








UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA” 
 

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE 
 

DEPARTAMENTI: MEKATRONIK-MASTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUNIM DIPLOME 
 

 

 
 

 

 

TEMA:  MEKATRONIKA NË INDUSTRINË E PRODHIMIT: 

Shembull studimit Linja FESTO MPS” 

 
 
 
 
 

Mentori:                                                                                Kandidati: 

 

Prof. Ass. Dr.Xhevahir Bajrami                                        Bsc.Agon Prebreza 
 

 

 

Prishtinë, 2022 



2 
 

  



3 
 

Përmbajtja 
1. ABSTRAKTI ....................................................................................................................................... 8 

2. HYRJE ............................................................................................................................................. 10 

3. Përshkrim i sistemeve mekatronike në industrinë e prodhimit ................................................... 17 

3.1 Dizajnimi i një servosistemi ................................................................................................... 19 

3.2 Dizajnimi i një roboti mobil ....................................................................................................... 22 

3.3 Krahu robotik për kapje dhe vendosje (ang. Pick and place) .................................................... 25 

3.4 Linjat modulare të prodhimit/paketimit ................................................................................... 27 

4. Instrumentacioni në sistemet rregulluese .................................................................................... 31 

4.1 Sensorët në mekatronikë ...................................................................................................... 32 

4.1.1 Sensoret rezistiv ............................................................................................................ 32 

4.1.2 Sensorët kapacitiv ......................................................................................................... 39 

4.1.3 Sensorët magnetik dhe induktiv ................................................................................... 41 

4.2 Elementet për ndërlidhje: Qarqet për përshtatje të sinjalit ................................................. 45 

4.2.1 Amplifikatori mbledhës ................................................................................................. 47 

4.2.2 Konvertori / shndërruesi digjital në analog .................................................................. 49 

4.2.3 Integratori ..................................................................................................................... 49 

4.2.4 Derivatori / Qarku derivues .......................................................................................... 50 

4.2.5 Filtri aktiv i brezit të poshtëm ....................................................................................... 50 

5 PLC-të në industrinë e prodhimit .................................................................................................. 53 

5.1 Komponentët harduerike të një PLC-je ................................................................................ 54 

5.1.1 Modulet për hyrje/dalje diskrete ............................................................................................. 56 

5.1.2 Modulet për hyrje/dalje analoge ............................................................................................. 58 

5.1.3 Modulet speciale për hyrje/dalje ............................................................................................. 61 

5.1.4 Njësia qendrore procesuese (CPU) .......................................................................................... 62 

5.2 Programimi i PLC-ve .............................................................................................................. 64 

5.2.1 Shembuj programi me diagrame shkallë (ang. ladder diagram) ................................... 66 

6 Analiza e linjës prodhuese/montuese FESTO MPS ....................................................................... 73 

6.1 Moduli i shpërndarjes (ang. Distributing module) ................................................................ 73 

6.1.1 Komponentët e modulit për shpërndarje ..................................................................... 76 

6.1.2 Programi i punës .................................................................................................................. 79 

6.2 Moduli i testimit (Ang. Testing station) ................................................................................ 84 

6.2.1 Komponentët në stacionin e testimit ........................................................................... 86 

6.2.2 Programi i punës ........................................................................................................... 88 

6.3 Moduli për kapje dhe vendosje (Ang. pick & place) ............................................................. 93 

6.3.1 Komponentët e modulit/stacionit Pick&Place .............................................................. 95 



4 
 

6.3.2 Programi i punës ........................................................................................................... 98 

6.4 Moduli për presim (ang. Fluidic muscle press) ................................................................... 103 

6.4.1 Komponentët e modulit të presimit ........................................................................... 105 

6.4.2 Programi i punës ......................................................................................................... 107 

6.5 Moduli për sortim (ang. Sorting station) ............................................................................ 111 

6.5.1 Komponentët e stacionit/modulit për sortim .................................................................... 113 

6.5.2 Programi i punës ......................................................................................................... 115 

6.6 Komunikimet mes moduleve/stacioneve ........................................................................... 119 

6.7 PLC-ja dhe modulet përcjellëve të linjës FEST MPS ............................................................ 120 

6.8 Panelet e komandimit manual .................................................................................................. 124 

6.9 Cikli i punës ............................................................................................................................... 126 

7 Propozimet për zgjerime/ndryshime ne linjës FESTO MPS ........................................................ 128 

7.2 Elementet e sigurisë ............................................................................................................ 128 

7.3 Modifikimi në modulin e sortimit ....................................................................................... 132 

7.4 Panele HMI .......................................................................................................................... 136 

7.5 Integrimi i përpunimit të imazheve .................................................................................... 137 

8 Përfundim ................................................................................................................................... 141 

9 Literatura..................................................................................................................................... 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Lista e figurave 

Figura 1: Linja FESTO MPS ..................................................................................................................... 11 

Figura 2: Moduli i shpërndarjes (distribucionit) ................................................................................... 12 

Figura 3: Stacioni i testimit/matjes ....................................................................................................... 13 

Figura 4: Stacioni i kapjes dhe vendosjes .............................................................................................. 14 

Figura 5: Stacioni/moduli i presës pneumatike .................................................................................... 14 

Figura 6: Stacioni i sortimit ................................................................................................................... 15 

Figura 7: Festo CPX-CEC-C1 ................................................................................................................... 16 

Figura 8: Moduli emergjent i sigurisë ................................................................................................... 16 

Figura 9: Diagrami bazik i një sistemi rregullues me riveprim .............................................................. 18 

Figura 10: Bllok diagrami rregullues i një servomotori shkollorë ......................................................... 19 

Figura 11: Modeli i plotë i servomekanizimit  me transimision me rrip ............................................... 20 

Figura 12: Servosistemi me PD rregullatorë ......................................................................................... 20 

Figura 13: Komponentet praktike të një servosistemi .......................................................................... 21 

Figura 14: Servosistemi me rregullatorë të Kalmanit dhe riveprim të gjëndjeve ................................. 22 

Figura 15: Dizajni konceptuar i robotit mobil me manipulator ............................................................ 23 

Figura 16: Modeli i robotit mobil me kornizë të dyfishtë ..................................................................... 24 

Figura 17: Gabimi i efektorit të fundëm para edhe pas konceptit me dy korniza[2] ........................... 24 

Figura 18: Roboti mobil MART pas kompletimit të tij........................................................................... 25 

Figura 19: Shembull i manipulatorit robotik për kapje dhe vendosje .................................................. 26 

Figura 20:Bllok diagrami i rregullimit tësecilës nyje të robotit ............................................................. 26 

Figura 21: Manipulatorit robotik për saldim nëlaboratorët e FIM ....................................................... 27 

Figura 22: Pamja skematike e ndërtimit dhe realizimi i strukturës lëvizëse me 5 shkallë lirie ............ 29 

Figura 23: Modeli i sistemit rregullues.................................................................................................. 30 

Figura 24: Sistemi matës dhe elementet përbërëse të tij .................................................................... 32 

Figura 25: Pamja fizike dhe skema funksionale e një potenciometri si sensorët i zhvendosjes këndore

 .............................................................................................................................................................. 33 

Figura 26: Qarku ndërlidhës për sensorët potenciometrik................................................................... 33 

Figura 27: Qarku ndërlidhës me bartësin e tensionit ........................................................................... 34 

Figura 28: Qarku përndërlidhje se bashku me shndërruesin analog-digjital ........................................ 34 

Figura 29:Potenciometrat ne robotike për kontrollë të kapjes/shtrëngimit ........................................ 35 

Figura 30: Struktura e përgjithshme e shiritave matës ........................................................................ 36 

Figura 31: Ndërlidhja e shiritave matës përmes urës Wheatstone ...................................................... 36 

Figura 32: Konfiguracionet standarde të shiritave matës për matje të forcës ..................................... 37 

Figura 33: a) Ideja e ndërtimit te matricave te sensoreve me prekje  b) qarku/modeli ekuivalent ..... 38 

Figura 34: Qarku për ndërlidhje të sensorit rezistiv të temperaturës .................................................. 39 

Figura 35: Lidhja mes tensionit dhe sasisë së ngarkesave .................................................................... 40 

Figura 36:Sensorët kapacitiv të zhvendosjes ........................................................................................ 40 

Figura 37: Sensoret bazik kapacitiv të zhvendosjes me pllaka tëlëvizshme: a) modi me një pllakë b) 

modi diferencial .................................................................................................................................... 41 

Figura 38: (A) Fusha magnetike e krijuar nga rryma I, (B) llogaritja e nivelit të fushës për shkak të një 

teli të drejtë që mban një rrymë I dhe (C) llogaritja e fluksit magnetik. .............................................. 42 

Figura 39: Parimi i punës së Hall sensorëve .......................................................................................... 43 

Figura 40: Efektet e përqendruesve të fluksit ....................................................................................... 44 

Figura 41:Parime të ndryshme sensori: (A) magnetik, (B) induktiv, (C) induktiviteti dhe (D) lloji i 

transformatorit. .................................................................................................................................... 45 

Figura 42: a) Simboli standard i amplifikatorit operacional b) simboli i thjeshtuar ............................. 47 



6 
 

Figura 43: Amplifikatori mbledhës me OA ideal invertues ................................................................... 48 

Figura 44: Konvertori digjital në analog (DAC) 4 bit: a) bllok diagrami, b) tipi më shkallëzim binar .... 49 

Figura 45: Integratori ideal me AO ........................................................................................................ 50 

Figura 46: Derivuesi idal me AO ............................................................................................................ 50 

Figura 47:Skema bazë e filtrit: a) me transfer invertues dhe b) me transfer jo invertues ................... 51 

Figura 48: a) skema e filtrit posht lëshues b) diagrami amplitudorë .................................................... 51 

Figura 49: Qarku i filtrit sipër lëshues ma AO ....................................................................................... 52 

Figura 50: Filtri sipërlëshues ................................................................................................................. 52 

Figura 51: Shembuj të PLC-ve industriale ............................................................................................. 53 

Figura 52:a) Kontrolli konvencional i bazuar në rele b)kontrolli modern me PLC ................................ 54 

Figura 53: Hyrje/daljet e një PLC-je të konfigurimi raft (ang. rack) ...................................................... 55 

Figura 54: PLC me rafte dhe komunikimi me raftet ne distancë .......................................................... 56 

Figura 55: Shembuj të hyrje/daljeve diskrete ....................................................................................... 57 

Figura 56: Struktura funksionale dhe qarku i një hyrje diskrete alternative (AC) ................................ 57 

Figura 57: Struktura funksionale dhe qarku i njëdaljeje diskrete alternative (AC) ............................... 58 

Figura 58: Llojet e daljeve tek modulet I/O .......................................................................................... 58 

Figura 59: Parimi i punës me module analoge për hyrje/dalje ............................................................. 59 

Figura 60: Modularitet e furnizimit nga sensori dhe moduli ................................................................ 60 

Figura 61: Llojet e lidhjeve të sensorëve më modulin analog I/O ........................................................ 60 

Figura 62: Sistem tipik i kontrollit me PLC duke përdorur module analoge për I/O............................. 61 

Figura 63: Modulet PID ......................................................................................................................... 62 

Figura 64: Komponentët e një CPU-je të PLC-ve................................................................................... 63 

Figura 65: Shembull i CPU-se modulare tek PLC-te raft........................................................................ 64 

Figura 66:Shembuj krahasimi se logjikës me rele, diagram shkallë dhe listë të instruksioneve .......... 65 

Figura 67: Krahasimi i funksionit mes diagrameve shkallë dhe diagramit me bllok funksionale ......... 65 

Figura 68: Elemenetet kryesore të programin me gjuhen e rrjedhës së sinjalit................................... 66 

Figura 69: Shembull programi me gjuhë të strukturuar ....................................................................... 66 

Figura 70: Shembulli kur kushti nuk plotësohet ................................................................................... 68 

Figura 71: Shembulli kur kushti plotësohet .......................................................................................... 68 

Figura 72: Shembull programi me degë ................................................................................................ 68 

Figura 73: Shembull i programi me diagram të shkallë me shumë degëzime ...................................... 69 

Figura 74: Shembull i një sistemit për kontrollimin e rezervuarit të lëngut ......................................... 69 

Figura 75: Programi që realizohen mbushjen dhe kontrollen e rezervuarit te lëngut ......................... 70 

Figura 76: Rasti kur nuk ka lëng të rezervuar ....................................................................................... 71 

Figura 77: Shembulli kur në rezervuar ka lëng po nuk është mbushur në tërësi ................................. 71 

Figura 78: Rasti kur të dy sensorët kanë reaguar ................................................................................. 72 

Figura 79: Moduli / stacioni për shpërndarje ....................................................................................... 74 

Figura 80: Gypi për magazinimi dhe moduli për kapje / bartje ............................................................ 75 

Figura 81: 1) Pllaka e profilit  3) karroca  6)konsolla e kontrollit .......................................................... 75 

Figura 82: Sensorët e afërsisë së modulin e shpërndarjes ................................................................... 77 

Figura 83: Sensori me foto reflektim në modulin e shpërndarjes ........................................................ 77 

Figura 84: Ndërprerësi i vakumit në modulin e shpërndarjes .............................................................. 78 

Figura 85: Valvulat njëkahore në modulin e shpërndarjes ................................................................... 78 

Figura 86: Mekanizmi i filxhanit thithës ................................................................................................ 79 

Figura 87: Cilindri pneumatik i modulit për shpërndarje ...................................................................... 79 

Figura 88: Lista e alokimeve .................................................................................................................. 81 

Figura 89: Stacioni i testimit ................................................................................................................. 85 

Figura 90: Sensori i njohjes ................................................................................................................... 86 



7 
 

Figura 91: Moduli i ngritjes ................................................................................................................... 87 

Figura 92: Moduli i matjes .................................................................................................................... 88 

Figura 93: Moduli i rrëshqitjes me ajër ................................................................................................. 88 

Figura 94: Lista e alokimeve për stacionin/modulin e testimit ............................................................. 90 

Figura 95: Moduli/stacioni për kapje dhe vendosje ............................................................................. 94 

Figura 96: Komponenta për Pick&Place tënjësive vendosëse .............................................................. 96 

Figura 97: Shiriti transportues .............................................................................................................. 97 

Figura 98: Moduli i rrëshqitjes .............................................................................................................. 98 

Figura 99: Lista e alokimeve për stacionin Pick&Place ....................................................................... 100 

Figura 100: Moduli/stacioni i presimit ................................................................................................ 104 

Figura 101: Moduli linearë/rrotullues për ndërrim ............................................................................ 105 

Figura 102: Presa pneumatike (muskuli fluidik).................................................................................. 106 

Figura 103: Lista e alokimeve për modulin/stacionin e presimit ........................................................ 109 

Figura 104: Moduli/stacioni i sortimit ................................................................................................ 112 

Figura 105: Moduli i shiritit transportues ........................................................................................... 114 

Figura 106: Moduli i rrëshqitëseve ..................................................................................................... 114 

Figura 107: Lista e alokimeve për modulin/stacionin e sortimit ........................................................ 116 

Figura 108: Sensoret optik për komunikim mes moduleve/stacioneve ............................................. 119 

Figura 109: Pozicionet e moduleve për komunikim mes moduleve ................................................... 119 

Figura 110: Zgjedhja e konfigurimit për infrastrukturën e modulit/stacionit .................................... 121 

Figura 111: Infrastruktura e modulit/stacionit të testimit ................................................................. 121 

Figura 112: PLC-ja FESTO CPX-CEC-C1................................................................................................. 122 

Figura 113: Moduli zgjerues CPX-AB-8-KL-4POL ................................................................................. 123 

Figura 114: Skema 1 e lidhjeve për stacionin e testimit ..................................................................... 123 

Figura 115: Skema 2 e lidhjeve për stacionin e testimit ..................................................................... 124 

Figura 116: Skema 3 e lidhjeve për stacionin e testimit ..................................................................... 124 

Figura 117: Paneli për komandim manual të punës së modulit ......................................................... 125 

Figura 118: Koha e ciklit të punës për 20 matje: ................................................................................ 126 

Figura 119: Cikli i punës për prodhim sekuencial dhe paralel ............................................................ 127 

Figura 120: Perdet optike të sigurisë me rezolucion të ndryshëm ..................................................... 128 

Figura 121: Aplikimi i perdeve optike të sigurisë ................................................................................ 129 

Figura 122: Lista e alokimeve ku përfshihet perdja optike si elemente shtesë sigurie ...................... 131 

Figura 123: Lloje të ndryshme të sensorëve që mund të përdoren për detektimin e prezencës së 

produktit në shirit transportues ......................................................................................................... 133 

Figura 124: HMI panelet ..................................................................................................................... 137 

Figura 125: Detektimi i formave me anë të përpunimit të imazheve................................................. 138 

Figura 126: Shembull i numërimit të objekteve me përpunim të imazheve ...................................... 140 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. ABSTRAKTI 
 

Në këtë projekt propozim kandidati kaanalizuarsistemet mekatronike të përdorura në 

industrinë e prodhimit dhe të de konstruktoj procesin e ndërtimit dhe funksionalizimit të një 

sistemi mekatronik. 

Punimi ka për qëllim identifikimin dhe sqarimin e të gjitha elementeve 

elektrike/elektronike që janë linje të prodhimit. Më pas, stadi tjetër i punimit do jetë 

përdorimi i elementeve të tilla diskrete për të realizuar një sistemin të plotë rregullues, si 

reprezentimin i një sistemi me degë kthyese (feedback system). Algoritmet e rregullimit që 

përdoren do të implementohen duke përdorur PLC-të, në këtë rast PLC-të të prodhuesit Festo, 

që janë pjesë e linjës së automatizuar FESTO MPS. 

Përveç funksionalitetit bazë të linjës MPS, gjatë punimit do të realizohen edhe funksione 

shtesë, që mundësojnë numërimin e produkteve të përfunduara, ndryshimin e programit për 

sortimin e produkteve që të rritur efikasitetin energjetik dhe identifikimin e mungesës së 

pjesëve përbërëse të produktit final. 
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Abstract 
 

In this project, the candidate hasanalyzed and describe the mechatronic system and 

components used in the production and assemby industry, and will thoroughly deconstruct 

the proces of designing and functionalizing a complete mechatronic system. 

A major purpse of this project will be the identification and detailed explanations of 

all the elecical/electronic components that compose an assembly line. The other staged of the 

project eill be the use of these discrete components to construct a fully functional feedback 

system. The control algorithms that are part of this Project, will be implemented in 

Programable Logic Controllers (PLCs). More specifically, they ëill be implemented in Festo 

PLC, which are the main controllers used in FESTO MPS automated assembly line. 

On top of the basic funcionality of the MPS line, throughout the Project we will also add 

additional features such as: counting fully assembled products, changing the sorting program 

to be more efficient and identifying missing part for successful product completion. 
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2. HYRJE 
 

Mekatronika së pari si term u përdor në vitin 1969 në Japoni, ku si fjalë bashkëdyzon 

mekaninën dhe elektronikën. Qysh nga fillet e konceptimit të saj, mekatronika është parë si 

njëtereni mesëm që krijon lidhje funksionale mes disa fushave të ndryshme të inxhinierisë, 

sic janë: mekanika, elektronika, rregullimi automatik dhe teknologjia e informacionit. Duke 

pasur kështu komponentë nga të gjitha këto fusha, mekatronika ofron realizimin e sistemeve 

inovative inxhinierike që janë më të thjeshta, më ekonomike dhe më të besueshme.  

Trendi i zhvillimit të mekatronikës si fushë vete gjatë tërë kohës ka treguar të jetë një 

trend rritës dhe me shumë aplikim. Në kohët e sotme, fushat në të cilat mekatronika është 

dëshruar të gjejë aplikim janë: 

• Robotika dhe automatika 

• Servo-mekanizmat 

• Inxhiniera e automjeteve 

• Sistemet e prodhimit dhe paketimit/montimit 

• Shikimi kompjuterik (ang. Computer vision) 

• Sistemet eksperte 

• Internet of things  

Kjo fushë mjaft e gjerë e aplikimit që sot ka mekatronika, vjen pikërisht si rrjedhojë e 

natyrës interdisiplinare të saj. Pjesa mekanika zakonisht ka të bëjë me modelimin dhe 

simulimin e sistemeve/proceseve fizike komplekse duke vënë kështu në pah dinamikat e 

brendshme të atij sistemit/procesi. Pjesa e automatikës ofron aparatin matematikorë dhe 

algoritmet që përdoren për të siguruar që madhësitë e procesit arrijnë vlerat e dëshiruara. 

Elektronika ofron shtratin fizik të implementin të këtyre algoritmeve. Kurse teknologjia e 

informacionit ofron protokollet komunikuese dhe zgjidhjen se si një sistem modularë ose 

shumë komponentësh arrinë të ketë koordinim gjatë procesit të punës. Këto janë 

karakteristika me të cilat veçohen të gjitha sistemet mekatronika. 

Në rastin tonë, shëmbulli që kemi zgjedhur për trajtim/analizëështë linja e 

automatizuar FESTO MPS 200 për paketimin/montimin e produktit. Ky është një shembull 

tipik i një sistemi mekatronik qëprekë të gjitha fushtat me të cilat karakterizohet mekatronika. 

Kjo linjëështë treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 1: Linja FESTO MPS 

Ashtu siç mund të shihet nga figura më lartë, ky është një sistem modular. Në fakt edhe 

vetë emri MPS do të thotë Modular Production System. Pra sistemi si tërësi përbëhet nga disa 

module të veçanta të cilat komunikojnë mes vete për të koordinuar veprimet e sistemit. Në 

terminologji, shpeshherë këtyre moduleve ju referohet edhe si stacione. Andaj, gjatë punimit 

termat modul dhe stacion do tëpërdoren si sinonime mes vete. Në rastin të cilin ne e kemi në 

shqyrtim, stacionet që përbëjnë sistemin janë: 

• Stacioni i shpërndarjes (ang. Distribution station) 

• Stacioni i matjes (ang. Measuring station) 

• Stacioni i kapjes dhe vendosjes (ang. Pick & place station) 

• Stacioni i presës penumatike (ang. Fluid muscle press station) 

• Stacioni i sortimit (ang. Sorting station) 

 

Meqë qasja e ndërtimit të sistemit tëterë është modulare, kjo nënkupton që modulet veç e 

veç e kanë funksionalitetin në esencë të pavarur. Mirëpo, për të filluar dhe përfunduar punën 

një modul specifik, kërkohet që kushtet të jenë të plotësuara nga stacioni paraprak dhe nga ai 

pasues. Plotësimi apo mos plotësimi i këtyre kushteve mundësohet nga komponentë 

elektronike të veçanta që janë në skaje të stacioneve. Janë pikërisht këto komponentë që 

mundësojnë koordinimin mes stacioneve, ashtu qe sistemi si tërësi të jetë funksional. Analiza 

më e detajuar e secilit modul dhe koordinimit mes tyre, do të trajtohet në pjesët e mëposhtme 

të punimit. 

Stacioni i shpërndarjes ka për qëllim furnizimin e stacionit të testimit me produktin bazik në 

të cilën më pas do të vendosen pjesët tjera shtesë për tu kompletuar produkti përfundimtarë. 

Një pamje skematike e këtij moduli është treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 2: Moduli i shpërndarjes (distribucionit) 

Nëfigurën më lartë janë treguar me mënyra e vendosjes së komponentëve të këtij moduli 

(sensorëve dhe aktuatorëve). Pjesa ku këto komponente ndërlidhen mes vete është në PLC-

në, e cila është vendosur në pjesën e poshtme të këtij moduli. 

Temat të cilat mund të preken gjatë punës me anë të këtij moduli janë: 

• Mekanika 

• Pneumatika 

• Elektrika 

• Sensorët dhe aktuatorët 

• PLC-të 

• Komisioni dhe gjetja e gabimit 

Një përshkrim më të detajuar të të gjitha komponentëve që janë pjesë e këtij moduli, por edhe 

të moduleve tjera, do t’i trajtojmë më vonë gjatë këtij punimi. 

 

Stacioni i testimit/matjes është i pajisur me një mori sensorësh që kanë për qellim 

identifikimin e disa karakteristikave themelore të pjesës bazikë të produktit që vie nga 

stacioni i shpërndarjes. Ndër kategorizimet më bazike është identifikimi nëse produkti bazë 

që vie është metalik apo jo.  

Një pamje skematike e stacionit të testimit është treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 3: Stacioni i testimit/matjes 

Për nga numri i sensorëve por edhe nga laramania e tyre, ky stacion është më i pajisuri nga të 

gjithë. Për mënyrën e funksionimit por edhe për një përshkrim më detal të të gjitha 

komponentëve të këtij stacioni/moduli do të flasim në vonë gjatë këtij punimi. 

Stacioni i kapjes dhe vendosjes (ang. pick & place) ka për qellim bazik kombinim e pjesëve 

punuese që janë përbërëse të produktit final. Pra ky stacion pranon një pjesë punë nga moduli 

paraprak (stacioni i testimit) dhe mbi këtë pjesë do vendosë një pjesë pune tjetër. Pjesa tjetër 

e punës mund të jetë orë, termometër apo higrometër. Ky stacion është treguar në figurën më 

poshtë. 
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Figura 4: Stacioni i kapjes dhe vendosjes 

Stacioni i presës pneumatike (ang. fluidic muscle press) ka për qellim presimin pneumatik të 

orës, termometrit apo higrometrit mbi pjesën punuese deponi. Ky modul pran një produkt të 

papërfunduar nga stacioni paraprak (stacioni për kapje dhe vendosje), dhe duke aplikuar 

presimin pneumatikmundëson krijimin e në lidhje të fortë fizike mes këtyre dy pjesëve, duke 

gjeneruar kështu një produkt të përfunduar. Ky stacion është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 5: Stacioni/moduli i presës pneumatike 

Stacioni i sortimit (ang. Sorting statcion) pranon produktin e përfunduar nga stacioni 

paraprak (stacioni i presimit) dhe ka për detyrë ndarjen (apo klasifikimin e produkteve). 

Ndarja bëhet në bazë të ngjyrës dhe llojit të materialit të produktit të pranuar. Për t’i deponuar 

këto produkte në vende të ndryshme, ky stacion është i pajisur me tre rrëshqitës në të cilën 
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vendosen produktet që kanë karakteristika tëngjashme. Duhet theksuar se ky stacion është i 

fundit në linjën MPS200. Ky stacion është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 6: Stacioni i sortimit 

Implementimi i logjikës së veprimit me produkt, apo pjesë të produkteve, dikton 

nevojën e pranisë së një kontrolleri në të cilin mund të shkruhet kjo logjike. Në rastin e 

FESTO MPS, logjika e veprimet shkruhet si program në dirigjuesit e programueshem logjik 

(ang. PLC). Secili stacion në vete ka një PLC dhe module tjera shtesë, varësisht prej numrit të 

sensorëve dhe aktuatorëve që janë prezent në atë stacion. Mirëpo në të gjitha rastet, me disa 

përjashtime shumë specifike, PLC-të dhe modulet e tyre që zgjidhen për tu përdorur janë të 

tilla që duhet të përkrahin sinjalet e natyrave si në vijim: 

• Hyrjet analoge 

• Hyrjet digjitale 

• Daljet analoge 

• Daljet digjitale 

• Hyrjet me numërim të shpeshtë 

Në rastin tonë, PLC qëështë përdorur është FESTO CPX-CEC-C1, qëështë treguar në figurën 

më poshtë 
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Figura 7: Festo CPX-CEC-C1 

Secili nga modulet e mësipërme është i programuar nëmënyrë të tillë që të punoj si i pavarur. 

Kushti i vetëm, i cili potencialisht mund tëndërpret punën e moduleve është informata që vije 

nga qarku i sigurisë së këtij sistemi. Në rast se qarku i sigurisë nuk është i mbyllur, atëherë 

nëmënyrë të njëanshme të gjitha modulet do të ndalen së funksionuari. Përpunimi i 

informatave nga sensorët dhe butonat/ndërprerësit bëhet nga një modul i veçantë, i cili është 

treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 8: Moduli emergjent i sigurisë 

Prania e një moduli të tillë tëveçantë të sigurisë, mundëson ngritjen e shkallës së 

sigurisë së sistemit në tërësi ngase duke pasur një modul të tillë të dedikuar, evitohet çfarëdo 

situate e mundshme kur qarku i sigurisë do të mund të tejkalohej si rezultat i gabimit të 

leximit të sensorit apo edhe pranisë së informatës së korruptuar nga sensori. 

Nëse kushtet e sigurisë për operim janë plotësuar, atëherë modulet veç e veç do të 

fillojnë punën kur sensorët difuziv të pranisë tregojnë që në hyrje të modulit është pranuar 

pjesa (nënprodukti) për tu përpunuar. Kjo qasje e operimit të pavarur të moduleve mundëson 

efikasitet më të madh energjetik të sistemit si tërësi po edhe diagnostikimin më të lehtë të 

problemit, pikërisht si rezultat i aftësisë së izolimit të avarisënëpër module veç e veç. 
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3. Përshkrim i sistemeve mekatronike në industrinë e prodhimit 
 

Për të folur për stadin e sotëm të aplikimit të sistemeve mekatronikë në industrinë e 

prodhimit, është më adekuate qëfillimisht të kemi një përshkrim fundamental, pragmatik të 

vetë dizajnit mekatronik si fushë. Duke shpalosur kështu vetitë bazikë të sistemeve 

mekatronike, do jetë më e lehtë që natyrshëm të vijmë deri tek aplikimet potenciale të 

mekatronikë në industrinë e prodhimit. 

Dizajni mekatronik merret me projektimin dhe realizimin e sistemeve të integruara dhe 

optimale mekanike, në të cilën bashkëngjitet sistemi i kontrollit (rregullimit). Një definim i 

tillë i dizajnit mekatronik implikon që një sistemi ekzistues mekanik, mund t’i përmirësohet 

performanca nëse mbi të ndërtojmë një qark elektronik/elektrike që realizon detyrat e një 

algoritmi rregullues. Në shumicën e rasteve, prania e një sistemi elektronik të rregullimit 

realizohet në formën e një sistemi të ngjitur (ang. Embedded system) që komandohet nga një 

kompjuter/mikrokontroller. Kjo problematikë merr një dimension krejtësisht tjetër nëse 

konstruktimi i një sistemi bëhet edhe me qëllim tëoptimizimit të tij. Optimizimi, si 

problematikë, është gjerësisht e trajtuar në fushat e rregullimit, dhe sidomos për sistemet 

lineare. Mirëpo në rastin e sistemeve mekatronike, optizimi si teknikë kërkohet të aplikohet 

në sistemit si tërësi. Kjo kërkesë, në të shumtën e rasteve ështëtejet e vështire për tu realizuar. 

Andaj, për të pasur një qasje më praktike, sistemet e ndërlikuara ndahen ne sistemeve metë 

vogla ku mbi të cilat më pas aplikohen teknikat e optimizimit të performancës. Dhe nëse tani 

sistemi si tërësi është optimizuar duke optimizuar një nga një komponentët e tij, atëherë në 

fakt ajo çfarë është bërë, është një suboptimizim i tij. Dhe në fakt kjo është edhe situata që më 

së shpeshti paraqitet tek aplikimi dizajnit mekatronik në industrinë e prodhimit. Andaj, kur 

themi optimizim i sistemit mekatronik në fakt nënkupton një suboptizimin parcial/modular e 

sistemit të tërë. Natyrisht, optimizmi mund të bëhet për përmirësim të performancës, 

efikasitetit energjetik, zvogëlimit të kostos së prodhimit/operimit etj. Mirëpo ajo çfarë duhet 

të jetë evidente, është një përmirësim i dukshëm në krahasim me situatën kur nuk ka pasur 

aplikimit të dizajnit mekatronik në atë sistem. 

Andaj, pasi problemi të jetë shtuar në formë të tillë, në esencë problematikat e ndërlikuara 

mund të ndahen në shumë problematika më të vogla por edhe më te lehta, mbi të cilat më pas 

aplikojmë parimet e dizajnit mekatronik. Në esencë, secili cikël i punës në esencë do jetë një 

algoritëm rregullues në vete, kur logjika e punës dhe përpunimi i sinjaleve në të shumtën e 

rasteve bëhet në një kompjuter të integruar (MCU) apo të dedikuar. Qasja më e shpeshtë e 

problemit të rregullimit është ajo që përcjellë ciklin e punës të përshkruar me diagramin me 

poshtë. 
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Figura 9: Diagrami bazik i një sistemi rregullues me riveprim 

Ajo çfarë shohim nga diagrami mëlarte është parimi bazik i punës së njësistemi me 

riveprim njësi. Kjo mund të jetë një sistem është me një hyrje një dalje (ang. SISO) apo në 

tënjëjtën kohë mund të jetë me shumë hyrje dhe shumë dalje (ang. MIMO). Blloku i shënuar 

si sistemi/procesi paraqet dinamikën e procesit të cilin jemi duke e kontrolluar. Kjo mund të 

jetë e përshkruar në formë të ekuacioneve diferenciale, funksioneve transmetuese apo modelit 

nëhapësirën e gjendjeve. Pra në këtë bllok implementohet dinamika e modeluar apo e 

identifikuar e procesit të cilin jemi duke e kontrolluar/rregulluar. Blloku i shënuar si Sistemi i 

matjes përbën komponentën e sistemit rregullues ku janë vendosur sensorët. Sensorët janë 

receptorët e sistemit të cilët bëjnë matjen e madhësive tërëndësishme të sistemit. Rezultat që 

vije nga ky bllok mund të jetë direkt vlera e madhësisë së matur, apo mund të jetë vlera e 

kalkuluar e variablave të gjendjes. Kjo varet nga mënyra e si jemi duke e ndërtuar modelin e 

sistemit si tërësi. Kurse blloku i shënuar Rregullatori, përben pjesën kyçe të sistemit 

rregulluar si tërësi, në të cilën pjesë janë të implementuara algoritmet e rregullimit. Pra në 

këtë bllok si hyrje pranohet informata e gabimit 𝑒(𝑡), që tregon diferencën mes vlerës së 

dëshiruar 𝑟(𝑡) dhe asaj aktuale që kemi në dalje 𝑦(𝑡). Mbi bazën e  këtij ndryshimi, 

rregullatori vendos se si cili duhet të jetë veprimi i ardhshëm mbi procesin, ashtu që vlera 

aktuale të dërgohet sa me afër vlerës së dëshiruar. Në rastin më të thjeshtë, algoritmi 

rregullues mund të jetë një implementim digjital i PID rregullatorit. 

Si shembull konkret se cilat janë komponentët real të njësistemi të tillë të rregullimit, 

po marrim shembullin e një servomotori shkollor. Bllok diagrami rregullues i një servomotori 

është treguar në figurën më poshtë.  
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Figura 10: Bllok diagrami rregullues i një servomotori shkollorë 

Në diagramin me lartë janë të treguar të gjithë ekuivalentët praktikë të bllok skemës 

rregulluese standarde. Shohim se në këtë rast është potenciometri ai i cili përfaqëson bllokun 

e sistemit të sensorikës. Servokontrolleri është pjesa e cila sinjalin komandues (qëështë i 

nivelit informativ) e kthen në sinjal të fuqisë. DC motori paraqet aktuatorin e sistemit. Kurse 

rregullatori i sistemit në këtë rast është platforma Arduino. Të theksojmë së ky sistem paraqet 

një shembull tipik se si mund të përmirësohet përformanca e strukturës mekanike duke 

aplikuar algoritmet e rregullimit që janë të implementuara brenda një kompjuteri digjital (në 

këtë rast platforma Arduino). Pra kemi një shembull tipik të një infrastrukture kompakte të 

ndërtuar si sistem për kontroll të pozitës. Kjo mund të jetë pjesë e një më të ndërlikuar po në 

fakt me rregullim të pozitës jemi duke kontrolluar pozitën e kokës salduese, apo pozitën e 

veglës për ngjyrosje, apo pozitën e një krahu manipuluar për paketimin e produkteve. Andaj, 

qasja e tillë e ndarjes së një sistemi të komplikuar në shumë probleme të vogla më pak të 

komplikuara, është qasja standarde që aplikohet tek dizajnimi i sistemeve module në 

industrinë e prodhimit. 

Shumica e procese mund të rregullohen relativisht mirë duke përdorur vetëm PID 

rregullatorët. Kjo ka një përparësi të madhe ngase implementimi digjital i PID rregullatorit 

është relativisht i lehtë dhe procesi i akordimit poashtu është mirë i studiuar. Sistemet 

mekatronike, dhe sidomos ato në industrinë e prodhimit, zakonisht përmbajnë aktuatorin, 

sistemin e rregullatorit dhe ngarkesën. Ideja bazë e sistemit rregullues është përmirësimi i 

mënyrës së manipulimit të ngarkesës. Për të ilustruar mënyrën se si shkon procesi i dizajnimit 

të një sistemi mekatronik, do të trajtojmë disa shembull duke filluar nga ata më “klasik” dhe 

deri tek sistemet mekatronike që janë në aplikim ditëve të sotme nëindustrinë e prodhimit. 

 

 

3.1 Dizajnimi i një servosistemi 
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Servosistemet janë, pa dyshim, ndër sistemet rregulluese më të përhapura në industrinë e 

prodhimit. Ato përdoren për të manipuluar objektet, për të zhvendosur ato në lokacione të 

caktuara, për të bërë saldimin, ngjyrosjen, përzierjen e materiale etj. Servosistemet hyjnë si 

kategori direkte e sistemeve mekatronike ngase në esencë janë sisteme që mundësojnë 

kontrollë të lëvizjes.  

Qasja tradicionale për projektimin e një sistemi rregullues për servomekanizma në vete 

përfshinë ndërtimin e një modeli matematikë të procesit. Ky model mund të jetë në formën e 

funksionit transmetues, variablave të gjendjes etj. Në cilëndo formë, kërkohet që fillimisht të 

jetë gjeneruar një përshkrim matematik i procesit mbi të cilin dëshirojmë të aplikojmë 

algoritmet e rregullimit. Një bllok diagram tipik i një servosistemi me transmision me rrip për 

kontrollë të lëvizjes së ngarkesës është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 11: Modeli i plotë i servomekanizimit  me transimision me rrip 

Të theksojmë se transmisioni me rripështë një nga mekanizmat shumë të përhapur të 

shiritat transmetues, të cilët janëdominues në teknologjinë e prodhimit.  

Karakteristikat elektrike të motorit janë të përshkruara me rezistorin 1 dhe induktorin 

1, kurse karakteristikat elastike tërripit transmetues janë të përshkruara me koeficientin e 

elasticitetit të sustës. Një bllok diagram i tillë mund të përdoret për të simuluar 

servomekanizmin në Matlab, dhe mbi bazën e reagimit që sistemi jep për hyrje të ndryshme, 

me pas mund të implementohet PID rregullatori dhe të bëhet akordimit i tij. E tërë kjo bëhet 

vetëm mbi modelin e ndërtuar për servomekanizmin real. Nga përvoja është e njohur se për 

servomekanizmat të cilët si cak e kanë rregullimin e pozitës, atëherë komponenta integrale e 

PID rregullatorit është me ndikim pothuajse të neglizhueshëm, andaj rregullatorit ka formën e 

vetëm një PD rregullatorit. Tani, skema e plotë së bashku me PD rregullatorin dhe tërë 

qarkun riverprues duke si në figurën më poshtë. 

 

Figura 12: Servosistemi me PD rregullatorë 
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Sistemi i treguar me bllok diagramin më lartë tani paraqet një sistem të plotë 

mekatronik me riveprim, pra një servosistem, në të cilin tani përveç servomekanizmit 

(qëështë procesi i kontrolluar) janë të vendosura edhe pjesa e riveprimit (që zakonisht është 

një tahogjeneratorë apo enkoder) edhe pjesa e rregullatorit (e reprezentuar me koeficiente Kd 

dhe Kp). 

Se si duket praktimisht një servosistem i tillë, është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 13: Komponentet praktike të një servosistemi 

Në figurë në anën e majtëështë treguar servomotori, që në esencë mund të jetë 

njëmotor DC apo AC (varësisht nga specifikimet e kërkuara për moment në dalje), ku brenda 

tij janë të integruara sensorët e nevojshëm për matjen e madhësive që rregullohet. Pra ne vet 

motor është integruar enkoderi inkremental dhe tahogjeneratori. Kurse në anën e djathëështë 

treguar rregullatori, që në esencëështë i implementuar brenda një kompjuteri të integruar. Të 

gjitha pjesët e nevojshme për filtrim të zhurmave, kondicionim të sinjalit, amplifikim të 

sinjalit komandues janë të integruara brenda këtij rregullatorit, që ndryshe njihet edhe si 

servodriver. 

Kohëve të fundit, për të arritur performancë më të mirë të kontrollit të shpejtësisë dhe 

mënyrës se si gjenerohet lëvizja, aplikohen algoritme më tëavancuara të cilat bazohen në 

modelin e sistemit nëhapësirën e gjendjeve. Këto lloje të rregullatorëve njihet si rregullator të 

gjendjes. Dallimi thelbësorë këtu qëndron në faktin se jo domosdo madhësia e kontrolluar 

është ajo e cila duhet matur, mirëpo ajo madhësi mund të rregullohet duke kontrolluar 

variablat e gjendjes së procesit (siçështë rryma e armaturës, shpejtësia e rrotullimit të boshtit, 

pozita e boshtit etj). Një nga rregullatorët e tillë më të përhapur është rregullatorit i Kalmanit. 

Qarku rregullues i pajisur me rregullatorin e Kalmanit, duhet të ketë sensorët adekuatë për 

matur variablat e gjendjes së procesit. Zakonisht këto mund të jenë rryma, tensioni, pozita 

apo shpejtësia. Vlerat e këtyre variablave më pash shumëzohen në degën kthyese me 

koeficientet e Kalmait, për të gjeneruar këto matricën komanduese të sistemit e cilat ndikon 
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mbi procesit për të zhvendosur madhësitë e kontrolluara në drejtim të vlerave të dëshiruara. 

Skema e një servosistemi me rregullatorë të Kalmanit ështëtreguar më poshtë. 

 

Figura 14: Servosistemi me rregullatorë të Kalmanit dhe riveprim të gjëndjeve 

Servosistemet janë shembulli më tipik i sistemeve mekatronikë të gjejnë aplikim 

shumë tëmadhe në teknologjitë e prodhimit. Disa nga aplikimet në industrinë e prodhimit 

janë: për prerje dhe ngjyrosje në industrinë e tekstilit, për prerje dhe saldim në industrinë e 

përpunimit të metaleve, për prerje dhe ngjyrosje në industrinë e prodhimit të drurit, për 

pozicionim të veglave punuese të krahëve robotik në industrinë automobilistike etj.  

 

 

 

3.2 Dizajnimi i një roboti mobil 
 

Robotika është një nga fushat me të cilën mekatronika ka lidhje shumë të ngushtë, 

pothuajse ekuivalente. Kjo ngase, në robotikë, një nga kërkesat kryesore është kontrolli 

preciz i lëvizjes, duke pasur edhe kontrollë mbi shpejtësinë, nxitimin dhe po ashtu momentin 

mekanik të gjeneruar. Andaj trajtimi i procesit të projektimit dhe dizajnimit të një roboti 

mobil është e natyrshme të trajtohet.  

Qysh në fazat e hershme të zhvillimit të robotikës (por edhe mekatronikës), janë paraqitur 

situata ku gjatë projektimit duhet bërë kompromise teknike në mes të kërkesave 

kundërshtuese që paraqiten me qellim të përmirësimit të përformancës. Kompromiset janë të 

natyrës së gjetjes së balancit mes ndjeshmërisë së sistemit dhe stabilitetit të tij. Për shembull, 

nëindustrinë e prodhimit nga robotët mobil një kërkesë e tillë mund të jetë që roboti mobil të 

mbledhë pjesët neper sektorin prodhues dhe gjatë lëvizjes po ashtu të bëjë edhe montimin e 

tyre si pjesë e produktit final. Për të kryer procesin e montimit ( por edhe te mbledhjes), 

kërkohet që efektorit i fundëm i robotit (ang. Gripper) të kryejë lëvizje shumë precize, dhe 

nëse këto lëvizje të efektorit kërkohet të bëhen gjatë lëvizjes së robotit, atëherë inercioni i 

robotit do jetë shumë ndikues nësaktësinë e lëvizjes se efektorit. Po ashtu, për ta pasur saktësi 
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në lëvizje të manipulatorit, ndikim do të kenë edhe parregullsia e dyshemesë të cilat mund të 

shkaktojnë vibrime në strukturën lëvizëse të robotit mobil. Nga ana tjetër, algoritmi për 

gjenerimin e trajektorespër lëvizje të robotit kërkon që gomat e robotit të jenë shumë të 

ngurta. Të gjitha këto specifika që i parashtrohen robotit janë në kundërshtim me njëra 

tjetrën. Andaj, në njëformë apo tjetër, duke gjetur një zgjidhje e ndërmjetme për të arritur 

përformancë të kënaqshme nga roboti. Në këtë rast specifik, këto kërkesa kanë shtyrë që 

struktura e robotit mobil të ketë dy korniza; një kornizë tëposhtme dhe një kornizë të epërme. 

Kjo tregohet në figurën më poshtë. 

 

Figura 15: Dizajni konceptuar i robotit mobil me manipulator 

Korniza e epërme është e lidhur me kornizën e poshtme me anë të elementeve që kanë 

veti elastike, duke siguruar kështu qëpozitae majës së manipulatorit të mos bie pre e 

vibrimeve që mund të shkaktohen nga profili i dyshemesë në të cilën lëvizë roboti. Kurse 

korniza e poshtme është e pajisur me rrota të ngurta të cilat sigurojnë që roboti të përcjellë me 

saktësi trajektoren e dëshiruar. Pra edhe në këtë rasti shohim se kemi të bëjmë me një situatë 

tipike të një sistemi mekatronike, ku kompromisi mes kërkesave kundërshtuese arrihet duke 

ofruar një zgjidhje tërësisht mekanike, kurse kërkesat operacionale dhe kontrolli i lëvizjes 

mundësohet nga një kompjuter i integruar, i cili ofron kontrollë tënyjave të robotit dhe 

kalkulon trajektoret më të mira për të lëvizur. 

Hapi tjetër në projektimin e këtij roboti ështëgjenerimi i një modeli, mbi të cilin më 

pas mund të bëhen testime dhe tëshikohet përmirësimi i përformancës me aplikimin e 

teknikave të rregullimit. Për këtë rast, modeli i robotit mund të ndërtohet relativisht lehtë. Një 

model i tillë, duke marrë parasysh të gjitha karakterizimet e elementeve mekanike, është 

treguar në vijim. 
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Figura 16: Modeli i robotit mobil me kornizë të dyfishtë 

Pasi të jemi përcaktuar në modelin e robotit, atëherë stadi tjetër ka të bëjë me 

akordimin e rregullatorëve dhe implementimin e algoritmeve të rregullimit, duke pasur 

parasysh që optimizimi i sistemi të bëhet si tërësi dhe në raport me kërkesa specifike. Një 

shembull të një roboti të tillëmobil, me kërkesat e parashtruara më lartë, është roboti MART. 

Krahasimi i përgjigjes së robotit në rastin e konstruktit klasik dhe qasjes me dy korniza, është 

treguar në diagramin më poshtë. 

 

Figura 17: Gabimi i efektorit të fundëm para edhe pas konceptit me dy korniza[2] 
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Nga diagrami më lartë shihet qartë se në rastin kur ka qenë e tërë struktura e robotit 

me një kornizë, saktësia e pozicionimit të efektorit të fundëm bie pre e vibrimeve që 

shkaktohen nga profili i dyshemesë në të cilën lëvizë roboti. Kurse në rastin e robotit me dy 

korniza të ndara, zhurmat janë shumë më pas prezentë në krahun robotik (ngase amortizohen 

nga shuarësit) andaj edhe saktësia ne pozicionim të efektorit të fundëm do jetë më e madhe. 

Versioni i parë i këtij roboti industrial është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 18: Roboti mobil MART pas kompletimit të tij 

Platforma të tilla robotike mobile janë shumë të përhapura në industrinë e prodhimit, 

sidomos në industrinë automobilistike. Disa nga detyrat që këta robot mund të bëjnë në 

industrinë e prodhimit janë: bartja e ngarkesa (produkteve, pakove), transporti i mençur i 

produkteve, manipulimi me stok nëpër depo industriale etj. 

 

3.3 Krahu robotik për kapje dhe vendosje (ang. Pick and place) 
 

Robotit e llojit të krahut robotit (shpeshherë të njohur si manipulatorë robotik), janë robot 

të cilët për shkak të precizitetit të lartë që kanë në lëvizje, kanë aplikim jashtë zakonisht të 

madh nëindustrinë e prodhimit por edhe në industri në përgjithësi. Manipulatorët robotik janë 

një tjetër shembull i pastër i sistemeve mekatronike, ngase kërkesa primare që u parashtrohet 

këtyre robotëve është kontrolli preciz i lëvizjes. Aplikimet e tyre janë mjaft të larmishme: për 

ngjyrosje, për saldim, për prerje, për gravim, montim i produkteve, paketim, paletizim, 

inspektim i kualitetit etj. Për shkak të kësaj llojllojshmërie të madhe në përdorim, 

manipulatorit robotik për kapje dhe vendosje është një robot mjaft i studiuar. Një pamje 

skematike e këtij roboti është treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 19: Shembull i manipulatorit robotik për kapje dhe vendosje 

Manipulatori i treguar më lartë ka dy shkallë lirie; një shkallë rrotulluese dhe një 

shkallë prizmatike/zhvendosëse. Për rastin e treguar në figurë, shohim se efektori i fundëm 

është një kapëse, mirëpo në rastin e përgjithshëm mund të jetë vegla për saldim, ngjyrosje, 

prerje etj. Në pjesën e efektorit të fundëm, pothuajse në të gjitha rastet, ai është i pajisur me 

tri nyje rrotulluese, të cilat kështu e formojnë një nyje sferike. Kjo mundëson që vegla e 

robotit përveç pozitës, të ketë edhe vetinë e orientimit, ngjashëm sikurse kyçi i dorës së 

njeriut. Mënyra se si gjenerohet lëvizja e nyjave të robotit mund të jetë përmes akuatorëve 

elektrik (motorët) apo mund të jetë pneumatike/hidraulike. Aplikimi i aktuatorëve pneumatik 

dhe hidraulik ka një përdorim të gjerënë rastet kur kërkohet që lëvizja e robotit të jetë në 

shpejtësi relativisht të vogla. Kjo ngase aktuatorët pneumatik/hidraulik ofrojnë një efikasitet 

dhe saktësi më të madhe për shpejtësi në vogla, në raport me motorët tek të cilët në ato raste 

do të duhej të përdornim reduktorë. Lëvizja e secilës nyje të robotit është një vete një qark 

rregullues me riveprim negativ, ngjashëm me rastin e servosistemit të cilin e analizuam më 

herë. Pra secila nyje e robotit i nënshtrohet rregullimit që përshkruhet me bllok diagramin e 

treguar më poshtë. 

 

Figura 20:Bllok diagrami i rregullimit tësecilës nyje të robotit 

Përdorimi i krahut robotik (apo manipulatorëve robotik) është një shembull tipik i 

suksesit të mekatronikës në industrinë e prodhimit. Kjo ngase procesi i ndërtimit të një 

manipulatorit robotik së bashku me të gjithë elektronikës përcjellëse për rregullim, paraqet 

një proces ku ngërthehen konceptet e mekanikës, instrumentacionit matës, rregullimit dhe 

elektronikës, të gjitha këto fusha të ngushta me të cilat lidhet mekatronika. Aplikimi i 
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manipulatorëve robotik në industrinë moderne teknologjike ka një laramani shumë më 

madhe. Aplikimet mund të jenë nga përdorimi i manipulatorëve për saldim, ngjyrosje, 

paketim, bartje të objekteve, montim të produktit final, inspektim etj. Në figurën më 

poshtëështë treguar një shembull i një manipulatorit robotik qëështë prezent në laboratorët e 

departamentit të Mekatronikës. 

 

Figura 21: Manipulatorit robotik për saldim nëlaboratorët e FIM 

Edhe pse ky manipulator ka si vegël parësore kokën për saldim, duhet të theksojmë se vegla 

është e ndërrueshme dhe rrjedhimisht edhe vetë funksioni i këtij manipulatori është i 

ndërrueshëm. I njëjti manipulator, nëse i vendoset vegla adekuatë mund të përdoret për 

ngjyroje, shpim, bartje etj. 

3.4 Linjat modulare të prodhimit/paketimit 
 

Si metodë prodhimi/paketimi, modularizimi i mundëson prodhuesit që të bëjnë ndërtimin 

e linjave duke kombinuar modulet e veçantë në rregullsi të ndryshme, në varësi të specifikave 

që parashtrohet. Ashtu siç edhe vetë emri tregon, linjat prodhuese/paketuese modulare janë të 

ndara në disa module më të vogla, duke eliminuar kështu qasjen tradicionale të linjave më të 

komplikuara dhe rigide. Kjo mundëson një fleksibilitet më të madh për prodhuesit për të 

riorganizuar prodhimin. Si shembuj tipik, linjat modulare janë të përbëra prej disa 

moduleve/celulave ku secila ka një proces specifik. Funksionet e moduleve mund të 

jenëdistribucioni, testimi, presimi, montimi dhe sortimi. Secila në modulet në vete sillet një 

bllok autonom ndërtimi.  

Po marrim një rast konkret të një fabrikë që merret me prodhimin e pjekurinave. Duke 

ndarë orët punuese të fabrikës në disa grupe të prodhimit, kjo fabrike mund të bëjë tani 
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prodhimin e disa llojeve të ndryshme të pjekurinave pa pasur nevojë për ndryshime drastike 

nëmakinerinëprodhuese. Për shembull, nëse krijohet modul i veçantë për furnizimin me 

çokollatë të lëngshme, atëherë i njëjti modul mund të përdoret për të prodhuar dy produkte të 

ndryshme: biskota që janëtë mbuluara me çokollatë, por edhe vetë çokollatën si produkt në 

vete. Madje, duke eliminuar furnizimin me çokollatëmund të arrihet edhe prodhimi i një 

produktit të tretë, që do të ishte biskota e pastër. Të tri këto produkte po arrihen pa pasur 

nevojë për ri programim apo ndryshime fizike në infrastrukture. Ky modularitet i prodhimit 

kontribuon në atë që njihet si automatizim fleksibil, apo më specifikim automatizim modular. 

Për të formalizuar qasjen në ndërtimin e sistemeve modulare të prodhimit/paketimi, 

ekzistojnë metoda empirike të cilat janë dëshmuar të jenë të suksesshme. Këto metoda 

ofrojnë bazën teorike mbi të cilën specifikat e parashtruara për produktin final, konkretizohen 

me propozime se si duhet ndërtuar modulariteti i linjës. Ekzistojnë dy parime bazë të 

projektimit për tëkrijuar linjat modulare: parimi i modelit të produktit dhe parimi i blloqeve 

ndërtuese. 

Parimi i modelit të produktit fillimisht bën ndarjen e hapave të projektimit në disa grupe 

me të vogla funksionale, që njihen si grupe model. Një grup model në esence është një 

funksion i vogël që duhet të kryej moduli, andaj fillimisht analizohet se si mund të realizohet 

ky funksion si i vetëm, pa analizuar ndikimin që ka në funksionalitetin tjetër të modulit. Pasi 

të jetë jenë zgjidhur problematikat për secilin grup model, atëherë hapi tjetër është vendosja e 

ndërlidhjeve funksionale mes të gjitha grupeve model. Kjo nënkupton gjetjen e kushteve për 

të filluar punën një grup model në vete, dhe po ashtu daljet që një grup model jep pasi të ketë 

përfunduar funksionin e vet. Kjo qasje është e njohur është në shumë disiplina tjerë të 

inxhinierisë. Me specifikisht, kjo qasje është gjerësisht e përdorur tek qarqet sekuenciale, ku 

atje njihet si projektimi/analiza me diagram të gjendjeve.  

Parimi i blloqeve ndërtuese si hap të parë ka ndarjen e moduleve veprimet bazike, 

ndihmëse dhe speciale. Hapi i dytë është përcaktimi i parametrave për këto elemente. 

Parametrat paraqesim vlerat e nevojshme që moduli të jetë nëgjendje të kryej veprimin për të 

cilin është i dedikuar. Shkalla e autonomisë së moduleve në konceptim modularë të 

prodhimit, është pikërisht e përcaktuar nga numri i parametrave që moduli kërkon për të 

performuar.  

Qëllimi kryesor i qasjes modulare është ndërtimi i parimeve të përgjithshme 

dekompozimi i sistemeve mekatronike komplekse dhe me varësi të forta funksionale, në 

sisteme më pak komplekse mekatronike duke tentuar që të ketë sa më pak komunikime 

intermodulare. Për të treguar qasjen e një konkretizimi të një sistemi modularë, po marrim një 

shembull të thjeshtë. 

Sistemi i trajtuar është një strukturë rrotulluese me 5 shkallë lirie. Sistemi është i ndërtuar 

nga pesë module identike lidhjesh dhe një modul perceptimi. Çdo modul lidhës përbëhet nga 

një motor elektrik (një motor me hapa), një nyje rrotulluese me një sensor këndi dhe një 

lidhje. Një mikrokompjuter dhe elektronika për motorin elektrik janë të integruara brenda 

lidhjes. Pesë lidhjet lëvizin të gjitha në rrafshin horizontal. Sistemi total është kompleks me 

bashkim të fortë funksional midis moduleve. Vizatimi skematik dhe pamja reale e këtij 

sistemi është treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 22: Pamja skematike e ndërtimit dhe realizimi i strukturës lëvizëse me 5 shkallë lirie 

 Këndi i secilit nyje regjistrohet dhe moduli i lidhjes së përparme është i pajisur me një 

modul perceptimi, i cili mund të jetë një sensor ultrasonik, që merr informacion në lidhje me 

një pengesë ose distancën nga një objekt dhe këndin e tij në lidhje me modulin e lidhjes së 

përparme. Moduli i perceptimit përmban gjithashtu një mikrokompjuter për të shndërruar të 

dhënat në një formë të përshtatshme për transformime të mëtejshme në kompjuterët e 

kontrollit të modulit të lidhjes. 

Koncepti i kontrollit i aplikuar në këtë rast mund të quhet kontroll i bazuar në sjellje. 

Veprimet e kontrollit konsiderohen si reagime mjaft të thjeshta ndaj stimujve të jashtëm. Vetë 

algoritmet e kontrollit shihen si module, secila i përgjigjet hyrjes specifike të sensorit me 

daljen e duhur të aktivizuesit. Duke qenë se ne kemi adoptuar një qasje të bazuar në sjellje 

për kontrollin, kontrolli është projektuar në mënyrë që çdo modul të reagojë ndaj modulit 

fqinj. 

Moduli i perceptimit mat distancën dhe këndin nga moduli në një objekt të synuar dhe i 

transformon këto të dhëna në distanca pingul me dhe përgjatë lidhjes. Nëse një objekt i 
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synuar shfaqet në zonën e punës, detyra është të zhvendosni pikën fundore të modulit të 

lidhjes së përparme drejt tij. Për ta arritur këtë, moduli i lidhjes së përparme së pari përpiqet 

ta zgjidhë detyrën vetë. Nëse nuk mund ta bëjë këtë, ai kërkon ndihmë nga modulet e tjera në 

zinxhir. Nëse moduli i lidhjes i lidhur me modulin e lidhjes së përparme mund të përmbushë 

vetëm pjesërisht kërkesën, ai nga ana tjetër do të kërkojë ndihmë nga moduli tjetër në zinxhir. 

Ky proces vazhdon derisa të aktivizohet moduli i lidhjes përfundimtare në zinxhir, pra moduli 

i lidhjes që është i lidhur me tokën. Gjatë gjithë këtij procesi, moduli i përparmë nuk është në 

dijeni të numrit të moduleve të bashkangjitura dhe të aktivizuara. Gjithçka që mund të bëjë 

është të përdorë sensorin e perceptimit për të regjistruar efektin e përgjithshëm të veprimeve 

të moduleve në zinxhir. Ky koncept kontrolli është paraqitur në mënyrë skematike në figurën 

më poshtë. 

 

Figura 23: Modeli i sistemit rregullues 

Në parim, shtimi i çdo numri modulesh lidhjesh në sistem do të ketë vetëm një efekt 

margjinal në kompleksitetin e sistemit. 
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4. Instrumentacioni në sistemet rregulluese 
 

Bazuar në diskutimin e bërë në pjesën e mëhershme të punimit, mund tëvërejmë se i tërë 

algoritmi rregullues është fundamentalisht i varur nga të dhënat që kemi për gjendjen aktuale 

të procesit të cilin jemi duke e rregulluar/kontrolluar. Kjo ngase bazuar në këto informata, 

algoritmit rregullues vendosë për hapin e radhës që duhet ndërmarrë në proces, për të dërguar 

variablat dalëse në vlerat e dëshiruara. Andaj, mund të konkludojmë që pjesa vitale e një 

sistemi rregullues, ështëaftësia për të matur/kalkuluar gjendjes e procesit. Leximi i kësaj 

gjendje mundësohet nga instrumentacinoi matës dhe teknikat e matjes. Kjo në fakt është një 

fushë në vetë që njihet si inxhinieria e instrumentacionit. 

Inxhinieria e instrumentacionit është specializim inxhinierik i fokusuar në parimin dhe 

funksionimin e instrumenteve matëse të cilat përdoren në projektimin dhe konfigurimin e 

sistemeve të automatizuara në fushat elektrike, pneumatike etj. Ato zakonisht punojnë për 

industri me procese të automatizuara, të tilla si impiantet kimike ose prodhuese, me qëllimi i 

përmirësimit të produktivitetit, besueshmërisë, sigurisë, optimizimit dhe stabilitetit të 

sistemit. Për të kontrolluar parametrat në një proces ose në një sistem të caktuar, përdoren 

pajisje të tilla si mikroprocesorët, mikrokontrolluesit ose PLC, por qëllimi i tyre përfundimtar 

është të kontrollojnë parametrat e një sistemi. Nga këtu e tutje, inxhinierisë së 

instrumentacionit do t’i referohemi si sistemet matëse. 

Qëllimi i një sistemi matës që përdoret për të bërë matje është t'i japë përdoruesit një vlerë 

numerike që korrespondon me variablen që matet. Kështu, një termometër mund të përdoret 

për të dhënë një vlerë numerike për temperaturën e një lëngu. Sidoqoftë, duhet të pranojmë 

se, për një sërë arsyesh, kjo vlerë numerike mund të mos jetë në të vërtetë vlera e vërtetë e 

madhësisë së matur. Kështu, në rastin e termometrit, mund të ketë gabime për shkak të 

saktësisë së kufizuar në kalibrimin e shkallës, ose gabime leximi për shkak të leximit që bie 

midis dy shenjave të shkallës, ose ndoshta gabime për shkak të futjes së një termometri të 

ftohtë në një lëng i nxehtë, duke ulur temperaturën e lëngut dhe duke ndryshuar kështu 

temperaturën që matet. Kështu, ne e konsiderojmë një sistem matje që të ketë një hyrje të 

vlerës së vërtetë të ndryshores që matet dhe një dalje të vlerës së matur të asaj ndryshore. 

Sistemet matëse, në përgjithësi, mund të konsiderohen të përbëhen nga tre elementë bazë: 

1. Një sensor i përgjigjet madhësisë që matet duke dhënë si dalje të tij një sinjal që 

proporcional me madhësinë që matë. Për shembull, një termoelement është një sensor 

i temperaturës. Hyrja në sensor është një temperaturë dhe dalja është një tension 

termik, që lidhet me vlerën e temperaturës. 

2. Një përshtatët sinjali (Ang. Signal conditioner) merr sinjalin nga sensori dhe e 

shndërronatë në një gjendje që është e përshtatshme ose për shfaqje ose, në rastin e 

një sistemi kontrolli, për përdorim për të ushtruar kontroll. Kështu, për shembull, dalja 

nga një termoelement është një tension termik shumë i vogël dhe mund të përpunohet 

përmes një përforcuesi (ang. Amplifier) për të marrë një sinjal më të madh. 

Përforcuesi është përshtatësi i sinjalit. 

3. Një sistem ekrani shfaq daljen nga përshtatësi i sinjalit. 

Ky mund të jetë, për shembull, një tregues që lëviz nëpër një shkallë ose një lexim 

digjital. Funksionalisht, kjo është treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 24: Sistemi matës dhe elementet përbërëse të tij 

 

4.1 Sensorët në mekatronikë 
 

Sensorët në esenë janë pajisje që bëjnë shndërrimin e informacionit nga një domen në 

domenin tjetër. Pra bëjnë transformimin e informacionit mes dy domeneve fizike. Në rastin 

tonë, është e rëndësishme që domenin në të cilin sensorët japin informatat të jetë domen i 

përshtatshëm për përdorim nga kompjuterët digjital (nga mikrontrollerët më saktësisht). Në 

këtë rast, domeni i përshtatshëm në mekatronikëështë domeni elektrik. Andaj pa marrë 

parasysh se çfarë madhësie matet sensorët, ne do trajtojmë sensorët të cilën në dalje japin 

rrymë, tension apo rezistencë elektrike (apo madhësi tjera elektrike). Pikërisht bazuar në këtë 

parim, klasifikim e sensorëve do e bëjmë bazuar në natyrën e madhësisë elektrike që japin në 

dalje. 

 

4.1.1 Sensoret rezistiv 
 

Sensorët rezistiv janë kategori e sensorëve që për madhësinë fizike të matur, në dalje 

do japin një ndryshim të rezistencës elektrike. Si rikujtim, rezistenca elektrike e një përçuesi 

definohet si: 

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝑆
 

Andaj matja e madhësive fizike përmes sensorëve rezistiv në esencë kërkon një 

ndërlidhje mes ndryshimin të ndonjërit nga parametrat e ekuacionit të mësipërm në funksion 

të madhësisë e cila matet. Për qëllime praktike, thelbi i vërtet i ndërlidhjes mund të jetë i 

abstrakuar deri në atë masë që të kërkohet vetëm gjetja e ndërlidhjes mes ndryshimin të 

rezistencës në raport më ndryshimin e madhësi së sensori rezistiv matë. Duke pasur parasysh 

këtë diskutim, në vijim do flasim për disa kategori kryesore të sensorëve rezistiv. 

Sensorët potenciometrik 

Sensorët potenciometrik tëzhvendosjesmund të ndahen në lineare dhe këndore, sipas 

qëllimit të tyre dhe strukturës përkatëse. Një sensor potenciometrik përbëhet nga një trup 

(linear ose toroidal) i cili është ose i mbështjellë me tela ose i mbuluar me një film përçues. 

Njëkontaktrrëshqitës (ose fshirëse) mund të lëvizë përgjatë këtij trupi përcjellës, duke vepruar 

si një kontakt elektrik i lëvizshëm. Lidhja midis kontaktit rrëshqitës dhe objektit të cilit duhet 

të matet zhvendosja kryhet nga një bosht rrotullues (potenciometra këndorë), një shufër 

lëvizëse, një rrëshqitës i qasshëm nga jashtë (lloji i sajë) ose një kabllo fleksibile që mbahet e 

shtrirë gjatë funksionimit. Skema e një sensorit tëtillë është treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 25: Pamja fizike dhe skema funksionale e një potenciometri si sensorët i zhvendosjes këndore 

Në të gjitha rastet përçuesi ose filmi i rezistencës dhe kontaktet rrëshqitëse duhet të 

mbyllen siç duhet nga mjedisi për të minimizuar dëmtimet mekanike dhe gërryerjen. Kjo 

është një çështje e rëndësishme kur zbatohet në sistemet mekatronike që funksionojnë në 

mjedise të vështira. Potenciometrat robust kanë një bosht ose shufër çeliku inox dhe një 

strehë prej, për shembull, alumini të anodizuar. Pjesët lëvizëse të potenciometrit janë të 

pajisura me kushineta, për të minimizuar forcën mekanike të nevojshme për të nisur lëvizjen 

e rrëshqitësit dhe për të minimizuar konsumin. 

Ndërlidhja e sensorëve potenciometrik është e thjeshtë. Kjo tregohet në figurën më 

poshtë. 

 

Figura 26: Qarku ndërlidhës për sensorët potenciometrik 

Mirëpo, kur kemi situata të tilla kur disa komponentë të ndryshëm lidhen mes vete, 

atëherë është e lehtë që në sistemin matës të paraqiten gabime si rezultat i efektit të 

ngarkesës. Kjo mund të përmirësohet duke përdorur qarqe te veçanta për eliminimin e  

ngarkesës, siçështë bartësi i tensionit. Skema e qarku ndërlidhës se bashku me bartësin e 

tensionit (shpeshherë i njohur si buffer) është treguar në figurën me poshtë. 
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Figura 27: Qarku ndërlidhës me bartësin e tensionit 

Pothuajse në të gjitha rastet, në ditët e sotme, përpunimi i informatës dhe përdorimi 

për të gjeneruar sinjali komanduese në sistemin rregullues bëhet nga një mikrokontroller. 

Andaj, qarku përshtatës përveç pjesës për eliminimin e efektit të ngarkesës, duhet të ketë 

edhe një komponentë shtesë për kthimin e kësaj informate ne një informate te perdorueshme 

nga miktrokontrolleri. Kjo komponentë është njëshndërrues analog-digjital. Skema e 

ndërlidhjes tani duket si me poshtë. 

 

Figura 28: Qarku përndërlidhje se bashku me shndërruesin analog-digjital 

Sensorët potenciometrikë janë pajisje shumë të njohura për shkak të çmimit relativisht 

të ulët dhe ndërlidhjes së lehtë. Është e qartë se potenciometrat linearë dhe këndorë mund të 

përdoren si sensorë për zhvendosjen lineare dhe këndin e rrotullimit, përkatësisht. Për këtë 

aplikim, elementi konstruktiv i të cilit duhet të matet zhvendosja ose rrotullimi është i lidhur 

mekanikisht me kontaktin rrëshqitës. Nëse diapazoni i lëvizjes nuk përputhet me atë të 

potenciometrit, mund të futet një transmetim mekanik. Megjithatë, kjo mund të sjellë reagime 

dhe fërkime shtesë, duke reduktuar saktësinë e matjes. Rreshtimi/vendosja i/e duhur i objektit 

dhe sensorit është jashtëzakonisht i rëndësishëm këtu. 

Një aplikim i veçantë i një pajisjeje ndijuese potenciometrike është një sensor këndor 

për rrotullimin e gjurit. Dy tela jo elastikë janë të vendosur përgjatë këmbës, paralelisht me 

rrafshin e rrotullimit. Në njërin skaj telat janë të lidhur me njëri-tjetrin dhe të dy skajet e tjera 

janë të lidhura me rrëshqitësit e dy potenciometrave.Sustat i mbajnë telat të shtrirë. Në 

përkulje, skajet e lira tregojnë një zhvendosje relative në lidhje me këndin e rrotullimit. 

Potenciometrat formojnë një urë Wheatstone, kështu që matet vetëm diferenca e pozicionit të 

skajeve të telit. Rezolucioni i matjes është më i mirë se 0.1° në një interval prej 100°. 
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Potenciometrat përdoren gjerësisht në të gjitha llojet e sistemeve mekatronike për të 

marrë informacion rreth pozicioneve këndore të pjesëve rrotulluese. Kur dimensionet e vogla 

duhet të kombinohen me një rezolucion të lartë, potenciometrat mund të preferohen mbi 

enkoderët optikë të njohur. Për shembull, kontrolli i një dore robotike me shumë gishta 

kërkon disa sensorë të pozicionit këndor të vendosur në nyjat e gishtërinjve. Figura në vijim. 

tregon se si potenciometrat, në kombinim me një element elastik, përdoren për të matur 

këndet e nyjave α dhe β, nga të cilat vijon forca e prekjes që ushtrohet nga maja e gishtit mbi 

një objekt. 

 

Figura 29:Potenciometrat ne robotike për kontrollë të kapjes/shtrëngimit 

Një aplikim tjetër është matja e nivelit. Për këtë qëllim përdoren potenciometra të tipit 

të kabllos fleksibile. Në rastin e një lëngu, njëra skaj i kabllit fleksibël lidhet me një notues 

dhe në skajin tjetër mbështillet në një membranë. Kur niveli është duke u ngritur ose ulur, 

membrana fryhet ose lëshohet; një potenciometër rrotullues mat rrotullimin e membranës. Në 

rastin e një materiali të grimcuar, matja zakonisht kryhet me ndërprerje: pesha në një kabllo 

fleksibël bie poshtë derisa të arrijë nivelin më të lartë të materialit. Ndryshimi i 

menjëhershëm në tensionin e kabllit shënon distancën në të cilën membrana është shpalosur. 

Një tjetër lloj i sensorëve rezisitv janëshiritat matës, apo që ndryshe njihe si matësit e 

tendosjes. Matësit e tendosjes janë rezistorë teli ose filmi të depozituar në një material bartës 

të hollë dhe fleksibël. Teli ose filmi është shumë i hollë, kështu që mund të tendosetlehtësisht. 

Në 1843, në botimin e tij të parë mbi qarkun tashmë të njohur të urës, C, Wheatstone 

përmendi se rezistenca e një teli ndryshon për shkak të stresit mekanik. Vetëm 80 vjet më 

vonë, matësit e parë të tendosjes bazuar në këtë efekt u zhvilluan në mënyrë të pavarur nga 

E.E. Simmons (në CALTEC) dhe A.C. Ruge (në MIT). Ky i fundit fiksoi telin matës në një 

material bartës, duke rezultuar në një pajisje matëse të pavarur për stresin dhe sforcimin [6]. 

Matësit me fletë metalike, të shpikur nga P. Eisler, u shfaqën në 1952. 

Matësit e hershëm të tendosjes ishin bërë me tela të hollë që paloseshin për të marrë 

ndjeshmëri të lartë në një drejtim, duke mbajtur përmasat totale brenda kufijve praktik. 

Ndjeshmëria transversale është më e vogël, por jo e parëndësishme. Më të njohura janë 

matësit me fletë metalike (figura ne vijim): një shtresë e hollë e materialit përçues vendoset 

në një material mbështetës izolues dhe gdhendet për të krijuar një strukturë në formë gjarpri 

(rrjeti) 
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Figura 30: Struktura e përgjithshme e shiritave matës 

Vlerat tipike të rezistencës (të standardizuara) të matësve të tendosjes janë 120, 350, 

700 dhe 1000 Ω. Matësit e tendosjes kanë një brez pune të brendshëm mbi 1 MHz. Pra, 

gjerësia e brezit të sistemit varet kryesisht nga ndërlidhja (mekanike) dhe elektronika e 

leximit. Rezistenca e një shiriti matës deformimi ndryshon jo vetëm me stresin, por edhe me 

temperaturën. Dy parametra janë të rëndësishëm: koeficienti i temperaturës së rezistencës dhe 

koeficienti i zgjerimit termik. Të dy efektet duhet të kompensohen, sepse ndryshimet e 

rezistencës për shkak të stresit janë ndoshta shumë më të vogla se ndryshimet e provokuara 

nga ndryshimet e temperaturës. Efekti mbi rezistencën minimizohet nga një zgjedhje e duhur 

e materialit për filmin ose telin e matësit të tendosjes, për shembull konstantan, një aliazh 

bakri dhe nikeli me një koeficient të ulët të temperaturës.  

Ndryshimi i rezistencës së matësve të tendosjes matet pa ndryshim në një urë. Ura 

mund të përmbajë vetëm një, por më shpesh dy ose katër matës sforcimi aktiv, duke rezultuar 

në një konfigurim "gjysmë" dhe "urë të plotë", respektivisht. Përparësitë e një ure gjysmë dhe 

të plotë janë një kompensim efektiv i temperaturës dhe një linearitet më i mirë i ndjeshmërisë. 

Pra, ndërlidhja e shiritave matës, pothuajse në të gjitha rastet, bëhet përmes urave matëse. Një 

konfiguracion i tillë është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 31: Ndërlidhja e shiritave matës përmes urës Wheatstone 

Matësit e tendosjes janë të përshtatshëm për matjen e të gjitha llojeve të madhësive të 

lidhura me forcën, për shembull forca normale dhe prerëse, presioni, përdredhja, përkulja dhe 

stresi mekanik. Matësit e tendosjes janë pajisje të shkëlqyera për matjen e forcës momentit 

nënjë sistem mekatronik. Matësit e palidhur janë të vegjël dhe mund të montohen pothuajse 

në çdo pjesë të konstruksionit që ka një forcë ose moment mekanik. Një qasje tjetër është 

përfshirja e qelizave të ngarkesës në ndërtim. Një qelizë ngarkese përbëhet nga një element 

sustë metalik mbi të cilin janë çimentuar matësit e tendosjes. Ngarkesa është aplikuar në këtë 

element elastik. Pozicioni i (mundësisht katër) matësve të sforcimit në elementin sustë 
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zgjidhet i tillë që një palë matës të ngarkohen me stres shtypjeje dhe çifti tjetër me stres 

tërheqës (modaliteti diferencial). Nëse konstruksioni nuk e lejon një konfigurim të tillë, dy 

palët e matësve të sforcimit montohen në një mënyrë që njëra palë të përjetojë sforcimin që 

duhet matur, ndërsa çifti tjetër (në mënyrë ideale) nuk ndikohet nga sforcimi. Çifti i dytë 

shërben vetëm për stabilitetin e kompensimit dhe kompensimin e temperaturës. Natyrisht, 

ndërtimi i elementit të sustave dhe rregullimi i matësit të tendosjes përcaktojnë vetitë 

kryesore të pajisjes. Figura në vijim tregon disa dizajne të elementeve susta për matjen e 

forcës, për diapazon të ndryshëm. 

 

Figura 32: Konfiguracionet standarde të shiritave matës për matje të forcës 

Një lloj tjetër i përdorur i sensorëve rezisitv janë sensorët piezorezistues. Sensorët 

piezorezistues bazohen në ndryshimin e rezistencës elektrike të një materiali kur ai 

deformohet. Shumë materiale tregojnë piezorezistencë, por vetëm ato me ndjeshmëri të lartë 

janë të përshtatshme për t'u aplikuar në sensorë. Shembuj janë materialet gjysmëpërçuese dhe 

disa elastomere. Gjysmëpërçuesi piezoresistive më i njohur është silikoni: ky material mund 

të përdoret si bartës i sensorit dhe, për më tepër, një pjesë e elektronikës së ndërfaqes mund të 

integrohet me sensorin në të njëjtin bartës. Elastomerët mund të bëhen piezorezistues me një 

trajtim të veçantë, për shembull duke shtuar grimca përçuese në materialin elastik jopërçues. 

Parimi fizik themelor i piezorezistencës në silikon shkon prapa në strukturën e brezit 

të energjisë të atomit të silikonit. Një stres mekanik i aplikuar do të ndryshojë hendekun e 

brezit. Në varësi të drejtimit të forcës së aplikuar në lidhje me orientimin e kristalit, 

lëvizshmëria mesatare e elektroneve në silikonin e tipit n zvogëlohet, duke rezultuar në një 

rritje të rezistencës. Pra, faktori matës i silikonit të tipit n është negative dhe arrin vlera deri 

në 2150. Faktori matës absolut rritet me rritjen e përqendrimit të dopingut.Në p-silikon, 

vrimat janë bartësit kryesorë: lëvizshmëria e tyre ndikohet nga pozicioni në brezin e valencës. 

Faktori matës i p-silikonit duket të jetë më i madh se n-silicon (në të njëjtën temperaturë dhe 

përqendrim doping) dhe ka një vlerë pozitive. Në të dyja rastet efekti piezorezistues dominon 

efektin gjeometrik. 

Elastomerët piezorezistues janë elastomerë që bëhen përçues nga impregnimi me 

grimca përçuese (p.sh. karboni dhe argjendi). Rezistenca varet nga përqendrimi i grimcave 

përcjellëse, distanca e tyre reciproke dhe zona e kontaktit ndërmjet grimcave prekëse. Kur 

materiali shtypet, më shumë grimca vijnë në kontakt, duke u përpjekur të ulin rezistencën e 

materialit. Rezistenca midis dy pikave ngjitur ose të kundërta të shtresës elastomer ndryshon 

në mënyrë jolineare me presionin e aplikuar. 
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Elastomerët piezorezistues mund të përdoren për një sërë detyrash ndijuese në 

robotikë. Ndjeshmëria ndaj presionit të rezistencës së madhe është e dobishme për të ndjerë 

prekjen, për të matur forcën e kapjes dhe për ndjesinë e prekjes. Materiali është i formuar në 

fletë, gjë që është shumë e përshtatshme për ndërtimin e sensorëve të sheshtë, dhe veçanërisht 

për sensorët e prekjes. Elastomerët piezorezistues i përkasin sensorëve të parë të prekshëm në 

kapëset e robotëve. Ata ende marrin shumë vëmendje nga projektuesit e robotëve të destinuar 

për aftësi të ngjashme me njeriun, veçanërisht kapjen e butë (për shembull, në aplikimet 

hortikulturore). Shumica e sensorëve të prekshëm rezistues bazohen në një lloj elastomeri 

piezoresistive dhe janë të llojit të lëkurës. Të paktën një kompani ofron pajisje të tilla të 

ndjeshme ndaj presionit, të cilat mund të përdoren gjithashtu për ndërtimin e sensorëve me 

prekje. Në figurën më poshtë është treguar ideja bazike e ndërtimin të struktura për sensoret 

me prekje dhe qarku ekuivalent për analizë.  

 

Figura 33: a) Ideja e ndërtimit te matricave te sensoreve me prekje  b) qarku/modeli ekuivalent 

Një tjetër kategori shumë e rëndësishme e sensorëve rezistiv janë sensorët 

termorezistiv. Kjo paraqet një kategori sensorësh ku vlera e rezistencës elektrike ndryshon 

me temperaturën. Andaj është e natyrshme që këta sensorëpërdoren pikërisht për matjen e 

temperaturës, që historikisht është madhësia fizike më e matur në industri.  

Rezistenca e një materiali përçues varet nga përqendrimi i transportuesve me ngarkesë 

të lirë dhe lëvizshmëria e tyre. Lëvizshmëria është një parametër që llogarit aftësinë e 

transportuesve të ngarkesës për të lëvizur pak a shumë lirshëm në të gjithë rrjetën atomike; 

lëvizja e tyre pengohet vazhdimisht nga përplasjet. Si përqendrimi ashtu edhe lëvizshmëria 

ndryshojnë me temperaturën, në një shkallë që varet shumë nga materiali.Në metale, të gjithë 

transportuesit e disponueshëm të ngarkesës mund të lëvizin lirshëm në të gjithë rrjetën, madje 

edhe në temperaturën e dhomës. Rritja e temperaturës nuk do të ndikojë në përqendrimin. 

Megjithatë në temperatura të ngritura dridhjet e rrjetës bëhen më të forta, duke rritur 

mundësinë që elektronet të përplasen dhe të pengojnë lëvizjen e lirë në të gjithë materialin. 

Prandaj, rezistenca e një metali rritet në temperaturë më të lartë: rezistenca e tyre ka një 

koeficient pozitiv të temperaturës (PTC). 

Ndërtimi i një termometri me rezistencë të cilësisë së lartë kërkon një material (metal) 

me një koeficient të temperaturës së rezistencës që është i qëndrueshëm dhe i riprodhueshëm 

në një gamë të gjerë temperaturash. Deri më tani, materiali më i mirë është platini, për shkak 

të një numri të vetive të favorshme. Platini ka një pikë të lartë shkrirjeje (1769C), është 

kimikisht shumë i qëndrueshëm, rezistent ndaj oksidimit dhe disponohet me pastërti të lartë. 

Termometrat e rezistencës së platinit përdoren si standard ndërkombëtar i temperaturës. 

Ndjeshmëria e një Pt100 është afërsisht 0.4%/K ose 0.39 Ω/K. Brenda një intervali të 
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kufizuar të temperaturës, jolineariteti mund të neglizhohet, kur nuk kërkohet saktësi e lartë. 

Qarku për ndërlidhjen e këtij sensori është treguar në figurën me poshtë. 

 

Figura 34: Qarku për ndërlidhje të sensorit rezistiv të temperaturës 

Sensorët rezistues mund të lidhen gjithashtu në një konfigurim urë, për të reduktuar 

jolinearitetin dhe ndërhyrjet e padëshiruara të modalitetit të zakonshëm. Efekti i rezistencës 

së kabllit mund të jetë thelbësor, veçanërisht kur sensori ndodhet larg qarkut matës. Ndikimi i 

tij mund të kompensohet. 

Një lloj tjetër i sensorëve rezistiv të temperaturës janë termistorët. Një termistor është 

një sensor rezistent i temperaturës i ndërtuar nga qeramika. Materialet e përdorura zakonisht 

janë oksidet e sinteruara nga grupi i hekurit (p.sh. kromi, mangani, nikeli, kobalti dhe hekuri); 

materiali më i njohur është Mn3O4. Këto okside dopohen me elementë me valencë të 

ndryshme për të marrë një rezistencë më të ulët, duke u dhënë atyre veti gjysmëpërçuese 

(kryesisht të tipit p). Shtohen disa okside të tjera për të përmirësuar riprodhueshmërinë. Për të 

marrë një ndjeshmëri të qëndrueshme, termistorët vjetërsohen me një trajtim të veçantë 

termik. Një vlerë tipike e zhvendosjes së rezistencës pas trajtimit të plakjes është 10.1% në 

vit.Termistorët mbulojnë një brez temperaturash nga 2100C deri në 1350C, por lloje të 

veçanta zbresin në 2 K (oksid ruteniumi). Ndjeshmëria e tyre është shumë më e madhe se ajo 

e termometrave të rezistencës metalike. Për më tepër, madhësia e termistorëve mund të jetë 

shumë e vogël, kështu që ato janë të aplikueshme për matjet e temperaturës brenda ose mbi 

objekte të vogla. Krahasuar me termometrat e rezistencës metalike, një termistor është më 

pak i qëndrueshëm në kohë dhe tregon një jolinearitet shumë më të madh. 

Forma bazë e një termistori është një çip: një fetë materiali qeramike me sipërfaqe të 

metalizuara për kontaktet elektrike. Pajisja është e mbështjellë në një shtresë epokside 

përçuese termike për të siguruar mbrojtje mekanike dhe një rezistencë të ulët termike ndaj 

objektit matës. Ka forma të ndryshme në dispozicion: disk, rruazë qelqi, sondë, montim në 

sipërfaqe (SMD). Termistorët janë sensorë të temperaturës me përmasa të vogla dhe me kosto 

të ulët, dhe të dobishëm në aplikacionet ku saktësia nuk është një parametër kritik i 

projektimit. Ato mund të gjenden në të gjitha llojet e sistemeve, për qëllime të monitorimit 

dhe kontrollit të temperaturës, për kompensimin e temperaturës në qarqet elektrike (p.sh. 

amplifikatorë dhe oscilatorë) dhe shumë përdorime të tjera. 

 

4.1.2 Sensorët kapacitiv 
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Sensorët kapacitiv për matjet e zhvendosjes dhe forcës kanë një sërë përparësish. Një 

kondensator përbëhet nga një palë përçuesish; meqenëse nuk përfshihen materiale të tjera, 

sensorët kapacitiv janë shumë të fortë dhe të qëndrueshëm dhe të aplikueshëm në temperatura 

të larta dhe në mjedise të vështira. Dimensionet e sensorëve kapacitiv mund të ndryshojnë 

nga jashtëzakonisht të vogla (në MEMS) deri në shumë të mëdha (disa metra). Lidhja teorike 

ndërmjet zhvendosjes dhe kapacitetit rregullohet nga një shprehje e thjeshtë, e cila në 

praktikë mund të përafrohet me saktësi të lartë, duke rezultuar në një linearitet shumë të lartë. 

Duke përdorur konstruksione speciale, diapazoni i matjes së sensorëve kapacitiv mund të 

zgjerohet pothuajse pa kufi duke ruajtur saktësinë e brendshme. Për më tepër, për shkak të 

natyrës analoge të parimit kapacitiv, sensorët kanë rezolucion të shkëlqyeshëm. 

Kapaciteti i një trupi përçues të izoluar përcaktohet si 𝑄 =  𝐶 𝑉, ku Q është ngarkesa 

në përcjellës dhe V potenciali (në lidhje me 'pafundësinë', ku potenciali është zero sipas 

përkufizimit). Për ta thënë ndryshe, kur një ngarkesë Q nga një distancë e pafundme 

transferohet në përçues, potenciali i saj bëhet V = 𝑄/𝐶.Në praktikë ne kemi një grup 

përçuesish në vend të vetëm një përcjellësi. Kur një ngarkesë Q transferohet nga një 

përcjellës në tjetrin, rezultati është një diferencë e tensionit V e barabartë me Q/C; përcjellësit 

janë të ngarkuar në mënyrë të kundërt me Q dhe 2Q, ashtu siç tregohet në figurën më poshtë. 

 

Figura 35: Lidhja mes tensionit dhe sasisë së ngarkesave 

Shumë sensorë kapacitiv të zhvendosjes bazohen në kondensatorë me pllakë të 

sheshtë (figura më poshtë). Si një parametër i varur nga pozicioni përdoret distanca d ose 

zona efektive e pllakës A. Forma të tjera përdoren gjithashtu si sensor zhvendosjeje, për 

shembull ai cilindrik.  Këto janë treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 36:Sensorët kapacitiv të zhvendosjes 

Në figurën më poshtë, në mënyrë skematike, dy konfigurime bazë për zhvendosjen 

lineare. Objekti lëvizës i të cilit duhet të matet zhvendosja lidhet me pllakën e sipërme. Në 

këta shembuj parametri A (sipërfaqja efektive) ndryshon me zhvendosjen. 
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Figura 37: Sensoret bazik kapacitiv të zhvendosjes me pllaka tëlëvizshme: a) modi me një pllakë b) modi diferencial 

Në figurën më lartë, në pjesën nën A, një zhvendosje lineare e pllakës së sipërme në 

drejtimin e treguar paraqet një ndryshim të kapacitetit i cili është, në mënyrë ideale, ΔC = 

εΔxa/d, ose një ndryshim relativ ΔC/C = Δx/x. Të gjithë parametrat e tjerë duhet të jenë 

konstante gjatë lëvizjes së pllakës. Sensorët kapacitiv për rrotullim mund të konfigurohen në 

mënyrë të ngjashme, me pllaka të segmentuara që rrotullohen relativisht me njëra-tjetrën, ku 

distanca d mbetet konstante. Për të siguruar një lidhje lineare midis zhvendosjes dhe 

ndryshimit të kapacitetit, mbrojtja aktive duhet të zbatohet në të gjitha rastet. Në pjesën nën B 

tregohet një sensor në modin diferencial: një zhvendosje e pllakës së sipërme bën që dy 

kapacitete të ndryshojnë njëkohësisht, por me shenjën e kundërt: ΔC1 = 2ΔC2 5 εΔxa/d. 

Pozicioni fillestar përcaktohet si pozicioni për të cilin C1 = C2. Për këtë pozicion (Δx = 0) një 

ndryshim në a ose d (për shembull për shkak të lojës, reagimit të kundërt ose ndryshimit të 

temperaturës) nuk paraqet një gabim zero, për sa kohë që të dy ndryshimet e kapacitetit janë 

të barabarta. 

Sensorët kapcaitiv të zhvendosjes mund të konfigurohen gjithashtu në një konfigurim 

cilindrik. Parimi është i njëjtë, por një strukturë cilindrike është më kompakte, ka më pak 

kapacitete të humbur dhe për rrjedhojë një linearitet më të mirë. Ky lloj sensori kapacitiv 

quhet kondensator diferencial i ndryshueshëm linear (LVDC). Sensori shfaq linearitet 

jashtëzakonisht të mirë (më mirë se 0.01%) dhe një ndjeshmëri të ulët ndaj temperaturës (deri 

në 10 ppm/K). 

Sensorët kapacitiv janë të përshtatshëm për matjen e të gjitha madhësive të lidhura me 

pozicionin: zhvendosje, rrotullim, shpejtësi, nxitim dhe anim. Të kombinuara me një element 

elastik, sensorët e forcës, presionit, çift rrotullues dhe masës mund të realizohen gjithashtu 

duke përdorur parime kapacitive. Shumica e këtyre sensorëve bazohen lidhjen midis vlerës së 

kapacitetit dhe një parametri gjeometrik (p.sh. sipërfaqja efektive dhe distanca e pllakës). 

Ashtu si me të gjithë sensorët e zhvendosjes, sensorët e zhvendosjes kapacitore mund 

të modifikohen për t'i bërë ata të përshtatshëm për matjen e shpejtësisë këndore, nxitimit, 

forcës, momentit rrotullues, masës dhe presionit. Rekomandohen konfigurime diferenciale 

dhe, aty ku është e përshtatshme, edhe një parim riveprimi, për të reduktuar gabimet e 

brendshme të sensorëve. 

 

4.1.3 Sensorët magnetik dhe induktiv 
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Sensorët induktiv përdorin variabla dhe parametra si induksioni magnetik B, fluksi 

magnetik Φ, vetë-induktiviteti L, induktiviteti i ndërsjellë M ose rezistenca magnetike Rm. 

Nga një ndërtim i veçantë i pajisjes, këto sasi varen nga një zhvendosje ose forcë e aplikuar. 

Forca e fushës magnetike H, e krijuar nga një rrjedhë grimcash të ngarkuara, 

përcaktohet sipas: 

𝐼 = ∮ 𝐻 𝑑𝑙 
𝐶

 

ku I është rryma që kalon nëpër një konturë të mbyllur C (Figura 6.1A). Madhësitë H 

(A/m) dhe dl (m) janë vektorë. Për çdo konfigurim të përcjellësve që bartin një rrymë 

elektrike, forca e fushës në çdo pikë të hapësirës përreth mund të llogaritet duke zgjidhur 

ekuacionin integral më lartë. Një rrymë I përmes një teli të gjatë e të drejtë prodhon një fushë 

magnetike me forcë 𝐻 =
𝐼

2𝜋𝑟
 në një distancë r nga teli. Pra, forca e fushës është në 

përpjesëtim të zhdrejtë me distancën nga teli. Vijat e fushës formojnë rrathë koncentrikë rreth 

telit, kështu që drejtimi i vektorit është tangjent ndaj këtyre rrathëve. Kjo tregohet në figurën 

me lartë. 

 

Figura 38: (A) Fusha magnetike e krijuar nga rryma I, (B) llogaritja e nivelit të fushës për shkak të një teli të drejtë që mban 
një rrymë I dhe (C) llogaritja e fluksit magnetik. 

Shumica e kërkimeve mbi sensorët e fushës magnetike përqendrohen në sensorët Hall 

dhe sensorët e fluksit, veçanërisht për të reduktuar dimensionet dhe kostot e prodhimit, duke 

aplikuar teknologjinë MEMS dhe integrimin me elektronikën e ndërlidhjes. Ndonjëherë 

prezantohen koncepte novatore, por aplikimi në sistemet mekatronike kërkon zhvillim të 

mëtejshëm. Pllaka Hall bazohet në efektin magnetorezistues. Në 1856 W. Thomson (Lord 

Kelvin) zbuloi se një fushë magnetike ndikon në rezistencën e një teli përcjellës të rrymës 

(shih gjithashtu seksionin 4.5 mbi sensorët magnetorezistues). Më vonë ky efektu emërua 

efekti i Gausit. Vetëm pas zbulimit të efektit Hall në 1879, nga fizikani amerikan E.F. Hall, 

mund të shpjegohej efekti Gauss. Të dy efektet e Gausit dhe Hall janë jashtëzakonisht më të 

fortë në gjysmëpërçuesit, kështu që ato u bënë të rëndësishme për shkencën e matjes vetëm 

pas zhvillimit të teknologjisë së gjysmëpërçuesve. 

Efekti Hall shkaktohet nga forcat e Lorencit në transportuesit e ngarkesës në lëvizje 

në një përcjellës të ngurtë ose gjysmëpërçues, kur vendoset në një fushë magnetike (figura 

më poshtë). Forca 𝐹𝑙 në një grimcë me ngarkesë q dhe shpejtësi v është e barabartë: 
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𝐹𝑙 = 𝑞(𝑣 × 𝐵) 

 

Figura 39: Parimi i punës së Hall sensorëve 

Drejtimi i kësaj force është pingul me B dhe v (rregulli i dorës së djathtë). Si rezultat, 

rrjedha e ngarkesave në material shmanget dhe krijohet një fushë elektrike E, pingul me I dhe 

B. Gjatë aplikimit të pllakave Hall për matjen e fushave magnetike, duhet të merren parasysh 

disa mangësi. Së pari, ndërtimi nuk është kurrë plotësisht simetrik: kontaktet e tensionit nuk 

janë të vendosura saktësisht pingul me boshtin kryesor të pllakës. Kjo rezulton në një tension 

kompensues: tensioni Hall nuk është zero në fushën zero. Ky gabim quhet gabimi zero 

rezistent dhe është proporcional me rrymën nëpër pllakë. Mund të kompensohet duke 

përdorur një tension kompensimi që rrjedh nga rryma. Sensorët e pa kompensuar InSb dhe 

InGaAs Hall kanë zhvendosje në rendin e 0,1 dhe 1 mT, respektivisht. Pajisjet Silicon Hall 

vuajnë nga një kompensim edhe më i madh, që lind nga tolerancat e paraqitjes dhe 

johomogjeniteti i materialit. Janë propozuar metoda të ndryshme për të eliminuar këtë 

kompensim nga të cilat metoda e rrotullimit është mjaft e popullarizuar. Vlerat tipike të 

kompensimit variojnë nga 10 në 50 mT për pajisjet standarde me efekt silikoni Hall deri në 

10 μT për dizajnet me kompensim. 

Një mënyrë tjetër për të përmirësuar performancën e matjes së fushës magnetike (dhe 

veçanërisht për sensorët Hall) është aplikimi i të ashtuquajturve përqendrues të fluksit. 

Sensori është i pajisur me një copë materiali me përshkueshmëri të lartë; fusha magnetike që 

do të matet është e përqendruar lokalisht në këtë material dhe sensori Hall është i pozicionuar 

në atë rajon të linjave të fushës së përqendruar. Materiali ferromagnetik vepron si një 

përforcues i fushës, kështu që fusha shumë të dobëta mund të maten në këtë mënyrë. Në 

varësi të materialit dhe formës së përqendruesve, mund të arrihet një përmirësim prej më 

shumë se 6000. Figura më poshtë ilustron efektin e përqendrimit të fluksit. Copa e hekurit e 

vendosur në anën e djathtë të magnetit të përhershëm ngushton linjat e fushës së modelit të 

fushës simetrike, për shkak të ngurimit më të ulët në krahasim me ajrin (si në anën e majtë). 

Metoda është gjithashtu e zbatueshme në sensorët Hall të tipit CMOS, duke depozituar 

shtresa të holla të materialit me përshkueshmëri të lartë pranë dhe madje edhe në majë të 

çipit. Kushti për një matje të saktë është që fitimi i fushës të ketë një vlerë të njohur. 
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Figura 40: Efektet e përqendruesve të fluksit 

Sensorët induktivë dhe magnetikë mbulojnë një zonë të gjerë aplikimi. Në 

mekatronikë ato mund të përdoren për të matur shumë sasi: zhvendosjen lineare dhe këndore 

dhe derivatet e tyre kohore, forcën, çift rrotullues dhe vetitë e materialit. Ndjeshmëria e 

rrymës vorbull përdoret gjithashtu për të zbuluar defektet në strukturat metalike ose për 

monitorimin e cilësisë në prodhim. 

Është e rëndësishme të theksohet ndryshimi midis grupeve të ndryshme të sensorëve. 

Figura më poshtë paraqet një përmbledhje të parimeve të ndryshme të ndjeshmërisë duke 

përdorur sensorin magnetik ose induktiv: 

• Lloji magnetik: prodhimi i sensorit magnetik ndryshon me distancën midis 

sensorit dhe magnetit. 

• Lloji i induksionit: magneti lëvizës indukton një tension në një spirale; dalja 

është proporcionale me shpejtësinë (relative). 

• Lloji i induktivitetit: vetë-induktiviteti i spirales(ave) ndryshon me pozicionin 

e bërthamës lëvizëse. 

• Lloji i transformatorit: raporti i transformimit ndryshon me pozicionin e 

bërthamës lëvizëse. 
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Figura 41:Parime të ndryshme sensori: (A) magnetik, (B) induktiv, (C) induktiviteti dhe (D) lloji i transformatorit. 

 

4.2 Elementet për ndërlidhje: Qarqet për përshtatje të sinjalit 
 

Përpunimi i sinjalit është një proces i marrjes së të dhënave dhe një instrument i 

quajtur kondicioner sinjali përdoret për të kryer këtë proces. Ky instrument konverton një lloj 

sinjali elektrik ose mekanik (input-sinjal) në një tjetër (sinjal dalje). Qëllimi është të 

përforcohet dhe konvertohet ky sinjal në një formë të lehtë për t'u lexuar dhe të përputhshme 

për marrjen e të dhënave ose kontrollin e makinës. 

 

Një kondicioner sinjali ndihmon për të siguruar matje të sakta, të cilat janë thelbësore 

për marrjen e saktë të të dhënave dhe kontrollin e makinës. Këto instrumente mund të kryejnë 

një numër shtesë funksionesh të ndryshme. 

Konvertimi i sinjalit 

Funksioni kryesor i kondicionerit të sinjalit është të marrë sinjalin dhe ta shndërrojë 

atë në një nivel më të lartë të sinjalit elektrik. Konvertimi i sinjalit përdoret shpesh nga 

aplikacionet industriale që përdorin një gamë të gjerë sensorësh për të kryer matje. Për shkak 

të sensorëve të ndryshëm që përdoren, sinjalet e krijuara mund të kenë nevojë të konvertohen 

për të qenë të përdorshëm për instrumentet që janë të lidhur gjithashtu. 

Linearizimi 

 Disa kondicionerë sinjalesh mund të kryejnë linearizim kur sinjalet e prodhuara nga 

një sensor nuk kanë një lidhje të drejtë me matjen fizike. Ky është procesi i interpretimit të 

sinjalit nga softueri dhe është i zakonshëm për sinjalet e termoçiftit. Kjo metodë përdoret për 
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të arritur saktësi më të lartë sepse çdo sensor nuk është plotësisht linear. Parametrat për 

linearizimin vlerësohen gjatë kalibrimit të sensorit dhe përmenden në protokollin e kalibrimit 

të sensorit. 

Amplifikimi/Përforcimi 

 Hapi tjetër është amplifikimi i sinjalit dhe procesi i rritjes së sinjalit për përpunim ose 

digjitalizim. Ka dy mënyra se si mund të kryhet përforcimi i sinjalit; duke rritur rezolucionin 

e sinjalit të hyrjes, ose duke rritur raportin sinjal-zhurmë. 

Kondicionimi i sinjalit përdor një sërë amplifikatorësh të ndryshëm për qëllime të 

ndryshme, duke përfshirë amplifikatorët e instrumenteve, të cilët janë të optimizuar për 

përdorim me sinjale DC dhe karakterizohen nga impedancë e lartë në hyrje, raport i lartë i 

refuzimit të modalitetit të përbashkët (CMRR) dhe fitim i lartë. Një shembull tjetër i një 

kondicioneri sinjali të përdorur për përforcim do të ishte një përforcues izolimi, i cili është 

projektuar për të izoluar nivelet e larta DC nga pajisja ndërsa kalon një sinjal të vogël AC ose 

diferencial.   

Filtrimi 

 Një funksion tjetër i rëndësishëm i një kondicioneri sinjali është filtrimi, dhe këtu 

filtrohet spektri i frekuencës së sinjalit për të përfshirë vetëm të dhënat e vlefshme dhe për të 

bllokuar çdo zhurmë. Filtrat mund të bëhen nga komponentë pasivë dhe aktivë ose nga 

algoritmi digjital. Një filtër pasiv përdor vetëm kondensatorë, rezistorë dhe induktorë me një 

fitim maksimal prej një. Një filtër aktiv përdor komponentë pasivë përveç komponentëve 

aktivë si amplifikatorët operacional dhe transistorët. Kondicionerët më të fundit të sinjalit 

përdorin filtra digjital sepse janë të lehtë për t'u rregulluar dhe nuk kërkohet pajisje. Një filtër 

digjital është një filtër matematikor që përdoret për të manipuluar një sinjal, si bllokimi ose 

kalimi i një diapazoni të caktuar frekuence. Ata përdorin komponentë logjikë si ASIC, FPGA 

ose në formën e një programi sekuencial me një procesor sinjali. 

Ndërlidhja / Interface 

Konvertuesit e sinjalit duhet të transmetojnë sinjalet e sensorit nëpërmjet ndërfaqeve 

dhe protokolleve standarde në kontrollin e makinës. Këto ndërfaqe mund të jenë analoge ose 

digjitale. Ndërfaqet e zakonshme analoge janë sinjalet e tensionit (+/-10V) ose të rrymës (+/-

20mA) të cilat janë të lehta për t'u trajtuar, por çdo sinjal ka nevojë për një lidhje të veçantë. 

Ndërfaqet moderne digjitale janë projektuar si ndërfaqe autobusi të bazuara në Ethernet 

(Profinet, Ethercat, Ethernet/IP) dhe lejojnë lidhjen e disa komponentëve vetëm me një tel. 

Kjo zvogëlon instalimet elektrike dhe gjithashtu lejon që të transmetohen informacione 

shtesë, si p.sh. informacioni diagnostikues i komponentëve, i cili është shumë i rëndësishëm 

për reduktimin e kohërave të ndërprerjes dhe përshpejtimin e mirëmbajtjes. 

 Pothuajse të gjitha qarqet që kanë veprimet e kondicionimit të sinjaleve, si element 

qendror kanë amplifikatorin operacionale.Amplifikatori operacional, është pajisje elektronike 

që përbëhet nga shumë komponentë elektronike si: rezistorë, transistorë, kondensatorë dhe 

dioda, të ndërtuar në një skemë komplekse të integruar. Në figurën më poshtë është treguar 

simboli standard i amplifikatorit operacional (AO). Ai i ka dy terminale hyrëse: hyrjen 

invertuese (-), dhe hyrjen jo invertuese (+), dhe një terminal dalës. Amplifikatori 

operacional zakonisht punon me dy tensione të vazhduara (dc) të ushqimit +VCC dhe –VCC, 
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pra njëri pozitiv dhe tjetri negativ siç është treguar në Fig. 1b. Qarku i ushqimit nuk ka 

ndërlidhje galvanike me qarkun e terminaleve hyrëse dhe dalëse. Për thjeshtimin e skemës 

terminalet +VCC dhe –VCC shpeshherë nuk tregohen fare por gjithmonë nënkuptohet se janë 

aty. 

 

Figura 42: a) Simboli standard i amplifikatorit operacional b) simboli i thjeshtuar 

Në konfiguracionin bazik, amplifikatorët operacional janë të papërdorshëm ngase 

vlerat e brendshme të amplifikimit janë shumë të larta. Kjo nënkupton që edhe për 

ndryshimin sa ma të vogël të tensioneve në hyrje, vlera që amplifikatori do jep në dalje do 

shkojë menjëherë në ngopje. Për më tepër, edhe vetë vlera e amplifikimit është shumë e varur 

nga frekuenca e sinjaleve që pranon në hyrje. Andaj, stabiliteti i tij është një nga 

problematikat kyçe. Mirëpo, duke përdorur parimin e riveprimit (ang. feedback), fitohet disa 

konfiguracione shtesë, të cilat mundësojnë një stabilitet shume të lartë të amplifikatorit 

operacional dhe po ashtu mundësojnë një qasje të lehtë për amplifikim të kontrolluar. Andaj 

në vijim do përmendim disa nga qarqet më të rëndësishme me amplifikatorë operacional, që 

njëkohësisht janë edhe qarqet më të përdorura. 

 

4.2.1 Amplifikatori mbledhës 
 

Krahas amplifikimit (shumëzimit dhe pjesëtimit) me AO mund të realizohet edhe 

mbledhja apo zbritja. Në rastin e mbledhjes amplifikatori quhet mbledhës, d.m.th: Qarku i 

amplifikatorit mbledh është një AO i cili i kombinon disa hyrje dhe jep një sinjal daljes i cili 

është shuma e peshuar e hyrjeve. Amplifikatori mbledhës i treguar në figurën më poshtë është 

variant i amplifikatorit invertues. Ky konfigurim jep mundësinë që aplikohet në të mund të 

konfigurohet disa hyrje. 
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Figura 43: Amplifikatori mbledhës me OA ideal invertues 

Për analizën e qarkut do të përdorim teoremën e superponimit. Le të marrim fillimisht se: 

𝑣ℎ2 = 𝑣3ℎ = 0, atëherë𝑖1 =
𝑣ℎ1

𝑅1
 

Respektivisht tensioni në dalje kur në hyrje vepron vetëm vh1 do të jetë: 

𝑣𝑑(ℎ1) = −𝑖1𝑅𝑓 = −
𝑅𝑓

𝑅1
𝑣ℎ1  

Ngjashëm do kemi: 

𝑣ℎ1 = 𝑣ℎ3 = 0  

Pra kur në hyrje vepron vetëm 𝑣ℎ2, do kemi: 

𝑖2 =
𝑣ℎ2

𝑅2
 

𝑣𝑑(ℎ2) = −𝑖2𝑅𝑓 = −
𝑅𝑓

𝑅2
𝑣ℎ2 

Dhe po ashtu tani kur: 

𝑣ℎ1 = 𝑣ℎ2 = 0 

Do kemi: 

𝑖3 =
𝑣ℎ3

𝑅3
 

𝑣𝑑(ℎ3) = −𝑖3𝑅𝑓 = −
𝑅𝑓

𝑅2
𝑣ℎ2 

Andaj tani nëse i mbledhim të gjitha këto, bazuar në teoremën e superponimit do kemi: 

𝑣𝑑 = 𝑣𝑑(ℎ1) + 𝑣𝑑(ℎ2) + 𝑣𝑑(ℎ3) = − (
𝑅𝑓

𝑅1
𝑣ℎ1 +

𝑅𝑓

𝑅2
𝑣ℎ2 +

𝑅𝑓

𝑅3
𝑣ℎ3) 

Ekuacioni i fundit paraqet ekuacionin me anë të të cilit mund të llogaritim daljes 

e këtij lloji të amplifikatorit operacionale, dhe nga shprehja shihet se dalja është një 
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shumë e peshuar e tensioneve në hyrja, andaj edhe ky amplifikatorë njihet 

amplifikatorit mbleshës. 

 

4.2.2 Konvertori / shndërruesi digjital në analog 
 

Konvertori digjital në analog (DAC) i transformon sinjalet digjitale në formën 

analoge. 

Një shembull tipik është treguar në figurën më poshtë. Konvertori DAC 4 bit mund të 

realizohet në formatë ndryshme. Një skemë e thjeshtë është me shkallëzim binar i treguar në 

skemën vijuese. Bitët janëpeshat që i përgjigjen madhësisë së vendit që e zënë, duke e ulur 

vlerën e Rf/Rn ashtu që çdo bitmë i vogël e ka peshën sa gjysma e atij më të madh afër tij. Kjo 

skemë është një skemë 

amplifikatorit invertues mbledhës. Nga Fig. 24 dalja jepet me ekuacionin: 

−𝑉𝑑 =
𝑅𝑓

𝑅1
𝑉1 +

𝑅𝑓

𝑅2
𝑉2 +

𝑅𝑓

𝑅3
𝑉3 +

𝑅𝑓

𝑅4
𝑉4 

 

Figura 44: Konvertori digjital në analog (DAC) 4 bit: a) bllok diagrami, b) tipi më shkallëzim binar 

Hyrja V1 quhet bitit me peshë më të madhe (MSB), ndërsa V4 është bitit me peshë më 

të 

vogël (LSB). Çdo njëra nga hyrjet binare V1,..., V4 mund të merë vetëm dy nivele tensioni: 0 

ose 

1. Me përdorimin e vlerave adekuate të rezistorëve hyrës dhe të fidbekut, DAC jep një dalje 

të 

vetme që është proporcionale me hyrjet. 

 

4.2.3 Integratori 

Integratori ideal është treguar në figurën më poshtë. Duhet theksuar se elementi i 

fidbekut ështëkondensatorë i cili me rezistorin e hyrjes formon një qark RC. Nga figura 

tensioni në dalje është: 

𝑣𝑑 = −
𝑍1

𝑍2
𝑣ℎ = −

1

𝑠𝑅𝐶 
𝑣ℎ 

Në domenin kohorë do jetë: 
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𝑣𝑑 = −
1

𝑅𝐶
∫ 𝑣ℎ(𝑡)𝑑𝑡 

𝑡

0

 

 

Figura 45: Integratori ideal me AO 

4.2.4 Derivatori / Qarku derivues 
 

Skema e këtij qarku me AO është treguar në figurën më poshtë. Ekuacioni që përshkruan 

daljes e këtij qarku është: 

𝑣𝑑 = −
𝑍2

𝑍1
𝑣ℎ = −𝑠𝑅𝐶𝑣ℎ 

Që në domenin kohorë jep ekuacionin: 

𝑣𝑑 = −𝑅𝐶
𝑑𝑣ℎ(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

Figura 46: Derivuesi idal me AO 

 

4.2.5 Filtri aktiv i brezit të poshtëm 

Në analizat e gjertanishme elementet e jashtme të OA kanë qenë rezistorë. Mund të 

përdoren edhe elemente tjera me rezultate të ndryshme. Në rastin e përgjithshëm në OA 

Amplifikatori operacional është një pajisje mjaft e dobishme për realizimin e filtrave analog. 

Fillimisht analizojmë skemat në figurën më poshtë, ku në OA invertues rezistorët do ti 

zëvendësojmë me impedanca dhe funksioni transmetues kompleks i tensionit e ka formën 

përgjithshme si më parë për skemën invertuese: 



51 
 

𝑉𝑑
̅̅ ̅

𝑉ℎ
̅̅ ̅

= −
𝑍2
̅̅ ̅

𝑍1
̅̅ ̅

 

Dhe për skemën joinvertuese: 

𝑉𝑑
̅̅ ̅

𝑉ℎ
̅̅ ̅

= 1 +
𝑍2
̅̅ ̅

𝑍1
̅̅ ̅

 

 

Figura 47:Skema bazë e filtrit: a) me transfer invertues dhe b) me transfer jo invertues 

Në skemën në ma lartë Z1 le të jetë Z1 = R1 dhe Z2 lidhja paralele e rezistorit R2 me 

kondensatorin C (figura në vijim). Atëherë funksioni transmetues i këtij qarku është: 

𝑉𝑑
̅̅ ̅

𝑉ℎ
̅̅ ̅

= −
𝑍2
̅̅ ̅

𝑍1
̅̅ ̅

= −
𝑅2

𝑅1

1

1 + 𝑗𝜔𝑅2𝐶 
 

 

Figura 48: a) skema e filtrit posht lëshues b) diagrami amplitudorë 

Nëse për këtë filtër vizatojmë diagramin amplitudorë, atëherë shohim se sinjalit që 

janë në brezin e frekuencave të ulta do kalojnë pa atenuim nëpër këtë filtër, kurse ato të 

frekuencave të larta do të zvogëlohen. Për këtë arsye ky njihet si filtër poshtë lëshues, dhe për 

shkak të pranisë së amplifikatorin në këtë qark, atëherë konsiderohet edhe si qark aktiv. 

Nëse bëjmë një modifikim të këtij qarku, ashtu siç tregohet në figurën më poshtë, 

atëherë tani funksioni transmetues do jetë: 

𝑣𝑑

𝑣ℎ
= −𝑅2𝐶1𝑠 
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Figura 49: Qarku i filtrit sipër lëshues ma AO 

Tani nëse vizatojmë diagramin amplitudorë për funksionin transmetues të këtij qarku 

(treguar në figurën më poshtë), shohim se ky qark tani lejon të kalojnë vetëm frekuenca që 

janë mbi një nivelit të caktuar. Andaj ky qark ndryshime njihet si filtër sipër lëshues. 

 

Figura 50: Filtri sipërlëshues 
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5 PLC-të në industrinë e prodhimit 
 

Kontrollorët logjikë të programueshëm (nga tani e tutje PLC-të)tani janë teknologjia 

më e përdorur për kontrollin e proceseve industriale. Një kontrollues logjik i programueshëm 

(PLC) është një kompjuter industrial i klasës që është në gjendje të programohet që të kryejnë 

funksione kontrolli. Kontrolluesi i programueshëmka eliminuar një pjesë të madhe të lidhjeve 

të forta të lidhura meqarqet konvencionale të kontrollit të stafetës. Përfitime të tjera 

përfshijnëpërgjigje e shpejtë, programim dhe instalim i lehtë, kontrolloni shpejtësinë, 

përputhshmërinë e rrjetit, zgjidhjen e problemeve dhekomoditeti i testimit dhe besueshmëria 

e lartë. Shembuj të PLC-ve janë treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 51: Shembuj të PLC-ve industriale 

PLC është projektuar për aranzhime të shumta hyrëse dhe dalëse, intervale të zgjatura 

të temperaturës, imunitet ndaj zhurmës elektrike dhe rezistencë ndaj dridhjeve dhe 

ndikimeve. Programet për kontrollin dhe funksionimin e pajisjeve dhe makinerive të procesit 

të prodhimit ruhen zakonisht në memorie të mbështetur nga bateritë ose jo të paqëndrueshme. 

Një PLC është një shembull i një sistemi në kohë reale pasi dalja e sistemit të kontrolluar nga 

PLC varet nga kushtet e hyrjes. Pra, PLC është në thelb një kompjuter digjital i krijuar për t'u 

përdorur në kontrollin e makinerive. Ndryshe nga një kompjuter personal, ai është projektuar 

për të funksionuar në mjedisin industrial dhe është i pajisur me interface speciale 

hyrëse/dalëse dhe një gjuhë programimi kontrolli. Shkurtesa e zakonshme e përdorur në 

industri për këto pajisje, PC, mund të jetë konfuze sepse është gjithashtu shkurtesa për 

"kompjuter personal". Prandaj, shumica e prodhuesve i referohen kontrolluesit të tyre të 

programueshëm si PLC, i cili qëndron për "kontrollues logjik të programueshëm". 

Kontrollorët e programueshëm ofrojnë disa përparësi në krahasim me një lloj kontrolli 

konvencional rele. Reletë duhet të lidhen me kabllo për të kryer një funksion specifik. Kur 

kërkesat e sistemit ndryshojnë, instalimet elektrike të duhet të ndryshohen ose modifikohen. 

Në raste ekstreme, si në industrinë e automjeteve, panelet e plotë të kontrollit duhej të 

zëvendësoheshin pasi nuk ishte ekonomikisht e mundshme të rilidheshin panelet e vjetra me 

çdo ndryshim modeli. Kontrolluesi i programueshëm ka eliminuar pjesën më të madhe të 

lidhjeve të lidhura me qarqet konvencionale të kontrollit të me rele (figura më poshtë). Është i 

vogël dhe i lirë në krahasim me sistemet ekuivalente të kontrollit të procesit të bazuara në 
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rele. Sistemet moderne të kontrollit ende përfshijnë reletë, por këto përdoren rrallë për 

logjikë. 

 

Figura 52:a) Kontrolli konvencional i bazuar në rele b)kontrolli modern me PLC 

Në të gjithë industritë dhe aplikacionet, prodhuesit përdorin kontrollues logjikë të 

programueshëm (PLC) për të monitoruar dhe automatizuar proceset e tyre të prodhimit. PLC-

të janë kompjuterë industrialë të dizajnuar në mënyrë robuste që mund të përballojnë kushtet 

e një mjedisi industrial. Me më shumë kompani që kërkojnë të automatizojnë proceset e tyre 

të prodhimit, rritjen e vendimmarrjes të drejtuar nga të dhënat dhe zhvillimin e aplikacioneve 

IIoT dhe të mësimit të makinerive, roli i PLC-ve në Prodhimtari po bëhet gjithnjë e më i 

spikatur. 

Roli themelor i një PLC është të automatizojë proceset duke dërguar funksione të 

programuara të kontrollit në pajisjet dalëse bazuar në sinjalet e marra nga pajisjet hyrëse të 

lidhura. Një pajisje hyrëse mat dhe transmeton të dhëna nga sistemi juaj, si një sensor, çelës, 

termometër ose stafetë. Në të kundërt, pajisjet dalëse marrin të dhëna ose komanda nga PLC 

për të ekzekutuar një funksion specifik. Për shembull, një pajisje hyrëse mund t'i sinjalizojë 

PLC se presioni në një linjë është shumë i lartë. Më pas PLC do të dërgonte automatikisht një 

komandë të programuar në pajisjen dalëse, e cila në këtë skenar është një valvul, për t'u 

hapur, duke ulur efektivisht presionin. 

Veprime të tjera të kontrolluara nga një PLC mund të përfshijnë ndezjen ose fikjen e 

një motori për të drejtuar një transportues, ngritjen ose uljen e temperaturës nëpërmjet një 

shkëmbyesi nxehtësie ose shfaqjen e një alarmi ose statusi në një ekran HMI kur ndodhin 

parametra jonormalë të sistemit. 

5.1 Komponentët harduerike të një PLC-je 
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Seksioni hyrës/dalës (I/O) i një PLC është seksioni në të cilin janë lidhur të gjitha 

pajisjet në terren dhe siguron ndërlidhjen midis tyre dhe CPU-së. Rregullimet hyrëse/dalëse 

janë ndërtuar në një PLC fikse ndërsa llojet modulare përdorin module të jashtme I/O që 

futen në PLC. Figura më poshtë ilustron një seksion I/O të bazuar në raft, i përbërë nga 

module individuale I/O. Modulet e ndërfaqes hyrëse pranojnë sinjale nga makina ose pajisjet 

e procesit dhe i konvertojnë ato në sinjale që mund të përdoren nga kontrolluesi. Modulet e 

ndërlidhjes së daljes konvertojnë sinjalet e kontrolluesit në sinjale të jashtme të përdorura për 

të kontrolluar makinën ose procesin. Një PLC tipike ka vend për disa module I/O, duke e 

lejuar atë të personalizohet për një aplikacion të veçantë duke zgjedhur modulet e duhura. 

Çdo slot në raft është i aftë të akomodojë çdo lloj moduli I/O. 

 

Figura 53: Hyrje/daljet e një PLC-je të konfigurimi raft (ang. rack) 

Rafti quhet raft i largët kur ndodhet larg modulit të procesorit. Për të komunikuar me 

procesorin, rafti i largët përdor një rrjet të veçantë komunikimi. Çdo raft në distancë kërkon 

një numër unik stacioni për të dalluar njëri nga tjetri. Raftet në distancë janë të lidhura me 

raftin lokal nëpërmjet një moduli komunikimi. Kabllot lidhin modulet me njëri-tjetrin. Nëse 

përdoret kabllo me fibër optike ndërmjet CPU-së dhe raftit I/O, është e mundur të përdoren 

pikat I/O nga distanca më të mëdha se 20 km pa rënie të tensionit. Kablloja koaksiale do të 

lejojë instalimin e I/O në distancë në distanca më të mëdha se dy milje. Kablloja me fibër 

optike nuk do të marrë zhurmën e shkaktuar nga linjat ngjitur me energji të lartë ose pajisjet 

që zakonisht gjenden në një mjedis industrial. Kablloja koaksiale është më e ndjeshme ndaj 

këtij lloji të zhurmës. 

Sistemi I/O ofron një ndërfaqe ndërmjet komponentëve të lidhur me kabllo në terren 

dhe CPU-së. Ndërfaqja hyrëse lejon që informacioni i statusit në lidhje me proceset t'i 

komunikohet CPU-së, dhe kështu i lejon CPU-së të komunikojë sinjalet e funksionimit 

përmes ndërfaqes dalëse me pajisjet e procesit nën kontrollin e tij. Një përfitim i një sistemi 

PLC është aftësia për të lokalizuar modulet I/O pranë pajisjeve në terren, siç ilustrohet në 

figurën më poshtë, në mënyrë që të minimizohet sasia e instalimeve elektrike të kërkuara. 

Procesori merr sinjale nga modulet e hyrjes në distancë dhe dërgon sinjale përsëri në modulet 

e tyre dalëse nëpërmjet modulit të komunikimit. 
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Figura 54: PLC me rafte dhe komunikimi me raftet ne distancë 

 

5.1.1 Modulet për hyrje/dalje diskrete 
 

Lloji më i zakonshëm i modulit të ndërfaqes I/O është tipi diskret (figura më poshtë). 

Ky lloj ndërfaqeje lidh pajisjet hyrëse në terren të  natyrës ON/OFF, si p.sh. çelësat zgjedhës, 

butonat dhe çelësat kufizues. Po kështu, kontrolli i daljes është i kufizuar në pajisje të tilla si 

dritat, reletë, solenoidet dhe startuesit e motorëve që kërkojnë ndërprerje të thjeshtë ON/OFF. 

Klasifikimi i I/O diskrete mbulon hyrjet dhe daljet e orientuara nga bit. Në këtë lloj hyrje ose 

dalje, çdo bit përfaqëson një element informacioni të plotë në vetvete dhe siguron statusin e 

disa kontakteve të jashtme ose këshillon praninë ose mungesën e tensionit në një qark 

rregullimi.  
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Figura 55: Shembuj të hyrje/daljeve diskrete 

Një diagram i thjeshtuar për një hyrje të vetme të një moduli të hyrjes diskrete AC 

është paraqitur në figurën më poshtë. 

 

Figura 56: Struktura funksionale dhe qarku i një hyrje diskrete alternative (AC) 

Figura në vijim tregon bllok diagramin për një dalje të një moduli tipik të daljes 

diskrete. Ashtu si moduli i hyrjes, ai përbëhet nga dy seksione bazë: seksioni i fuqisë dhe 

seksioni logjik, i shoqëruar nga një qark izolues. Interface-i i daljes mund të mendohet si një 
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ndërprerës elektronik që ndez dhe fik pajisjen e ngarkesës së daljes. Qarqet logjike 

përcaktojnë statusin e daljes. Një LED në dalje tregon statusin e sinjalit të daljes. 

 

Figura 57: Struktura funksionale dhe qarku i njëdaljeje diskrete alternative (AC) 

Natyra e daljeve tek module I/O mund të jetë për rryma DC, AC apo të dyja. Bazuar 

në këtë, llojet e daljeve të PLC-së dhe moduleve I/O mund të jenë me rele (kontakt i thatë), 

triak (AC) apo tranzistor (DC). Kjo është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 58: Llojet e daljeve tek modulet I/O 

 

 

5.1.2 Modulet për hyrje/dalje analoge 
 

PLC-të e mëparshme ishin të kufizuara në ndërlidhje diskrete ose digjitale I/O, të cilat 

lejonin lidhjen vetëm të pajisjeve të tipit on/off. Ky kufizim nënkuptonte që PLC mund të 

kishte vetëm kontroll të pjesshëm të shumë proceseve. Sot, megjithatë, një gamë e plotë e 

ndërlidhjeve  diskrete dhe analoge janë të disponueshme që do të lejojnë kontrollorët të 

aplikohen praktikisht në çdo lloj kontrolli të procesit. Pajisjet diskrete janë hyrje dhe dalje që 
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kanë vetëm dy gjendje: ndezur dhe fikur. Në krahasim më to, pajisjet analoge përfaqësojnë 

madhësi fizike që mund të kenë një numër të pafund vlerash. Hyrjet dhe daljet tipike analoge 

ndryshojnë nga 0 në 20 mA, 4 në 20 mA, ose 0 deri në 10 V. Figura më poshtëilustron se si 

përdoren modulet e hyrjes dhe daljes analoge të PLC për matjen dhe shfaqjen e nivelit të 

lëngut në një rezervuar. Moduli i ndërlidhjes së hyrjes analoge përmban qarkun e nevojshëm 

për të pranuar një sinjal analog të tensionit ose rrymës nga pajisja e fushës së transmetuesit të 

nivelit. Kjo hyrje konvertohet nga një vlerë analoge në një vlerë digjitale për përdorim nga 

procesori. 

 

Figura 59: Parimi i punës me module analoge për hyrje/dalje 

Kalimi i një sinjali analog në vlerat digjitale realizohet nga një konvertues analog në 

digjital (A/D), elementi kryesor i modulit të hyrjes analoge. Modulet e hyrjes së tensionit 

analog janë në dispozicion në dy lloje: unipolare dhe bipolare. Modulet unipolare mund të 

pranojnë një sinjal hyrës që ndryshon vetëm në drejtim pozitiv. Për shembull, nëse pajisja në 

terren nxjerr 0 deri +10 V, atëherë do të përdoren modulet unipolare. Sinjalet bipolare lëvizin 

midis një vlere maksimale negative dhe një vlere maksimale pozitive. Për shembull, nëse 

pajisja në terren nxjerr -10 deri +10 V, do të përdoret një modul bipolar. Rezolucioni i një 

kanali hyrës analog i referohet ndryshimit më të vogël në vlerën e sinjalit hyrës që mund të 

ndihet dhe bazohet në numrin e bitëve të përdorur në paraqitjen digjitale. Modulet e hyrjes 

analoge duhet të prodhojnë një sërë vlerash digjitale midis një vlere maksimale dhe minimale 

për të përfaqësuar sinjalin analog në të gjithë hapësirën e tij. 

Kur lidhen hyrjet e sensorit të tensionit, respektimi i ngushtë i kërkesave të 

specifikuara në lidhje me gjatësinë e telit është i rëndësishëm për të minimizuar degradimin e 

sinjalit dhe efektet e ndërhyrjes së zhurmës elektromagnetike të shkaktuar përgjatë përçuesve 

lidhës. Sinjalet e hyrjes aktuale, të cilat nuk janë aq të ndjeshme ndaj zhurmës sa sinjalet e 

tensionit, zakonisht nuk janë të kufizuara në distancë. Modulet hyrëse të sensorit aktual 

pranojnë zakonisht të dhëna analoge në intervalin nga 4 deri në 20 mA, por mund të 

akomodojnë intervale sinjalesh prej –20 deri në +20 mA. Fuqia e qarkut të mbyllur mund të 

furnizohet nga sensori ose mund të sigurohet nga moduli i daljes analoge siç ilustrohet në 

figurën më poshtë. Kablloja e palëve të përdredhura të mbrojtura zakonisht rekomandohet për 

lidhjen e çdo lloji të sinjalit të hyrjes analoge. 
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Figura 60: Modularitet e furnizimit nga sensori dhe moduli 

Metodat e lidhjes së sensorëve mund të jenë me dy, tre dhe katër tela në një modul të 

hyrjes analoge është ilustruar në në figurën më poshtë. Moduli nuk siguron fuqi të punës për 

hyrjet analoge. Përdoret një fuqi e veçantë që përputhet me specifikimet e transmetuesit. Të 

gjitha pikat e përbashkëta analoge (ANL COM) janë të lidhura elektrike së bashku brenda 

modulit, por jo me tokëzimin.  

 

Figura 61: Llojet e lidhjeve të sensorëve më modulin analog I/O 

Moduli i ndërlidhjes së daljeve analoge merr nga procesori të dhëna digjitale, të cilat 

shndërrohen në një tension ose rrymë proporcionale për të kontrolluar një pajisje të fushës 

analoge. Kalimi i një sinjali digjital në vlera analoge realizohet nga një konvertues digjital në 

analog (D/A), elementi kryesor i modulit të daljes analoge. Një sinjal dalës analog është një 

sinjal i vazhdueshëm dhe në ndryshim që ndryshon nën kontrollin e programit PLC. Pajisjet e 

zakonshme të kontrolluara nga një modul i daljes analoge PLC përfshijnë instrumente, 

valvola kontrolli, regjistrues grafiku, disqet elektronike dhe lloje të tjera të pajisjeve të 

kontrollit që i përgjigjen sinjaleve analoge. Ato përdorin intervale standarde të daljes analoge 

si ±5 V, ±10 V, 0 deri në 5 V, 0 deri në 10 V, 4 deri në 20 mA ose 0 deri në 20 mA. 

Figura më poshtë ilustron përdorimin e moduleve analoge I/O në një sistem tipik 

kontrolli me PLC. Në këtë aplikacion PLC kontrollon sasinë e lëngut të vendosur në një 

rezervuar mbajtës duke rregulluar përqindjen e hapjes së valvulës. Dalja analoge nga PLC 
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përdoret për të kontrolluar rrjedhën duke kontrolluar sasinë e hapjes së valvulës. Valvula 

fillimisht është e hapur 100%. Ndërsa niveli i lëngut në rezervuar i afrohet pikës së 

paracaktuar, procesori modifikon daljen, e cila rregullon valvulën për të ruajtur një pikë të 

caktuar. 

 

Figura 62: Sistem tipik i kontrollit me PLC duke përdorur module analoge për I/O 

 

5.1.3 Modulet speciale për hyrje/dalje 
 

Moduli për numërime të shpejta 

Moduli i numëruesit me shpejtësi të lartë përdoret për të ofruar një ndërfaqe për aplikacionet 

që kërkojnë shpejtësi numëruesi që tejkalojnë aftësinë e programit të shkallëve PLC. Modulet 

e numëruesit me shpejtësi të lartë përdoren për të numëruar pulset nga sensorët, enkoderat 

dhe çelësat që funksionojnë me shpejtësi shumë të larta. Ata kanë elektronikën e nevojshme 

për të numëruar pavarësisht nga procesori. Një shpejtësi tipike numërimi e disponueshme 

është 0 deri në 100 kHz, që do të thotë se moduli do të jetë në gjendje të numërojë 100,000 

impulse në sekondë. 

 

 

 

Modulet për motorët me hapa 

Moduli stepper-motor siguron vargje pulsi për një përkthyes me motor stepper, i cili 

mundëson kontrollin e një motori stepper. Komandat për modulin përcaktohen nga programi i 

kontrollit në PLC. 

Modulet PID 
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Moduli proporcional-integral-derivative (PID) (figura më poshtë) përdoret në 

aplikacionet e kontrollit të procesit që përfshijnë algoritme PID. Një algoritëm është një 

program kompleks i bazuar në llogaritjet matematikore. Një modul PID lejon që kontrolli i 

procesit të kryhet jashtë CPU-së. Ky rregullim parandalon që CPU të ngarkohet me llogaritje 

komplekse. Funksioni themelor i këtij moduli është të sigurojë veprimin e kontrollit të 

kërkuar për të mbajtur një variabël procesi si temperatura, rrjedha, niveli ose shpejtësia 

brenda kufijve të caktuar. 

 

Figura 63: Modulet PID 

Modulet për komunikim 

Modulet e komunikimeve serike përdoren për të vendosur lidhje point-to-point me pajisje të 

tjera inteligjente për shkëmbimin e të dhënave. Lidhje të tilla zakonisht krijohen me 

kompjuterë, stacione operatori, sisteme të kontrollit të procesit dhe PLC të tjera. Modulet e 

komunikimit lejojnë përdoruesin të lidhë PLC me rrjetet lokale me shpejtësi të lartë që mund 

të jenë të ndryshëm nga komunikimi i rrjetit i ofruar me PLC. 

 

5.1.4 Njësia qendrore procesuese (CPU) 
 

Njësia qendrore e përpunimit (CPU) është e integruar në PLC fikse me një njësi, 

ndërsa llojet e rafteve modulare zakonisht përdorin një modul shtesë. CPU, kontrollues dhe 

procesor janë të gjithë terma të përdorur nga prodhues të ndryshëm për të treguar të njëjtin 

modul që kryen në thelb të njëjtat funksione. Procesorët ndryshojnë në shpejtësinë e 

përpunimit dhe opsionet e kujtesës. Një modul procesor mund të ndahet në dy seksione: 

seksioni i CPU dhe seksioni i kujtesës. Kjo tregohet në figurë më poshtë. Seksioni CPU 

ekzekuton programin dhe merr vendimet e nevojshme nga PLC për të operuar dhe 

komunikuar me module të tjera. Seksioni i memories ruan në mënyrë elektronike programin 

PLC së bashku me informacione të tjera digjitale të rikuperueshme. 
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Figura 64: Komponentët e një CPU-je të PLC-ve 

Moduli i procesorit përmban gjithashtu qark për të komunikuar me pajisjen 

programuese. Diku në modul do të gjeni një lidhës që lejon PLC të lidhet me një pajisje 

programimi të jashtme. Aftësitë vendimmarrëse të procesorëve PLC shkojnë përtej 

përpunimit të thjeshtë logjik. Procesori kryen funksione të tjera si koha, numërimi, mbyllja, 

krahasimi, kontrolli i lëvizjes dhe funksionet komplekse matematikore.Procesorët PLC kanë 

ndryshuar vazhdimisht për shkak të përparimeve në teknologjinë kompjuterike dhe kërkesës 

më të madhe nga aplikacionet. Sot, procesorët janë më të shpejtë dhe kanë udhëzime shtesë të 

shtuara ndërsa prezantohen modelet e reja. Për shkak se PLC-të bazohen në mikroprocesor, 

ato mund të bëhen për të kryer detyra që mund të bëjë një kompjuter. Përveç funksioneve të 

tyre të kontrollit, PLC-të mund të lidhen në rrjet për të kryer kontrollin mbikëqyrës dhe 

marrjen e të dhënave (SCADA). 

CPU-ja e një sistemi PLC mund të përmbajë më shumë se një procesor. Një avantazh 

i përdorimit të multiprocessing është se shpejtësia e përgjithshme e funksionimit është 

përmirësuar. Çdo procesor ka memorien dhe programet e veta, të cilat funksionojnë 

njëkohësisht dhe në mënyrë të pavarur. Në konfigurime të tilla, skanimi i secilit procesor 

është paralel dhe i pavarur, duke ulur kështu kohën totale të përgjigjes. Sistemet PLC 

tolerante ndaj gabimeve mbështesin procesorë të dyfishtë për proceset kritike. Këto sisteme i 

lejojnë përdoruesit të konfigurojë sistemin me (dy) procesorë të tepërt, gjë që lejon 

transferimin e kontrollit te procesori i dytë në rast të një defekti të procesorit. 

Në PLC-të që janë të llojit raft (rack), CPU-ja vie si një modul i vecantë që duhet 

vendosur në shinin komunikues të sistemit. Një modul i tillë i CPU-së për rastin e PLC-ve 

raft është treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 65: Shembull i CPU-se modulare tek PLC-te raft 

5.2 Programimi i PLC-ve 
 

Kontrolluesit logjikë të programueshëm synohen të përdoren nga inxhinierë pa një 

sfond programimi. Për këtë arsye, fillimisht u zhvillua një gjuhë programimi grafike e quajtur 

Ladder Diagram (LD, LAD). Ai i ngjan diagramit skematik të një sistemi të ndërtuar me rele 

elektromekanike dhe u miratua nga shumë prodhues dhe më vonë u standardizua në 

standardin e programimit të sistemeve të kontrollit IEC 61131-3. Që nga viti 2015, ai 

përdoret ende gjerësisht, falë thjeshtësisë së tij.Ky standard u krijua për të standardizuar 

gjuhët e shumta të lidhura me programimin PLC duke përcaktuar pesë gjuhët standarde të 

mëposhtme: 

• Diagrami shkallë (LD)—një përshkrim simbolik i udhëzimeve të renditura në 

shkallë të ngjashme me diagramet skematike të formatuara me shkallë. 

• Diagrami i blloqeve funksionale (FBD) - një përshkrim grafik i rrjedhës së 

procesit duke përdorur blloqe të thjeshta dhe komplekse ndërlidhëse. 

• Grafiku i funksioneve vijuese (SFC) - një përshkrim grafik i hapave, 

veprimeve dhe tranzicioneve ndërlidhëse. 

• Lista e instruksioneve (IL) - një gjuhë e nivelit të ulët, e bazuar në tekst që 

përdor udhëzime kujtese. 

• Tekst i strukturuar (ST) - një gjuhë e nivelit të lartë, e bazuar në tekst, si 

BASIC, C ose PASCAL, e zhvilluar posaçërisht për aplikimet e kontrollit 

industrial. 
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Gjuha e diagramit shkallë është gjuha PLC më e përdorur dhe është krijuar për të 

imituar logjikën me rele. Diagrami i shkallëve është i popullarizuar për ata që preferojnë të 

përcaktojnë veprimet e kontrollit në lidhje me kontaktet dhe mbështjelljet e stafetës dhe 

funksionet e tjera si udhëzime blloku. Figura më poshtë tregon një krahasim të programimit 

të diagramit të shkallëve dhe programimit të listës së instruksioneve. Duhet vërejtur se sa 

shumë i ngjan programi i diagramit shkallë me qarkun e konvencional me rele. 

 

Figura 66:Shembuj krahasimi se logjikës me rele, diagram shkallë dhe listë të instruksioneve 

Programimi i me blloqe funksionale përdor udhëzime që janë programuar si blloqe të 

lidhura së bashku në ekran për të përmbushur funksione të caktuara. Llojet tipike të blloqeve 

përfshijnë logjikën, timerat dhe numëruesit. Blloqet funksionale janë të ngjashme në paraqitje 

me bllok diagramet elektrike/elektronike të përdorura për të thjeshtuar sistemet komplekse 

duke treguar blloqe funksionaliteti. Koncepti kryesor është rrjedha e të dhënave. Blloqet 

funksionale janë të lidhura së bashku për të përfunduar një qark që plotëson një kërkesë 

kontrolli. Të dhënat rrjedhin në një shteg nga hyrjet, përmes blloqeve të funksionit ose 

udhëzimeve, dhe më pas në dalje.Përdorimi i blloqeve funksionale për programimin e 

kontrolluesve logjikë të programueshëm (PLC) po fiton pranim më të gjerë. Në vend të 

paraqitjes klasike të kontaktit dhe mbështjelljes së diagramit të shkallëve ose programimit 

logjik të shkallëve rele, blloqet e funksionit paraqesin një imazh grafik për programuesin me 

algoritme themelore të përcaktuara tashmë. Programuesi thjesht plotëson informacionin e 

nevojshëm brenda bllokut për të përfunduar atë fazë të programit. Figura më poshtë tregon 

ekuivalentët e diagramit të bllokut të funksionit me kontaktet logjike të shkallëve. 

 

Figura 67: Krahasimi i funksionit mes diagrameve shkallë dhe diagramit me bllok funksionale 
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Gjuha programuese e rrjedhës së sinjalit (Ang. signal flowchart) është e ngjashme me 

një diagram të rrjedhës së procesi. Programimi SFC është krijuar për të akomoduar 

programimin e proceseve më të avancuara. Ky lloj programi mund të ndahet në hapa me 

operacione të shumta që ndodhin në degë paralele. Elementet bazë të një programi me rrjedhë 

të sinjaleve sekuenciale janë paraqitur në figurën më poshtë. 

 

Figura 68: Elemenetet kryesore të programin me gjuhen e rrjedhës së sinjalit 

Teksti i strukturuar është një gjuhë teksti e nivelit të lartë që përdoret kryesisht për të 

zbatuar procedura komplekse që nuk mund të shprehen lehtësisht me gjuhë grafike. Teksti i 

strukturuar përdor deklarime për të përcaktuar se çfarë të ekzekutohet. Figura në vijim 

ilustron se si teksti i strukturuar dhe programimi i diagramit shkallë mund të përdoret për të 

prodhuar të njëjtin rezultat logjik.  

 

Figura 69: Shembull programi me gjuhë të strukturuar 

5.2.1 Shembuj programi me diagrame shkallë (ang. ladder diagram) 
 

Gjuha me diagrame shkallë është një nga 5 llojet më të njohura të gjuhëve 

programuese PLC të përdorura në mjediset e prodhimit. Përpara PLC-ve, impiantet 

prodhuese përdorën qark të bazuar në rele për të aktivizuar ngarkesa të ndryshme bazuar në 

mënyrën se si reletë ishin lidhur së bashku. Reletë ishin të kushtueshme, kërkonin 

mirëmbajtje të vazhdueshme dhe nuk mund të rikonfiguroheshin lehtësisht. Ndërsa PLC-të 



67 
 

morën përsipër këtë proces, ishte thelbësore të ruhej një ngjashmëri e sistemit të vjetër; 

Kështu, logjika e shkallëve u krijua si gjuha e parë e programimit PLC. 

Ladder Logic është etiketuar si e tillë sepse softueri është i vendosur në formën e një 

shkalle. Në anën e majtë, udhëzimet e logjikës së shkallëve vendosen si kushte, ndërsa ato në 

anën e djathtë janë instruksione që aktivizohen nëse plotësohen kushtet. Çdo shkallë e 

shkallës shtrihet nga e majta në të djathtë dhe ekzekutohet nga lart poshtë nga PLC.Siç u 

përmend më lart, logjika e shkallëve është jashtëzakonisht e popullarizuar në mesin e 

programuesve të PLC. Është e lehtë për t'u mësuar, imiton qarqet elektrike dhe është e lehtë 

për t'u zgjidhur pasi të vendoset. 

Të mësuarit e logjikës së shkallëve është zakonisht pika hyrëse në një karrierë në 

sistemet e kontrollit si programues PLC. Në këtë shembull, ne do të shqyrtojmë komponentët 

e logjikës së diagramit shkallë, do të mbulojmë parimet bazë dhe do të përshkruajmë se çfarë 

duhet për të zotëruar këtë gjuhë programimi. 

Ashtu si kompjuterët, PLC-të funksionojnë me sinjale binare; secili mund të vendoset 

në zero ose një. Në botën e programimit, ky lloj i të dhënave quhet boolean. Një boolean merr 

një bit të vetëm në memorie, mund të vendoset në 0 ose 1 dhe përdoret në shumicën e 

udhëzimeve bazë të PLC. PLC ekzekuton programin e ngarkuar në të një shkallë në një kohë. 

Ndërsa PLC fillon të përpunojë shkallën, lexon udhëzimet në të majtë dhe përcakton nëse 

logjika në atë anë të shkallës është vendosur në TRUE. Logjika vlerësohet në TRUE kur një 

rrymë hipotetike është në gjendje të kalojë përmes udhëzimeve. Secili udhëzim ka një sërë 

kushtesh që e bëjnë atë TRUE ose FALSE.Për qëllimin e këtij shembulli, ne do të fillojmë me 

dy nga udhëzimet më themelore në programimin ladder logic plc: Ekzaminoni nëse është 

mbyllur dhe Aktivizo daljen. 

Ekzaminoni nëse është e mbyllur [XIC] - Ky instruksion hyrës do të shikojë bitin e 

specifikuar logjik dhe do të vlerësojë kushtin në TRUE kur biti është vendosur në 1 (ose 

LARTË). Ndërsa biti është vendosur në 0 (ose LOË), instruksioni do të vlerësohet në 

FALSE. 

Aktivizo dalje [OTE] - Ky instruksion dalës do ta vendosë bitin e specifikuar në 1 

(ose LARTË) nëse kushtet e instruksionit të hyrjes janë TRUE. Nëse janë FALSE, udhëzimi 

Output Energize do ta vendosë bitin në 0 (ose LOË). 

Hapi 1 - Rryma hipotetike fillon të lëvizë nga e majta në të djathtë. 

Hapi 2 - Kur rryma hipotetike ndeshet me Udhëzimin XIC, ai kontrollon nëse kushti 

është E VËRTETË ose E FALSE. Nëse XIC është False, PLC e anulon këtë shkallë. 

Hapi 3 - Rryma hipotetike kalon në instruksionin tjetër. Përsërit hapin 2 derisa hapi të 

përfundojë. 

Hapi 4 - PLC lëviz në shkallën më poshtë. 



68 
 

 

Figura 70: Shembulli kur kushti nuk plotësohet 

Në shembullin e mësipërm, udhëzimi XIC është i lidhur me bitin "Condition1". 

Meqenëse biti është OFF (ose 0), rryma hipotetike ndalon në instruksion. 

 

Figura 71: Shembulli kur kushti plotësohet 

Në shembullin e mësipërm, udhëzimi XIC është i lidhur me bitin "Condition1". 

Meqenëse biti është ON (ose 1), rryma hipotetike lejohet të kalojë dhe shkon te Udhëzimi 

OTE. Udhëzimi OTE e vendos bitin "Energize1" në LARTË (ose 1). 

Tani që kemi parë një shembull bazë që ilustron se si është përfunduar ekzekutimi i 

një shkalle logjike të vetme shkalle, tani do të shohim degët e qarkut. Degët e qarkut krijojnë 

një mënyrë që rryma të kalojë nëpër një rrugë të ndryshme ndërsa shkalla ekzekutohet. 

Udhëzimet ekzekutohen në të njëjtën mënyrë, por tani duhet të analizojmë shtigje të 

ndryshme që mund të marrë rryma. 

 

Figura 72: Shembull programi me degë 

Shkalla e mësipërme ka shkallën kryesore dhe një degë që kërcen dy kushtet e para 

me një të 3-të. Le të analizojmë se çfarë po ndodh me ekzekutimin e Logic. 

Hapi 1 - Rryma hipotetike fillon në degën kryesore të shkallës. Ndërsa arrin 

"Condition 1", ai vlerëson Udhëzimin XIC. Udhëzimi XIC është TRUE dhe lejon që rryma të 

vazhdojë. 

Hapi 2 - Rryma hipotetike rrjedh në udhëzimin e ardhshëm XIC dhe përpiqet ta 

vlerësojë atë. Meqenëse "Condition 2" është vendosur në 0, Udhëzimi XIC vlerësohet në 

FALSE. Rryma është ndalur. 

Hapi 3 - Rryma hipotetike kthehet në degën e parë. Udhëzimi XIC i lidhur me bitin 

"Condition3" ekzekutohet. Meqenëse biti "Condition3" është i LARTË, XIC vlerësohet në 

TRUE. Të ardhurat aktuale. 
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Hapi 4 - Rryma arrin në udhëzimin OTE dhe e vendos bitin "Energize1" në ON (ose 

LARTË). 

Këtu është një shembull shumë më kompleks për t'u marrë parasysh. Nuk është e 

pazakontë të gjejmë qarqe të shumta të degëzuara në logjikën e shkallëve. 

 

Figura 73: Shembull i programi me diagram të shkallë me shumë degëzime 

Tani do të shohim një aplikim të thjeshtë të kontrollit së nivelit të ujit me një 

ndezje/ndalim automatik të motorit. Ne po zbatojmë këtë logjikë të thjeshtë me përdorimin e 

sensorit të ulët dhe të lartë i cili është i instaluar në rezervuarin e ujit. Ky rast është tregua në 

figurën më poshtë. 

 

Figura 74: Shembull i një sistemit për kontrollimin e rezervuarit të lëngut 

Nga figura më lartë, shohim se në sistem janë prezent dy sensorë. Sensori SENSOR1 

është sensor binar që jep informacion kur nivelit i lëngut ka rënë nën nivelin në të cilin 

ndodhet ky sensor. Poashtu, në tënjëjtën logjike, sensori SENSOR2 jep informacion kur 

nivelit i lëngut ka kaluar mbi nivelin në të cilin ndodhet ky sensori. Kërkesa është që kur 

reagon sensori SENSOR1, motori të aktivizohet, dhe të rrijë aktiv përderisa nuk reagon 

sensori SENSOR2. Bazuar në këtë, në këtëskenarë mund të paraqite tri rase: 

Rasti 1: Në rastin e parë, nuk ka ujë të pranishëm në rezervuar. Pra, sensori-1 dhe 

sensori-2 janë në statusin e tyre ideal. 



70 
 

Rasti 2: Në rastin e dytë, ka një sasi uji në rezervuar ose mund të themi se rezervuari i 

ujit është gjysmë i mbushur. Pra, në këtë rast sensor-1 zbulon se ka ujë brenda rezervuarit, 

por sensor-2 është në statusin e tij ideal. Nuk ka ujë në sensor-2. Kjo do të thotë që rezervuari 

nuk është i mbushur plotësisht me ujë. 

Rasti 3: Rasti i tretë tregon se rezervuari është i mbushur plotësisht me ujë. Ka ujë në 

sensor-1 dhe sensor-2. 

Si në rastin e parë ashtu edhe në rastin e dytë, duhet t'i japim motorit të mbetet i 

ndezur sepse rezervuari është i mbushur vetëm pjesërisht me ujë. Por në rastin e tretë, ne 

duhet të ndalojmë motorin sepse në këtë rast rezervuari është i mbushur plotësisht me ujë. 

Përkundër faktit që tekstualisht ky shembull mund të duket i komplikuar, në fakt logjika që 

realizon këtë problem është shumë e thjeshtë. Programi me diagram shkallë për këtë shembull 

është treguar në vijim. 

 

Figura 75: Programi që realizohen mbushjen dhe kontrollen e rezervuarit te lëngut 

Të marrim situatën kur në rezervuar nuk ka lëng. Kjo nënkupton qëgjendjes e 

SENSOR1 dhe SENSOR2 janë zero, dhe si rezultat kontaktet NC (normally closed) për të dy 

sensorët do jenë TRUE. Andaj rrjedha e sinjalit për këtësituatë është treguar në figurën më 

poshtë. 
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Figura 76: Rasti kur nuk ka lëng të rezervuar 

Nga figurë më lartë shohim se në degën e partë krijohet rruga për rrjedhën e sinjalit, 

andaj arrihet të ekzekutohet instruksioni {S}, është një SET instruksion, që bën aktivizimin e 

motorit, i cili fillon me mbushjen rezervuarit. 

Nëse tani jemi në situatën kur sensori i poshtëm ka reaguar, mirëpo jo edhe sensorit i 

sipërm, atëherë kontakti NO (ang. normally open) do ketë vlerën 1 për sensorin1 dhe 0 për 

sensorin2, kurse kontakti NC do ketë vlerën 0 për sensorin1 dhe 1 për sensorin2. Në këtë rast, 

rrjedha e sinjalitnëpër programin me diagram shkallëështë treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 77: Shembulli kur në rezervuar ka lëng po nuk është mbushur në tërësi 

Nga figura më lartë shohim se përsëri krijohet rryma për rrjedhën e sinjalit deri tek 

instruksioni {S}, që, ashtu si më herët, është SET instruksion që bën aktivizimin e motorit, 

dhe kështu mundëson që të ketë mbushje të rezervuarit.  

Tani po analizojmë situatën kur të dy sensorët të kenë reaguar. Pra kur niveli i lëngut 

të ketë arritur deri në nivelin në të cilin ndodhet sensori SENSOR2. Tani, kontakti NO për të 

dy sensorët ka vlerën 1 dhe kontakti NC për të dy sensorët ka vlerën 0. Andaj rrjedha e 

sinjalit nëpër programin me diagramin shkallë do jetë ashtu siç tregohet në figurën më poshtë. 
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Figura 78: Rasti kur të dy sensorët kanë reaguar 

Nga figura më lartë shohim se tani nuk krijohet asnjë rrugë për ekzekutimin e 

instruksionit {S}, mirëpo në shkallën e poshtme, shohim se krijohet rruga për ekzekutimin e 

instruksionit {R}. Ky është një RESET instruksion që bën çaktivizimin e motorit, dhe 

rrjedhimit ndalet mbushja e rezervuarit me lëng. 

Nga ky shembull i trajtuar mund tëvërejmë sa me lehtësi mund të shkruhen programet duke 

përdorur gjuhem me diagrame shkallë, për të bërë automatizimin e proceseve. Po ashtu vëreni 

se logjika e përdorur këtu është shumë e ngjashme me qarqet konvencionale me rele. 
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6 Analiza e linjës prodhuese/montuese FESTO MPS 
 

Linja e automatizuar FESTO MPS200 është një linjë modulare për prodhimin/montimin e 

produkteve të natyrave të ndryshme. Ashtu siç e kemi përmendur në pjesën e parë të këtij 

punimi, kjo linjë përbëhet prej disave moduleve të ndryshme që kanë funksionalitete të 

dedikuara, që janë një set i veprimeve të caktuara që aplikohen mbi komponentët e produktit 

përfundimtarë. Si rikujtim, po e përmendim që linja FESTO MPS200 që ne jemi duke e 

trajtuar, përbëhet prej këtyre moduleve: 

• Moduli i shpërndarjes (Distributing) 

• Moduli i testimit (Testing) 

• Moduli për kapje dhe vendosje (Pick & place) 

• Moduli për presim (Fluid muscle press) 

• Moduli për klasifikim/sortim (Sorting) 

Versione të ndryshme të linjave të automatizuara të FESTO MPS mund të përmbajnë 

numër të ndryshme të moduleve me funksione të veçanta. Lista e të gjitha moduleve të 

mundshme që mund të kenë linja FESTO MPS janë: 

• Shpërndarja 

• Testimi 

• Procesimi 

• Bartja 

• Pritja  

• Roboti 

• Montimi 

• Shpimi  

• Sortimi 

• Kapja & vendosja 

• Presimi 

• Ndarja 

• Ruajtja 

Përveç këtyre moduleve, pa marrë parasysh cili është konfiguracioni, duhet përmendur se 

të gjitha rastet është prezent edhe një qark sigurie, i cili shërben si kontrollues i kushteve të 

sigurisë para dhe gjatë punës sëlinjës. Në vijim do të analizojmë në detaje, strukturën, lidhjet, 

programimin dhe funksioneve të gjitha moduleve të linjës MPS200 që janë prezent ne 

laboratorin e Mekatronikës në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike. 

 

 

6.1 Moduli i shpërndarjes (ang. Distributing module) 
 

Stacioni shpërndarës është një pajisje ushqyese. Sipas DVI 3240, pajisjet e ushqimit 

përcaktohen si njësi që përmbushin funksionin e furnizimit, renditjes dhe ushqimit të 



74 
 

komponentëve. Përveç kësaj, pajisjet ushqyese mund të lehtësojnë klasifikimin e 

komponentëve sipas karakteristikave të ndryshme të klasifikimit (forma, pesha etj. e 

komponentëve). Ky modul është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 79: Moduli / stacioni për shpërndarje 

Funksioni i modulit për shpërndarje është: 

• Të bëjë ndarjen e pjesën punuese nga një rezervuarë 

• Të bëjë bartjen pjesët e punës me anë të një motori rrotullues duke përdorur një vegël 

(filxhan) thithëse 

Me pjesë punuese këtu po ju referohemi komponentëve me të cilat ky module ushqen 

pajisjet vijuese, që në fakt janë një komponentë e mundshme e produktit final. Kurse me 

rezervuar nënkuptojnë grupin e pjesëve punuese. 

Pjesët përbërë të këtij moduli janë: 

• Gypi për magazinim të pjesëve punuese 

• Moduli për kapje / bartje 

• Pllaka e profilit 

• Karroca 
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• Konsolla për kontroll 

• Pllaka me PLC 

Disa nga këto komponentë janë treguar në vijim. 

 

Figura 80: Gypi për magazinimi dhe moduli për kapje / bartje 

 

Figura 81: 1) Pllaka e profilit  3) karroca  6)konsolla e kontrollit 
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Stacioni i shpërndarjes ndan pjesët e punës nga moduli i magazinimit. Moduli i 

magazinimit mbanë deri në 8 pjesë pune. Niveli i mbushjes së gypit për magazinim të 

monitorohet me anë të një sensori optik reflektues (ang. through beam sensor). Një cilindër 

me veprim të dyfishtë i shtyn pjesët e punës individualisht. Moduli për kapje / bartje kap 

pjesën e punës të ndarë duke përdorur një filxhan thithës. Një ndërprerës me vakum 

kontrollon nëse një pjesë e punës është marrë. Krahu i njësisë së transferimit, i cili drejtohet 

nga një makinë rrotulluese, e përcjell pjesën e punës në pikën e transferimit të stacionit në 

rrjedhën e poshtme. 

Për të filluar punën ky module duhet që në gypin magazinues të ketë pjesë pune.  

Nëse plotësohet ky kusht, pozicioni fillestar i modulit do jetë i tillë që cilindri shtyrës do jetë i 

zgjatur, krahu rrotullues do jetë në pozicionin “magazine” dhe thithja me vakumështë 

joaktive. Më pas, sekuenca e punës së modulit do jetë: 

1. Makina rrotulluese rrotullohet në pozicionin "stacioni i poshtëm" nëse pjesët e 

punës identifikohen në magazinë dhe shtypet butoni START. 

2. Cilindri i nxjerrjes tërhiqet dhe shtyn një pjesë të punës jashtë karikatorit. 

3. Makina rrotulluese rrotullohet në pozicionin "magazine". 

4. Vakumi është i ndezur. Kur pjesa e punës mbahet mirë, kalon një ndërprerës me 

vakum. 

5. Cilindri i nxjerrjes avancon dhe liron pjesën e punës. 

6. Makina rrotulluese rrotullohet në pozicionin "stacioni në rrjedhën e poshtme". 

7. Vakumi është i fikur. 

8. Makina rrotulluese rrotullohet në pozicionin "magazine". 

Ky cikël i veprimeve përsëritet përderisa të ketë pjesë punuese në gypin e magazinimit. 

 

6.1.1 Komponentët e modulit për shpërndarje 
 

Sensorët e afërsisë (ang. proximity sensor) 

Sensorët e afërsisë përdoren për sensorin e pozicionit fundor të cilindrit. Sensori i 

afërsisë është i ndjeshëm ndaj një magneti të përhershëm të montuar në pistonin e 

cilindrit.Sensorët prezent në këtë modul janë treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 82: Sensorët e afërsisë së modulin e shpërndarjes 

Sensorët me reflektim optik (ang. through beam sensor) 

Sensori me reflektim përdoret për monitorimin e nivelit të mbushjes së magazinës. 

Një kabllo me fibër optike është e lidhur me një pajisje me fibër optike. Pajisja me fibër 

optike lëshon dritë infra të kuqe. Nëse në gypin magazinues ka pjesë, atëherë drita do 

reflektohet nga pjesët prezentë dhe si rezultat sensori jep informatës që në magazinë janë 

prezentë pjesët punuese. Ky sensorit është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 83: Sensori me foto reflektim në modulin e shpërndarjes 

Mikrondërprerësat (ang. micro switches) 

Mikroçelsat përdoren për sensorin e ndalimit të fundit të makinës rrotulluese (gjysmë 

rrotulluese). Mikroçelsat aktivizohen nga kamerat e rregullueshme të lëvizjes në boshtin e 

makinës rrotulluese. 

Ndërprerësit e vakumit 
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Ndërprerësi i vakumit përdoret për të zbuluar vakumin e pjesshëm në filxhanin e 

thithjes së vakumit. Nëse një pjesë e punës është marrë në mënyrë të sigurt, një sinjal dalës 

gjenerohet nga çelësi i vakumit. Ky sensor është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 84: Ndërprerësi i vakumit në modulin e shpërndarjes 

Valvulat njëkahore 

Valvulat e kontrollit të rrjedhës me një drejtim përdoren për të rregulluar shpejtësinë e 

rrjedhës së ajrit të shkarkimit me cilindra me veprim të dyfishtë. Në drejtim të kundërt, ajri 

rrjedh përmes valvulës së kthimit me rrjedhje të plotë të prerjes tërthore.Ajri i furnizimit të 

pakontrolluar dhe shkarkimi i kontrolluar e mbajnë pistonin midis jastëkëve të ajrit 

(përmirëson lëvizjen, edhe me ndryshime të ngarkesës). 

 

Figura 85: Valvulat njëkahore në modulin e shpërndarjes 

Vegla për thithje (filxhani thithës) 

Filxhani thithës është pjesë e krahut rrotullues në modulin për shpërndarje. Pasi të jetë 

vërtetuar se në gypin magazinues janë prezentë pjesët punuese, atëherë krahu rrotullues do të 

pozicionojë filxhanin thithës mbi pjesën punuese, ashtu që ajo pjesë të kapet dhe të ushqehet 

në modulin vijues. Kjo pjesë është treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 86: Mekanizmi i filxhanit thithës 

Cilindri pneumatik 

Cilindri pneumatik është pjesë e modulit për shpërndarje që ka për detyrë pozicionin e 

pjesës punuese në pozitë të përshtatshme për filxhanin thithës. Pra pasi të jetë vërtetuar që 

gypi magazinues është i mbushur me pjesë, atëherë aktivizohet cilindri pneumatik, që shtynë 

pjesën punuese nga gypi magazinues nëhapësirën e dedikuar ku do të vije filxhani thithës. Ky 

cilindër pneumatik është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 87: Cilindri pneumatik i modulit për shpërndarje 

 

6.1.2 Programi i punës 
 

Në fillim programi shikon nëse moduli është resetuar. Nëse nuk është resetuar, 

atëherë programi do thirr një subrutinë me emrin “reset”. Kjo përcakton pozitën fillestare të 

pjesëve të modulit. Nëse nuk ka pjesë punuese të vendosura na gypin magazinues, atëherë 

programi thirr subrutinën “magazine empty”, që i referohet situatës kur nuk ka pjesë punuese 

në magazinë. Mirëpo nëse ka pjesë punuese, atëherë programi do thirr hapat 11 deri në 16. 

Në fund të këtij cikli, programi kthehet në hapin 5. 

Hapi 1: Nëse treguesit (ang. flag) “Reset_OK” dhe “Init_Pos” janë aktiv, vazhdo me 

hapin 5. Nëse “Reset_OK” nuk është aktiv, shko tek subrutina “reset”. 

Hapi 2: Aktivizo dritën induktuese “Reset” dhe prit për tu shtypur butoni i resetit. 

Nëse butoni shtypet, vazhdo me hapin 3. 
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Hapi 3: Dërgo aktuatoret në pozicionin fillestarë dhe prit derisa këto pozicione të 

arrihen. Cilindri shtyhet duhet të jetë i zgjatuar, krahu rrotullues në duhet të jete ne pozicionin 

“magazine” dhe vakumi duhet te jete joaktiv. 

Hapi 4: Aktivizo treguesin (ang. flag) “Reset_OK”. Vazhdo me hapin 5 

Hapi 5: Kontrollohet kushtet për startim. Nëse “F_Start” nuk është aktiv, vazhdo me 

hapin 6. Nëse është aktiv vazhdo me hapin 7. 

Hapi 6: Aktivizo dritën treguese për start dhe prit që kushti “F_Start” të bëhet aktiv. 

Hapi 7: Prit derisa moduli vijues të jetë i gatshëm. 

Hapi 8: Lëvize krahun rrotullues tek pozita e modulit vijues. Prit derisa të arrihet kjo 

pozitë. Nëse cilindri shtytës është i zgjatuar, vazhdo me hapin 9. 

Hapi 9: Testohet gypi magazinues. Nëse në gyp ka pjesë punuese, vazhdo me hapin 

11. Nëse jo vazhdo me hapin 10. 

Hapi 10: Aktivizohet treguesit vizual që në gypin magazinues nuk ka pjesë punuese. 

Nëse gypi mbushet me pjesë punuese dhe më pas shtypet butoni start, atëherë vazhdo me 

hapin 11. 

Hapi 11: Nxirrni pjesën e punës (tërhiqni cilindrin e nxjerrjes) dhe prisni derisa pjesa e 

punës të nxirret. 

Hapi 12: Lëvizet krahu rrotullues në pozicionin “magazine” dhe pritet derisa ky 

pozicionit të arrihet dhe po ashtu që stacioni vijues i punës të jetë nëgjendje të gatshme. 

Hapi 13: Aktivizohet vakumi. Presim derisa të kapet pjesa punuese, dhe stacioni vijues 

të jetë i gatshëm. 

Hapi 14: Dërgoje pjesën punuese në stacionin vijues. 

Hapi 15: Ndalet vakumi dhe presim derisa pjesa punuese të jetë depozituar në stacionin 

vijues. Nëse ndërprerësi auto/manual është në pozicionin auto, atëherë vazhdohet me hapin 9. 

Në tëkundërtën vazhdohet me hapin 16. 

Hapi 16: Vendoset krahu rrotullues ne pozicionin “magazine”. Aktivizohet indikatori që 

ka përfunduar cikli dhe presim për veprimin e radhës. 

Të gjitha hyrjet, daljet dhe indikatorët e rëndësishëm për programimin e modulit 

tëshpërndarjes (por edhe të gjitha moduleve tjera) janë të definuara në listën e alokimeve, në 

software-in Festo FST. Kjo listë është treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 88: Lista e alokimeve 

Nga figura me lartë duhet vërejtur një kategorizimin i qëllimshëm qëështë bërë. Kjo 

vërehet në kolonën e partë. Shohim se 10 rreshtat e parë fillojnë me shkronjën O. Kjo 

nënkupton që këto janë dalje. P.sh., variabla _2M1 markohet si O0.1, që nënkupton është 

dalja e dytë në modulin e parë të PLC-së. Nga përshkrimi qëështë po në këtërresht vërejmë se 

kjo dalje bën aktivizimin e vakumit. 

Ngjashëm, 12 variablat pasuese fillojnë me shkronjën I, që nënkupton që janë hyrje në 

program. P.sh., variabla _2B1 markohet si I0.3, që nënkupton është hyrja e 4 në modulin 1 të 

PLC-së. Nga përshkrimi shohim se kjo hyrje aktivizohet kur krahu rrotullues të ketë hapur 

veglën punuese. 
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Variablat që fillojnë me F janë lokacione memorike tëbrendshme të PLC-së, kurse ato 

me T janë timerat. 

Implementimi i algoritmit të punës i treguar në hapat e mëhershëm është treguar në 

vijim. 

 
STEP 2 
 IF            N      Reset_OK       'Reset succesfully completed 
 THEN  SET            _P2            'Reset indicator light 
       JMP TO 3 
 IF                   Reset_OK       'Reset succesfully completed 
       AND            Init_Pos       'Distributing stat. i. initial pos. 
 THEN  JMP TO 5 
 
STEP 3 
 IF                   S4             'Reset button 
 THEN  RESET          _P2            'Reset indicator light 
       RESET          _P3            'Magazine empty indicator light 
       RESET          _1M1           'Ejecting cylinder push out ëorkpiece 
       SET            _3M1           'Sëivel drive to magazine 
       RESET          _3M2           'Sëivel drive to subsequent station 
       RESET          _2M1           'Vacuum on 
       RESET          _2M2           'Ejection impulse on 
 
STEP 4 
 IF                   Init_Pos       'Distributing stat. i. initial pos. 
 THEN  SET            Reset_OK       'Reset succesfully completed 
 
STEP 5 
 IF                   Init_Pos       'Distributing stat. i. initial pos. 
       AND            Reset_OK       'Reset succesfully completed 
 THEN                 NOP 
 
STEP 6 
 IF                   NOP 
 THEN  RESET          CycleEnd       'Cycle end 
 IF                   F_Start        'Start flag 
 THEN  JMP TO 7 
 
 IF            N      F_Start        'Start flag 
 THEN  SET            _P1            'Start indicator light 
 
STEP 6A 
 IF                   F_Start        'Start flag 
 THEN  RESET          _P1            'Start indicator light 
 
STEP 7 
 THEN  RESET          _P1            'Start indicator light 
 
STEP 8 
 IF                   IP_FI          'Doënstream station free 
 THEN  SET            _3M2           'Sëivel drive to subsequent station 
       RESET          _3M1           'Sëivel drive to magazine 
 
STEP 9 
 IF                   _3B2           'Sëivel drive i. pos. subsequ. stat. 
 THEN                 NOP 
 
STEP 10 
 IF                   _1B2           'Ejecting cylinder extended 
       AND     N      _B4            'Magazine empty 
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 THEN  JMP TO 11 
 IF                   _1B2           'Ejecting cylinder extended 
       AND            _B4            'Magazine empty 
 THEN  SET            _P3            'Magazine empty indicator light 
       SET            _P1            'Start indicator light 
 
STEP 10A 
 IF            N      _B4            'Magazine empty 
       AND            S1             'Start button 
 THEN                 NOP 
 
STEP 11 
 IF                   NOP 
 THEN  RESET          _P3            'Magazine empty indicator light 
       RESET          _P1            'Start indicator light 
       SET            _1M1           'Ejecting cylinder push out ëorkpiece 
 
STEP 12 
 IF                   _1B1           'Ejecting cylinder retractet 
 THEN  SET            _3M1           'Sëivel drive to magazine 
       RESET          _3M2           'Sëivel drive to subsequent station 
 
 
STEP 13 
 IF                   IP_FI          'Doënstream station free 
       AND            _3B1           'Sëivel drive in pos. magazine 
 THEN  RESET          _2M2           'Ejection impulse on 
       SET            _2M1           'Vacuum on 
       RESET          _1M1           'Ejecting cylinder push out ëorkpiece 
 
STEP 14 
 IF                   IP_FI          'Doënstream station free 
       AND            _2B1           'Ëorkpiece picked up 
       AND            _1B2           'Ejecting cylinder extended 
 THEN  RESET          _3M1           'Sëivel drive to magazine 
       SET            _3M2           'Sëivel drive to subsequent station 
 
STEP 15 
 IF                   _3B2           'Sëivel drive i. pos. subsequ. stat. 
 THEN  SET            _2M2           'Ejection impulse on 
       RESET          _2M1           'Vacuum on 
 
STEP 16 
 IF            N      _2B1           'Ëorkpiece picked up 
 THEN                 NOP 
 
STEP 16A 
 IF                   NOP 
 THEN  RESET          _3M2           'Sëivel drive to subsequent station 
       SET            _3M1           'Sëivel drive to magazine 
       RESET          _2M2           'Ejection impulse on 
       SET            CycleEnd       'Cycle end 
 
STEP 16B 
 IF                   _3B1           'Sëivel drive in pos. magazine 
 THEN  JMP TO 6 
 
 
 

Nga programi i treguar më lartë, shohim se gjuha e përdorur është teksti i strukturuar 

(Ang. structured text). Kjo gjuhë, kohëve të fundit ka është duke gjetur përdorim shumë të 

madh për shkak se asocion shumë me gjuhën programuese C, dhe po ashtu instruksionet që 
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përdoret për të realizuar veprime janë intiuitive. Mirëpo, përkundër ngjashmërisë, duhet 

theksuar se kjo gjuhë nuk është gjuhë e orientuar në objekte. 

 

6.2 Moduli i testimit (Ang. Testing station) 
 

Moduli i testimit është moduli tjetër që vijon pas modulit të shpërndarjes. Sipas 

standardit VDI2860, testimi, ashtu siçështë edhe tek matjet, është pjesë e funksionit të 

kontrollimit të karakteristikave të pjesëve punuese para se ato të pranove nga moduli dhe të 

barten tek modulet vijuese. Karakteristikat kryesore që teston nga modulet testuese janë: 

• Kontrollimi i disponeshmerisë 

• Kontrolli i formës 

• Kontrolli i dimensioneve 

• Kontrolli i ngjyrës  

• Kontrolli i peshës  

Në prodhimin e automatizuar, në kontrast me prodhimin manual, testimi merr një rol 

kyç. Në prodhimin manual, pjesët e hedhura mund të refuzohen menjëherë, ndërsa në 

produktin e automatizuar, pjesët e hedhura mund të çojnë në mosfunksionim të procesit të 

prodhimit ose në ndalimin e prodhimit. Funksioni i stacionit të testimit është: 

• për të përcaktuar karakteristikat materiale të një pjese të punës 

• për të kontrolluar lartësinë e pjesës së punës dhe 

• ose për të refuzuar një pjesë të punës ose për ta vënë atë në dispozicion në një 

stacion të mëpasshëm. 

Stacioni i testimit është i përbërë si më poshtë: 

• Moduli i njohjes 

• Moduli i ngritjes 

• Moduli i matjes 

• Moduli i rrëshqitjes me jastëk ajri 

• Moduli i rrëshqitjes  

• Pllaka e profilit 

• Karroca 

• Konsolla e kontrollit 

• Pllaka me PLC 

Stacioni i testimit është treguar në figurën me poshtë. 
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Figura 89: Stacioni i testimit 

Stacioni i testimit përcakton karakteristikat e pjesëve të punës të futura. Moduli i 

ndijimit identifikon ngjyrën e një pjese të punës dhe një sensor kapacitiv zbulon secilën pjesë 

të punës pavarësisht nga ngjyra. Një sensor difuziv identifikon pjesët metalike dhe të kuqe të 

punës. Pjesët e zeza të punës nuk zbulohen nga sensori difuz. Një sensor retroreflektues 

monitoron nëse zona e punës mbi mbajtësin e pjesës së punës është e lirë përpara se pjesa e 

punës të ngrihet nga moduli ngritës. Sensori analog i modulit matës përcakton lartësinë e 

pjesës së punës. Sinjali i daljes ose digjitalizohet nëpërmjet një krahasuesi me vlerë pragu të 

rregullueshëm ose mund të furnizohet në një PLC duke përdorur përpunimin e sinjalit analog 

nëpërmjet një blloku lidhjeje.Një cilindër linear drejton pjesët e duhura të punës në stacionin 

e rrjedhës së poshtme përmes rrëshqitjes së sipërme të jastëkëzuar me ajër. Pjesët e tjera të 

punës janë të renditura në rrëshqitjen e poshtme. 

Kushtet startuese janë: 

• Pjesa punueseështë në mbajtësin e pjesës punuese 

• Zona punuese është e lirë 

Pozicioni fillestar:  

• Cilindri ngritës është në pjesën e poshtme 

• Cilindri shtytës është i tërhequr  

• Rrëshqitësi me ajër është i ndalur 

Sekuenca e punës: 

• Përcaktohet ngjyra e materialit të pjesës punuese 

• Bëhet ngritja e cilindrit ngritës 

• Matet lartësia e pjesës punuese 
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Nëse testimi është OK: 

• Aktivizohet rrëshqitësi me ajër 

• Cilindri shtytës aktivizohet 

• Cilindri shtytës tërhiqet  

• Ndalet ajri në urën rrëshqitëse  

• Cilindri ngritës kthehet në pjesën e poshtme 

• Kthehet pozicioni fillestar  

Nëse testimi nuk është OK: 

• Cilindri ngritës kthehet ne pozicioni e poshtëm 

• Cilindri shtytës aktivizohet 

• Cilindri shtytës tërhiqet 

• Kthehet ne pozicionin fillestar  

 

6.2.1 Komponentët në stacionin e testimit 
 

Moduli i njohjes (ang. recognition module) 

Identifikimi i materialit ose i ngjyrës kryhet me anë të 2 sensorëve të afërsisë me dalje 

digjitale. Sensorët e afërsisë në fjalë janë një sensor afërsie kapacitiv dhe optik: 

• Sensori kapacitiv i afërsisë zbulon pjesët e punës argjendi, të kuqe dhe të zeza. 

• Sensori optik i afërsisë zbulon pjesët e punës argjendi dhe të kuqe. 

Një qark logjik lehtëson caktimin e karakteristikave argjend/kuqe ose të zezë në pjesët 

përkatëse të punës. Ky sensor është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 90: Sensori i njohjes 

Moduli i ngritjes (ang. lifting module) 

Pasi pjesët punuese të jenë testuar në modulin e njohjes, ato barten tek moduli i matjes 

me anë të modulit të ngritjes. Aktuatori  i përdorur është një cilindër ngritës pa shufër dhe një 

cilindër nxjerrjeje. Tubi lëvizës i ajrit të kompresuar dhe kabllot elektrike kalohen përmes 

udhëzuesit të kabllove. Ndjesimi i pozicionit fundor të cilindrave kryhet nga sensorë 
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magnetikë ose induktivë të afërsisë. Kjo pjesë e modulit të testimit është treguar në figurën 

më poshtë. 

 

Figura 91: Moduli i ngritjes 

Moduli i matjes 

Moduli i matjes përbëhet nga një sensor analog për matjen e lartësisë së pjesëve të 

punës. Parimi i funksionimit bazohet në një matës potencial linear me një trokitje të ndarësit 

të tensionit. Një amortizues i bashkangjitur ndikon në afrimin e pozicionit fundor me jastëk të 

cilindrit ngritës.Vlera e matur analoge mund të digjitalizohet nëpërmjet një krahasuesi me 

vlera pragu të rregullueshme (sinjal 0/1). Sinjali analog mund të furnizohet në një PLC duke 

përdorur përpunimin e sinjalit analog nëpërmjet bllokut të lidhjes. Kjo komponentëështë 

treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 92: Moduli i matjes 

Moduli i rrëshqitjes me ajër  

Moduli i rrëshqitjes me jastëk ajri përdoret për të transportuar pjesët e punës. 5 pjesë 

të punës mund të vendosen në rrëshqitjen me jastëk ajri nëse është vendosur tapa mekanike. 

Zbutja minimizon fërkimin midis pjesëve të punës dhe sipërfaqes së rrëshqitjes. Këndi i 

prirjes së rrëshqitjes është pafundësisht i rregullueshëm. Nëse stacioni i testimit funksionon 

duke përdorur një stacion në rrjedhën e poshtme, atëherë tapa mekanike në fund të rrëshqitjes 

me jastëk ajri duhet të rrotullohet me 180°. Lartësia dhe pjerrësia e rrëshqitjes me jastëk me 

ajër duhet të rregullohen në mënyrë që të sigurohet që pjesa e punës të rrëshqasë në mënyrë të 

sigurt në pozicionin e marrjes së stacionit në rrjedhën e poshtme. Kjo është treguar në figurën 

me poshtë. 

 

Figura 93: Moduli i rrëshqitjes me ajër 

 

6.2.2 Programi i punës 
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Pjesa fillestare e programit të punës së këtij moduli/stacionit është për të shikuar nëse 

janë plotësuar kushtet që stacioni të fillojë punën. Shikohet nëse stacioni është resetuar. Nëse 

nuk është resetuar, atëherë programi shkon nësubrutinën “Reset”. Nëse janë plotësuar kushtet 

për të filluar punën ky stacion, atëherë programi ekzekutohet sipas hapave të mëposhtëm. 

Hapi 1: Nëse bitat “reset_OK” dhe “Init_Pos” janë aktiv, vazhdo në hapin 6. Nëse biti 

“Reset_OK” nuk është aktiv, atëherë shko tek subrutina “reset”. 

Hapi 2: Aktivizo dritën treguese “Reset” dhe prit derisa të shtypet butoni për reset. Nëse 

shtypet butoni reset vazhdo me hapin 3. 

Hapi 3: Dërgo aktuatoret e modulit në pozitat e tyre fillestare dhe prit derisa të arrihen këto 

pozita. Pozitat fillestare janë: cilindri ngritës është në pozitën e ulur, cilindri shtytës është i 

tërhequr. 

Hapi 4: Shtyje pjesën punuese 

Hapi 5: Aktivizo bitin “reset_OK”. Vazhdo me hapin 6. 

Hapi 6: Shikohen kushtet startuese të sekuencës. Nëse biti “F_start” nuk është aktiv, vazhdo 

në hapin 7. Aktivizo dritën treguese “Start”. Nëse biti “F_start” është aktiv, vazhdo me hapin 

8. Presim derisa stacioni vijues të jetë i lirë. 

Hapi 7: Aktivizojmë dritën treguese “Start” dhe presim derisa kushti për të filluar (biti 

“F_Start”) të bëhet aktiv. 

Hapi 8: Caktohet nëse materiali punues është i zi apo jo i zi. Nëse kemi në disponim një pjesë 

punuese dhe barriera siguruese me drite është e lirë, dhe po ashtu nëse pjesa punuese është e 

zezë, atëherë vazhdo me hapin 9. Nëse kemi në disponim një pjesë punuese dhe barriera 

siguruese me drite është e lirë, por pjesa nuk është e zezë, atëherë vazhdo me hapin 10. 

Hapi 9: Ndale indikatorin që tregon llojin e materialit dhe po ashtu aktivizohet drita treguese 

(indikatori) që stacioni është i zënë. Vazhdo me hapin 11. 

Hapi 10: Aktivizo indikatorin e llojit të materialit dhe po ashtu aktivizohet indikatori që 

stacioni është i zënë. Vazhdo me hapin 11. 

Hapi 11: Aktivizohet cilindri ngritës dhe presim derisa të arrihet pozicioni i lartë. Vazhdo me 

hapin 12. 

Hapi 12: Matet lartësia e pjesës punuese. Varësisht nga rezultati kalohet në hapin 13 (lartësia 

OK dhe stacioni vijues i lirë) apo në hapin 16 (lartësia jo OK). 

Hapi 13: Shtyhet pjesa punuese dhe presim derisa timeri të ketë skaduar. 

Hapi 14: Aktivizohet rrëshqitësi me ajër. Nëse timeri ka skaduar apo pjesa punuese ka arritur 

në pjesën fundore, atëherë ndale rrëshqitësin me ajër. Vazhdo me hapin 15. 

Hapi 15: Ulim cilindrin ngritës dhe presim derisa të arrihet pozita e poshtme. Vazhdo me 

hapin 18. 

Hapi 16: Ulim cilindrin ngritës dhe presim derisa pozita e poshtë te arrihet. Vazhdo me hapin 

17. 
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Hapi 17: Shtyjmë pjesën punuese dhe presim derisa te skadojë timeri. 

Hapi 18: Kthese kushtet fillestare te punës dhe te gjitha modulet ne pozicionet fillestare te 

tyre.  

Të gjitha variablat e nevojshme, bitat, timerat dhe të gjitha resurset tjera që janë të 

nevojshme për realizimin e këtij cikli të punës duhet alokuar në projektin e punës që bëhet në 

software-in FEST FST. Alokimi i këtyre variablave është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 94: Lista e alokimeve për stacionin/modulin e testimit 
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Nga lista e mësipërme shohim se kemi të bëjmë më hyrje analoge, digjitale po edhe 

dalje analoge dhe digjitale. Po ashtu janë përdorur timer dhe bitat treguar (Ang. flags). 

Programi që realizon hapat e ciklit të punës është treguar në vijim. 

STEP 2 
 IF            N      Reset_OK       'Reset finished 
 THEN  SET            _P2            'Reset indicator light 
       JMP TO 3 
 IF                   Reset_OK       'Reset finished 
       AND            Init_Pos       'Testing station in initial position 
 THEN  JMP TO 7 
 
STEP 3 
 IF                   S4             'Reset button 
 THEN  RESET          _P2            'Reset indicator light 
       RESET          _P3            'Ind. light mat. 1: 0=bk 1=rd 1=si 
       RESET          _1M2           'Raise lifting cylinder 
       SET            _1M1           'Loëer lifting cylinder 
       RESET          _3M1           'air slide on  
       SET            IP_N_FO        'station occupied 
 
STEP 4 
 IF                   _1B2           'Lifting cylinder loëered 
 THEN  SET            Timer1 
ËITH         1.5s 
       SET            _2M1           'Extend ejecting cylinder 
 
STEP 5 
 IF            N      Timer1 
 THEN  RESET          _2M1           'Extend ejecting cylinder 
 
STEP 5a 
 IF                   Init_Pos       'Testing station in initial position 
 THEN  SET            Reset_OK       'Reset finished 
 
STEP 7 
 IF                   NOP 
 THEN  RESET          CycleEnd       'Cycle end 
 IF                   F_Start        'Start flag 
 THEN  JMP TO 8 
 
 IF            N      F_Start        'Start flag 
 THEN  SET            _P1            'Start indicator light 
 
STEP 7A 
 IF                   F_Start        'Start flag 
 THEN  RESET          _P1            'Start indicator light 
 
STEP 8 
 THEN  RESET          _P1            'Start indicator light 
       RESET          IP_N_FO        'station occupied 
 
STEP 9 
 IF                   Part_AV        'Ëorkpiece available 
       AND            B2             'not black ëorkpiece 
       AND     N      B4             'Safety light barrier 
 THEN  SET            _P3            'Ind. light mat. 1: 0=bk 1=rd 1=si 
       SET            Timer1 
ËITH         3s 
       SET            IP_N_FO        'station occupied 
       JMP TO 9A 
 IF                   Part_AV        'Ëorkpiece available 
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       AND     N      B2             'not black ëorkpiece 
       AND     N      B4             'Safety light barrier 
 THEN  RESET          _P3            'Ind. light mat. 1: 0=bk 1=rd 1=si 
       SET            Timer1 
ËITH         3s 
       SET            IP_N_FO        'station occupied 
       JMP TO 9A 
 
STEP 9A 
 IF            N      Timer1 
 THEN                 NOP 
 
STEP 10 
 IF                   Part_AV        'Workpiece available 
       AND     N      B4             'Safety light barrier 
 THEN  JMP TO 11 
 OTHRË RESET          IP_N_FO        'station occupied 
       JMP TO 9 
 
STEP 11 
 IF            N      Timer1 
 THEN  RESET          _P3            'Ind. light mat. 1: 0=bk 1=rd 1=si 
       SET            _1M2           'Raise lifting cylinder 
       RESET          _1M1           'Loëer lifting cylinder 
 
STEP 12 
 IF                   _1B1           'Lifting cylinder raised 
 THEN  SET            Timer1 
ËITH         2s 
 
STEP 13 
 IF                   IP_FI          'Downstream station free 
       AND            B5             'Workpiece height correct 
       AND     N      Timer1 
 THEN  SET            Timer1 
ËITH         1.5s 
       SET            _3M1           'air slide on  
       SET            _2M1           'Extend ejecting cylinder 
       JMP TO 14 
 IF            N      B5             'Workpiece height correct 
       AND     N      Timer1 
 THEN  SET            _1M1           'Lower lifting cylinder 
       RESET          _1M2           'Raise lifting cylinder 
       JMP TO 17 
 
STEP 14 
 IF            N      Timer1 
 THEN  RESET          _2M1           'Extend ejecting cylinder 
       SET            Timer1 
ËITH         3s 
 
 
STEP 15 
 IF            N      IP_FI          'Downstream station free 
       OR      N      Timer1 
 THEN  RESET          _3M1           'air slide on  
       SET            _1M1           'Lower lifting cylinder 
       RESET          _1M2           'Raise lifting cylinder 
 
STEP 15A 
 IF                   _1B2           'Lifting cylinder loëered 
 THEN  JMP TO 18 
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STEP 17 
 IF                   _1B2           'Lifting cylinder loëered 
 THEN  SET            Timer1 
ËITH         1.5s 
       SET            _2M1           'Extend ejecting cylinder 
 
STEP 17A 
 IF            N      Timer1 
 THEN  RESET          _2M1           'Extend ejecting cylinder 
       SET            CycleEnd       'Cycle end 
 
STEP 18 
 IF                   NOP 
 THEN  JMP TO 7 

 

 

6.3 Moduli për kapje dhe vendosje (Ang. pick & place) 
 

Stacioni për kapje dhe vendosje ka për detyrë kapjen dhe vendosjen e një pjesë punuese 

në një deponi (ang. housing) të një pjese punuese tjetër. Në rastin që ne kemi në shqyrtim, 

pjese punuese që vendoset mund të jetë një orë, njëtermometër apo një higrometër. Në 

sekuencë, detyra e stacionit për kapje dhe vendosje është: 

• Marrja e pjesëve punuese deponi (ang. housing work piece) 

• Ndalja e deponive 

• Vendosja e pjesës punuese në deponi 

• Ndarja e pjesëve punuese të kompletuara 

Komponentët përbërë së këtij moduli/stacioni janë: 

• Moduli për kapje dhe vendosje 

• Shiriti transportues 

• Moduli për rrëshqitje 

• Pllaka e profilit 

• Karroca 

• Konsolla e kontrollit 

• Pllaka me PLC 

Ky stacion punues është treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 95: Moduli/stacioni për kapje dhe vendosje 

Stacioni Pick&Place është i pajisur me një modul Pick&Place me dy boshte. 

Strehimet e pjesëve të punës të vendosura në transportues zbulohen nga sensori difuz. Pjesa e 

punës transportohet në ndarësin pneumatik në rripin transportues dhe zbulohet nga një sensor 

i dytë difuz. Moduli Pick&Place merr një futje të pjesës së punës nga rrëshqitja dhe e vendos 

atë në kutinë e pjesës së punës. Pjesa e plotë e punës (strehimi dhe futja) lëshohet nga ndarësi 

dhe transportohet deri në fund të rripit transportues. Një pengesë e lehtë zbulon pjesën e 

punës në fund të rripit transportues.  

Kushtet fillestare të punës janë: 

• Nuk ka pjesë punuese nëshiritin transportues 

• Rrëshqitësi i mbushur me pjesën punuese që do vendosen/insertohen. 

Pozicioni fillestarë: 

• Ndarësi është i zgjatuar 

• Shiriti transportues është i ndalur 

• Rrëshqitësi i vogël është i ndalur 

• Rrëshqitësi i vogël është i tërhequr  

• Vakumi është i ndalur 

 

Sekuenca e punës: 
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• Shiriti transportues aktivizohet nëse detektohet prezenca e një pjese punuese. Kjo 

pjesë punuese bartet deri tek ndarësi 

• Shiriti transportues ndalet kur pjesa punuese të jetë detektuar nga sensori difuziv që 

ndodhet para ndarësit 

• Pjesa punuese që insertohet kapet nga kapësja me vakum dhe vendoset në pjesën 

punuese deponi 

• Ndarësi kthehet ne pozitën e kundërt dhe aktivizohet shiriti transportues 

• Shiriti transportues ndalet pasi produkti i kompletuar të jetë detektuar që ka arritur në 

fundin e shiritit bartës 

 

6.3.1 Komponentët e modulit/stacionit Pick&Place 
 

Moduli Pick&Place 

Moduli Pick&Place është një pajisje për trajtimin pneumatik. Moduli bazohet në njësi 

precize të rrëshqitjes. Pozicionet fundore të rrëshqitjeve ndihen elektrikisht nëpërmjet 

sensorëve të afërsisë. Një filxhan thithës shakull mbledh futjet e pjesës së punës. 

Drejtpërsëdrejti te kupa e thithjes së shakullit është montuar një filtër vakum për të 

parandaluar që grimcat e papastërtive të arrijnë te gjeneratori i vakumit. Detyra e kësaj 

komponentë të stacionit është kapja e pjesën që vendosen, më anë të një filxhani me vakum, 

dhe vendosja e tyre në pjesën punuese deponi për të kompletuar kështu pjesët përbërëse të 

produktit përfundimtarë. Kjo komponentëështë treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 96: Komponenta për Pick&Place tënjësive vendosëse 

Shiriti transportues 

Moduli i shiritit transportues përdoret për transportimin dhe mbajtjen e pjesëve të 

punës. Pjesët e punës në fillim të shiritit transportues, përpara ndarësit dhe në fund të shiritit 

transportues zbulohen me anë të sensorëve optikë me kabllo me fibra optike. Shiriti 

transportues drejtohet nga një motor DC me reduktorë. Pjesët e punës në dalje mund të 

ndalen ose të ndahen me anë të një ndarësi të aktivizuar nga solenoid. Ndjesimi i pozicionit 

fundor të ndarësit kryhet me anë të sensorëve induktivë. Kjo komponentë e stacionit është 

treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 97: Shiriti transportues 

Moduli i rrëshqitjes 

Moduli i rrëshqitjes përdoret për të transportuar ose ruajtur pjesët e punës. Ky modul 

mund të aplikohet në mënyrë universale falë pjerrësisë dhe lartësisë së tij të rregullueshme në 

mënyrë të ndryshueshme. 6 futje të pjesëve të punës mund të vendosen në rrëshqitje. Roli i 

këtij moduli është që të mbajë pjesët punuese që do të vendoset, dhe pasi të jetë detektuar 

prezenca e pjesës punuese deponi, atëherë ky modul furnizon pjesën Pick&Place me orë, 

termometër apo higrometër, që do vendosën në pjesën punuese që ndodhet në shiritin 

transportues. Kjo komponentëështë treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 98: Moduli i rrëshqitjes 

 

6.3.2 Programi i punës 
 

Rroli i stacionit Pick&Place është vendosja e një pjesë të punës në një pjesë tjetër të 

punës. Pra një far formë mundëson montimin e produktit. Është i vetmi stacion i punës i cili 

ka dy lloje të pjesëve punuese, andaj dhe funksioni i këtij stacioni është më karakteristik se 

stacionet tjera. Në fillim programi kontrollon nëse stacioni është resetuar ndonjëherë. Nëse 

stacioni nuk është resetuar ende (biti Reset_OK = 0-sinjal) programi alternohet me pjesën e 

programit "reset". Nëse një pjesë e punës është e disponueshme në rripin transportues, ai 

transportohet në pozicionin e përpunimit. Pastaj bëhet një futje e pjesës së punës. Pjesa e 

montuar transportohet deri në fund të transportuesit. Sekuenca e punës së stacionit 

Pick&Place është treguar në vijim. 

Hapi 1: Nëse bitat “Reset_OK” dhe “Init_Pos” janë aktiv, vazhdo me hapin 5.  Nëse jo, 

vazhdo në subrutitnën “Reset” 

Hapi 2: Aktivizojmë indikatorit (dritën indikuese) “reset” dhe presim derisa të shtypet butoni 

për reset. Nëse shtypet butoni për reset, atëherë vazhdojmë në hapin 3. 

Hapi 3: Dërgojmë aktuatorët ne pozicionet e tyre fillestare, dhe presim derisa këto pozicioni 

të arrihen.  Pozicionet fillestare janë: rrëshqitësi i vogël është i tërhequr dhe i ngritur. 

Hapi 4: Aktivizojmëbitin “Reset_OK”. Vazhdojmë me hapin 5. 

Hapi 5: Testohen kushtet fillestare. Nëse bitit “F_Start” nuk është aktiv, atëherë vazhdojmë 

me hapin 6.  Nëse bitit “F_Start” është aktiv, atëherë vazhdojmë me hapin 7: Presim derisa 

stacioni vijues të jetë i lirë. 

Hapi 6: Aktivizojmëindikatorin “Start” dhe presim derisa bitit “F_Start” të bëhet aktiv. 



99 
 

Hapi 7: Presim derisa stacioni vijues të jetë i lirë. 

Hapi 8: Timeri i sigurisë: Presim 3 sekonda dhe më pas aktivizojmë treguesin që ky stacion 

është i zënë. 

Hapi 9: Aktivizojmë shiritin transportues dhe presim derisa pjesa punuese të arrijnë në 

pozicionin ku mund të manipulohet. Kjo detektohet me anë të një sensori difuziv të 

prezencës. 

Hapi 10: Aktivizojmë shiritin derisa të arrihet pozicioni i fundëm. 

Hapi 11: Aktivizohet treguesi që nuk ka pjese punuese për vendosje. Vendosim rrëshqitësin e 

vogël ne pozitën e poshtme dhe presim derisa kjo pozitë të arrihet. 

Hapi 12: Aktivizohet vakumi dhe presim për 1 sekond. Nësevakumiështë aktivizuar me 

sukses shkojmë në kapin 14, nëse jo shkojmë ne hapin 13. 

Hapi 13: Aktivizohet indikatorit “start” dhe “rrëshqitësi i zbrazët” dhe presim derisa ky 

njoftim të pranohet. 

Hapi 14: Ngrisim rrëshqitësin e vogël në pozicionin e lartë dhe presim derisa të arrihet kjo 

pozitë. 

Hapi 15: Ngjatojmë rrëshqitësin e vogël dhe presim derisa të zgjatohet plotësisht.  

Hapi 16: Ulim rrëshqitësin e vogël 

Hapi 17: Ndalin vakumin dhe presim 1 sekond. 

Hapi 18: Tërheqim rrëshqitësin e vogël dhe presim derisa rrëshqitësi te jetë i lirë. 

Hapi 19: Aktivizohet shiriti transportues, tërhiqet ndarësi dhe presim derisa pjesa punuese të 

arrijnë në pozitën fundore. 

Hapi 20: Transportohet pjesa punuese në dalje 

Hapi 21: Aktivizohet bitit që një cikël i punës ka përfunduar. 

Ashtu si edhe në rastet e stacioneve tjera, edhe këtu, të gjitha variablat, bitat dhe 

resurset tjera që janë të nevojshme për të realizuar një cikël të punës fillimisht duhet alokuar 

në software-in FEST FST. Për rastin e stacionit Pick&Place, alokimet e bëra janë treguar në 

figurën më poshtë. 
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Figura 99: Lista e alokimeve për stacionin Pick&Place 

Pra edhe këtu mund tëvërejmë natyra e njëjta të variablave të alokuara sikurse edhe në 

stacionet paraprake. Natyrisht destinimi tani mund të jetë i ndryshëm, por metodologjia e 

punës është e njëjta. Përveç variablave që janë kritike për sistem, siç janëgjendjet e sensorëve 

dhe pozicionet e detektuara të pjesëve punuese, pjesë e alokimit janë edhe timerët për qëllime 

të indikimit por edhe për qëllime të kontrollimit të kohëzgjatjes së një cikli. Programi që 

realizon sekuencës e një ciklit të përshkruar me hapat e mëhershëm është treguar në vijim. 
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STEP 2 
 IF            N      Reset_OK       'Reset succesfully completed 
 THEN  SET            _P2            'Reset indicator light 
       JMP TO 3 
 IF                   Reset_OK       'Reset succesfully completed 
       AND            Init_Pos       'Pick&Place stat. i. initial pos. 
 THEN  JMP TO 5 
 
STEP 3 
 IF                   S4             'Reset button 
 THEN  RESET          _P2            'Reset indicator light 
       RESET          _P3            'slide empty 
       RESET          _K1            'Conveyor motor on 
       SET            _1M1           'Retract mini-slide 
       RESET          _1M2           'Extend mini-slide 
       RESET          _2M1           'Move mini-slide doënëards 
       RESET          _3M1           'Vacuum on 
       SET            _4M1           'Extend separator 
 
 
STEP 4 
 IF                   Init_Pos       'Pick&Place stat. i. initial pos. 
 THEN  SET            Reset_OK       'Reset succesfully completed 
 
STEP 5 
 IF                   Reset_OK       'Reset succesfully completed 
 THEN                 NOP 
 
STEP 6 
 IF                   NOP 
 THEN  RESET          CycleEnd       'Cycle end 
 IF                   F_Start        'Start flag 
 THEN  JMP TO 7 
 
 IF            N      F_Start        'Start flag 
 THEN  SET            _P1            'Start indicator light 
 
STEP 6A 
 IF                   F_Start        'Start flag 
 THEN  RESET          _P1            'Start indicator light 
 
STEP 7 
 THEN  RESET          _P1            'Start indicator light 
       RESET          IP_N_FO        'Station occupied 
 
STEP 8 
 IF                   Part_AV        'Part available 
 THEN  SET            IP_N_FO        'Station occupied 
       SET            Timer1 
ËITH         3s 
 
STEP 9 
 IF            N      Timer1 
 THEN  SET            _K1            'Conveyor motor on 
 
STEP 10 
 IF                   B1             'Workpiece at processing position 
 THEN  SET            Timer1 
ËITH         1s 
 
 
STEP 11 
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 IF            N      Timer1 
 THEN                 NOP 
 
STEP 11A 
 THEN  RESET          _K1            'Conveyor motor on 
       SET            _2M1           'Move mini-slide doënëards 
       RESET          _P1            'Start indicator light 
       RESET          _P3            'slide empty 
       SET            Timer1 
ËITH         1s 
 
STEP 12 
 IF            N      Timer1 
 THEN  SET            _3M1           'Vacuum on 
       SET            Timer1 
ËITH         1s 
 
STEP 12A 
 IF            N      Timer1 
       AND     N      _3B1           'Workpiece picked up 
 THEN  JMP TO 13 
 IF            N      Timer1 
       AND            _3B1           'Workpiece picked up 
 THEN  JMP TO 14 
 
STEP 13 
 THEN  SET            _P1            'Start indicator light 
       RESET          _3M1           'Vacuum on 
       RESET          _2M1           'Move mini-slide doënëards 
       SET            _P3            'slide empty 
 IF                   S1             'Start button 
 THEN  JMP TO 11A 
 
STEP 14 
 THEN  RESET          _2M1           'Move mini-slide doënëards 
 
STEP 15 
 IF                   _2B1           'Mini-slide up 
 THEN  SET            _1M2           'Extend mini-slide 
       RESET          _1M1           'Retract mini-slide 
 
STEP 16 
 IF                   _1B2           'Mini-slide extended 
 THEN  SET            _2M1           'Move mini-slide doënëards 
       SET            Timer1 
ËITH         0.1s 
 
STEP 17 
 IF            N      Timer1 
 THEN  RESET          _3M1           'Vacuum on 
       RESET          _2M1           'Move mini-slide doënëards 
       SET            Timer1 
ËITH         2s 
 
STEP 18 
 IF            N      Timer1 
 THEN  RESET          _1M2           'Extend mini-slide 
       SET            _1M1           'Retract mini-slide 
 
STEP 19 
 IF                   IP_FI          'Downstream station free 
       AND            _1B1           'Mini-slide retracted 
 THEN  SET            _K1            'Conveyor motor on 
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       RESET          _4M1           'Extend separator 
 
STEP 20 
 IF            N      B2             'No workpiece at conveyor end 
 THEN  SET            _4M1           'Extend separator 
       SET            Timer1 
ËITH         3s 
 
STEP 21 
 IF            N      Timer1 
 THEN  RESET          _K1            'Conveyor motor on 
 
STEP 22 
 IF                   B2             'No workpiece at conveyor end 
 THEN  SET            CycleEnd       'Cycle end 
 
 
STEP 22A 
 IF                   NOP 
 THEN  JMP TO 6 
 
 
 
 

6.4 Moduli për presim (ang. Fluidic muscle press) 
 

Stacioni paraprak, stacioni Pick&Place, kishte për qëllim vendosjen e një pjese 

tjetërpunuese në një pjesë punuese deponi. Më saktësisht, bën vendosjes e orës, termometrit 

apo higrometrit në një kapak që do shërbej si mbajtës i këtij instrumenti matës. Mirëpo kjo 

vendosje edhe nuk është e shtrënguar apo forcuar fizikisht. Shtrëngimi fizik i këtyre dy 

pjesëve punuese tani është detyrë e stacionit për presim. Ky shtrëngim mundësohet me anë 

një prese fluidike e cila aktivizohet në rastin kur kushtet startuese të punës së këtij stacioni 

janë plotësuar. Forca e shtypjes monitorohet dhe shfaqet nga një sensor analog presioni. 

Shpejtësia dhe thellësia e shtypjes mund të vendosen si manualisht - nëpërmjet valvulës së 

kontrollit të rrjedhës dhe rregullatorit të presionit - dhe elektronikisht me rregullatorin 

proporcional të presionit. Ky modul/stacion është treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 100: Moduli/stacioni i presimit 

Komponentët përbërë të këtij stacioni janë: 

• Moduli i presimit 

• Moduli për ndërrim me rrotullim 

• Pllaka e profilit 

• Karroca 

• Konsolla e kontrollit 

• Pllaka me PLC 

 

Parakushtet startuese për këtë modul janë: 

• Kapësja është e lirë dhe ende nuk ka kapur ndonjë pjesë punuese 

 

Pozicioni fillestar: 

• Ngasësi linear është i tërhequr 

• Ngasësi rrotullues është në pozicionin e modulit paraprak 

• Muskuli fluidik është në pozicion e ngritur 

Sekuenca e punës: 
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• Nëse është detektuar një pjesën punuese në kapëse, dhe po ashtuështë shtypur butoni 

START, atëherë pjesa punuese kapet nga kapësja me cilindër. 

• Pjesa punuese e kapur rrotullohet për 90° deri tek presa 

• Bëhet presimi nga muskuli fluidik (nga presa) 

• Pjesa punuese rrotullohet edhe për 90° tjera 

• Ngasësi linearë zgjatohet, ashtu që pjesa punuese të jetë në pozicion për tu ushqyer tek 

moduli/stacioni vijues 

• Lirohet kapësja e cila ende është duke e mbajtur pjesën punuese 

• Tërhiqet prapa ngasësi linearë 

• Ngasësi linearë kthehet ne pozicion fillestar (në pozicioni e modulit paraprak) 

Duhet theksuar se në fakt tani pjesa punuese paraqet produktit përfundimtarë. Pra pasi të jetë 

bërë presimi, kemi arritur në formën përfundimtarë të produktit që ofron kjo linjë. 

6.4.1 Komponentët e modulit të presimit 
 

Moduli rrotullues/linear për ndërrim 

Ky modul në fakt në vetëështë një manipulator robotik me një shkallë lirie rrotulluese që në 

pjesën fundore ka një kapëse. Qëllimi i kësaj komponentë është kapja e produktit që duhet 

presuar dhe vendosja e saj në pozicioni të ndryshme. Pozicionet që ky modul ka janë: 

• Pozita 𝟎° që paraqet pozicionin fillestarë ku bëhet kapja e produktit që duhet presuar 

• Pozita 𝟗𝟎°, që paraqet pozitën e vendosjes së produktit para presës (apo muskulit fluidik) 

• Pozicioni 𝟏𝟖𝟎° që paraqet pozitën e vendosjes së produktit për furnizimin në 

modulin/stacionin vijues. 

Kjo komponentët e modulit të presimit është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 101: Moduli linearë/rrotullues për ndërrim 
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Presa pneumatike (muskuli fluidik) 

Moduli i presës pneumatike bën shtypjen/presimit e orës, termometrit apo higrometrit 

nëkapakun mbajtës/deponues. Thellësia e shtypjes varet nga presioni i furnizimit të muskulit 

fluid. Presioni i furnizimit monitorohet dhe shfaqet nga një sensor presioni. Shpejtësia e 

shtypjes është e rregullueshme. Është e mundur të kontrolloni modulin me dorë ose me anë të 

një PLC. Më rastin e kontrollit manual, presioni paracaktohet me anë të një rregulluesi 

presioni. Shpejtësia e presës kontrollohet me anë të kontrollit të rrjedhës së ajrit të furnizimit. 

Sensori i presionit gjeneron një sinjal dalës binar kur arrihet presioni i paracaktuar i 

ndërrimit. Kurse në e kontrollit automatik (me PLC), presioni dhe shpejtësia e shtypjes 

paracaktohen me anë të një rregullatori proporcional të presionit. Sensori i presionit jep një 

sinjal dalës analog. Sinjalet analoge furnizohen në një terminal të veçantë për t'u lidhur me 

kutinë e Simulimit ose një PLC me një modul analog. Kjo komponentëështë treguar në 

figurën më poshtë. 

 

Figura 102: Presa pneumatike (muskuli fluidik) 
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6.4.2 Programi i punës 
 

Në fillim programi kontrollon nëse stacioni është resetuar ndonjëherë. Nëse stacioni 

nuk është resetuar ende (biti Reset_OK = 0-sinjal) programi alternohet në pjesën e programit 

"reset". Nëse asnjë pjesë nuk është e disponueshme në pikën e shkëmbimit, disku rrotullues e 

transporton atë në pozicionin e përpunimit, ai shtypet dhe më pas transportohet në stacionin 

vijues. Sekuenca e punës së këtij stacioni është treguar nëvijim. 

Hapi 1: Nëse bitat “Reset_OK “ dhe “Init_Pos” janë aktiv, vazhdo me hapin 5. Në 

tëkundërtën shko tek subrutina “reset”. 

Hapi 2: Aktivizo indikatorin (dritën induktuese) “reset” dhe presim derisa butoni për reset të 

shtypet. Nëse ky buton shtypet, vazhdo me hapin 3. 

Hapi 3: Dërgojmë aktuatoret në pozicionet e tyre fillestare dhe presim derisa këto pozicion të 

arrihen. Pozicionet fillestare janë: ngasësi lineare ne pozicion e stacionit paraprak dhe ngasësi 

rrotullues ne pozicionin e stacionit paraprak. 

Hapi 4: Dërgojmë aktuatoret në pozicionet e tyre fillestare dhe presim derisa këto pozicion të 

arrihen. Pozicionet fillestare janë: ngasësi lineare ne pozicion e stacionit paraprak dhe ngasësi 

rrotullues ne pozicionin e stacionit paraprak. 

Hapi 5: Aktivizojmë bitin Reset_OK. Vazhdojmë me hapin 6. 

Hapi 6: Testohen kushtet fillestare. Nëse bitit “F_Start” nuk është aktiv, atëherë vazhdojmë 

me hapin 7.  Nëse bitit “F_Start” është aktiv, atëherë vazhdojmë me hapin 8: Presim derisa 

stacioni vijues të jetë i lirë. 

Hapi 7: Aktivizojmë indikatorin “Start” dhe presim derisa bitit “F_Start” të bëhet aktiv. 

Hapi 8: Ndalim bitin që tregon se stacioni është i zëne dhe presim derisa ne hyrje te modulit 

të vije një pjesë punuese. 

Hapi 9: Timeri i sigurisë: Presim 3 sekonda dhe më pas aktivizojmë bitin që tregon që 

stacioni është i zënë. 

Hapi 10: Mbyllim kapësen dhe presin 1 sekondë. 

Hapi 11: Rrotullojmë krahun robotik deri në pozitën ku pjesa ndodhet para presës pneumatike 

dhe presim derisa te arrihet ky pozicion. 

Hapi 12: Presim 1 sekondë. 

Hapi 13: Aktivizojmë presionin në presën pneumatike 

Hapi 14: Bëjmë presimin për 1 sekondë 

Hapi 15: Krahu rrotullues tani rrotullohet për në pozicion ku dërgon produktin (pjesën 

punues) për në stacionin vijues. Presim derisa të arrihet ky pozicion 

Hapi 16: Ngasësi linearë zgjatohet për ta dërguar produktin në pozicion të kapshëm për 

stacionin vijues. 

Hapi 17: Hapet kapësja 
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Hapi 18: Krahu rrotullues kthehet në pozicion për të kapur pjesë tjetër punuese që vije në 

hyrje të stacionit. Presim derisa ky pozicion të arrihet. 

Hapi 19: Aktivizohet biti që tregon se cikli i punës ka përfunduar. 

Natyrisht, për ta ditur në çdo moment stadin e punës në të cilën ndodhet stacioni 

punues, ashtu si edhe në rastet parapake, duhet alokuar variabla gjendjet e të cilat nëçdo 

moment ndryshojnë. Përdorimi i këtyre bitëve ndihmës, por edhe ruajtja e gjendjes se 

sensorët dhe përdorimi i timerave të sigurisë, bëhet duhet alokuar resurset më anë të 

software-it FESTO FST. Për rastin e stacionit te presimit, alokimet e bëra janë treguar në 

figurën më poshtë. 
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Figura 103: Lista e alokimeve për modulin/stacionin e presimit 

Natyra e variablave të përdorur pra është e njëjtë sikurse në rastet e moduleve 

praraprak. Numri i variablave të përdorura mund të ndërrojë në varësi të kompleksitetit të 

modulit. Sa më shumë sensorë, sa më shumëgjendjeneper të cilat mund të kalojë moduli, aq 

më shumë hapësirë dhe variabla duhet alokuar. 

Realizimi i programit është treguar në vijim. 
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STEP 2 
 IF            N      Reset_OK       'Reset succesfully completed 
 THEN  SET            _P2            'Reset indicator light 
       JMP TO 3 
 IF                   Reset_OK       'Reset succesfully completed 
       AND            Init_Pos       'FluidMusclePre stat. i. initial pos. 
 THEN  JMP TO 5 
 
STEP 3 
 IF                   S4             'Reset button 
 THEN  RESET          _P2            'Reset indicator light 
       RESET          _1M1           'Close gripper 
       RESET          _4M1           'Pressure to FluidicMuscle 
       SET            _2M1           'Linear drive to upstream station 
       RESET          _2M2           'Linear drive to doënstream station 
 
STEP 4 
 IF                   _2B1           'Linear drive at upstream station 
 THEN  SET            _3M1           'Rotary drive to upstream station 
       RESET          _3M2           'Rotary drive to processing position 
       RESET          _3M3           'Rotary drive to doënstream station 
 
STEP 5 
 IF                   Init_Pos       'FluidMusclePre stat. i. initial pos. 
 THEN  SET            Reset_OK       'Reset succesfully completed 
 
STEP 6 
 IF                   Reset_OK       'Reset succesfully completed 
 THEN                 NOP 
 
STEP 7 
 IF                   NOP 
 THEN  RESET          CycleEnd       'Cycle end 
 IF                   F_Start        'Start flag 
 THEN  JMP TO 8 
 
 IF            N      F_Start        'Start flag 
 THEN  SET            _P1            'Start indicator light 
 
STEP 7A 
 IF                   F_Start        'Start flag 
 THEN  RESET          _P1            'Start indicator light 
 
STEP 8 
 THEN  RESET          _P1            'Start indicator light 
       RESET          IP_N_FO        'Station occupied 
 
STEP 9 
 IF                   Part_AV        'Part available 
 THEN  SET            IP_N_FO        'Station occupied 
       SET            Timer1 
ËITH         3s 
 
STEP 10 
 IF            N      Timer1 
 THEN  SET            _1M1           'Close gripper 
       SET            Timer1 
ËITH         1s 
 
STEP 11 
 IF            N      Timer1 
 THEN  RESET          _3M1           'Rotary drive to upstream station 
       SET            _3M2           'Rotary drive to processing position 
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       RESET          _3M3           'Rotary drive to doënstream station 
 
STEP 12 
 IF                   _3B2           'Rotary drive at processing position 
 THEN  SET            Timer1 
ËITH         1s 
 
STEP 13 
 IF            N      Timer1 
 THEN  SET            _4M1           'Pressure to FluidicMuscle 
 
STEP 14 
 IF                   _4B1           'Pressure reached 
 THEN  RESET          _4M1           'Pressure to FluidicMuscle 
       SET            Timer1 
ËITH         1s 
 
STEP 15 
 IF            N      Timer1 
 THEN  RESET          _3M1           'Rotary drive to upstream station 
       RESET          _3M2           'Rotary drive to processing position 
       SET            _3M3           'Rotary drive to doënstream station 
 
STEP 16 
 IF                   IP_FI          'Downstream station free 
       AND            _3B3           'Rotary drive at doënstream station 
 THEN  SET            _2M2           'Linear drive to doënstream station 
       RESET          _2M1           'Linear drive to upstream station 
 
STEP 17 
 IF                   _2B2           'Linear drive at doënstream station 
 THEN  RESET          _1M1           'Close gripper 
       SET            Timer1 
ËITH         1s 
 
STEP 18 
 IF            N      Timer1 
       AND       ( N  Part_AV        'Part available 
       OR      N      IP_FI     )    'Downstream station free 
 THEN  RESET          _2M2           'Linear drive to doënstream station 
       SET            _2M1           'Linear drive to upstream station 
 
STEP 19 
 IF                   _2B1           'Linear drive at upstream station 
 THEN  SET            _3M1           'Rotary drive to upstream station 
       RESET          _3M2           'Rotary drive to processing position 
       RESET          _3M3           'Rotary drive to doënstream station 
 
STEP 20 
 IF                   _3B1           'Rotary drive at upstream station 
 THEN  SET            CycleEnd       'Cycle end 
 
STEP 20A 
 IF                   NOP 
 THEN  JMP TO 7 
 
 
 

6.5 Moduli për sortim (ang. Sorting station) 
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Në rastin e linjës tëcilën në e kemi në shqyrtim, stacioni i sortimit është stacionit i 

fundit ilinjës. Hyrje në këtë stacion janë produktet nëformën përfundimtare të tyre dhe qëllimi 

është vetëm sortimi, apo ndarja, sipas një kriteri.Sipas VDI 2860, renditja është pjesë e 

funksionit të trajtimit të ndryshimit të madhësive. Seksioni i shiritit transportues mund të 

degëzohet për sortim, ku degët e ndryshme të sortimit ndërrohen në varësi të pjesës së punës. 

Pjesët e punës duhet të vazhdojnë individualisht në mënyrë që të mos dëmtojnë funksionet e 

ndërrimit të degëve. Në stacionin e sortimit, pjesët simbolike të punës renditen sipas 

materialit dhe ngjyrës. Cilindrat pneumatikë të montuar renditen sipas ngjyrës dhe materialit. 

Stacioni i sortimit në linjës të cilën ne kemi në shqyrtim, është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 104: Moduli/stacioni i sortimit 

Stacioni i sortimit i rendit pjesët e punës nëpërmjet 3 rrëshqitjeve. Një sensor 

difuzivdetektonproduktet e futura në fillim të shiritit transportues. Karakteristikat e 

produkteve (e zezë, e kuqe, argjend) zbulohen nga sensorët dhe produktet renditen në 

rrëshqitësit e duhur nëpërmjet degëve. Degët lëvizen me anë të cilindrave me goditje të 

shkurtër duke përdorur një mekanizëm kthimi. Niveli i mbushjes sërrëshqitëseve monitorohet 

me një sensor fotoreflektiv. 

Pjesët përbërë të stacionit/modulit të sortimit janë: 

• Moduli i sortimit me shirit 

• Moduli i rrëshqitëseve 
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• Pllaka e profilit 

• Karroca 

• Konsolla e kontrollit 

• Pllaka me PLC 

Parakushtet për punën e stacionit të sortimit janë: 

• Produkti të jenë në hyrje të modulit 

Pozicioni fillestarë: 

• Ndaluesi të jetë i shtyrë 

• Dega 1 e tërhequr 

• Dega 2 e tërhequr 

• Shiriti transportues i ndalur 

6.5.1 Komponentët e stacionit/modulit për sortim 
 

Moduli i shiritit transportues 

Moduli transportues përdoret për të transportuar dhe nxjerrë pjesët e punës. Dy degë 

materiale mund të ndërrohen me anë të cilindrave të bashkangjitur me goditje të shkurtër, ku 

pjesët e punës mund të renditen sipas karakteristikave ose llojit të tyre. Drejtimi i 

transportuesit të klasifikimit funksionon me anë të një motori DC me reduktorë. Një sensor 

difuziv zbulon nëse një pjesë e punës është e disponueshme në fillim të transportuesit. Kjo 

bën që cikli i programit të fillojë dhe të ndizet disku i transportuesit të renditjes. Pjesa e punës 

ndalohet me anë të një tape pneumatike. Një sensor i përhapur identifikon ngjyrën e pjesës së 

punës (të kuqe ose të zezë). Pjesët e punës metalike zbulohen nëpërmjet një sensori induktiv 

të afërsisë. Në varësi të pjesës së punës të përcaktuar, aktivizohen degët përkatëse të 

materialit. Pasi një pjesë e punës lëshohet nga tapa, ajo më pas transportohet në rrëshqitjen e 

duhur. Kjo komponentë është treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 105: Moduli i shiritit transportues 

Moduli i rrëshqitëseve 

Moduli i rrëshqitjes përdoret për të transportuar ose ruajtur pjesët e punës. Ky modul 

mund të aplikohet në mënyrë universale falë pjerrësisë dhe lartësisë së tij të rregullueshme në 

mënyrë të ndryshueshme. Një modul i trefishtë rrëshqitës përdoret në stacionin e renditjes. 

Pjesët e punës që vijnë nga moduli i transportuesit ruhen në modulin e rrëshqitjes. Një sensor 

retroreflektues monitoron nivelin e mbushjes së rrëshqitjeve. Kjo është treguar në figurën në 

vijim. 

 

Figura 106: Moduli i rrëshqitëseve 
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6.5.2 Programi i punës 
 

Në fillim programi kontrollon nëse stacioni është resetuar ndonjëherë. Nëse stacioni 

nuk është resetuar ende (flamuri Reset_OK = 0-sinjal) programi alternohet në rrugën e 

programit "reset". Nëse një pjesë e punës vendoset në fillim të rripit transportues, ajo 

identifikohet. Në varësi të rezultatit të identifikimit, pjesa e punës transportohet në një nga tre 

rrëshqitjet. Sekuenca e ekzekutimi të programit të punës është treguar në vijim. 

Hapi 1: Nëse bitat “Reset_OK” dhe “Init_Pos” janë aktiv, vazhdojmë me hapin 5. Nëse jo, 

shkojmë tek subrutina “reset”. 

Hapi 2: Aktivizohet indikatori i resetit dhe presim derisa butoni i resetit të jetë shtypur. Kur 

ky buton shtypet, atëherë vazhdojmë me hapin 3. 

Hapi 3: Vendoset aktuatoret në pozicionet e tyre fillestare dhe presim derisa këto pozicione të 

arrihen. Pozicionet fillestare janë: ndalet shiriti transportues, tërhiqen ndarësit, ndaluesi 

zgjatohet dhe vendoset bitit që tregoni që stacioni është i zënë. 

Hapi 4: Aktivizohet biti “Reset_OK”. Vazhdojmë me hapin 5. 

Hapi 5: Testohen kushtet fillestare. Nëse bitit “F_Start” nuk është aktiv, atëherë vazhdojmë 

me hapin 6.  Nëse bitit “F_Start” është aktiv, atëherë vazhdojmë me hapin 7: Presim derisa 

stacioni vijues të jetë i lirë. 

Hapi 6: Aktivizohet indikatori për  start dhe presim derisa biti “F_Start” të bëhet aktiv. 

Hapi 7: Testohet nëse ndonjëri nga rrëshqitësit është i mbushur. Nëse po vazhdojmë me hapin 

8. Në të kundërtën vazhdojmë me hapin 10. 

Hapi 8: Testojmë nëse rrëshqitësit është i mbushur dhe po ashtu nëse bartja ka përfunduar. Në 

këtë rast timeri Delay1 merret parasysh për tëshikuar nëse bartja ka përfunduar. 

Hapi 9: Nëse rrëshqitësi është i mbushur atëherë aktivizojmë daljen që tregon se stacioni 

është i zënë dhe po ashtu aktivizojmë bitët “P_Start” dhe “P_Slide” dhe presim derisa të 

konfirmohen. 

Hapi 10: Reset bitit që tregon se stacioni është i zënë dhe presim derisa produkti të jetë i 

disponueshem në hyrje të modulit/stacionit.  

Hapi 11: Aktivizojmëbitin që tregon se stacioni është i zënë dhe aktivojmë shiritin 

transportues për 3 sekonda, ashtu që produkti të arrije deri tek ndaluesi/stopuesi. 

Hapi 12: Behet identifikimi i produktit sipas ngjyrës/materialit (koha për identifikim është 2 

sekonda). 

Hapi 13: Sortohet produkti. Varësisht nga rezultati i identifikimit bëhet dërgimi i produktit 

tek rrëshqitësi përkatës. 

Hapi 14: Produkti i kuq: Aktivizojmë ndarësin 1 dhe presim derisa ndarësi të zgjatohet. 
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Hapi 15: Produkti i kuq: Tërheqim ndarësin dhe presim derisa produkti të vendoset në 

rrëshqitës. 

Hapi 16: Produkti argjend: Aktivizojmë ndarësin 2 dhe presim derisa ndarësi të zgjatohet. 

Hapi 17: Tërheqim ndarësin dhe presim derisa produkti të vendoset në rrëshqitës. 

Hapi 18: Produkti i zi: Tërhiqen ndarësit dhe presim derisa produkti të vendoset në rrëshqitës. 

Hapi 19: Vendosim aktuatoret ne pozicionin fillestar dhe aktivizojmë biti “Cycle_End” që 

tregon se një cikël i punës ka përfunduar.  Reset biti që tregon se stacioni është i zënë. 

Variablat, timerat dhe resurset tjera programore të përdorur për implemtinimin e kësaj 

sekuence të punës janë treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 107: Lista e alokimeve për modulin/stacionin e sortimit 

Nga lista e alokimeve të bëra shohim se natyra e variablave dhe objekteve të përdorur 

janë të ngjashme sikurse në rastin e moduleve paraprak. Implmentimi i kësaj sekuence të 

punës përmes gjuhës programuese tëtekstit të strukturuar është treguar në vijim. 
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STEP 2 
 IF            N      Reset_OK       'Reset succesfully completed 
 THEN  SET            _P2            'Reset indicator light 
       JMP TO 3 
 IF                   Reset_OK       'Reset succesfully completed 
       AND            Init_Pos       'Sorting station in initial position 
 THEN  JMP TO 6 
 
STEP 3 
 IF                   S4             'Reset button 
 THEN  RESET          _P2            'Reset indicator light 
       RESET          _P3            'Slide full indicator light 
       RESET          _K1            'belt motor on 
       RESET          _2M1           'Extend sëitch 2 
       RESET          _1M1           'Extend sëitch 1 
       RESET          _3M1           'Retract stopper 
       SET            IP_N_FO        'station occupied 
 
STEP 4 
 IF                   Init_Pos       'Sorting station in initial position 
 THEN  SET            Reset_OK       'Reset succesfully completed 
 
STEP 6 
 IF                   NOP 
 THEN  RESET          CycleEnd       'Cycle end 
       SET            IP_N_FO        'station occupied 
 IF                   F_Start        'Start flag 
 THEN  JMP TO 7 
 
 IF            N      F_Start        'Start flag 
 THEN  SET            _P1            'Start indicator light 
 
STEP 6A 
 IF                   F_Start        'Start flag 
 THEN  RESET          _P1            'Start indicator light 
 
STEP 7 
 IF                   NOP 
 THEN  RESET          _P1            'Start indicator light 
       RESET          _P3            'Slide full indicator light 
 IF            N      B4             'Slide full 
 THEN  JMP TO 10 
 
 IF                   B4             'Slide full 
 THEN  SET            Timer1 
ËITH         1s 
 
STEP 8 
 IF            N      Timer1 
       AND     N      B4             'Slide full 
 THEN  JMP TO 7 
 IF            N      Timer1 
       AND            B4             'Slide full 
 THEN  SET            IP_N_FO        'station occupied 
       SET            _P3            'Slide full indicator light 
       SET            _P1            'Start indicator light 
 
STEP 9 
 IF                   S1             'Start button 
 THEN  RESET          _P1            'Start indicator light 
       JMP TO 7 
 
STEP 10 
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 IF                   NOP 
 THEN  RESET          IP_N_FO        'station occupied 
 
STEP 11 
 IF                   Part_AV        'Part available 
 THEN  SET            IP_N_FO        'station occupied 
       SET            _K1            'belt motor on 
       SET            Timer1 
ËITH         3s 
 
STEP 12 
 IF            N      Timer1 
       AND     N      Part_AV        'Part available 
 THEN  SET            Timer1 
ËITH         2s 
 
STEP 13 
 IF            N      B2             'Metallic ëorkpiece 
       AND            B3             'Workpiece not black 
 THEN  SET            _1M1           'Extend sëitch 1 
       JMP TO 15 
 IF                   B2             'Metallic ëorkpiece 
 THEN  SET            _2M1           'Extend sëitch 2 
       JMP TO 17 
 IF            N      B2             'Metallic ëorkpiece 
       AND     N      B3             'Workpiece not black 
 THEN  JMP TO 18 
 
STEP 15 
 IF                   _1B2           'Switch 1 extended 
 THEN  SET            _3M1           'Retract stopper 
       JMP TO 19 
 
STEP 17 
 IF                   _2B2           'Switch 2 extended 
 THEN  SET            _3M1           'Retract stopper 
       JMP TO 19 
 
STEP 18 
 IF                   NOP 
 THEN  SET            _3M1           'Retract stopper 
 
STEP 19 
 IF                   B4             'Slide full 
 THEN  RESET          _K1            'belt motor on 
       RESET          _2M1           'Extend sëitch 2 
       SET            CycleEnd       'Cycle end 
       RESET          _1M1           'Extend sëitch 1 
       RESET          _3M1           'Retract stopper 
 
STEP  
 IF                   _2B1           'Switch 2 retracted 
       AND            _1B1           'Switch 1 retracted 
 THEN  JMP TO 6 
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6.6 Komunikimet mes moduleve/stacioneve 
 

Gjatë interpretimit të programit që ka secili modul, kemi parë se një nga hapat e 

rëndësishëm për modulet është markimi i qartë i gjendjes se vetë modulit, por edhe marrja e 

informatës për gjendjen e modulit vijues, ngase mbi atëgjendje më pas ndikohet rrjedha e 

programit të një moduli tjetër. P.sh., në hapat e programit për të gjitha modulit kemi parë se 

në kohën kur moduli është duke manipuluar me produktit final, apo me pjesë të punës së atij 

produkti, atëherë në një hap të caktuar aktivizohej një bit që tregonte se moduli është i zënë. 

Në fakt, nëse lexojmëfjalë për fjalë definimin e hapave, shohim se aty thuhet që aktivizohet 

dalja e cila tregon se moduli është i zënë. Pra në fakt modulit aktivizon një dalje të caktuar 

digjitale, e cilat është indikatorë e gjendjes sëmodulit. Kjo mundësohet përmes transmiterëve 

dhe pranuesve opto elektrik që janë të vendosur në skaje të moduleve. Këta sensorët janë 

treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 108: Sensoret optik për komunikim mes moduleve/stacioneve 

Këta sensorë vijnë si set i një pranuesi dhe një dërguesi. Gjendja e stacionit aktual i 

bartet stacionit vijës përmes dërguesit, kurse gjendja e modulit paraprak lexohet përmes 

pranuesit. Pozicioni i këtyre sensorëve nëpër modulin/stacionin për presimështë treguar në 

figurën më poshtë. 

 

Figura 109: Pozicionet e moduleve për komunikim mes moduleve 
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Nëse tani i kthehemi kodit që implementonte programin e punës së modulit për presin, 

shohim se pjesa e cila bën aktivizimin e kësaj dalje, që tregon për gjendjes e zënë të modulit 

është në hapin 9. Kjo është treguar e markuar në kodin më poshtë. 

 

Ngjashëm, para se pjesa të furnizohet nga stacioni aktual në stacionin vijues, fillimisht 

kontrollohet nëse gjendja e stacionit vijues është e lirë. Modaliteti i kontrollit të kësaj 

informate është shumë i thjeshtë. Kontrollohet vetëm një bit i cili paraqet gjendjen e sensorit 

optik pranues. Kodi që implementon këtë kontroll për rastin e modulit të presimit është 

treguar i markuar në kodin më poshtë. 

 

 

Nga kodi më lartë, shohim se para se krahu rrotullues të vendoset në pozicionin për të 

furnizuar pjesën në stacionin vijues, fillimisht kontrollohet se a është i lirë/gatshëm për punë 

ky stacion. 

Nga ky diskutim duhet nxjerrë konkludimin se koordinimi i veprimeve në fakt paraqet 

hapin themeltar në qasjen moduleve të linjave të përpunimit/prodhimit/montimit, por në 

tënjëjtën kohë duhet vlerësuar faktin se zgjidhja e këtij problemi, në rastin tonë, është 

realizuar mjaft lehtë. 

 

6.7 PLC-ja dhe modulet përcjellëve të linjës FEST MPS 
 

Sa i përket PLC-ve, karakteristikave të tyre, mënyrës së programimit dhe detaleve 

tjera, kemi diskutuar në kapitullin paraprak. Tani atë diskutim do e konkretizojmë për rastin 

që ne e kemi në shqyrtim.  

PLC-ja dhe modulet që janë tëpërdorura për secilin modul të linjës MPS janë të gjitha 

të njëjta. Kjo ngase PLC-ja dhe modulet përcjellëve janë të zgjedhura në formë të tillë që të 

ofrojnë infrastrukturën e nevojshme për të përpunuar të gjitha llojet standarde të sinjaleve që 

mund të paraqiten tek këto module. Fjala është për sinjalet hyrëse analoge dhe digjitale por 

edhe ato dalëve analoge dhe digjitale. Si shembull për trajtim po marrim rastin e 

infrastrukturës së modulit për testim. PLC-ja dhe modulet e përdorura, mund të shikohen 

përmes software-it FESTO FST, ku në projektin e modulit përkatës duhet zgjedhur opsionin 

IO Configuration. Kjo është treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 110: Zgjedhja e konfigurimit për infrastrukturën e modulit/stacionit 

Zgjedhja e këtij opsioni mundëson që të hapet një dritare në të cilën tregohen PLC-ja 

e përdorur, dhe po ashtu modulet tjera që janë pjesë e bus-it sistemorë. Për rastin e linjës së 

testimit, kjo është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 111: Infrastruktura e modulit/stacionit të testimit 

Nga figura më lartë shohim se modulet e përdorura janë: 
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• Kontrolleri kryesorë FEC 

• 2 Module me nga 8 hyrje digjitale dhe 8 dalje digjitale 

• 1 modul me 2 hyrja analoge 

• 1 modul me 2 dalje analoge 

 

PLC-ja specifike qëështë përdorur, në rastin e linjës tonë, është FESTO CPX-CEC-C1. Kjo 

PLC është treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 112: PLC-ja FESTO CPX-CEC-C1 

Protokollet e komunikimit që ofron kjo PLC janë: 

• CODESYS LEVEL 2 

• Easy IP 

• Modbus TCP 

• TCP/IP 

Gjuhet me anë të cilave mund të shkruhen programet për këtë PLC janë: 

• Sequential flow chart (SFC) 

• Instruction list 

• Ladder diagram 

• Structured text 

Nga trajtimi në pjesët e mëhershme të këtij kapitulli, kemi parë që programi i punës, për 

të gjitha modulet, është i implemetuar përmes gjuhës programuese me tekst të strukturuar 

(ang. structured text). Duhet theksuar se e njëjta linjë, pra FESTO MPS, mund të vije në disa 

lloje të ndryshme. Ka lloje të linjës ku automatika e përdorur (pra PLC-të), janë të llojit 

SIEMENS, dhe mund të jenë të programuara me anë të blloqeve apo diagrameve shkallë. 

Mirëpo ne jemi duke shqyrtuar linjës të cilën ne e kemi në dispozicion, andaj i gjithë 

diskutimi do jetë për këtë linjë specifike. 

Nga konfigurimi i treguar më herët, shohim se po ashtu pjesë e infrastrukturës janë edhe 

modulet për zgjerim të hyrje daljeve digjitale dhe analoge. Më specifikisht, në rastin e linjës 

tonë MPS 200, modulet zgjeruese të përdorura janë të llojit CPX-AB-8-KL-4POL. Janë 
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gjithsej dy të tillë të përdorur në secilin modul/stacion. Ky modul është treguar në figurën më 

poshtë. 

 

Figura 113: Moduli zgjerues CPX-AB-8-KL-4POL 

Ky modul ka dy terminale ku mund të bëhen lidhjes e sensorëve dhe aktuatorëve në 

të, dhe janë të organizuara në 4 grupe me nga katër lidhje. Për secilin grup është një terminale 

i përbashkët. Natyra e sinjaleve që mund të lidhjen në këtë modul janë hyrje apo dalje 

analoge dhe digjitale. Pra është pikërisht në këtë modul ku janë të lidhur të gjithë sensorët 

dhe aktuatorët që janë pjesë e modulit të testimit. Sa për të ilustruar këtë rast, në vijim kemi 

paraqitur skemat e lidhjeve që janë bërë për rastin e modulit të testimit. 

 

Figura 114: Skema 1 e lidhjeve për stacionin e testimit 
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Figura 115: Skema 2 e lidhjeve për stacionin e testimit 

 

Figura 116: Skema 3 e lidhjeve për stacionin e testimit 

 

6.8 Panelet e komandimit manual 
 

Secili nga modulet/stacionet e linjës MPS 200, përveç modit automatik, janë 

tëpajisura edhe me një panel specifik që mundëson kontrollin manual të procesit. Ky panel i 

kontrollit është treguar në figurën më poshtë. 
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Figura 117: Paneli për komandim manual të punës së modulit 

Konsolla/panelie/i kontrollit lejon funksionimin e thjeshtë të stacionit MPS. Nëse 

konsolla e kontrollit përdoret për disa stacione të kombinuara, panelet e komunikimit lejojnë 

shkëmbimin transparent të sinjaleve shtesë dhe informacionit ndërmjet stacioneve. Paneli i 

kontrollit ka një tastierë membranore. Paneli i kontrollit është i lidhur me një kontrollues 

nëpërmjet SysLink. Paneli i kontrollit lejon që të lidhen deri në 16 hyrje dhe 16 dalje 

funksionimi. Sinjalet nga butonat, çelësat, llambat e sinjalit, hyrjet dhe daljet e lira janë të 

disponueshme në terminalet shtesë. Paneli i kontrollit përbëhet nga elementët e mëposhtëm të 

kontrollit: 

• 3 butona 

• START me LED, normalisht i hapur 

• STOP, normalisht i mbyllur dhe 

• RESET me LED, normalisht i hapur 

• 1 aktivizues kyç AUTO/MAN 

• 2 drita treguese Q1 dhe Q2, funksioni i përcaktuar nga përdoruesi/programi 

Për komunikimin opsional I/O të stacioneve MPS, disponohen 4 hyrje dhe 4 dalje në prizat e 

sigurisë 4 mm. 

Komunikimi me modulin/stacionin paraprak bëhet përmes: 

• Inputet: I4, I5 

• Outputet: Q4, Q5 

• Toka: GND 

Komunikimi me modulin/stacionin vijues bëhet përmes: 

• Outputet: Q6, Q7 

• Inputet: I6, I7 

• Toka: GND 
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6.9 Cikli i punës 
 

Për të masur një ide më konkrete lidhur me kohe që i duhet moduleve të ndryshme për 

t’i procesuar pjesët punuese nga fillimi deri tek produkti final i montuar, në vijim kemi 

treguar disa incizime të bëra për disa cikle të punës. 

 

Figura 118: Koha e ciklit të punës për 20 matje: 

Nga figura më lartë mund të vërehet se cikli i punës mund të varjijojë. Ky variacion 

rrjedhe si rezultat i dy faktorëve: llojit të ndryshim të ngjyrës/materiali të pjesëve punues dhe 

niveli i presionit. Për shkak se disa pjesë punuese e kanë rrëshqitësin e vendosjes më afër, 

natyrisht koha e ciklit do jetë më e vogël, kurse për ato që deponohen më larg, koha do jetë 

më e gjatë. Po ashtu, niveli i presionit të ajrit është ndikues në kohen e ciklit. Nëse presioni i 

ajrit është në nivelin 5.5 deri ne 6.5 bar, dinamika e linjës është ajo e pritura dhe koha e një 

cikli është shumë më konsistente. Kjo mund të vërehet nga matjet 15 deri 18, në të cilat matje 

presioni ka qene fiks 6bar. Mirëpo me rënien e presionit, moduli i presës pneumatike bëhet 

stopues i tërë linjës fatkeqësisht. Kjo ngase në mënyrën se si është realizuar algoritmi i punës, 

nëse nuk arrihet presioni që pret presa pneumatike, atëherë procesi do ngecë derisa presioni të 

arrijë vlerën e kërkuar, dhe kjo pa dhënë ndonjëlajmërim qoftë audio apo vizual. Duhet 

theksuar se matjet e mësipërme janë bërë ashtu qëështë maturë koha sa i duhet një produkti 

nga moduli i parë deri tek moduli i fundit. Nëse krahasim e kësaj kohe tani e bëjmë në atë 

formë që tani në linjë vendosim paralelisht disa produkte të përpunohen në tënjëjtën kohë, 

atëherë mund të vërehet efekti i përmirësimit të përformancës. Kjo është treguar në figurën 

më poshtë. 

Nga figura më poshtë mund të shohim një përmirësim drastik të kohës së punës, 

pikërisht për shkak tëparalelizmit të veprimeve të module. Natyrisht një paralelizëm i tillë 

vije në me koston e koordinimit të mirë të veprimeve mes të moduleve. Në stadin aktual, linja 

është mjaft mirë e koordinuar, me lëshimin e vetëm që është vërejtur nevoja e një sistemi 
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monitorimi dhe njoftimi të nivelit të presionit të ajrit. Po ashtu, në modulin e parë, në 

modulin e shpërndarjes, sekuenca e veprimeve mund të reduktohet ende ashtu që edhe 

kostoja e konsumit energjetik po edhe koha e punës të mund të minimizohen. 

 

Figura 119: Cikli i punës për prodhim sekuencial dhe paralel 
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7 Propozimet për zgjerime/ndryshime ne linjës FESTO MPS 
 

Në këtë kapitull do të ofrojmë disa propozime me qellim të përmirësimit të punës së 

përgjithshme të linjës FETSO MPS. Këto propozime do të jetë tënatyrës së ndryshimit të 

programit ekzistues të moduleve të veçanta, por edhe propozime për futjen e 

pajisjeveshestënëpër modulet specifike me qëllim të përmirësimit tëpërgjithshëm të kualiteti 

të linjës. Natyrisht, është e kuptueshme që zgjedhja e pajisjeve ekzistuese dhe programi 

ekzistues në këtëlinjëështë i filturar përmes një procesi të balancit të kualiteti të punës dhe 

kostos së përgjithshme të linjës, mirëpo nga aspekti teknik do të ofrojmë disa propozime që 

potencialisht mund tëpërmirësojnë linjën. 

 

7.2 Elementet e sigurisë 
 

Një pjesë e rëndësishme të gjitha linjave, qofshim ato modulare apo tradicionale, 

ështëelementi i sigurisë. Kjo sidomos ka impakt tëvençat në linjat industriale të 

prodhimit/përpunimi.t Në rastin e linjës MPS, ekziston një mekanizëm i ofrimit të nivelit të 

sigurisë, mirëpo vetëm përmes taserave/ndërprerësve. Pra në stadin aktual qëështë linja, 

qarku emergjent i sigurisë do të aktivizohen vetëm nëse shtypet butonat STOP apo shtypen 

butona EMERGENCY STOP. Duhet pranuar që kjo është një qasje tradicionale e ofrimit të 

sigurisë, mirëpo që nuk përfshinë situata tjera të rrezikshme që mund të krijohen gjatë 

operimit të linjës. Andaj, në vijë me këtë konstatim, propozimi ynëështë që secili module të 

jetë i pajisur më një perde drite/optike, e cila do të mundësonte detektimit e pranisë së 

objekteve brenda hapësirës punuese. Detektimi i çfarëdo objekti nga jashtë që futet brenda 

hapësirës punuese të modulit, do të ishte informatë që menjëherë stopon punën e modulit, 

duke evituar kështu krijimin e ndonjë situate që mund të jetë potencialisht e rrezikshme. Në 

vijim do flasim për parimin e punës sëperdes optike. 

Perdet optike të sigurisë përdorin një sërë rrezesh fotoelektrike për të ndjerë ndërhyrjen 

në një plan zbulimi, duke ofruar mbrojtje ku një proces mund të kërkojë qasje të hapur dhe të 

shpeshtë. Perdet e tipit 4 / Kategoria 4 arrijnë tolerancë të lartë ndaj gabimeve përmes 

tepricës/monitorimit, kanë një fushë shikimi më të ngushtë dhe për këtë arsye janë më pak të 

ndjeshme ndaj qarqeve të shkurtra optike. Parimi bazik i punës është treguar në figurën më 

poshtë. 

 

Figura 120: Perdet optike të sigurisë me rezolucion të ndryshëm 
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Disa nga aplikimet e perdeve optike të sigurisë në industri janë ilustruar në figurën në 

vazhdim. 

 

Figura 121: Aplikimi i perdeve optike të sigurisë 

Ngjashëm si në rastet e ilustruar më lartë, propozimi ynëështë që pjesët e modulit të 

cilat janë më së lehti të qasshme, të jenë të mbuluara me perde optike të sigurisë. Për nga 

natyra e sinjaleve që duhet përpunuar, ashtu që të inkorporohen nëprogramin e PLC-së, 

perdet optike paraqesin hyrje digjitale. Në të shumtën e rasteve, ky sinjal digjital do ketë 

vlerën logjike 1 në rastet kur perdja nuk ka detektuar praninë e ndonjë objekti. Në rastin kur 

kemi një objekt që futet nga jashtë në hapësirën e punës, atëherë ky sistem sensorik do kthejë 

para vleren logjike 0, e cilat duhet përpunuar më tutje ashtu që puna e modulit/stacionit të 

ndalet. Po marrim rastin e modulit të presimit. Kjo ngase këtu kemi më së shumti 

pjesëlëvizëse por edhe për faktin se kemi një presëpneumatike e cila potencialisht mund te 

jetë e rrezikshme nëse nuk jemi të kujdesshëm. Programi ekzistues për kontrollin e qarkut 

tësigurisë është treguar në kodin më poshtë. 
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Pjesa e markuar e kodit është pjesa e cila bën stopimin e programin në rast të shtypjes së 

ndonjërit nga STOP butona apo nga butonat EMERGENCY STOP. Tani, meqë perdja optike 

në esencë për ne paraqet një hyrje digjitale, atëherë fillimisht duhet bërë alokimin e gjendje s 

kësaj hyrje. Ky ndryshimështë treguar në figurën në vijim. 
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Figura 122: Lista e alokimeve ku përfshihet perdja optike si elemente shtesë sigurie 

Tani, pjesa që mbetet për tu finalizuar integrimi i këtij sensori është përpunimi në program i 

kësaj hyrje. Ky ndryshim në program është treguar në kodin në vijim. 
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Nga kodi më lartë tani shohim se përveç përpunimi tëgjendjes të mekanizmave 

ekzistues të sigurisë, tani jemi duke kontrolluar edhe sinjali nga perdja optike para se të 

vazhdojmë me ekzekutimin normal të punës së modulit. 

 

7.3 Modifikimi në modulin e sortimit 
 

Nëse vërejmë operimin normal të modulit/stacionit të sortimin, ajo çfarë bie në sy është 

fakti se shiriti transportues do jetë aktiv gjatë tërë kohës. Pra edhe në rastin kur në modul nuk 

janë furnizuar pjesë për t’i sortuar, përsëri motori që bën ngasjen e shiritit transportues do jetë 

aktiv gjatë tërë kohës. Kjo ështëvërejtur si problem për shkak të implikimeve energjetike që 

mund tëketë. Pra nëse cilido nga modulet paraprake stopon punën për ndonjë problem 

eventual që mund të paraqitet, moduli i sortimit do të vazhdojë ta mbajë aktiv shiritin 

transportues. Natyrisht kjo është duhet trajtuar ashtu që të ulet konsumi i energjisë që behet 

nga motorit që ngasë shiritin transportues. Nga analizë qëështë bërë, shohim se janë dy 

mënyrë që kjo mund të arrihet: 
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• Zgjerimi i komunikimi nder modularë  

• Shtimi i sensorëve të pranisë në hyrje të modulit 

Në qasjen e parë, nëse tentojmë që të ndryshojmëmënyrën se si modulet komunikojnë 

mes vete, atëherëmund të krijojmë situata ku edhe moduli qëështë shumë më përpara në linjë, 

t’i njoftojë modulet tjera për ndonjë problem eventual në të cilin mund të ketë hasur, ashtu që 

modulet vijuese të stopojnë punën e tyre për të mos konsumuar energji të panevojshme. Kjo 

qasje do ketë një kosto më lartë në kohë dhe resurse për shkak se jo vetëmqë duhet ndërruar 

sensorët që modulet përdorin për komunikim, mirëpo duhet shkruar edhe rutina të reja 

programore për funksionalizim të komunikimit të ri. Nga aspekti i koordinimit mes 

moduleve, kjo qasje do ishte shumë më adekuate, mirëpo për shkak të kostos që kërkon, ne e 

shohim këtë si alternative jo fizibile, të paktën për qëllimet e këtij projekt diplome. 

Qasja tjetër ka të bëjë me shtimin e një sensori të pranisë, që do të detektonte 

prezencës e një pjese punuese apo një produkti që duhet sortuar, dhe vetëm pastaj të bëjë 

aktivizimin e shiritit transportues. Sensori që detekton praninë e produktit mund të jetë i 

natyrave të ndryshme. Mund të jetë një portë optike, një sensor difuziv, një sensor kapacitiv i 

pranisë etj. Disa nga sensorët potencial që mund të përdoren për të nxjerrë një informatë të 

tillë janë treguar në figurën më poshtë. 

 

Figura 123: Lloje të ndryshme të sensorëve që mund të përdoren për detektimin e prezencës së produktit në shirit 
transportues 

Edhe në këtë rast, natyra e sinjalit që duhet përpunuar është një sinjal digjital. Vlera e 

sinjalit mund të ndryshojë në sensori në sensor por përsëri është digjitale. Nëse përdorim një 

foto portë apo sensor difuziv, ky sensor do jetë vlerë logjike 1 kur nuk ka prani të objektit dhe 

vlerë logjike 0 kur ka prani të objektit. Nëse përdorim sensor kapactiv të afërsisë, atëherë 

vlera logjike 1 do të nënkuptonte qëështë detektuar produkti në shirit transportues.  

Shtimi i një sensori të dedikuar për detektimin e pranisë sëproduktit në shirit 

transportues natyrisht se do ketë implikime në program të punës. Pra me fjalë tjera, duhet 

ndryshuar programi i punës së modulit të sortimin për të akomoduar praninë e informatës së 
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re. Në stadin ekzistues, pjesa e programit e cila bën startimin e motorit që ngase shiritin 

transportues ështënë hapin 11 të algoritmit të punës së modulit të sortimit. Kjo është treguar 

në kodin më poshtë. 

 

Mirëpo, nëse lexojmë më kujdes kodin e shkruar, atëherë shohim se ndalja e shiritit 

transportues bëhet vetëm nëse janë mbushur rrëshqitësit ku vendosenproduktet e sortuara. 

Kjo mund të vërehet në kodin më poshtë. 

 

Nga këto dy copëza kodi shohim se kushti për të filluar punën motorit i shiritit është që të 

ketë prani të produktit në hyrje. Kurse për të ndaluar motorit punën duhet që njëri ka 

rreshqitësat ku deponohen produktet të jetë i mbushut. Ështëpikërisht kjo logjike që bën që 

motorit të jetë aktiv më shumë sesa të jetë e nevojshme. Andaj tani ne do të tregojmë se si 

mund të ndryshohet ky kod për të akomoduar sensorin e ri. 

Fillimisht, sikurse edhe më herët, duhet alokuar një hapësirë për sinjalin e ri. Po marrim që 

sinjali vije nga një sensor kapacitiv i pranisë, i tillë që vlera logjike 1 nënkupton prani të 

produktit kurse vlera logjike 0 nënkupton mungesë të produktit në hyrje. Alokimi është 

treguar në i figurën më poshtë. 
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Tani, kushti i ri për tu ndalur motori, është që të ketë përfunduar cikli i punë, por edhe që 

sensori kapacitiv i pranisë në fillim të modulit të mos ketë reaguar. Implementimi i kësaj 

pjese edhe treguar në kodin në vijim. 
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Nga kodi më lartë shohim pra se fillimisht kemi pritur që të përfundojë cikli i punës, 

dhe me pas kemi testuar sensori ne pranisë. Nëse sensori i pranisë nuk ka detektuar objekt, 

atëherë bëjmë ndaljen e motorit që ngase shiritin transportues. Kjo padyshim që do kursente 

energjinë e konsumuar nga moduli si tërësi, por edhe do zvogëlonte amortizimin e motorit 

dhe pjesën tëshiritit transportues. 

 

7.4 Panele HMI 
 

Duke pasur si reference linjat prodhuese/përpunuese që janë pjesë e industrive të 

ndryshme, ajo çfarë menjëherë vie në sy në linjën MPS 200 ështëmundësia e një paneli vizual 

(pra një HMI) për të rritur interaktivitetin e faktorit njeri me mënyrën se i funksionon linja. 

Po marrim në analizë një situate hipotetike. Si mund të konfigurohet linja ashtu që në dalje të 

kemi një numër të caktuar të produkteve? Po supozojmëdëshirojmë t’i kemi vetëm 20 

produkte në dalje. Apo për shembull dëshirojmë që linja të funksionoje vetëm gjatë kohës kur 

tarifat energjetike janë më të ultë, ashtu që kostoja e prodhimit të jetë më e vogël. Si mund të 

caktohet koha kur linja fillon automatikisht punën? Si mund të caktojmë që të përpunohen 

vetëm produktet me ngjyrë të kuqe? Si mund t’i përpunojmë vetëm produktet metalike? 

Në formën aktuale të cilën ndodhet linja, asnjë këto kërkesa nuk mund të realizohen pa 

pasur ndërhyrje direkte në program të PLC-së. Pra duhet ndryshuar programi i PLC-se, ashtu 

që linja tëarrijë kërkesa të caktuar. Mirëpo, nëse linjës i shtojmë një interface vizual, një 

pajisje HMI, atëherë do të kishim mundësinë që ndryshimin e parametrave të sistemit ta 

bëjmë direkt nga paneli HMI, pa pasur nevojë për ndryshime direkte në program të PLC-së. 

Shembuj të tillë të paneleve HMI në linja të prodhimit janë ilustruar në figurën më poshtë. 
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Figura 124: HMI panelet 

Integrimi i HMI paneleve në linjën MPS200, natyrisht që do gjenerojë nevojën për 

ndryshimin e programit të PLC-së, mirëpo ky ndryshim duhet bërë vetëm një herë, atëherë 

kur të konfigurohet HMI paneli. Gjatë këtij ndryshimi, variablat të cilat cilësohen që duhet të 

jenë të ndryshueshme gjatë operimit normal, duhet lënë si variabla që janë të qasshme nga 

HMI paneli. Këto mund të jenë numri i produkteve që duhet përfunduar, lloji i materialit, 

koha automatike e startimit, ndryshimi i mënyrës së renditjes së produkteve etj. Për më tepër, 

meqë HMI panelet janë interface grafik, në tënjëjtën kohë tëmonitorojmë se sa produkte janë 

përfunduar dhe cili është kapaciteti i prodhimit. Andaj, bazuar në këto informata por bazuar 

edhe në mënyrën se si janë të organizuara linjat industriale të prodhimit, ne besojmë që 

vendosja e HMI paneleve në linjës MPS200 do të rriste kualitetin e linjës por edhe 

fleksibilitetin e saj për tu përshtatur në nevoja të ndryshme. Në esencë, ky do ishte një hap i 

linjës drejt automatizimit fleksibil. 

 

 

7.5 Integrimi i përpunimit të imazheve 
 

Viteve të fundit, jemi dëshmitarë të një shpërthimit të përdorimit të teknologjisë së 

përpunimit të imazheve në të gjitha fushat e teknikes. Në fakt, përdorimi i përpunimit të 

imazheve ka shkuar edhe përtej fushave teknike, duke gjetur aplikime nga më te larmishmet. 

Disa nga aplikimet e fushës së përpunimit të imazheve, apo të vizionit kompjuterik (ang. 

computer vision) janë: 

• Vetë autonome 

• Detektimi i këmbësorëve 

• Detektimi, numërimi, klasifikimi i automjeteve 

• Monitorimi i kushteve të rrugës 

• Detektimi i llojeve të frutave 

• Inspektimi vizual i kualitetit 
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• Detektimi i distancës sociale, maskave 

Pra kemi të bëjmë me një shpërthim të kësaj teknologjie. Andaj, duke pasur parasysh këtë 

si një fushë gjithnjë në rritje, kemi menduar se do ishte adekuate që të shohim se si mund të 

inkorporojmë pjesë të ndryshme nga përpunimi i imazheve në rastin e linjës që kemi në 

shqyrtim. 

Si propozim për ndryshim, do marrim rastin e modulit të sortimit. Bazuar në diskutimin 

paraprak që kemi pasur mbi mënyrën se si funksion ky modul/stacion, kemi parë që 

klasifikimi bëhet në dy kritereve: në bazë të ngjyrës dhe në bazë të llojit të materialit. Mirëpo 

cka do të ndodhte nëse në elementi deponi (pjesa punuese ku vendoset ora, termometri apo 

higrometri) është e një forme tjetër. Aktualisht linja nuk ka ndonjë mekanizëm se si ta 

detektojë këtë situate. Nëse bëjmë aplikimin e përpunimit të imazheve për njohje të formave, 

atëherë kjo do të zgjidhej relativisht lehtë. Më poshtë kemi ilustruar një figurë ku trohet se si 

shohim kompjuter dhe si detektojmë format e ndryshme. 

 

Figura 125: Detektimi i formave me anë të përpunimit të imazheve 

Duhet theksuar se saktësia e detektimit të formave të tilla është mbi 95%. Në rastin 

tonë, vetëm objektet e formës rrethore/cilindrike duhet lejuar që të përpunohen më tutje. 

Andaj, nëse tani implementojmë këtë teknologji, e cila duke përpunuar format e objekte jep 

në dalje një sinjal digjital lidhur me atë se a është forma adekuate apo jo, lehtësisht do të 

mund të evitonim praninë e formave tjera në linjën MPS 200. Sinjali digjital më pas do të 

lidhjes në hyrjes e moduleve tëPLC-së, prej do më pas do përpunohej tërësisht njëjtë sikurse 

sinjalet digjitale që vijnë në sensorët tjetër që janë prezent në linjë.Duhet theksuar se kostoja 

e implementimin të këtij sistemi është relativisht e vogël. Andaj, e shohim si shumë të udhës 

që një sistem i tillë të jetë pjesë e linjës. Kodi që realizon një përpunim të tillëështë treguar në 

vijim. 
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import cv2 

import numpy as np 

from matplotlib import pyplot as plt 

# reading image 

img = cv2.imread('shapes.png') 

# converting image into grayscale image 

gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

# setting threshold of gray image 

_, threshold = cv2.threshold(gray, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY) 

# using a findContours() function 

contours, _ = cv2.findContours( 

 threshold, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 

i = 0 

# list for storing names of shapes 

for contour in contours: 

 # here ëe are ignoring first counter because 

 # findcontour function detects ëhole image as shape 

 if i == 0: 

  i = 1 

  continue 

 # cv2.approxPloyDP() function to approximate the shape 

 approx = cv2.approxPolyDP( 

  contour, 0.01 * cv2.arcLength(contour, True), True) 

 # using draëContours() function 

 cv2.draëContours(img, [contour], 0, (0, 0, 255), 5) 

 # finding center point of shape 

 M = cv2.moments(contour) 

 if M['m00'] != 0.0: 

  x = int(M['m10']/M['m00']) 

  y = int(M['m01']/M['m00']) 

 # putting shape name at center of each shape 

 if len(approx) == 3: 

  cv2.putText(img, 'Triangle', (x, y), 

     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255, 255, 255), 2) 

 elif len(approx) == 4: 

  cv2.putText(img, 'Quadrilateral', (x, y), 

     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255, 255, 255), 2) 

 elif len(approx) == 5: 

  cv2.putText(img, 'Pentagon', (x, y), 

     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255, 255, 255), 2) 

 

 elif len(approx) == 6: 

  cv2.putText(img, 'Hexagon', (x, y), 

    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255, 255, 255), 2) 
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 else: 

  cv2.putText(img, 'circle', (x, y), 

     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255, 255, 255), 2) 

# displaying the image after draëing contours 

cv2.imshoë('shapes', img) 

cv2.ëaitKey(0) 

cv2.destroyAllËindoës() 

 

Për më tepër, meqë kemi aftësinë e detektimit të formës, atëherë pak a shumë i njëjti 

parim do të mund të përdorej për të numëruar objektet që janë përfunduar së montuari në 

fund të linjës. Një shembull se mund të përdoret përpunimi i imazheve për të bërë numërim të 

produkteve, është ilustruar në figurën më poshtë. 

 

Figura 126: Shembull i numërimit të objekteve me përpunim të imazheve 

Natyrisht, në figurëështë treguar një shembull i një natyre tjetër mirëpo pothuajse e 

njëjta logjikë mund të përdoret edhe në rastin e linjës MPS.Mënyra se si funksion përpunimi i 

imazheve jep na e lehtëson problematiken e ndërrimit të destinimit. Nëprapavijë, të gjitha 

metodat përpunimin e imazheve janë të tilla që bazohen ne model ne rrjetet neurale. Këto 

modele, duke ju nënshtruar procesit të mësimit me mbiqkyrje, trajnohen që të njohim objekte 

specifike (fruta, formë, veturë, telefon, qantë etj). Andaj, në rastin tonë rrjeta do duhej 

trajnuar që të njoh format e objekte së bashku me ngjyrat e tyre. Kjo informatë më pas mund 

të përdoret edhe për të nxjerrë statistika lidhur me kapacitetin prodhues të linjës por edhe për 

të ndikuar vetë mënyrën se si linja do të funksionoje. Andaj, bazuar në këto, ne e shohim si 

shumë adekuate dhe të kohës që linja MPS të jetë e pajisur me një mekanizëm për përpunim 

vizual i cili mund të ketë impakt funksionimin si tërë të linjës por edhe në shtimin e 

karakteristikave tjera që cilat aktualisht linja MPS 200 nuk i posedon. 
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8 Përfundim 
 

Gjatë këtij punimi kemi trajtuar nëdetaje linjën për prodhim/montim FESTO MPS 200. 

Kjo linjëështë trajtuar fillimisht si një shembull edukativ/shkollor me qellim tëidentifikimit të 

komponentëve tërëndësishme që janë pjesë e mekatronikës. Mekatronika si fushë dhe 

aplikimet e saj në teknologjinë e prodhimit janë trajtuar me parime bazike por edhe me 

shembuj konkret në kapitullin 3. Aty kemi trajtuar arsyen se pse mekatronika si fushë ka 

arritur tëdepërtojëjashtëzakonisht shumë në sfera të ndryshme të teknikes, me fokus tëveçantë 

në industrinë e prodhimit. Janë trajtuar raste specifike se si nga situatat analitike mund të 

kalohet tek propozime praktike të implementimit të sistemeve mekatronike. 

Meqë thelbi i diskutimit (FESTO MPS200) në vete ka paraqitur një flotë të tërë 

sensoreshdhe aktuatorësh, atëherë në kapitullin 4 kemi trajtuar parimet dhe bazat e analizës 

dhe dizajnimit të një sistemi të instrumentimit. Kjo nënkupton që janë mbuluar konceptet mbi 

të cilat janë të ndërtuara pajisjet që bëjnë marrjen, përpunimi dhe tregimit e informatës nga 

sensorët. Duke qenë një sistem kontrolli (rregullimi), kjo informatë e sensorëve më pas do i 

nënshtrohet teknikave të rregullimit ashtu që të bëhet komandimi i aktuatorëve të linjës për ta 

shtyrë procesin si tërësi drejt specifikave që i parashtrohen. 

Implementimi i teknikave të rregullimit, në industri, ka kohë që bëhet përmes pajisjeve të 

dedikuara të njohura si Dirigjues/Kontrollues të Programueshëm Logjik, apo PLC. PLC-të, 

thënë thjeshtë, janë zemra e të gjitha sistemeve të rregullimit. Andaj, duke pasur këtë 

parasysh, por duke pasur parasysh edhe vetë mënyrën e realizimit të linjës MPS200, në 

kapitullin 5 kemi trajtuar konceptet e përgjithshme të PLC-ve. Kemi treguar arsyen se pse 

këto pajisje janë me aq përdorim të madh në industri, por edhe strukturën e tyre dhe mënyrën 

e përdorimit. Kemi treguar llojet e sinjaleve që mund të përpunohen me anë të PLC-ve dhe 

modalitetin e ndërtimit të njëinfrastrukturë me PLC. Po ashtu, në kapitullin 5 janë trajtuar 

edhe gjuhët programuese që përdorin për të bërë programin e PLC-ve, dhe ky diskutim është 

përcjellë më disa shembuj konkret që tregojnë edhe aplikimin e PLC-ve, por edhe detalet e 

programimit të tyre. 

Në kapitullin 6, fokusin e kemi bartur në tërësi në specifikat e linjës FESTO MPS200. 

Përgjatë këtij kapitulli kemi trajtuar në detaje të gjitha modulet që janë pjese e linjës MP200, 

mëspecifikisht të linjës që ndodhet në laboratorët e departamentit të mekatronikës. Janë 

analizuar secili nga modulet e kësaj linje, duke treguar destinimin, pjesët përbërëse, 

algoritmin e punës dhe implemtimin e këtij algoritmit të punës me gjuhën programuese me 

tekst të struktura. Po ashtu, gjatë analizës së secilit nga modulet janë trajtuar edhe modalitetet 

më standarde që përdoren për të bërë montimin, programimin dhe funksionalizimin e një linje 

modulare. Natyrisht, duke qenë se në këtë kapitull janë trajtuar module shume specifike, me 

qellim të përgjithësimit diskutimi është bartur edhe tutje në atë se si mund të ishin realizuar 

më ndryshe disa na zgjidhjet e bëra në MPS200. 

Duke kulminuar diskutimin qysh prej bazave teorike dhe parimeve themeltare të 

sistemeve mekatronike e deri tek shembulli konkret i analizës së MPS200, në kapitullin 7 

këtë diskutim e kemi ngritur më lartë, duke dhënë 4 propozime praktike se si mund të rritet 

kualiteti i linjës MPS200. Në këtë kapitull kemi propozuar shtimin e disa mekanizma që janë 

me përdorim të gjerënë industri, me qëllim të rritjes së sigurisë në punë. Po ashtu, kemi 
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propozuar ndryshime në njërin prej moduleve ashtu që efikasiteti energjetik i linjës si tërësi të 

përmirësohet. Më pas, për të bërë linjën më fleksibile por edhe për të shkruar drejt një 

automatizimi fleksibil, kemi propozuar shtimin e paneleve HMI. Kjo do të ndikonte në rritjen 

e interaktivitetin me linjë, por edhe ngritjen e cilësisë së linjës si tërësi. Dhe në fund, duke 

tentuar që të jemi në hap me zhvillimet bashkëkohore, kemi propozuar që linja të pajisjet me 

një sistem të përpunimit të imazheve, i cili do të mundësonte rritjes se sigurisë në punë, rritjes 

e kualitetit të linjës por edhe shtimin e karakteristikave shtesë benifitare që linja aktualisht 

nuk i posedon 
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