori, 

j) Manuali për operim dhe mirëmbajtje të invertorit duhet të furnizohet nga kontraktori 

para se të bëhet liferomi i invertorit, 

k) Invertori duhet ta ketë mundësinë e ndërveprimit me invertorët tjerë si dhe të jetë i 

pajisur me automatizëm për kyçje dhe shkyçje në varësi nga fuqia në hyrje si funksion 

i nivelit të rrezatimit diellor. Invertorët duhet të operojnë mençur që të sigurojnë 

gjenerim maksimal me humbje minimale, 

l) Invertori duhet të ketë mundësinë e kontrollimit të faktorit të fuqisë në mënyrë dinamike 

m. Gjurmuesi i pikës maksimale të fuqisë (MPPT) duhet të jetë i integruar në invertor për 

të mundësuar nxjerrjen e fuqisë maksimale nga vargu i moduleve fotovoltaike. 
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m) Modaliteti i gjumit duhet të aktivizohet në mënyrë automatike ashtu që të shmangen 

humbjet e panevojshme të fuqisë kur nuk ka prodhim, p.sh. gjatë natës. Invertori duhet 

të rikthehet në gjendjen e gatishmërisë kur arrihet pragu për aktivizim të invertorit, 

n) Gjendja e gatishmërisë. Sistemi i kontrollës duhet të monitorojë në mënyrë të vazhdueshme 

daljen e sistemit fotovoltaik deri sa vlera e paracaktuar të tejkalohet si 

dhe ta tregojë atë vlerë 

o) Invertori duhet ta ketë mundësinë e kyçjes në softuerët e kontrollit nëpërmjet interface 

–ndërfaqe komunikimi, e cila duhet të mbështesë: 

1) Regjistrimin e të dhënave në kohë reale 

2) Regjistrimin e eventeve 

3) Kontrolli mbikëqyrës 

4) Mënyrat e operimit 

5) Rregullimi i pikës së punës 

6) Energjia 15 minutëshe në nivelin ditor, mujor e vjetor e gjeneruar nga sistemi 

solar 

7) Temperatura e sistemit solar 

8) Temperatura e ambientit 

9) Madhësitë elektrike nga ana AC dhe DC 

10) Injektimi i DC në rrjet 

11) Shtrembërimet harmonike të madhësive AC 

12) Efiçienca e invertorit 

13) Efiçienca e sistemit fotovoltaik 

14) Karakteristika rrymë – tension 

15) Të gjitha parametrat që konsiderohen të nevojshme 

p) Invertori duhet të jetë i pajisur me sistem të vetë-mbrojtjes dhe vetë-diagnostikimit nga 

prishjet që mund të ndodhin në vargjet e moduleve dhe që mund të dëmtojnë vetë atë apo 

modulet fotovoltaike. 

q) Prishjet që ndodhin brenda vetë invertorit, duke përfshirë prishjet në komutim duhet të 

detektohen nga pajisjet mbrojtëse të invertorit. 

r) Invertori duhet të përmbajë mbrojtje nga rrymat shkapërderdhëse të tokëzimit 

s) Invertori duhet të përmbajë mbrojtje nga mbitensionet dhe mbirrymat 
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t) Sistemi fotovoltaik duhet të tentojë të balancojë fazat e pa balancuara 

u) Invertori duhet të jetë i pajisur me izolim të pjesës hyrëse dhe dalëse. Çdo element i 

elektronikës energjetike duhet të jetë i mbrojtur në mënyrë adekuate për të siguruar 

jetëgjatësi. 

Dizajnimi i MPPT duhet të jetë konform me standardin IEC 62093. Efiçienca e invertorit 

përcaktohet sipas standardit IEC 61683. Standardi IEC 61000 përcakton sjelljen e invertorit 

në nivelin elektromagnetik, por edhe tolerancën e lejuar të harmonikëve nga ana e tensionit 

alternativ. Sa i përket sigurisë së operimit të invertorit, aplikohen standardet IEC 62109, IEC 

62116, BS EN 50178 apo standardet ekuivalente.4 

Tabela 5.5. Specifikimet teknik të invertorit 
Fuqia e dukshme maksimale 60 kVA 

Kufijtë e tensionit për MPPT 580V – 900V 

Kufijtë e tensionit AC 580V – 1050V 

Frekuenca nominale 50 Hz 

Toleranca e frekuencës ± 5Hz 

Mbrojtja e mbylljes IP – 65 

Humbja gjatë punës pa ngarkesë < 1% 

Distorzioni total harmonik (DTH) i rrymës < 3% 

Eficienca minimale 95% 

Faktori i fuqisë >0.9 

Toleranca për tensionin e rrjetit -20% deri 15% 

Toleranca për frekuencën e rrjetit ±3% 

Temperatura e ambientit të punës -20% deri 50% 

Lagështia 95% jokodensuese 

Dimensionimi i vargut të moduleve fotovoltaike bëhet duke marrë për bazë dy vlera kritike të 

tensionit në temperaturat -10℃ dhe 70℃. Temperatura referente punuese është 25℃. Për 

dimensionimin e vargut do të llogariten tensioni maksimal dhe minimal i modulit, duke i pasur 

 
4 Të gjitha standardet e përdorura janë të bashkangjitura në Shtojcën C 
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parasysh temperaturat ekstreme dhe do të verifikohet se tensioni i qarkut të hapur e arrin vlerën 

e tensionit startues. 

                            𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − �𝛽𝛽𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉  𝑥𝑥 �25 − (−10°𝐶𝐶)���                                 (5.2) 

                           𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − �𝛽𝛽𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑥𝑥 �25 − (70°𝐶𝐶)���                                     (5.3) 

 

Në bazë të llogaritjeve, dimensionimi i invertorëve është bërë si në vijim: 

Tabela 5.6. Dimensionimi i invertorit të sistemit 

 

Ndërsa numri maksimal dhe minimal i moduleve PV për një varg llogaritet si më poshtë: 

                                                                 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

                                                        (5.4) 
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                                     𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

                                                                 (5.5) 

 

                                     𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑧𝑧𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑧𝑧𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒 < 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚                                                (5.6) 

Në bazë të këtyre llogaritjeve dimensionimi i invertorit është bërë si në vijim: 

Tabela 5.7. Dimensionimi i invertorit 
 INVERTORI 

 MPPT1 

Numri i vargjeve 8 

Numri i moduleve për varg 18 

Numri total i moduleve 144 

5.4 Përzgjedhja e konstruksionit 

Përzgjedhja e konstruksionit bëhet varesisht nga lloji i kulmit që ka komsumatori ( me tjegulla apo 

sendviq panel), dhe duhet të vërtetohet se a është mundësia e shpimit të kulmit dhe është i rrafshët( 

në këto raste bëhet vendosja dhe montimi vetëm me kundër pesha). 

Në rastin tonë kemi kulmin me pjerrtësi të mbuluar me sendviq panel, dhe përdoret konstruksioni 

nga alumini nga prdhuesi Renosul, i cili paraqitet në figurën në vijim: 

   

Figura 5.3. Përzgjedhja e konstruksionit nga Renosul 

5.5 Përzgjedhja e kabllove DC dhe AC 

Kabllot e përdorura në këtë sistem fotovoltaik duhet t’i përmbushin kërkesat si në vijim: 
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o Për kabllot nga ana e tensionit të vazhduar, duhet të përdoren kabllo të bakrit me shumë 

fije, të izoluara në mënyrë të duhur, të tensionit nominal 1000 V DC. Mund të përdoren 

kabllot me një bërthamë solide të bakrit, por jo kabllot me disa bërthama. 

o Kabllot nga ana e tensionit alternativ duhet të jenë të izoluara me material PVC, me një 

apo më shumë bërthama të bakrit apo të aluminit, 

o Rënia totale e tensionit në segmentet e kabllos prej moduleve fotovoltaike deri tek 

invertori nuk duhet të tejkalojë 1%, 

o Rënia e tensionit në segmentet e kabllos prej invertorit deri tek kuadri kryesor shpërndarës 

nuk duhet të tejkalojë 2%, 

o Seksioni i kabllove nga ana e tensionit të vazhduar duhet të jetë së paku 4𝑚𝑚𝑚𝑚2 , 

o Seksioni i kabllove nga ana e tensionit alternativ llogaritet në bazë të invertorit të përdorur 

për sistemin fotovoltaik, 

o Kabllot që përdoren për lidhjen e vargjeve të moduleve fotovoltaike duhet të jenë të 

pajisura me konektorë të tipit MC4, 

o Izolatori i të gjitha kabllove duhet të tolerojë sforcimet e tensionit deri në 1100 V, te jetë 

nga materiali PVC apo çfarëdo materiali konform me standardet IEC, 

o Kabllot e shtrira brenda dhomës së kontrollit duhet të jenë të vendosura brenda trarëve 

apo kanaleve të parapara për këtë qëllim, 

o Të gjitha kabllot dhe lidhjet duhet të jenë të shënuara për t’i identifikuar, 

o Të gjitha kabllot dhe konektorët të parapara për instalim në terren duhet të jenë 

kompatibile për sistemet fotovoltaike. Kjo nënkupton që duhet të përballojnë edhe 

kushtet e ashpra klimatike e të ambientit, siç janë temperaturat e larta, rrezatimi UV, 

shiu, lagështia, papastërtitë, kripërat, ekspozimi ndaj mikroorganizmave etj. 

Të gjitha kabllot e përzgjedhura duhet të jenë konform standardeve IEC 60227 dhe IEC 60502, në 

varësi të nivelit korrespondues të tensionit. 
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Tabela 5.8. Specifikimet teknike të kabllos DC 

 

Tabela 5.9. Specifikimet e kabllos AC 

 

5.6 Kuadrot shpërndarëse 

Një kuadro shpërndarëse nga ana e tensionit të vazhduar nuk është e nevojshme, ngaqë mënyra e 

lidhjes së kabllove në invertor është e thjeshtë dhe bëhet pa ndonjë kombinim. 

Pajisjet mbrojtëse, siç është mbrojtja nga mbitensioni dhe mbirrymat instalohen brenda invertorit. 

5.6.1 Kuadrot shpërndarëse AC 

Mënyra e lidhjes nga ana e tensionit alternativ është më e ndërlikuar, andaj është e domosdoshme 

vendosja e një kuadro shpërndarëse ku do të realizohen lidhjet. Kuadrot shpërndarëse duhet t’i 

plotësojnë kushtet teknike të listuara si më poshtë: 

 Të gjitha kutitë apo panelet duhet të jenë të funksionalitetit të paraparë, të sigurta dhe 

të jenë të pajisura me elementet adekuate mbrojtëse, 

 Kuadro shpërndarëse duhet e jetë e tipit të montimit në shina DIN44 dhe duhet të 

përmbajë komponentët, por që nuk është e kufizuar në to: 

I. Hyrja për kabllon deri në 5 bërthama nga invertori i sistemit fotovoltaik, 

II. Ndërprerësi kryesor 3polar, 

III. Shkarkuesi i mbitensionit AC, 

IV. Kabllo në dalje për kyçje në rrjetin elektrik. 

 Kuadrot shpërndarëse duhet të dizajnohen të tilla për të përballuar temperatura të larta 

të ambientit, deri në 50℃ dhe në lagështi deri në 95%, 
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 Kuadroja duhet të jetë e veshur me metal dhe të ketë kabinet të brendshëm rezistent 

ndaj ndikimeve të jashtme. Kabineti duhet të ofrojë hapësirë të mjaftueshme për vendosjen 

e elementeve, 

 Pjesa e jashtme e kuadros duhet të jetë e ndërtuar nga çeliku dhe të jetë e lëmuar dhe 

e niveluar, 

 Të gjitha dyert apo kapakët që sigurojnë qasje në pjesët që janë nën tension, duhet të 

sigurohen me çelës për të ndaluar qasjen e personave të paautorizuar 

 Kornizat e metalit duhet të jenë të tokëzuara, 

 Pjesët metalike që përdoren në ndërtimin e kuadros duhet të trajtohen për të larguar 

shtresat e oksidit si dhe për të parandaluar formimin e ndryshkut. Pas kësaj, pjesa e 

jashtme ngjyroset me ngjyra të qëndrueshme ndaj ndikimeve të jashtme, 

 Nëse ka zbarra të mëhershme në kuadro, zbarrat e reja vendosen ashtu që të sigurojnë 

qasje të sigurt në zbarrat ekzistuese. Po ashtu vendosen në nivelet dhe distanca të 

caktuara për të shmangur rrezikun nga lidhjet e shkurta, 

 Bornat e tensionit të lartë dhe nyjet duhet të izolohen në të gjitha zbarra, 

 Zbarrat duhet të identifikohen me ngjyra përkatëse për të përcaktuar fazën. 

Tabela 5.10. Specifikimet teknike të kuadros shpërndarëse 

 

5.7 Tokëzimi dhe mbrojtja e sistemit fotovoltaik 

Tokëzimi dhe mbrojtja bëhen për të siguruar një punë pa pengesa të sistemit fotovoltaik por edhe 

për të mbrojtur personelin i cili e mirëmban apo gjendet në afërsi të instalimeve elektrike. 

 



Punim Diplome  - Prodhimi dhe instalimi i moduleve fotovoltaike në një sistem për gjenerimin e energjisë elektrike  

109 
 

5.7.1 Tokëzimi 

a. Çdo varg i moduleve fotovoltaike duhet të tokëzohet në mënyrë të duhur, 

b. Së paku dy elektroda duhet të përdoren për tokëzimin e strukturës mbështetëse të 

sistemit fotovoltaik dhe të kuadrove shpërndarës, 

c. Sistemi duhet të jetë i pajisur me pikat e duhura të tokëzimit. Të tilla janë tokëzimi për 

rrufepritës, tokëzimi i sistemit veçanërisht për pikat DC dhe për pikat AC, 

d. Duhet të sigurohet se të gjitha tokëzimet e bëra veçanërisht duhet të lidhen për t’u 

shmangur ndryshimi i potencialit mes dy tokëzimeve, 

e. Rezistenca e tokës nuk duhet të jetë më e madhe se 1. 

5.7.2 Mbrojtja nga mbitensioni 

Sistemi solar fotovoltaik duhet të pajiset me shkarkuesit apo lëshuesit e mbitensionit, për t’i 

reduktuar vlerat e larta të tensionit para se të arrijë deri tek sistemi fotovoltaik. 

1) Mbrojtja nga mbitensioni duhet të sigurohet qysh nga ana e tensionit të vazhduar ashtu 

edhe nga ana e tensionit alternativ. Shkarkuesit e tensionit të vazhduar instalohen brenda 

vetë invertorit, ndërkaq shkarkuesit në anën AC vendosen brenda kuadrit shpërndarës, 

2) Shkarkuesi i mbitensionit e ka terminalin e posaçëm të tokëzimit, me anë të së cilit lidhet 

me tokën. 

5.7.3 Mbrojtja nga rrufeja 

Burimi i mbitensionit mund të jetë edhe rrufeja, pra, një burim i jashtëm që nuk lidhet me punën e 

vetë sistemit fotovoltaik. Për këtë arsye vendosen pajisjet e dizajnuara ashtu që të formojnë rrugën 

më të shkurtë prej burimit të rrufesë dhe me rezistencë më të ulët. Rrufepritësit vendosen në pikat 

më të larta të objektit ku instalohen sistemet fotovoltaike. 

 Është e domosdoshme të vendoset përforcuesi i betonit për ta mbajtur rrufepritësin, 

 Pozita e rrufepritësit përcaktohet duke kalkuluar pikën që ofron rrugë më të shkurtë nga 

burimi i rrufesë, por edhe duhet të merret parasysh hija që mund t’i shkaktohet vargut të 

moduleve, nga shpejtësia e erës dhe nga mundësia për t’u qasur nga punëtorët për 

mirëmbajtje, 

 Rrufepritësi duhet të jetë i tokëzuar me terminalin e veçantë të tokëzimit. 
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5.8 Përzgjedhja e modulit 

Në bazë të kushteve teknike të paraqitura në kapitullin paraprak, është bërë përzgjedhja e modulit, 

të dhënat e të cilit janë paraqitur në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 5.11. Specifikimet teknike të modulit të zgjedhur 

 

5.9 Simulimi duke përdorur softuerin PV SOL 

PV SOL është program që përdoret për dizajnim të vendosjes së moduleve në vendin e instalimit 

dhe njëkohësisht mundëson analiza të detajuara të performancës së sistemit.  Në modelin 3D 

paraqitet hapësira punuese dhe programi automatikisht na tregon se ku lejohet vendosja e 

moduleve PV.  

Programi ka një bazë të të dhënave mjaftë të gjerë në të cilin futen prodhuesit e komponentëve si 

module, inverter e të tjera dhe çdo herë duke ekzistuar mundësia për të futur modele të reja me 

tipare dhe parametra të ndryshme të caktuara nga prodhuesit e tyre. 

Gjatë dizajnimit, mund të bëhet konfigurimi automatik nga ana e programit duke pasur për bazë 

karakteristikat teknike të invertorit dhe të moduleve, mirëpo mund të bëhet edhe konfigurimi 

manual, me ç’rast programi e verifikon se a është brenda brezit të tolerancës konfigurimi i dhënë. 

Përpos anës elektrike dhe teknike, programi mund të kalkulojë humbjet si pasojë e hijes duke bërë 

kalkulimin e hijeve duke pasur parasysh objektet të sipër vendosura në nivelin më të lartë se 

sipërfaqja montuese.  Po ashtu, bëhet edhe parashikimi i prodhimit vjetor duke pasur për bazë 

lokacionin e sistemit (i cili mund të përzgjidhet) dhe natyrisht, madhësisë së sistemit dhe 

humbjeve. 
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Andaj duke marrë për bazë lokacionin e sistemit (i cili mund të përzgjidhet), madhësinë e sistemit, 

dhe humbjet mund të bëhet parashikimi i prodhimit vjetor. Në fillim bëhet modeli 3D i objektit i 

cili importohet në PV SOL dhe në këtë rast, në kulm do të vendosen gjithsej 144 module me 

kapacitet 450W, e cila paraqitet me figurën në vijim: 

 

Figura 5.4. Modulet e instaluara ne kulm (pamja 3D) 
 

Për të vërtetuar se a do të ketë humbje për shkak të afërsisë me ndonjë objekt tjetër më të lartë ose 

nëse ka ndonjë objekt të vendosur në nivel më të lartë se sipërfaqja montuese, programi PV SOL 

bën automatikisht llogaritjen e humbjeve eventuale, e cila është paraqitur në figurën 138 si vijon: 

 

Figura 5.5. Simulimi i hijes përmes programit PV SOL 
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Si përfundim në mënyre grafike paraqitet prodhueshmëria e sistemit, sasia se sa ka konsumuar 

vetë konsumatori, dhe pjesa tjetër e energjisë e cila hidhet në rrjet. 

 

Figura 5.6. Grafiku i prodhueshmërisë përmes programit PV SOL 

5.10 Mirëmbajtja e panelit diellor  

Meqenëse nuk ka pjesë lëvizëse, modulet diellore PV kërkojnë shumë pak mirëmbajtje. Pasi të 

jetë mbuluar kostoja e instalimit të moduleve diellore, nuk ka shumë kosto që lidhen me 

mirëmbajtjen e tyre. Duke thënë këtë, duhet inspektuar disa herë në vit për papastërti ose gjëra të 

ngjashme që mund të grumbullohen mbi xham. Është e rëndësishme që modulet të jenë të pastërta 

dhe asgjë të mos e bllokojë absorbimin sa më efektiv të rrezeve të diellit. [29] 

Për një pastrim të përgjithshëm, mund të përdoret vetëm një tub kopshti me ujë për të larë faqen e 

moduleve. Këtë duhet bërë në mëngjes ose në mbrëmje, dhe të shmanget spërkatja e tyre me ujë 

të ftohtë kur janë të nxehtë sepse kjo mund t'i dëmtojë. Për më tepër, nëse modulet  kanë nevojë 

për më shumë pastrim që vetëm tubi me ujë nuk mund të sigurojë, mund të përdoret një sfungjer 

me ujë me sapun për t'i pastruar ato. Në rastet kur modulet kanë konstruksionin shumë të lartë 

është e këshillueshme të angazhohet komani e pastrimit me makinë përkatëse.  

Kontrolli i sistemit nga instaluesi duhet të bëhet çdo 4 – 6 vjet. 
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6. PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET 

Sistemi elektroenergjetik në Kosovë çdo herë është bazuar në nëntokën e pasur me linjit, dhe mbi 

këtë fakt janë ndërtuar njësitë gjeneruese (termocentralet Kosova A dhe Kosova B). Ndërsa 

përdorimi i burimeve të ripërtëritshme është koncept relativisht i ri në Kosovë.  

Rrjeti hidrik nuk premton shumë, ndërkaq gjenerimi me anë të centraleve me erë është 

problematik, qoftë për nga ana e parashikimit të erërave dhe me këtë edhe vet prodhimit, e po ashtu 

edhe për operatorin e tregut dhe të distribucionit të balancojë prodhimin me konsumin. 

Me një insolacion në rangun 1000-1400kWh/m2, Kosova hyn në grupin e shteteve me potencial 

mjaft të lartë për shfrytëzimin e energjisë diellore për prodhimin e energjisë elektrike. Në anën 

tjetër, sistemet fotovoltaike japin mundësi të shumta për instalim, duke filluar nga sistemet 

vetanake, sistemet me barazim të kilovat-orëve e deri tek sistemet prodhuese me tarifa fikse. 

Gjithashtu, mund të instalohet sikur tek konsumatorët e vegjël me shpenzim të ulët e deri tek 

konsumatorë të mëdhenj dhe centralet fotovoltaike. 

Është e rëndësishme të promovohet dhe të nxitet vetë-konsumimi nga familjet dhe konsumatorët 

e vegjël komercialë duke mos aplikuar tarifa, taksa, veçanërisht kur energjia e prodhuar është për 

vetë konsum dhe jo e injektuar në rrjet. Çdo tarifë dhe taksë e aplikuar duhet të jetë për shërbime 

specifike të rrjetit dhe të përcaktohet qartë. [32] 

Në vitet e ardhshme, përmirësimet e teknologjisë do të sigurojnë që energjia diellore të bëhet edhe 

më e lirë. Mund të ndodhë që deri në vitin 2030, dielli do të jetë bërë burimi më i rëndësishëm i 

energjisë për prodhimin e energjisë elektrike në një pjesë të madhe të botës. 

Studimi i së ardhmes diellore eksploron rolin e energjisë diellore në kalimin në një rrjet elektrik 

pa karbon. Prodhuar nga Zyra e Teknologjive të Energjisë Diellore të Departamentit Amerikan të 

Energjisë dhe Laboratori Kombëtar i Energjisë së Rinovueshme, lëshuar më 8 shtator 2021, 

studimi zbulon se me reduktime agresive të kostove, politika mbështetëse dhe elektrifikimi në 

shkallë të gjerë, energjia diellore mund të përbëjnë deri në 40% të furnizimit me energji elektrike 

të vendit deri në vitin 2035, dhe 45% deri në vitin 2050. 
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Shtojca A Procesi i simulimit 
Në këtë pjesë do të japim sqarim shtesë procesin e simulimit te njëra nga pjesët e konstruksionit 

ku montohet moduli, që realisht është pjesa më e ngarkuar e konstruksionit. 

 
Figura 0.1. Pjesa që do të simulohet 

Fillimisht bëhet hapja e file-it të pjesës përkatëse, pastaj klikojmë në butonin “Stress Analysis”. 

Pasi të klikojmë në “Stress Analysis”, na hapet menyja e asaj komande, dhe klikojmë në “Create 

Study” me ç’rast hapet dritarja ku përzgjedhim llojin e analizës dhe specifikojmë parametrat si në 

figurë. 
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Figura 0.2. Zgjedhja e karakteristikave të analizës 

Pasi të kemi specifikuar llojin e analizës, fillojmë të specifikojmë një nga një të gjitha elementet e 

analizës, duke filluar nga materiali. 

 
Figura 0.3. Përzgjedhja e materialit 

 

Pasi të kemi specifikuar materialin, zgjedhim kufizimet apo pikat mbështetëse. 
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Figura 0.4. Zgjedhja e kufizimeve 

  

Hapi i radhës është përcaktimi i ngarkesave. Së pari përcaktojmë sipërfaqen e cila do të ngarkohet 

dhe pastaj ngarkesa. 

 

 

  
Figura 0.5. Përcaktimi i ngarkesave 

Hapi tjetër është përzgjedhja e Mesh-it, ku bëhet ndarja e të gjithë pjesës në elemente të fundme 

të madhësisë që ne e specifikojmë. Kështu përcaktojmë “Average Element Size” – Madhësia 

mesatare e elementeve, “Minimum Element Size” – Madhësia minimale e elementeve dhe pikat 

tjera. Pasi të klikojmë OK, fillon kalkulimi dhe optimizimi i elementeve. 
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Figura 0.6. Përzgjedhja e MESH-it 

 

Figura 0.7. Pamja e rrjetës MESH 
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Figura 0.8. Konstruksioni gjatë simulimit 

 

 

 

 

 
Figura 0.9. Konstruksioni pas simulimit 
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Pasi të jetë bërë simulimi, gjenerohet raporti i rezultateve i cili përmban të dhëna mbi sforcimet, 

deformimet, faktorin e sigurisë, etj. mbi pjesën e simuluar. Raporti mund të gjenerohen me 

ndihmën e komandës Report, si në vijim: 

Vetitë fizike: 

Tabela 0.1. Vetitë fizike 

 
Qëllimet kryesore dhe karakteristikat: 

Tabela 0.2. Qëllimet kryesore dhe karakteristikat 

 
Karakteristikat e MESH-it 

Tabela 0.3. Karakteristikat e MESH-it 

 
Veçoritë e materialit 

Tabela 0.4. Veçoritë e materialit 

 
Ngarkesa 
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Tabela 0.5. Ngarkesa 

 

 
Figura 0.10. Sipërfaqja e ngarkuar 

Përmbledhje e rezultateve: 

Tabela 0.6. Rezultatet 
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Figura 0.11. Faktori i sigurisë 

 

 
Figura 0.12. Deformimet 
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Shtojca B. Standartet e përdorura 
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Tabela 0.1. Standardet e përdorura në instalimin e sistemit fotovoltaik. 




	Lista e figurave:
	Lista e tabelave:
	Falënderim
	ABSTRAKT
	1. HYRJE
	2. ELEMENTET PËRBËRËSE TË SISTEMEVE FOTOVOLTAIKE
	2.1 Energjia diellore
	2.2 Elementet përbërëse të një sistemi diellor fotovoltaik
	2.2.1 Moduli diellor
	2.2.2 Rregullatori
	2.2.3 Akumuluesi i energjisë – Bateria
	2.2.4 Inverteri
	2.2.5 Kabllimi


	3. MODULI FOTOVOLTAIK – PROCESI I PRODHIMIT
	3.1 Celula diellore fotovoltaike
	3.2 Përçuesit
	3.3 Xhami i temperuar
	3.4 Folja EVA (enkapsuluese)
	3.5 Folja e prapme (Backsheet)
	3.6 Kutia elektrike (Junction Box)
	3.7 Kornizat e modulit diellor
	3.8 Procesi i prodhimit të modulit diellor
	3.8.1 Krijimi i celulës diellore
	3.8.2 Stacioni Stringer + Lay-up
	3.8.3 Stacioni për prerje të foljeve dhe përçuesve (ang. Foils and ribbons cutting station)
	3.8.4 Stacioni për saldim manual (ang. Bussing)
	3.8.6 Stacioni MBJ para laminimit (ang. Module Basic Judgement)
	3.8.6 Stacioni i laminimit
	3.8.7 Stacioni i largimit të shtesës së tepërt të foljeve + ngjitësi dy anësor (ang. Trimming + Double Side Tape)
	3.8.8 Stacioni MBJ pas laminimit
	3.8.9 Stacioni Framer
	3.8.10 Stacioni i vendosjes së kutisë elektrike (ang. Junction Box)
	3.8.11 Stacioni i inspektimit vizual (Visual Inspection)
	3.8.12 Stacioni HI-POT + Flasher


	4. DIZAJNIMI I MODULIT FOTOVOLTAIK DHE KONSTRUKSIONIT MBAJTËS PËRMES SOFTUERIT “AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL”
	4.1 Dizajnimi i xhamit të modulit fotovoltaik
	4.2 Dizajnimi i kornizës anësore
	4.3 Dizajnimi i kornizës ballore
	4.4 Dizajnimi i këndores për montim në korniza
	4.5 Dizajnimi i celulës monokristalore
	4.6 Dizajnimi i përçueseve
	4.7 Dizajnimi i foljes enkapsuluese (EVA) – pa vrimë
	4.8 Dizajnimi i foljes enkapsuluese (EVA) – me vrimë
	4.9 Dizajnimi i foljes Backsheet ( me vrimë)
	4.10 Dizajnimi i pjesës së parë të konstruksionit
	4.11 Dizajnimi i pjesës së dytë të konstruksionit
	4.12 Dizajnimi i pjesës së tretë të konstruksionit
	4.13 Dizajnimi i pjesës së katërt të konstruksionit
	4.14 Dizajnimi i pjesës së pestë së konstruksionit
	4.15 Dizajnimi i pjesës së gjashtë të konstruksionit
	4.16 Dizajnimi i pjesës së shtatë të konstruksionit
	4.17 Montimi i pjesëve të dizajnuara

	5. RAST STUDIMI– PROJEKTIMI DHE IMPLEMENTIMI I NJË SISTEMI FOTOVOLTAIK PËR GJENERIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE
	5.1 Procedura për zhvillimin e projektit PV
	5.2 Përzgjedhja e tipit të modulit diellor PV
	5. 3 Përzgjedhja dhe dimensionimi i invertorit
	5.4 Përzgjedhja e konstruksionit
	5.5 Përzgjedhja e kabllove DC dhe AC
	5.6 Kuadrot shpërndarëse
	5.6.1 Kuadrot shpërndarëse AC

	5.7 Tokëzimi dhe mbrojtja e sistemit fotovoltaik
	5.7.1 Tokëzimi
	5.7.2 Mbrojtja nga mbitensioni
	5.7.3 Mbrojtja nga rrufeja

	5.8 Përzgjedhja e modulit
	5.9 Simulimi duke përdorur softuerin PV SOL
	5.10 Mirëmbajtja e panelit diellor

	6. PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET
	Literatura
	Shtojca A Procesi i simulimit
	Shtojca B. Standartet e përdorura

