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ABSTRAKTI 

Në këtë punim do të mbulojmë çdo hap me detaje dhe rezultate praktike. Punimi përbëhet nga tri 

pjesë kryesore: pjesa mekanike-hardueri, elektronika dhe pjesa softuerike. Së bashku këto fusha e 

formojnë këtë punim tipik mekatronik.  

Punimi ka për qëllim krijimin e një pajisjeje e cila mundëson skanimin e objekteve fizike me anë 

të kamerës me precizitet të lartë dhe gjenerimin e 3D modelit të atyre objekteve me anë të 

programeve softuerike. Kjo pajisje përveç që do të dizajnohet me anë të programeve CAD, ajo do 

të prodhohet me anë të 3D printerëve dhe të testohet në kohë reale. Dizajni i pajisjes do të jetë i 

përshtatshëm për prodhim masiv me anë të kallëpeve, ku poashtu do të përdoren detale makinerike 

të standardizuara të cilat mund të blihen të gatshme dhe nuk ka nevojë të shpenzohen shuma të 

mëdha parashë për prodhimin e kallëpeve të tyre.  

Pra, gjatë punimit do të realizohet një pajisje e cila mundëson skanimin e trupave fizikë dhe do të 

gjenerohet 3D modeli i tyre me anë të softuerëve të ndryshëm, ku pastaj mund të realizohet 

ndërhyrje në gjeometrinë e tyre dhe mund të realizohet riprodhimi i atyre detajeve makinerike. 

Zhvillimi i një pajisjeje të këtij lloji mundëson reduktimin e kohës së zhvillimit të prototipeve dhe 

arritjen te një produkt final për kohë më të shpejtë dhe me kosto më të ulët. 
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1.  HYRJE 

Fotogrametria është shkencë dhe teknologji e cila mundëson mbledhjen e informatave të objekteve 

fizike me anë të procesit të fotografimit, matjeve dhe interpretimit të imazheve. Secili objekt në 

natyrë i ka karakteristikat e veta të cilat e veçojnë atë nga objektet tjera. Gjatë dizajnimit të 

prototipeve të ndryshme, inxhinierët që e realizojnë dizajnimin e trupave të ndryshëm fillimisht 

inspirohen nga objektet që i rrethojnë ata. Këtu lind problemi i matjes së dimensioneve të trupave 

të ndryshëm ku mund të përdoren mjete matëse nga më të ndryshmet.  

1.1 Përshkrimi i problemit 

Detajet makinerike që na rrethojnë në shumicën e rasteve janë trupa mjaft të çrregullt me ç’rast 

procesi i matjes së dimensioneve të atyre trupave është mjaft i mundimshëm me metoda 

tradicionale matëse. Për trupa të cilët janë në formë të skulpturave (trupa të çrregullt)  është pothuaj 

i pamundur nxjerrja e të gjitha dimensioneve me anë të veglave matëse të thjeshta. 

Andaj, si qëllim studimi për këtë temë masteri do të jetë krijimi i një pajisjeje e cila mundëson 

matjen e dimensioneve të trupave mjaft të çrregullt me anë të gjenerimit të një numri të madh të 

imazheve nga pozita të ndryshme ndaj një objekti të caktuar. 

Njëra ndër problemet me të cilat ballafaqohen inxhinierët e makinerisë është procesi i matjes së 

dimensioneve aktuale të një detali makinerik, proces i cili shpenzon mjaft kohë dhe kërkon 

precizitet të lartë gjatë punës. Gabimet më të vogla në matje të dimensioneve fizike të një detali 

makinerik mund të shpien në dizajn jo të saktë dhe ndikon direkt në funksionalitetin e një pjese të 

caktuar duke shkaktuar mos përputhje të detaleve makinerike me njëra tjetrën. Këto gabime pastaj 

shkaktojnë humbje të kohës dhe ngadalësojnë procesin e krijimit të prototipeve. Gjatë procesit të 

realizimit të matjeve të dimensioneve fizike të trupave shfaqen edhe shumë probleme të tjera të 

cilat janë lakesat apo format e çrregullta ndaj të cilave matjet janë pothuaj të pamundura dhe 

shkaktojnë dimensionim të mangët të një detali makinerik dhe rritet mundësia e gabimit gjatë 

dizajnimit nëpërmjet softuerëve për dizajn 3D. Për t’i shmangur të gjitha këto probleme gjatë 

matjes së dimensioneve fizike të trupave, si detyrë e kësaj teme do të jetë krijimi i një pajisjeje e 

cila mundëson skanimin 3D të detaleve makinerike, por si vazhdimësi është edhe krijimi automatik 

i 3D modelit virtual të tyre me ç’rast ulet drastikisht shkalla e gabimit në dimensione dhe koha e 

shpenzuar. 

1.2 Motivimi 

Pas një periudhe dy vjeçare të punës si inxhinier i makinerisë në fushën e 3D modelimit të 

produkteve telekomunikuese  dhe pajisjeve për zhvillimin e konferencave kam kaluar nëpër shumë 

sfida që ndërlidhen me fushën e 3D modelimit. Njëra ndër sfidat ka qenë krijimi i 3D modeleve 

fillestare në formë të koncepteve rreth një produkti të caktuar. Për zhvillimin e koncepteve 

fillestare gjithmonë është më e përshtatshme analizimi i produkteve të ngjashme të cilat janë 

realizuar paraprakisht dhe koncepteve të cilat janë zbatuar në ato produkte. Me rastin e analizimit 

të koncepteve të ngashme të cilat kemi dëshirë t’i replikojmë, lind nevoja e matjes së dimensioneve 

karakteristike me metoda bashkëkohore në mënyrë që të fitojmë rezultate të kënaqshme. Procesi i 

matjes së dimensioneve nganjëherë është i pamundur me ndihmën e veglave matëse të cilat i kemi 

në dispozicion dhe prandaj ka lindur idea e zhvillimit të një produkti i cili mundëson 3D skanimin 
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e trupave fizik duke reduktuar drastikisht kohën e shpenzuar për realizimin e matjeve të 

dimensioneve fizike ndaj një objekti të caktuar. 

1.3 Struktura e punimit 

Ky punim do të ndahet në disa faza kryesore të cilat janë:  

• Pjesa e parë ka të bëjë me modelimin e pajisjes që mundëson skanimin 3D të objekteve. 

Shumica e komponenteve makinerike do të ndërtohen nga materiali i plastikës. Dizajni i pjesëve 

nga plastika do të realizohet në përputhshmëri me metodën e prodhimit të tyre e cila është 

“injection mold” që nënkupton injektimin e plastikës në gjendje të lëngët në kallëpet të ndërtuar 

nga materiali i metalit. Për qëllim do të jetë dizajnimi i pjesëve nga plastika me kompleksitet sa 

më të ulët sepse në këtë mënyrë ulet kosto e përpunimit të kallëpeve dhe çmimi për njësi të 

prodhimit. Për detalet makinerike shtrënguese si p.sh., bulonat, do të përdoren bulona të 

standardizuar sipas ISO standardeve. E njëjta gjë do të realizohet edhe ndaj kushinetave 

rrotulluese, dadove dhe nënshtresave, sepse në këtë mënyrë reduktohet kostoja e produktit sepse 

nuk është e nevojshme të ndërtohen kallëpe ekstra për prodhimin e detaleve makinerike të cilat 

janë të standardizuara dhe janë lehtë të qasshme në treg. Krahas 3D modelimit i cili do të realizohet 

me programin “Solidworks 2018” poashtu do të realizohen testime virtuale të lëvizjes së 

komponenteve ndërtuese të pajisjes, do të realizohen testime me kamera të ndryshme duke e pasur 

parasysh “Field of View-FOV” që nënkupton hapësirën të cilën është në gjendje ta mbulojë një 

modul i kamerës i ndërtuar nga sensori dhe thjerrat përbërëse. Përveç proceseve të lartëcekura, do 

të realizohen edhe analiza statike dhe frekuencore për sforcime, zhvendosja nën ndikimin e forcave 

për të gjithë pajisjen si tërësi. Pasi që pajisja në fjalë ka për destinim prodhimin masiv me anë të 

kallëpeve poashtu do të realizohen simulime për “injection mold” d.m.th., për mënyrën se si rrjedh 

plastika nëpër portet hyrëse dhe dalëse të kallëpeve. Do të realizohen poashtu edhe analiza për 

ftohjen e kallëpeve, mënyrën sesi lëvizin kallëpet dhe pjesët përbërëse të tyre etj.       

• Pjesa e dytë ka të bëjë me përzgjedhjen e komponenteve elektronike dhe ndërtimin e 

skemës elektronike me anë të së cilës “jetësohet” pajisja. Do të përdoren komponente elektronike 

si: mikrokontrollerët, step-motorët, ndërprerës me limite, ekran me 16x2 karaktere, leva 

kontrolluese apo naviguese, moduli bluetooth për komunikim, module ngasëse për motorë, 

shndërrues të tensionit të rrymës njëkahore, rele, ndërprerës të thjeshtë dhe konektorë të ndryshëm. 

Skema elektronike do të realizohet me anë të programeve si “Proteus 7-8”, por edhe me anë të 

programeve si Fritzing dhe TinkerCad, për nevoja më specifike. Do të realizohet blerja e 

komponenteve elektronike dhe ndërtimi i skemës lidhëse reale. Secila nga komponentet 

elektronike do të fiksohet në pajisje në mënyrë të sigurtë duke e pasur parasysh edhe nxehtësinë 

që e lirojnë e cila është një gjë që duhet shmangur sa më shumë që të jetë e mundur. Secila nga 

komponentet elektronike do të jetë e ventiluar siç duhet në mënyrë që të sigurohet një punë sa më 

e qetë e tyre dhe në këtë mënyrë të arrihet jetëgjatësi më e madhe e produktit.  

• Pjesa e tretë ka të bëjë me programimin e mikrokontrollerit. Programimi do të realizohet 

me gjuhën programuese Arduino e cila është e bazuar në gjuhën programuese C++. Programimi 

do të realizohet në atë mënyrë që të mbulojë të gjitha kërkesat e pajisjes në fjalë. Programimi do 

të pasurohet edhe me fjalë të kuptueshme të cilat do të shfaqen në ekran dhe do të mund të jenë të 

lexueshme nga çdo kategori e personave që e shfrytëzojnë këtë pajisje. Pra, kjo pajisje ka për 

qëllim të jetë sa më e lehtë për përdorim nga ana e shfrytëzuesit të saj, prandaj kjo pajisje kërkon 
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të programohet vetëm një herë nga personi që e realizon montimin e pajisjes, e pastaj është e 

gatshme për përdorim. 

• Pjesa e katërt  do të përfshij fazën e testimit të produktit dhe të programeve softuerike të 

cilat do të mundësojnë 3D skanimin e trupave fizik. Do të testohen trupa të ndryshëm për skanim 

duke i kuptuar aftësitë të cilat i posedon ky produkt. Krahas nxjerrjes së imazheve me anë të 

pajisjes në fjalë, do të eksperimentohet me rrjetat strukturale të cilat do i fitojmë me anë të 

fotogrametrisë dhe si përfundim do të realizojmë 3D printimin e objektit të skanuar në mënyrë që 

të realizohet krahasimi i dimensioneve karakteristike dhe nxjerrja e një përfundimi mbi gjendjen e 

produktit dhe saktësinë që ofron. 

 

2. FOTOGRAMETRIA 

Fotogrametria është shkencë dhe teknologji e cila ka për qëllim mbledhjen e informatave të 

objekteve fizike dhe ambientit me anë të procesit të matjeve, incizimit dhe interpretimit të 

imazheve fotografike. Termi “fotogrametri” për herë të parë është përdorur nga arkitekti Albrecht 

Meydenbauer në artikullin e tij “Die Photometrographie” [1]. 

Ekzistojnë shumë variante të fotogrametrisë. Njëri nga shembujt është nxjerrja e matjeve 3 

dimensionale nga të dhënat 2 dimensionale (rasti i fotografive) për shembull, distanca midis dy 

pikave të cilat shtrihen në një plan paralel ndaj fotografisë mund të përcaktohet nga distanca e tyre 

në fotografi me kusht që të dihet përpjesa e saj. Metodë tjetër është nxjerrja e të dhënave nga 

spektri i ngjyrave ku vlerat përfaqësojnë si p.sh: reflektimin spekular, metalicitetin, radiacionin 

nga fotografitë e materialeve. Fotogrametria në distanca të afërta i referohet grumbullimit të 

fotografive nga distanca më të shkurta më shumë se fotogrametria tradicionale apo orbitale. 

Analizat e fotogrametrisë mund të aplikohen ndaj një imazhi të fotografuar apo mund të përdoret 

fotografi e shkrepur me shpejtësi të lartë dhe aktivizim në distancë për të detektuar, realizimin e 

matjeve dhe inqizimin kompleks 2D dhe 3D të fushave duke mundësuar matje dhe analizën e 

imazheve në modele llogaritëse duke tentuar vlerësim të suksesshëm dhe rritje të saktësisë [1]. 

Që nga fillimi i zhvillimit të fotogrametrisë ku së pari janë përdorur stereo-ploterët me qëllim 

projektimin e vijave të konturës në hartat topografike, tani fotogrametria zhvillohet edhe me anë 

të sensorëve të imazheve, sensorë Sonar, radarë dhe sensorë Lidar [1]. 

2.1 Metodat e zbatuara në Fotogrametri 

Fotogrametria përdorë metoda nga shumë disiplina të ndryshme duke përfshirë optikën dhe 

gjeometrinë projektive. Fotografimi digjital dhe procesimi fotogrametrik përfshinë disa faza kyçe 

të cilat mundësojnë gjenerimin digjital të 2D dhe 3D modeleve të objekteve si produkt final [1]. 
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Fig. 2.1. Metodat e Fotogrametrisë. 

Modeli i të dhënave përshkruan se çfarë të dhëna mund të futen dhe të dalin nga metodat e 

fotogrametrisë. 

3D koordinatat definojnë vendosjen e pikave të objektit në hapësirën 3D. Koordinatat e imazhit 

definojnë pozitën e pikave të objektit në film apo në pajisjen digjitale marrëse të imazhit. 

Orientimi i jashtëm i kamerës definon pozitën e saj në hapësirë dhe drejtimin e saj të pamjes. 

Orientimi i brendshëm definon parametrat gjeometrikë të procesimit të imazheve. Kjo është 

fillimisht gjatësia fokale e thjerrës, por mund të përfshijë edhe shtrembërimin e thjerrës. Në 

vazhdim vëzhgimi shtesë luan një rol mjaft të rëndësishëm: me anë të shiritave me shkallë, në 

parim distanca midis dy pikave në hapësirë mund të lidhet me njësitë matëse bazike [1]. 

Secila nga katër variablat kryesore mund të jetë njësi hyrëse apo njësi dalëse tek metodat e 

fotogrametrisë. 

Algoritmet për fotogrametri zakonisht tentojnë të zvogëlojnë sa më tepër shumën e katrorëve të 

gabimeve mbi koordinatat dhe zhvendosjet relative ndaj një pike referente. Ky zvogëlim njihet me 

emrin si “bundle adjustment” apo në shqip si rregull i paketës apo tërësisë dhe realizohet me anë 

të algoritmit “Levenberg-Marquardt” [1]. 

2.1.1 Stereo-fotogrametria 

Rast më i veçantë i quajtur stereo-fotogrametri, përfshinë vlerësimin e koordinatave të pikave 

tredimensionale të një objekti ku matjet realizohen prej dy apo më shumë pozitave të ndryshme. 

Pikat më të shpeshta identifikohen në secilin imazh fotografik. Vija e të pamurit apo një rreze 

mund të konstruktohet nga vendndodhja e kamerës deri tek pika apo objekti. Pika e prerjes të 

këtyre rrezeve është ajo që përcakton pozitën e pikës në hapësirë. Algoritmet më të zhvilluara 

mund të fitojnë të dhëna më të detajuara edhe për mjedisin që e rrethon objektin dhe mund të 

nxirren rezultate finale edhe nëse fotografimi i objektit realizohet vetëm nga një pozicion i 

kamerës. Stereo-fotogrametria është një teknikë mjaft e fuqishme për realizimin e matjeve dhe 

fitimin e karakteristikave të trupave të cilat janë në qetësi por edhe në lëvizje [1]. 
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2.2 Integrimi i fotogrametrisë 

Të dhënat e nxjerrura nga fotogrametria mund të përshtaten me një numër të madh të të dhënave 

të cilat gjenerohen nga teknikat tjera. Fotogrametria është një metodë e saktë në akset X dhe Y, 

përderisa intervali i të dhënave përgjithësisht është më i saktë në drejtim të aksit Z. Intervali i të 

dhënave mund të grumbullohet nga teknikat si p.sh. , LIDAR, laserët skanues (duke kalkuluar 

kohën e fluturimit, ndarjen e sipërfaqeve në trekëndësha ose metodën e interferencave midis 

objekteve), drita e bardhë sinjalizuese ose çfarëdo teknike tjetër e cila skanon një zonë të caktuar 

dhe kthen koordinatat x, y, z për shumë pika diskrete (zakonisht të quajtura “pika në formë të reve). 

Fotografitë mund të definojnë mjaft qartë skajet e ndërtesave, përderisa pikat në formë të reve nuk 

mund ta realizojnë atë gjë. Është më e përshtatshme në aspektin financiar inkorporimi i 

avantazheve të të dyjave sistemeve dhe integrimi i tyre me qëllim krijimin e një produkti më të 

mirë [1]. 

3D vizualizimi mund të krijohet me anë të gjeo-referencave të fotografive nga sipër dhe sensorit 

LIDAR në të njëjtën kohë, orto-rregullimi i fotografive dhe pastaj vendosja e tyre mbi rrjetën e 

LIDAR-it. Është poashtu e mundshme krijimi i modeleve digjitale të tereneve që pason me 3D 

vizualizimin me anë të përdorimit të një apo më shumë fotografive ose pamjen nga satelitët e 

ndryshëm. Teknikat siç janë adaptimi apo përputhja e katrorëve më të vegjël me qëllim prodhimin 

e një grupi të dendur të katrorëve korrespondues të cilat transformohen në model të kamerës për 

fitimin e një rrjete më të dendur të të dhënave në akset x, y, z për prodhimin e modeleve digjitale 

të tereneve dhe produkteve nga fotografitë e ndryshme. 

Sistemet që përdorin këto teknika për shembull ITG sistemi, janë zhvilluar që nga vitet 1980 dhe 

1990 por janë pasivizuar me zbulimin e LIDAR-it dhe radarëve të ndryshëm. Megjithatë këto 

metoda mund të jenë praktike edhe në ditët e sotme nëse kemi për qëllim derivimin e fotografive 

të vjetra të realizuara nga satelitët [1]. 

2.3 Aplikimi i përgjithshëm i fotogrametrisë 

Fotogrametria gjen aplikim në fushat si:  

 Mapimi topografik, 

 Arkitekturë, 

 Inxhinieri, 

 Prodhim masiv, 

 Kontrollimi i kualitetit, 

 Gjeologji, 

 Investigime policore etj. 

Arkeologët përdorin fotogrametrinë me qëllim krijimin e planeve të terreneve të mëdha dhe 

komplekse, ndërsa meteorologët e përdorin fotogrametrinë për përcaktimin e shpejtësisë së erës së 

tornadove, përderisa disa të dhëna nuk mund të sigurohen me metoda tjera.  
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Fotogrametria përdoret poashtu për kombinimin e imazheve të krijuara me kompjuter dhe 

incizimet reale të incizuara me kamerë. Filmi “The Matrix” është një shembull mjaft i mirë për 

ilustrim sepse është përdorur fotogrametria. Tek ky film fotogrametria është përdorur në fazat para 

të lansimit të produktit dhe janë krijuar imazhe të cilat për atë kohë kanë qenë arritje mjaft e madhe. 

Fotogrametria poashtu është përdorur edhe në krijimin e video-lojërave ku personazhet kryesore 

kanë qenë si derivim i fotogrametrisë në lëvizje ndaj aktorëve.  

Fotogrametria përdoret mjaft shumë edhe në inxhinierinë e goditjeve apo dëmtimit, veçanërisht në 

industrinë e automobilave. Për parashikimin e dëmtimeve të mundshme zakonisht ka qenë dashur 

të pritet shumë vjet deri sa një aksident ka ndodhur. Fotogrametria përdoret për përcaktimin se sa 

është deformuar vetura në fjalë e cila vjen si rezulat i një sasie të energjisë të përdorur për 

shkaktimin e atij deformimi. Energjia e kalkuluar pastaj përdoret për grumbullimin e 

informacioneve me rëndësi në lidhje me aksidentin (si për shembull shpejtësia në kohën e 

aksidentit) [1]. 

2.3.1 Krijimi i hartave me anë të fotogrametrisë (Mapping) 

Krijimi i hartave me anë të fotografive është procesi i krijimit të hartave me theks kartografik i cili 

është vizatuar prej foto mozaikut dhe është “ imazh fotografik i rrafshit” ose thënë më saktë dhe 

më detajisht “fotografi individuale të cilat janë rregulluar për lëvizje dhe janë sjellë në një përpjesë 

të caktuar”.  

Rregullimi i imazhit në të shumtën e rasteve realizohet me përshtatjen e imazheve të projektuara 

të secilës fotografi në një set të katër pikave të cilat janë nxjerrur nga një hartë ekzistuese apo 

ndonjë matje fizike. Kur këto rregullohen, fotografitë e shkallëzuara vendosen në rrjetën e pikave 

të kontrolluara ku një pikë korrespondente mund të arrihet mes tyre me anë të përshtatjes dhe 

prerjes.  

Është mjaft e arsyeshme të konkludojmë se disa forma të krijimit të hartave me anë të 

fotogrametrisë do të jenë metoda standarde të aplikuara në të ardhmen. Krijimi i hartave me anë 

të fotogrametrisë do të jetë e vetmja metodë me shumë avantazhe e cila do të përdoret në industrinë 

e aviacionit dhe nxjerrjen e imazheve nga satelitët. Fotografitë e nxjerrura nga GoogleEarth dhe 

që mundësojnë krijimin e hartave kanë rezolucion shumë të lartë dhe mund të nxjerrin shumë 

detaje [1]. 

2.3.2 Aplikimi i fotogrametrisë në 3D modelim 

Metodë e ngjashme aplikohet edhe në skanimin e objekteve, ku në mënyrë automatike pastaj 

krijohet 3D modeli i tyre. Në disa raste modeli i skanuar mund të përmbajë zbrazëtira dhe një 

pastrim i 3D modelit me programe të ndryshme mund ta zgjidhin këtë problem. 

Ekziston një projekt i quajtur “Rekrei” i cili përdorë fotogrametrinë për gjenerimin e 3D modeleve 

të gjërave të humbura veçanërisht artefakteve dhe mundëson shkarkimin e tyre online nëpër 

webfaqe të ndryshme të internetit [1]. 
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2.4 Aplikimi i fotogrametrisë në Inxhinierinë mekanike 

2.4.1 Inxhinieria reverse 

Inxhinieria reverse është e bazuar në studimin e disa tipareve dhe informatave të një produkti të 

caktuar. Funksioni primar i inxhinierisë reverse është nxjerrja e sa më shumë informatave të një 

elementi ose pajisjje duke përfshirë dukjen e jashtme dhe gjeometrinë e tij. Inxhinieria reverse 

fillet e saj i ka në kohën e Luftës II botërore tek operacionet ushtarake.  

Fusha e aplikimit të kësaj disipline të inxhinierisë është shumë e gjerë duke vënë në pah 3D 

digjitalizimin përdoret në masë të madhe në analiza, kërkime shkencore dhe shpjegimin e 

teknologjisë të zbuluar nga kompanitë tjera me qëllim zhvillimin e elementeve pa pasur nevojë 

ridizajnimin e pjesëve [1]. 

2.4.1.1 Fotogrametria dhe inxhinieria reverse 

Fotogrametria njihet si metodë e cila në mes të fotografive lejon mbledhjen e dimensioneve 

reale, pozicionin, formën dhe teksturën e trupave të ndryshëm. Këto procese ose kjo shkencë ka 

zanafillën që nga shekulli XIX duke e bërë po aq të vjetër sa vetë fotografinë.  

Fazat fillestare të fotogrametrisë digjitale janë analizimi i formave të objektit dhe planifikimi i 

fotografive të cilat duhen realizuar. Pastaj vazhdojmë me kalibrimin e kamerës, procesimin e 

imazheve me programe të caktuara që të krijohen grumbujt e pikave dhe pastaj kthimin e pikave 

apo koordinatave në 3D model. Saktësia e rikonstruktimit të modelit varet nga kualiteti i 

imazheve të nxjerra dhe teksturat. Algoritmet e fotogrametrisë nganjëherë mund të shfaqin 

probleme si zvogëlimi i shumës së trekëndëshave që shfaqin parregullsi të quajtura si “package 

fit”.  

Algoritmet e fotogrametrisë të realizuar në lëvizje mund të gjejnë pika në 3D, pikën rrotulluese 

dhe pozitën e kamerës e cila caktohet me anë të pikave statike në 2D. 

 

Fig. 2.2. Struktura e algoritmit në lëvizje. 

Teknologjia e fotogrametrisë përgjithësisht është e bazuar në ndriçimin e një objekti dhe 

përfshirjen e zgjidhjeve të derivuara nga matjet e pikave të bashkuara të cilat shfaqen në dy 
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fotografi ose më shumë. Ekzistojnë disa teknika të zbatimit të fotogrametrisë. Njëra nga këto 

metoda është sigurimi se sipërfaqet e objektit kanë dritë të mjaftueshme dhe teksturë optike që 

lejon lidhjen e pikave në sipërfaqe me anë të fotografive. Në disa raste, tekstura optike mund të 

arrihet me anë të projektimit të një strukture mbi sipërfaqen e objektit me rastin e realizimit të 

fotografive [1]. 

2.4.2 Bazat e fotogrametrisë 

Ekuacionet themelore që përfshijnë fotogrametrinë të quajtura ekuacionet kolineare janë 

përgjegjëse për unifikimin e sistemit koordinativ të një imazhi ku fotografohet një objekt. 

 

Ekuacioni në vazhdim paraqet ekuacionin kolinear të lartpërmendur: 

(
𝑥𝑛 − 𝑥0

𝑦𝑛 − 𝑦0

−𝑐
) = 𝜆𝑀 (

𝑋𝑛 − 𝑋0

𝑌𝑛 − 𝑌0

𝑍𝑛 − 𝑍0

)     (2.1) 

Ku simbolet në vazhdim paraqesin: 

 λ - faktorin e përpjesës,  

 M- matricën e rrotullimit,  

 X0 , Y0 , Z0 – pozicioni i qendrës së pamjes perspektive në hapësirën e objektit 

 pn= (xn,yn)
T dhe Pn=(Xn,Yn,Zn)

T paraqesin n koordinatat në planin e imazhit dhe hapësirës 

së objektit në lidhshmëri.  

Ekuacioni i mësipërm mund të ndryshohet dhe jep si rezultat ekuacionet kolineare të njohura të 

cilat lidhen me pozitën apo lokacionin e koordinatave të n-të në hapësirën e objektit dhe 

korrespondojnë me pikat e planit të imazhit.  

 

𝑥𝑛 − 𝑥0 = −𝑐
𝑚11(𝑋𝑛 − 𝑋0) + 𝑚12(𝑌𝑛 − 𝑌0) + 𝑚13(𝑍𝑛 − 𝑍0)

𝑚31(𝑋𝑛 − 𝑋0) + 𝑚32(𝑌𝑛 − 𝑌0) + 𝑚33(𝑍𝑛 − 𝑍0)
        (2.2)     

 

𝑦𝑛 − 𝑦0 = −𝑐
𝑚21(𝑋𝑛 − 𝑋0) + 𝑚22(𝑌𝑛 − 𝑌0) + 𝑚23(𝑍𝑛 − 𝑍0)

𝑚31(𝑋𝑛 − 𝑋0) + 𝑚32(𝑌𝑛 − 𝑌0) + 𝑚33(𝑍𝑛 − 𝑍0)
        (2.3)  

 

Ku simbolet në vazhdim paraqesin: 

  mij (i,j = 1, 2, 3) elementet e matricës rrotulluese M të cilat janë funksione të këndit të 

rrotullimit Euler-ian (ω, ф, к) të cilat esencialisht janë këndi i rrotullimit dhe i 

zhvendosjes së kamerës në hapësirën e objektit. 
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Në vazhdim do t’i paraqesim ekuacionet Euleriane në lidhje me pozitën e kamerës dhe lëvizjeve 

të saj në hapësirën e objektit. 

𝑚11 = 𝑐𝑜𝑠фcosк                                          (2.4) 

𝑚12 = 𝑠𝑖𝑛ωsinфcosк + cosωsinк          (2.5) 

𝑚13 = −𝑐𝑜𝑠ωsinфcosк + sinωsinк      (2.6) 

𝑚21 = −𝑐𝑜𝑠фsinк                                      (2.7) 

𝑚22 = −𝑠𝑖𝑛ωsinфsinк + cosωcosк     (2.8) 

𝑚23 = 𝑐𝑜𝑠ωsinфsinк + sinωcosк        (2.9) 

𝑚31 = 𝑠𝑖𝑛ф                                                 (2.10)     

𝑚32 = −𝑠𝑖𝑛ωcosф                                    (2.11) 

𝑚33 = 𝑐𝑜𝑠ωcosф                                       (2.12) 

 

Plani i imazhit mund të transformohet në mënyrë analitike në koordinatat e hapësirës X, Y, Z. 

Fotogrametria është efektive dhe lehtë e kalkulueshme. Duhet pasur parasysh se algoritmi i saj 

është i bazuar në përkufizimet e orientimeve të jashtme dhe të brendshme. Në një sistem fotografik 

nëse dihen parametrat e brendshëm të kamerës, çdo pike hapësinore mund t’i përcaktohet pozita e 

saj me anë të dy rrezeve që projektohen dhe lexohen nga sensori fotografik [1]. 

Janë dy faktorë kryesorë të cilët ndikojnë në gabimet e matjeve të fotogrametrisë: 

 Gabimet e sistemit si rezultat i thjerrës së kamerës 

 Gabimet e zakonshme që vijnë si rezultat i faktorit njeri. 

Gabimet e sistemit si rezultat i thjerrës së kamerës shkaktojnë lëvizjen e pikës në imazh nga pika 

reale e saj e specifikuar me koordinata x, y në një pikë jo të vërtetë. Koordinatat e çfarëdo pike në 

imazh mund të kompensohen me anë të ekuacioneve (2.13) dhe (2.14) në vazhdim: 

𝑑𝑥 = 𝑑𝑥𝑟 + 𝑑𝑥𝑑           (2.13) 

𝑑𝑦 = 𝑑𝑦𝑟 + 𝑑𝑦𝑑           (2.14) 

Gabimet si rezultat i njeriut vijnë si pasojë e shënimit jo të duhur të pikave ndaj të cilave realizohen 

fotografitë [1]. 

2.4.3 Evolucioni prej fotogrametrisë analitike në atë digjitale 

Prej fotogrametrisë digjitale është e mundur përfshirja e evoluimit në fotogrametri digjitale duke 

u bazuar në principet matematikore dhe fizike. Dallimi kryesor vjen si rezultat në natyrën e matjeve 

të informatave që fitohen me fotografi.  
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Fotogrametria analitike realizon vendosjen e koordinatave në imazhe dhe llogaritja e mëtutjeshme 

realizohet përmes fotogrametrisë digjitale. Në të dy metodat zbatohen procedurat e llogaritjeve 

Gauss-Markov. 

Relacionet përkatëse në mes të hapësirës model që e rrethon objektin dhe imazheve të hapësirës 

janë të vrojtueshme.  

Përllogaritja e të dhënave të vlerave të përhimëta të imazhit digjital nuk bazohet më në 

korrelacionet e imazhit fotografik. Si alternativë vlerat e përhimëta tani projektohen direkt në 

modelin për studim dhe kjo është një metodë e re e studimit. Prap se prap, vlerat numerike dhe 

kalkulimi i tyre kanë nevojë të stabilizohen me metoda përkatëse. Zhvillimet e konsiderueshme të 

fotogrametrisë digjitale janë bërë viteve të fundit si rezultat i pranisë së pajisjeve të reja harduerike 

dhe programeve kompjuterike si p.sh.,: rritja e kapacitetit memorik të kompjuterëve dhe 

kompjuterët e veçantë për procesim të imazheve [1]. 

2.4.4 Pajisjet dhe karakteristikat përvetësuese  të kamerave 

Karakteristikat themelore të kamerave janë gjatësia fokale, pika fokale, gabimet në piksela dhe 

shtrembërimi i imazhit. 

 

Fig. 2.3. Skema e operimit të objektivit të kamerës. 

Objektivi i kamerës është i përfshirë në pjesën optike të kamerës dhe ka për qëllim projektimin e 

imazhit në sensorin e kamerës. Përndryshe rëndësi ka fokusimi i objektit i cili ka distancë të 

barabartë në planik fokal. Prej një distance të caktuar, të gjitha objektet do të projektohen në planin 

e njejtë. Pikat e dritës transmetohen në një element që e kompozon këtë gjendje. Si rezultat i 

difraksionit të dritës, kjo shfaqet si një pikë e rrethuar me mjegull dhe unaza koncentrike të quajtura 

disqe ajrore. Largimi i këtyre diskave është i pamundur për arsye se krijohen nga efekti i dritës. 

Kapaciteti i kamerës që të largojë disqet ajrore në një masë varet nga dy faktorë: difraksioni dhe 

shmangia apo devijimi i dritës. Njëra prej funksioneve kryesore të objektivit është të i largojë 

devijimet e dritës. Kur diafragma mbyllet, shmangiet qetësohen apo zvogëlohen dhe limit i vetëm 

si faktor është difraksioni i dritës. Kur diafragma hapet ndodhë e kundërta [1]. 
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Gjatësia fokale 

Ky parameter matet prej qendrës optike të thjerrës deri tek plani fokal kur kamera është e fokusuar 

në infinit gjatësi. Thjerrat normale janë ato të cilat kanë një distancë të afërt me gjatësinë diagonale 

të sensorit optik. Prezentimi i gjatësisë fokale është i paraqitur në fig. 2.4 [1]. 

 

Fig. 2.4. Paraqitja e gjatësisë fokale [1]. 

 

Hapja relative 

Hapja relative (Ab) është lidhja në mes të diametrit të thjerrës (D) dhe gjatësisë fokale të tij (f). 

Është i paraqitur si emërues ku njihet edhe me emrin si “ndriçues” ose numri “f”. Në një mënyrë 

tjetër hapja është hapësira gjatë së cilës drita që hyn në objektiv merret si sinjal nga sensori optik. 

Sa më e madhe që të jetë hapja, më shumë dritë do të depërtojë deri tek sensori optik [1]. 

𝐴𝑏 = 𝐷
𝑓⁄       (2.15) 

Këndi i pamjes 

Ky është këndi i pamjes së kamerës dhe është ngusht i lidhur me gjatësinë fokale dhe dimensionet 

e sensorit optik. Skema është e paraqitur në figurën 2.5 [1]. 
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Fig. 2.5. Këndi i shikimit i kamerës [1]. 

Shuteri 

Shuteri është një mekanizëm i cili lejon dritën të kalojë përgjatë thjerrës në kamerën e mbyllur. Në 

disa intervale kohore ka aftësi të realizojë hapjen duke mundësuar kalimin e dritës në mënyrë që 

filmi të mund të regjistrohet. Koha e hapjes së shuterit mund të caktohet edhe në mënyrë manuale 

[1]. 

Thellësia fokale 

Thellësia fokale lidhet me lejueshmërinë midis marrjes së një imazhi të përshtatshëm dhe 

ekspozimit me detaje të larta të një imazhi. Thellësia fokale rregullohet me anë të zmadhimit të 

imazhit nëpërmes thjerrës dhe hapjes numerike të shuterit. Pajisjet të cilat mundësojnë hapje më 

të madhe të shuterit mundësojnë formimin e thellësisë më të madhe fokale, ndërsa tek pajisjet që 

hapja e shuterit është më e vogël edhe thellësia fokale është më e vogël [1]. 

Sensori optik 

Funksioni i sensorit optik është modifikimi i dritës që pranohet nga thjerra gjatë formimit të një 

imazhi digjital. Njësia më e vogël e sensorit optik është pikseli. Imazhi digjital përbëhet nga një 

numër i caktuar i pikselëve. Teknologjia më e përdorur në sensorë optik është e bazuar në materiale 

gjysmëpërçuese të tipit CMOS dhe nga materiale të cilat ekscitohen në spektrin e dritës që shihet, 

domethënë në rangun midis 300 dhe 1000 [nm].  
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Përdorimi i gjysmëpërçuesve CMOS ka disa avantazhe me rëndësi të mëdha të cilat janë: 

 Mundësia të fotografojnë sipërfaqe të mëdha, 

 Leximi i imazheve është më i shpejtë, 

 Kontrasti i lartë i fotografive, 

 Imazhe me kualitet më të lartë. 

Nëse merret parasysh ngjyra e fotografive, duhet menduar në atë aspekt se përzgjedhja e ngjyrave 

është përceptim vizual i njeriut. Në mënyrë që të zgjedhen ngjyrat e duhura për një objekt që 

fotografohet është e nevojshme të kemi një burim të dritës dhe diçka tjetër e cila duhet reflektuar 

atë. Për përcaktimin e ngjyrës përdoret sistemi RGB (Red, Green, Blue). Për të përshkruar një 

ngjyrë duhet treguar saktësisht sasia e ngjyrës së kuqe që e përmban, pastaj ngjyra e gjelbër dhe e 

kaltër. Definimi i një ngjyre pastaj realizohet me anë të tre numrave të cilët prezentojnë secilën 

nga ngjyrat e lartëcekura [1]. 

 

Diafragma 

Funksioni i diafragmës është të zmadhojë apo të zvoglojë lëvizjen e dritës përgjatë një objekti. 

Hapja e diafragmës është e lidhur me hapjen e shuterit. Hapja e diafragmës shënohet me shkronjën 

“f” në shumicën e pajisjeve fotografike bashkëkohore. Shkëlqimi që e ofron ambienti dhe hapja e 

diafragmës është e paraqitur në figurën 2.6 [1]. 

 

         Fig. 2.6. Hapja e diafragmës për vlera të ndryshme [1].  
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Fokusi  

Hapi i parë që duhet të ndërmerret gjatë realizimit të fotografisë është vendosja e fokusit.  

Disa nga metodat bashkëkohore që mundësojnë vendosjen e fokusit të kamerës në mënyrë 

automatike janë: 

 PDAF (Phase detection autofocus) – Menaxhimi i tij realizohet nga fotodiodat e vendosura 

në brendësi të sensorit. Elementet e fokusit lëvizin në pjesën e thjerrës. Kjo metodë është 

e ngadaltë dhe jo shumë e saktë për arsye se janë përdorur fotodioda të cilat nuk janë shumë 

të sakta. 

 Dual pixel - Kjo metodë përdorë më shumë pika fokusuese sesa metoda e sapo përmendur. 

Kjo metodë përdorë dy fotodioda për pikselë me qëllim detektimin e parregullësive midis 

qelive. Kjo metodë është metoda më efikase në teknologjinë e fokusit. 

 Contrast detection - Është njëra nga metodat më të vjetra të autofokusit. Puna e kësaj metode 

bazohet në krahasimin midis qendrës së imazhit dhe skajeve të imazhit që fitohet. Nëse 

qendra e imazhit dhe skajet e imazhit kanë qartësi të barabartë atëherë fokusi është në 

vendin e duhur, por nëse skajet janë më të trubullta atëherë fokusi në objekt është i 

vendosur gabimisht. Kjo metodë është shumë e ngadalshme dhe nuk përdoret sot [1]. 

2.4.4.1 Pamja perspektive  

Fotografia është imazh perspektiv ndaj objektit që realizohet fotografia. Vijat e drejta të pamjes 

perspektive konstruktohen nga të gjitha pikat e objektit tek një pikë e vetme e fiksuar që zakonisht 

quhet pika qendrore e projektimit dhe vijat të cilat prehen në sipërfaqe ndërmjetësuese quhen 

pamje perspektive. 

Kamera ka për detyrë ekzekutimin dhe formësimin e pamjeve perspektive ndaj objekteve. 

Sipërfaqja projektuese është zgjatje e rrafshtë e imazhit në sensor ose sipërfaqes që proceson. 

Distanca fokale është distancë ortogonale e cila ndanë pikën e shikimit dhe sipërfaqes projektuese. 

Duke pasur njohuri mbi distancën në mes të pikës së shikimit dhe planit i cili përmbanë pikat e 

objektit, distanca fokale ndaj të cilës është realizuar fotografia dhe inklinacioni i planit në të cilin 

mund të maten pikat dhe pozitat e tyre mund të derivohet me trigonometri bazike. 

 

Fig. 2.7. Diagrami i projektimit të kamerës. 

Perspektiva gjeometrike dhe ortogonale janë dy metodat më të përdorura në fotogrametri. Me 

përdorimin e kamerës, imazhi në perspektivë mund të projektohet. Prej një fotografie në të cilën 
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pozitat e pikave janë matur në planet paralele ndaj planeve projektuese, pozita e vërtetë e pikave 

përcaktohet nga ekuacionet në vazhdim: 

 

−𝑥

𝑋
=

𝑋

𝑍
        (2.16) 

 

−𝑦

𝑓
=

𝑌

𝑍
        (2.17) 

ku “f” paraqet gjatësinë fokale, (X, Y, Z) paraqesin koordinatat aktuale të pikës dhe P(x, y) 

paraqesin koordinatat në planin projektues të fotografisë apo imazhit. 

Procesi do të ishte më kompleks nëse planet të cilat përmbajnë pikat nuk janë paralele me planet 

projektuese. Në praktikë, në mënyrë që të shmanget komplikimet e kësaj trajte, fotografitë duhet 

realizuar në atë mënyrë që planet të jenë paralele ndaj njëra-tjetrës [1].  

2.4.4.2 Ekspozimi 

Ekspozimi bazohet në kapjen e një skene me anë të një materiali më të ndjeshëm. Në fotografinë 

analoge, kjo korrespondon me filmin, ndërsa në fotografinë digjitale lidhet me sensorin optik. 

Ekspozimi bazohet në tri variabla me qëllim kontrollimin e dritës që depërton në sensor dhe arritjen 

e një ekspozimi adekuat. 

ISO ndjeshmëria – paraqet dritën e cila duhet të hyjë në sensorin optik me qëllim të realizimit të 

fotografisë. Sa më e madhe është sasia e dritës që hyn në sensor optik, më e vogël do të jetë vlera 

e ISO. 

Hapja e Diafragmës - inspekton dritën e cila depërton në planin fokal dhe bashkë me shpejtësinë 

e mbylljes së shuterit rregullon thellësinë e fushës së fotografisë. 

Shpejtësia e Shuterit - hapja e shuterit mundëson kalimin e dritës në sensor optik. Sa më e lartë 

është shpejtësia e shuterit, sasia e dritës që do të kalojë në sensorin optik do të jetë më e vogël. 

Kur sensori optik ka aftësi të kapë sa më shumë ngjyra dhe informacione në formë të dritës, qartësia 

e fotografisë do të jetë më e lartë [1].  

2.4.4.3 Diapazoni dinamik 

Diapazoni dinamik realizon matjen e sasisë së dritës dhe toneve të errëta të cilat sensori optik ka 

aftësi zënieje në fotografi. Përcakton të gjitha nuancat të cilat kamera ka aftësi zënieje ndaj tyre 

dhe që maten me shkallën e kontrastit dhe qartësisë së imazhit. 

Kontrasti dhe qartësia janë të bazuara në diferencën midis tonaliteteve në të cilat ngjyra e bardhë 

dhe e zezë riprodhohen në formë të vijave me nuanca të ndryshme. 

Matja e shkallës së detajeve në imazh arrihet me krahasimin e dy vijave të bardha dhe të zeza ashtu 

që të jenë plotësisht të pastra në nuancë. 
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Rezolucioni dhe kontrasti janë dy koncepte të lidhura shumë ngushtë. Nëse kontrasti dështon për 

5%, dukshmëria e detajeve është shumë e ulët. Frekuenca dhe modulimi janë të paraqitura kur 

drita kalon midis thjerrave optike si rezultat i funksioneve të kontrastit. Me realizimin e rregullimit 

të kontrastit mund të aplikohen filterët e ndryshëm në zonat qëndrore të fotografisë [1].  

Shembull i diapazonit dinamik është paraqitur në figurën 2.8.  

 

Fig. 2.8. Diapazoni i kontrastit [1]. 

2.4.4.4 Kushtet e ambientit 

Për t’u arritur një fotografi e mirë duhen pasur parasysh edhe kushtet e ambientit që e rrethon atë 

objekt e të cilat janë: 

 Stabiliteti i ambientit; 

 Temperatura - për t’u arritur një fotografi e mirë, temperatura e mjedisit duhet të jetë në 

mes të 18 dhe 26 gradë Celsius, me qëllim parandalimin e bymimit të thjerrave fokale;  

 Shpejtësia e ajrit - erë e lehtë për të parandaluar pengesat e mundshme gjatë realizimit të 

fotografisë; 

 Ndriçimi - përdorimi i dritave artificiale. Në shumicën e rasteve, drita natyrale nuk është e 

mjaftushme për ndriçim, prandaj duhen përdorur ndriçime artificiale. 

Parametra tjerë të rëndësishëm janë edhe tekstura e elementeve që luan rol mjaft të madh gjatë 

rikonstruktimit 3D të objekteve dhe rezultatet më të mira arrihet kur ndriçimi është i madh. 

Sipërfaqet e objekteve duhet të jenë të padepërtueshme nga drita me sipërfaqe homogjene dhe 



32 
 

reflektuese të dritës. Një pikë e vetme në sipërfaqen e objektit duhet të jetë e vrojtueshme nga së 

paku dy pika ose më shumë të sensorëve optikë [1].  

2.4.4.5 Kualiteti i imazhit 

Kualiteti i imazhit është njëri prej parakushteve themelore të punës në fotogrametri. Dallojmë dy 

karaktere themelore të cilat përcaktojnë kualitetin e një imazhi të cilat janë: 

 Rezolucioni në amplitudë - numri i bitave për pika në një imazh; 

 Rezolucioni hapësinor - numri i pikselave për sipërfaqe të caktuar. 

Procesimi i imazheve është transformimi i imazhit si input në një formë tjetër si output apo njësi 

dalëse. Ekzistojnë dy mënyra të procesimit të imazhit të cilat janë: filtrimi i imazhit dhe rektifikimi 

i imazhit [1].  

2.4.4.6 Histogrami i imazhit 

Histogrami i imazhit është njëra prej veglave mjaft praktike për studimin e imazheve digjitale. Me 

sy të lirë është e vështirë të bëhet studimi i imazheve pa ndihmën e programeve apo formulave të 

ndryshme. 

Histogrami është i ndërtuar nga dy ngjyra themelore të cilat janë ngjyra e bardhë dhe e zezë. 

 

Fig. 2.9. Histogrami i imazhit. 

Gabimet më të shpeshta që mund të shfaqen në fotografi të cilat shfaqin probleme në kualitet e 

fotografisë mund të identifikohen me histogramin ku paraqiten si boshllëqe, hapësira të zeza, 

hapësira të djegura nga drita e tepërt dhe ndriçimi i panevojshëm. Në mënyrë që një fotografi të 

vlerësohet me kualitet të mirë, gjëja më e mirë që mund të bëhet është formimi dhe analiza e 

histogramit e cila ka informacione më të mëdha në pjesën qendrore të imazhit e më pak në skajet 

e saj. Një pikë tjetër me rëndësi është se histogrami duhet të përmbajë dy limitet ekstreme të 

pastërsisë së ngjyrës së bardhë dhe të zezë në mënyrë që krahasimi të realizohet në mënyrë efektive 

[1].  
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2.4.5 Binarizimi i imazhit, filtrimi hapësinor dhe transformimet gjeometrike 

Binarizimi i imazhit nënkupton kthimin e imazhit në numra binarë 1 dhe 0 në mënyrë që të 

kuptohet nga kompjuterët dhe pajisjet tjera digjitale në ditët e sotme. Kjo arrihet me anë të 

algoritmeve të ngjashme si në ekuacionin (2.18). 

𝑔(𝑥, 𝑦) = {
0
1

𝑓(𝑥, 𝑦) > 𝑘

𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑘
         (2.18) 

 

Ku 0 dhe 1 paraqesin vlerat e ngjyrës së bardhë dhe të zezë, “f” është vlera e cila tregon nuancën 

e përhimtë në koordinatat (x, y). 

Për të siguruar një kualitet të kënaqshëm, binarizimi i imazhit duhet të korrespondojë me piksela 

të bardhë në pjesën e cila ka më shumë rëndësi, kurse pjesa e mjedisit që e rrethon duhet të shënohet 

me ngjyrë të zezë [1].  

Filtrimi hapësinor 

Filtrimi hapësinor bazohet në metoda të ndërlikuara në mes të funksioneve dy dimensionale të 

imazhit, fokusit dhe nukleusit të quajtur me shkronjën “h” në imazhet digjitale. Ky veprim ka për 

qëllim transformimin e një vlere të pikselit në pozicion me koordinata x, y, gjithmonë duke i marrë 

parasysh vlerat e pikselave që e rrethojnë atë. Për këtë veprim, shuma e të gjitha vlerave të 

pikselave afër tij është e nevojshme. Nxjerrja e nukleusit (h) apo bërthamës që funksionon si filtër 

ka për qëllim ekspozimin e vlerave të peshës së pikselave fqinj [1].  

Transformimet gjeometrike 

Këto veprime modifikojnë koordinatat hapësinore në një imazh. Transformimet gjeometrike 

përfshijnë veprime të njëpasnjëshme të cilat janë lehtë për t’u kuptuar dhe aplikuar si: interpolimi, 

rrotullimi i imazhit, rregullimi i gabimeve në imazh dhe rektifikimi i imazhit [1].  

2.4.6 Shtrembërimi i thjerrës 

Për shkak të gjeometrisë së thjerrës, ajo riprodhon një objekt katror me variacione përgjatë vijave 

paralele të saj. Ekzistojnë tri lloje të shtrembërimit të thjerrës të cilat janë paraqitur në fig. 2.10.  

 

Fig. 2.10. Llojet e modeleve të shtrembërimit të thjerrës. 
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Siç shihet në fig. 2.10  kemi tri lloje të shtrembërimit të thjerrës të cilat janë: shtrembërimi cilindrik 

në formë të fuqive që punohen nga druri, shtrembërimi në formë të jastëkut dhe shtrembërimi në 

formë të mustaqeve që vjen si formë e kombinuar e dy shtrembërimeve të para. 

Shtrembërimi i thjerrës nuk është problem i madh gjatë fotografimit të natyrës ose gjërave të 

përditshme, por është një problem mjaft i madh i cili nuk mund të neglizhohet përderisa zbatohet 

në inxhinierinë mekanike për arsyse se duhet kompensuar ky shtrembërim që mund të shpie në 

rezultate të gabuara [1]. 

Shtrembërimi i thjerrës në formën cilindrike ndodhë në pjesën qëndrore dhe është simetrike. 

Përndryshe për të korrigjuar shtrembërimin në një pikë të caktuar realizohet transformim radial i 

shprehur me ekuacionin (2.19). 

(
�̂� − 𝑥𝑑

�̂� − 𝑦𝑑
) = 𝐿√(𝑥 − 𝑥𝑑)2 + (𝑦 − 𝑦𝑑)2 (

𝑥 − 𝑥𝑑

𝑦 − 𝑦𝑑
)            (2.19) 

Ku (x̂ ,ŷ ) prezentojnë rezultatin e korrigjimit të shtrembërimit në pikën (x, y), (xd, yd) tregon pikën 

e shtrembërimit të imazhit që zakonisht është në qendrën e imazhit dhe në fund kemi funksionin 

radial L(r) i cili paraqet magnitudën e korigjimit të shtrembërimit të imazhit si funksion i distancës 

nga një pikë deri tek qendra e shtrembërimit. 

Funksioni radial L(r) zbatohet me anë të dy metodave: 

- Metoda e parë përdorë modelet e polinomeve për zgjidhjen e problemit: 

𝐿(𝑟) = 1 + 𝑘1𝑟2 + 𝑘2𝑟4+. . +𝑘𝑛𝑟2𝑛                 (2.20) 

- Kurse metoda e dytë bazohet në qasjen në formë tjetër të ekuacionit (20):  

𝐿(𝑟) =
1

1 + 𝑘1𝑟2 + 𝑘2𝑟4+. . +𝑘𝑛𝑟2𝑛
                (2.21) 

 

Vlerat k1-kn quhen parametrat e modelit të shtrembëruar. Vlerat e tyre së bashku me koordinatat e 

qendrës së shtrembërimit të imazhit (xd, yd) e përfshijnë plotësisht modelin e shtrembëruar. 

Shtrembërimi i thjerrës shënohet nga ki koificientët [1].  

2.4.7 Korrigjimi i imazhit  

Korrigjimi i imazhit është i nevojshëm për arsye se është shumë e vështirë mbajtja e një aksi 

vertikal të njejtë përgjatë të gjithë fotografive që realizohen ndaj një objekti për studim. Zakonisht 

korigjimi i imazheve realizohet në pikselat e fotografive duke i krahasuar, përshtatur ato me 

fotografi të ngjashme. Kjo procedurë realizohet në dy hapa themelorë: 

 Përcaktimi i transformimeve matematikore të lidhura me koordinatat reale dhe atyre që i 

përkasin fotografive; 

 Arritja e krijimit të një imazhi të ri i cili i përshtatet sistemit referent. 

Pas këtij procesi, është e nevojshme të dihet se të gjithë pikselat e fotografisë kan nivel të njejtë të 

ngjyrës së përhimtë duke e formuar një tërësi të plotë pa gabime. 
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Fig. 2.11. Shembull i korigjimit të imazhit. 

Siç shihet në fig. 2.11 janë bërë disa modifikime me qëllim të korigjimit të imazhit. Tri metodat 

më të përdorura për këtë qëllim janë: interpolimi bilinear, metoda e fqinjit më të afërt dhe rrotullimi 

bikubik. Transformimet e aplikuara në këtë imazh janë: Transformimet e Helmert-it, 

transformimet affine, transformimet polinome dhe transformimet e projektimit 2D [1].  

2.4.8 Nxjerrja e 3D modeleve nga 2D fotografitë 

Për të nxjerrur 3D model të një objekti nga 2D imazhet, fotografitë duhen realizuar nga kënde të 

ndryshme dhe me kualitet adekuat.  

3D rikonstruktimi është procesi gjatë të cilit objektet reale riprodhohen në kompjuter. Në ditët e 

sotme ekzistojnë shumë mënyra të rikonstruktimit dhe 3D formimit të objekteve në programe 

bashkëkohore. 

Njëra prej metodave të cilën e ka filluar Koch, përdorë përshtatje të imazheve, segmentim të 

objektit, interpolim dhe teknika trekëndëshe në mënyrë që të formohet rrjeta strukturale 3D e një 

objekti. Ky sistem ndahet në tri module: procesimi sensorik, procesimi i imazheve dhe procesimi 

i modeleve. 

Pollefeys ka filluar një metodë tjetër 3D konstruktuese e cila bazohet në disa faza mjaft mirë të 

definuara. E dhënë hyrëse është sekuenca e imazhit dhe e dhënë dalëse është 3D modeli. Hapat që 

zhvillohet ky proces janë: përpjesa e imazhit, kthimi i strukturës dhe i lëvizjes, përshtatja e 

dendësisë dhe konstruktimi i modelit. 

Propozim tjetër është dhënë nga Remondino. Ai ka prezentuar një sistem për rikonstruktim të 3D 

modelit i cili zhvillohet në këto etapa kryesore: analiza e imazhit, kalibrimi dhe orientimi i imazhit, 

procesi i përshtatjes dhe gjenerimi i pikave dhe 3D modelimi [1].  
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2.4.8.1 Formimi i 3D modelit nga një fotografi 

Vetëm me anë të një fotografie mund të caktohet aksi i objektit dhe dimensionet e tij. Në vitin 

1978 Barrow dhe TenenBaum demostruan se orientimi i një sipërfaqe përgjatë një siluete mund të 

llogaritet në mënyrë direkte nga të dhënat e nxjerrura nga imazhi dhe kjo gjë pasoi me studimet e 

para të siluetave në mënyrë individuale. Koenderink tregoi se forma e siluetës është e barabartë 

me formën e lakores Gausiane. Konkaviteti, konveksiteti dhe lakimi i siluetave formon forma 

konvekse, parabolike të pikave të sipërfaqeve. Përfundimisht Cipolla dhe Blake ekspozuan se 

natyra e siluetës paraqitet si formë apo gjeometri normale në projeksionin perspektiv.  

Fillimisht, silueta e shënuar me p e cila është e vendosur përgjatë sipërfaqes rrotulluese, nxirret 

nga imazhi me anë të metodës Canny që shërben për detektim dhe homologjia harmonike e shënuar 

me W e cila navigon secilin skaj të siluetës shënohet me versionin e transformuar p’= Wp. Imazhi 

është rregulluar dhe akset e figurës janë rrotulluar në projektimin ortogonal. 

 

Fig. 2.12. Homologjia harmonike e figurës dhe transformimi në projektimin ortogonal. 

Kontura e sapo fituar fillimisht ndahet në segmente themelore. Kjo mund të arrihet lehtë me 

largimin e formave eliptike nga pjesa e sipërme dhe e poshtme e siluetës. Pikat pastaj thjeshtohen 

nga kontura aktuale në vektorë tangjencial, për shembull ẋ (s) dhe ẏ (s) tek secila pikë llogaritet 

me vendosjen e një polinomi në pikat fqinje.  

Për Ψ ≠ 0, Rx(Ψ) si transformime të para paraqesin vektorin p(s) dhe sipërfaqen normale n(s) tek 

secila pikë provë: vektori i transformuar normalizohet në atë mënyrë që koificienti i tij i tretë 

zëvendësohet me të parin dhe ekuacionet (2.22) dhe (2.23) mund të përdoren për caktimin e 

thellësisë së pikës në objekt: 

 

𝑛(𝑠) =
1

𝛼𝑛
𝑠

[

−𝑦(𝑠)̇

𝑥(𝑠)̇

𝑥(𝑠)𝑦(𝑠) − �̇�(𝑠)𝑦(𝑠)̇

]              (2.22) 

ku: 

𝛼𝑛(𝑠) = |𝑝(𝑠)𝑥
𝑑𝑝(𝑠)

𝑑𝑠
|                                        (2.23)    [1]. 
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2.4.8.2 Formimi i 3D modelit nga dy fotografi  

Kjo pjesë është e bazuar në kërkimet e metodave praktike për rikonstruktimin e hapësirës së dy 

fotografive që nuk janë të kalibruara ndaj njëra-tjetrës. Metoda është e bazuar në vlerësimin 

fillestar të homografive të nxjerrura nga pikat 2D të cilat mund të përmbajnë disa kontura të 

jashtme. Gjeometria e jashtme e trupit pastaj rikonstruktohet në struktura homogjene dhe vëllimet 

e brendshme kalibrohen ndaj tri akseve ortogonale.  

Së pari është propozuar një metodë e thjeshtë e homografisë e cila ka pasur për qëllim përshtatjen 

e vijave në formë të segmenteve midis dy pamjeve të ndryshme përmes metodës Caddy dhe 

algoritmeve regresive. Së dyti, kamerat janë kalibruar automatikisht në katër parametrat e 

brendshëm të cilët mund të ndryshojnë në dy imazhet e përdorura. Mekanizmi RANSAC adoptohet 

në këtë sistem me qëllim detektimin e sipërfaqeve kryesore të rrafshta në 2D imazhet. Avantazhet 

e kësaj metode janë se mund të krijohen modele sa më reale me sa më pak punë të realizuar nga 

ana e njeriut dhe lejon rikonstruktimin e më shumë sipërfaqeve që shihen në planet detektuese sesa 

metodat e përdorura deri para kësaj [1].  

 

Fig. 2.13. Përshtatja e segmenteve në katër planet kryesore [1]. 

2.4.9 Rikonstruktimi i objekteve  

2.4.9.1 Rikonstruktimi i objekteve gjeologjike 

Kjo paraqet njërën nga fushat ku fotogrametria gjenë zbatim më së shumti në ditët e sotme. 

Rikonstruktimi i imazheve të tilla realizohet me anë të metodës së Delaunay-it dhe arrihet 

përmes teorisë së formimit me trekëndësha dhe tetraedra. Shumë modele të bazuara në 

rikonstruktimin me tetraedra janë zhvilluar dhe reprezentuar si objekte komplekse. 

Rrjeta me tetraedra mund të përdoret vetëm në formimin e trupave kompleks të trajtës 

gjeologjike. Karakteristikat natyrore të objekteve gjeologjike janë reflektuar në atribute të 

ndryshme si: formimi i shtresave të gurëve, matrialet e mineraleve të çmueshme etj. Është e 

definuar se vlerat e atribuara të pikave të brendshme mund të interpolohen në mënyrë linerare në 

katër kulme të tetraedrit [1].  
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2.4.9.2 Rikonstruktimi i objekteve me teksturë të lartë të sipërfaqeve 

Ky lloj i konstruktimit kërkon sisteme precize të cilat mund të nxjerrin imazhe të objekteve me 

gjeometri komplekse dhe tekstura të ashpra. Metoda e rikonstruktimit është pasive dhe i vetmi 

informacion si e dhënë hyrëse që kërkohet janë 2D imazhet e realizara me kamerë e cila është e 

kalibruar në kënde të ndryshme dhe objekti rrotullohet në pjatën rrotulluese. Modeli i rikrijuar 

me anë të trekëndëshave arrihet përmes një skeme e cila kombinon konstruktimin dhe algoritmin 

ndaj lëvizjes. Njohja e teksturës së materialit bazohet në ndarjen e sipërfaqes në pjesë më të 

vogla dhe krahasimi i tyre mes njëri-tjetrit duke e pasur parasysh ndikimin e gabueshëm të dritës 

apo ndriçimit të ambientit [1].  

 

Fig. 2.14. Rrjedhshmëria e procesit të rikonstruktimit të një modeli 3D. 

Kjo skemë kombinon rikonstruktimin dhe kalibrimet e nevojshme të imazheve me anë të kubeve 

me qëllim formën e siluetave. Përdorimi i rikonstruktimit lejon formësimin e rezolucioneve të 

larta përderisa metoda e kubave që ecin shpejtë pastron rrjetën e strukturës dhe mundëson 

formimin e trekëndëshave mbi sipërfaqet e jashtme. 

Kalibrimi zbatohet ndaj kamerës dhe pjatës rrotulluese. Njëra nga problemet që shfaqen gjatë 

këtij procesi është mos lidhja e sipërfaqeve me njëra-tjetrën për shkak të mungesës së ndriçimit 

homogjen në pjesë të ndryshme të objektit. 

Në vazhdim paraqitet okteti i rikonstruktimit. Okteti është një sistem hierarkik i cili mund të 

përdoret për paraqitjen e të dhënave si volumi i brendshëm në formën e kubave me madhësi të 

ndryshme. Secila nyje oktete lidhet me një kub në hapësirën në të cilën gjendet objekti. Kjo 

mundëson formimin e disa mundësive: krijimin e vokselëve, trekëndëshave, grimcave poashtu 

edhe krijimin e formave tjera parametrike më të komplikuara siç është vija e lirë [1]. 
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Fig. 2.15. Transforimi i strukturës prej asaj oktete në rrjetë [1]. 

 

2.4.9.3 Rikonstruktimi i objekteve në arkeologji 

Procesi i rikonstruktimit të objekteve bazohet në shkencën e arkeologjisë. Procesi i krijimit të 3D 

modelit të një objekti është përshkruar në fig. 2.16.  

 

 

Fig. 2.16. Hapat e krijimit të 3D modelit për një objekt. 

 



40 
 

Fillimisht, disa karakteristika të shpeshta duhen të jenë të pranishme në fotografitë e një objekti. 

Procesi realizohet në dy faza themelore: 

 Algoritmi i rikonstruktimit realizon një rikonstruktim të objektit tek i cili dimensionet nuk 

janë të definuara saktësisht. Pastaj një algoritëm i destinuar për vetë-kalibrim krijon një 

rikonstruktim të dytë i cili është ekuivalent me rikonstruktimin e parë dhe realizon 

krahasimin e dimensioneve. Të gjithë pikselat e imazhit janë të vendosur në atë mënyrë që 

janë fqinjë me pikselat për rreth dhe mund t’i rikonstruktojnë ato. Sistemi pastaj selekton 

dy imazhe të cilët realizojnë rikonstruktimin primar dhe pastaj realizojnë rikonstruktimin 

e gjeometrive me anë të trekëndëshave. 

 Krijimi i rrjetave strukturale të dendura. Për të përfituar 3D model më të detajuar përdoren 

teknika të përshtatjes së dendësisë së trupave. 3D sipërfaqet e jashtme të trupit 

zëvendësohen me rrjeta trekëndëshe me qëllim reduktimin e kompleksitetit të gjeometrisë 

dhe adaptimit të modelit me sistemet grafike të kompjuterëve. Pastaj pason krijimi i 3D 

rrjetave të cilat realizojnë vendosjen e kulmeve të trekëndëshave varësisht se sa është 

thellësia e hartës. Për rikonstruktimin e gjeometrive më të komplikuara, sistemi duhet të 

kombinojë disa thellësi të hartave. Pas rikonstruktimit, vendoset tekstura dhe ngjyra e 

materialit [1].  

 

3. MATERIALET TERMOPLASTIKE DHE ZBATIMI I TYRE NË 

INDUSTRI 

3.1 Definimi i kërkesave të pjesëve nga materiali i plastikës 

Gjatë fazës së kalkulimit të kërkesave të pjesëve nga materiali i plastikës duhet të merren parasysh 

një numër i madh i faktorëve duke u bazuar në faktin se pjesët e përbëra nga materialet polimere i 

nënshtrohen kushteve mjaft të vështira gjatë procesit të prodhimit dhe transportit të tyre e pastaj 

edhe gjatë shfrytëzimit të atij produkti nga përdoruesi i saj. 

Ngarkesat mekanike - Duhen të bëhen llogaritje të shumta ndaj ngarkesave mekanike me 

ngarkesë të shkurtër statike, goditjet, vibrimet në formë të cikleve të cilat shkaktojnë lodhjen e 

materialit. Krahas ngarkesave me veprim të shkurtë, duhet të llogariten edhe ngarkesat që janë më 

afatgjate që mund të shkaktojnë çarjen e materialit. 

Temperatura - Shumë specifika të materialeve nga plastika si: forca e goditjes, moduli i 

elasticitetit, ngarkesa në përdredhje, kufiri i elasticitetit ndikohen drejtpërsëdrejti nga temperatura. 

Duhet të definohet një temperaturë minimale dhe maksimale e cila do të jetë ekzistente në mjedisin 

që do të gjendet pjesa nga materiali i plastikës qoftë gjatë procesit të prodhimit, transportit apo 

edhe nga ana e përdoruesit të saj. Duhet të kemi parasysh se me zbritjen e temperaturave, rezistenca 

në goditje tek materialet e plastikës shkon duke u zvogëluar. 

Ekspozimi ndaj substancave kimike - Pjesët nga plastika janë nën ndikimin e shumë substancave 

kimike që nga fillimi i prodhimit të asaj pjese e deri tek përdoruesi i saj. Këto substanca kimike 

përdoren gjatë proceseve të ndryshme të prodhimit si: nxjerrja e pjesëve nga kallëpi, përdorimi i 

vajrave për polirim të sipërfaqeve, lubrifikimi, pastrimi me anë të solucioneve, procesi i ngjyrosjes, 
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procesi i lidhjeve me ngjitës. Duhet të sigurohemi se këto substanca kimike janë të përshtatshme 

me materialin që kemi zgjedhur dhe me produktin final. 

Performanca elektrike - Duhet të merren parasysh vlerat e elektricitetit të nevojshme dhe natyrën 

e ngarkesës elektrike. Për referencë duhet të listohen materialet të cilat janë të përshtatshme 

elektrikisht me aplikimin e caktuar. Duhet të determinohen pjesët të cilat kërkojnë mbrojtje 

elektrostatike. 

Rezistenca ndaj kushteve atmosferike - Temperatura, lagështia dhe rrezet ultra-vjollcë (UV) 

ndikojnë në vetitë mekanike dhe pamjen e jashtme të pjesëve nga plastika. Rast konkret janë pjesët 

e karricerisë së makinave për transport të cilat duhet të përballojnë ekspozim të vazhdueshëm ndaj 

të gjitha kushteve atmosferike. Rritja e nxehtësisë që vjen nga rrezet e diellit ndaj sipërfaqeve të 

errëta mund të rritë kërkesën e temperaturës më të lartë sesa një temperaturë e cila është kalkuluar 

paraprakisht. 

Radiacioni - Grumbulli i burimeve artificiale si: drita floureshente, sterilizimi me rreze gama, 

drita me intensitet të lartë të shkarkimit mund të shkaktojnë zverdhjen apo degradimin e pjesëve 

nga plastika. Nëse pjesa e plastikës do të jetë e ekspozuar nga burime të radiacionit, duhet 

konsideruar ngjyrosa e saj apo mveshja e sipërfaqeve të jashtme me shtresë stabilizuese UV. 

Pamja e jashtme - Kërkesat estetike të jashtme mund të sjellin shumë probleme gjatë dizajnimit 

të pjesëve dhe zgjedhjes së materialeve. Për shembull, kërkesa që materiali të jetë i tejdukshëm 

redukton mundësinë e zgjedhjes së shumë llojeve të materialeve nga plastika, sepse disa prej tyre 

nuk e kanë aftësinë të prodhohen me pamje të tejdukshme. Ngjyra poashtu është një faktor 

kufizues. Zakonisht pjesët nga plastika që e përbëjnë një tërësi duhet të përshtaten me njëra-tjetrën. 

Vendosja e llogove, shenjave të ndryshme, shënimet për rrezik mund të vendosen direkt në kallëpe 

ose mund të shtohen me anë të metodave dekoruese si: gravimi me lazer, ngjitja e letrës etj. 

Jetëgjatësia – Shumë pjesë funksionale duhet të plotësojnë disa kritere rreth cikleve të punës që 

do të iu nënshtrohen. Jetëgjatësia mund të përfshijë intervale kohore për shembull, ekspozimi për 

një kohë të caktuar në ambient të jashtëm, aplikimi i forcave të jashtme për cikle të caktuara, 

deformimi i lidhjeve me interferenca të ashtuquajtura “snap-joint” në mënyrë që të përcaktohet 

cikli i tyre jetësor. 

Tolerancat e dimensioneve - Shumë aplikime kërkojnë toleranca mjaft të vogla në mënyrë që të 

arrihet montim i mirë dhe funksion i duhur i një pajisjeje. Duhet të konsiderohet ndikimi i 

temperaturës, goditjeve apo ngarkesave, plasaritja e materialit me rastin e zgjedhjes së tolerancave 

të duhura për pjesët e dizajnuara. Specifikimi i saktë i tolerancave ndikon drastikisht në çmimin e 

produktit. Nga ana tjetër, me rastin e kërkesës së tolerancave shumë të vogla të cilat janë vështirë 

të arritshme në këtë mënyrë rritet çmimi i produktit. 

Sasia e produkteve të prodhuara - Numri i pjesëve të nevojitura ndikon drejt për së drejti në 

marrjen e vendimeve duke përfshirë metodat e përpunimit, dizajnimin e kallëpeve, zgjedhjen e 

materialeve, metodat e montimit dhe metodat e përpunimit sipërfaqësor. Për prodhim masiv të 

produkteve duhet shpenzuar më shumë mjete monetare në përmirësimin e procesit të prodhimit 

dhe rritjen e produktivitetit që nga fazat e para të dizajnimit. 

Montimi - Adresimi i nevojave gjatë procesit të montimit, për shembull duke përshkruar numrin 

e montimit dhe demontimit të pajisjes ose definimi në rastin kur montimi realizohet me anë të 

metodave të automatizuara. Duhet të listohen metodat e montimit si: bulonat, ngjitja me tegel, 
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ngjitësat etj. Duhet të merret parasysh edhe ekspanzioni i materialeve nën ndikimin e 

temperaturave të ndryshme. Duhet të parashtrohen edhe metodat e reciklimit në rast se produkti 

nuk është më në gjendje pune [2]. 

3.2 Metodat e përpunimit të materialeve termoplastike 

Një numër i madh i metodave komerciale përdoren për produktet e ndërtuara nga materialet 

termoplastike. Secila prej këtyre metodave ka kërkesat specifike të dizajnit dhe kufizimet e tyre. 

Zakonisht forma e pjesës, madhësia dhe dizajni i saj përcakton mënyrën më të mirë të përpunimit 

të saj. Në të shumtën e rasteve një pjesë e caktuar i nënshtrohet më shumë se një procesi të 

përpunimit. Për arsye se zhvillimi i produktit dallon për nga proceset, ekipi dizajnues duhet të 

përcaktojë sa më parë mënyrat e prodhimit [2]. 

3.2.1 Injektimi në kallëpe 

Metoda më e shpeshtë që përdoret për krijimin e pjesëve nga plastika është injektimi në kallëpe 

me presion të lartë. Pastaj plastika merr formën e kallëpit gjatë ftohjes së saj dhe e ruan atë formë. 

Metoda me injektim në kallëpe mundëson prodhimin masiv të pjesëve nga plastika, akomodon një 

numër të madh të formave dhe madhësive të ndryshme, mundëson ripërsëritjen e krijimit të pjesëve 

të njejta me tolerancë shumë të vogël të gabimit. 

Kallëpet mund të prodhojnë shumë lloje të strukturave dhe teksturave, poashtu edhe elemente të 

montimit dhe fortësisë si përforcueset dhe hapjet për vendosjen e bulonave. Për strukturat e dizajnit 

të cilat nuk janë në drejtim të tërheqjes së kallëpit duhet të vendosen mekanizma shtesë tërheqës 

të cilat e ngrisin çmimin e kallëpit.  

 

Fig. 3.1. Injektimi në kallëpe. 
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Injektimi në kallëpe përgjithësisht kërkon sasi të mëdha prodhuese në mënyrë që të mbulohen 

shpenzimet e investuara në kallëpe. Për shembull, një kallëp që kushton 50.000$ i cili prodhon sasi 

vetëm 1000 copë kontribon 50$ në çmimin e secilës pjesë të prodhuar. Por nëse kallëpi i njejtë 

prodhon sasi 500.000 copë, ky kallëp e rrit çmimin e produktit vetëm për 0.10$. Ndryshimet në 

kallëpe zakonisht kushtojnë shumë. Pjesët shumë të mëdha si p.sh., parakolpi dhe mbrojtësit tek 

veturat kërkojnë kallëpe shumë të mëdha dhe të shtrenjtë [2]. 

3.2.2 Nxjerrja apo tërheqja 

Nxjerrja apo tërheqja paraqet njërën prej metodave të përpunimit të materialeve nga materialet 

termoplastike. Tek kjo metodë materiali termoplastik kalon nëpër një vrimë të profiluar pastaj 

ftohet dhe ngurtësohet. Prodhon profile të drejta dhe të vazhdueshme të cilat pastaj prehen në 

gjatësi të dëshiruara. Më së shumti kjo metodë përdoret për përpunimin e gypave nga materiali 

plastikë, kornizat e dritareve, pjesë të automobilave etj. 

 

Fig. 3.2. Pjesë e krijuar me metodën e tërheqjes. 

Çmimi  i prodhimit është mjaft i ultë për profilet e thjeshta, por në rastin kur kërkohet ndonjë 

strukturë më e komplikuar atëherë kërkohet vendosja e mekanizmave shtesë dhe proceseve 

dytësore ku me këtë rast rritet kostoja e prodhimit [2]. 

3.2.3 Formimi me temperaturë 

Formimi me temperaturë krijon forma të ndryshme prej një materiali termoplastik në formë të 

pllakës e cila është ngrohur deri në pikën e saj të zbutjes. Aplikohet vakumi apo shtypje e lartë e 

cila i shtynë pllakat e zbutura ndaj kallëpit dhe formohet një strukturë e caktuar. Formimi me 
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temperaturë si proces është shumë më i lirë se injektimi në kallëpe dhe kjo është një ndër arsyet 

pse formimi me temperaturë si proces është mjaft i përhapur në industrinë automobilistike. 

 

Fig. 3.3. Formimi i pjesëve termoplastike në vetura. 

Pjesët e përpunuara me formim me temperaturë duhet të iu nënshtrohen proceseve shtesë si heqja 

e materialit të tepërt në periferinë e detalit makinerik. Kjo metodë nuk mund të prodhojë pjesë të 

komplikuara si pjesët që prodhohen me injektim të plastikës në kallëpe [2]. 

3.2.4 Formimi me fryerje 

Kjo metodë përdoret për formimin e kanisterëve dhe rezervuarët e ndërtuar nga materialet 

termoplastike. Përmes këtij procesi mund të formohen edhe rezervuarët e lëndës djegëse dhe 

gypave për ajrosje. Trashësia e mureve mund të ndryshojë përgjatë pjesës dhe gjatë procesit të 

prodhimit të saj. Formimi me fryerje nuk mund të prodhojë pjesë të komplikuara si në rastin e 

injektimit në kallëpe si teknologji prodhuese.  

 

Fig. 3.4. Rezervuari i ujit i përpunuar me formimin me fryerje. 
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Dy metodat më të përdoruara të formimit me fryerje janë: tërheqja dhe injektimi.  

- Në rastin e metodës së formimit me fryerje dhe tërheqje, fundi i pjesës mbetet i hapur e pastaj 

duhet të mbyllet me metoda të caktuara. Shtypja e ajrit aplikohet në hapësirën e brendshme të 

zbrazët dhe e detyron materialin termoplastik të ngjitet ndaj mureve të brendshme të kallëpit. Pjesa 

e cila është fryer pastaj ftohet dhe krijohen muret e holla me vrimë në mes.  

- Formimi me fryerje dhe injektim zëvendëson pjesën e formuar në vend me metodën e tërheqjes. 

Shtypja e ajrit aplikohet në pjesën e brendshme të materialit deri sa ai është në gjendje të butë. Ky 

proces eliminon materialin e tepërt apo të padëshiruar nëpër skaje duke e bërë këtë metodë mjaft 

pratike për krijimin e kanisterëve që posedojnë mbyllje me kapak [2]. 

3.2.5 Kallëpet me rrotullim 

Tek kjo metodë vendoset një sasi e materialit termoplastik në gjendje të lëngshme brenda kallëpit 

i cili ngrohet nga ana e jasthme. Përderisa kallëpi rrotullohet ndaj dy akseve normale ndaj njëra 

tjetrës, materiali termoplastik në gjendje të lëngshme i lyen muret e brendshme të kallëpit i cili 

është i ngrohur dhe formohet një formë e caktuar. Gjersa kallëpi është ende duke u rrotulluar, ai 

ftohet dhe formon një strukturë të fortësuar nga materiali termoplastik. 

 

Fig. 3.5. Pjesë e krijuar me kallëpe rrotulluese. 

Ky proces përdoret për krijimin e formave të mëdha të cilat kanë vëllim të madh të brendshëm 

bosh. Me anë të kësaj metode arrihet përpunimi i vazove të mëdha dekorative dhe globave. Çmimi 

i kallëpeve dhe pajisjeve tjera shtesë zakonisht është mjaft i lirë dhe është i përshtatshëm edhe për 

sasi të vogla të prodhimit. Jetëgjatësia e kallëpeve është mjaft e madhe [2]. 
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3.3 Dizajnimi i përgjithshëm i pjesëve nga materialet termoplastike 

Gjatë dizajnimit të materialeve të përbëra nga materialet termoplastike ekzistojnë disa elemente të 

shpeshta si për shembull, brinjët përforcuese, trashësia e mureve, këndet e mureve, vrimat për 

bulona, pllakat përforcuese etj. Në vazhdim do të trajtojmë secilën prej këtyre elementeve 

problematike dhe gjërat që duhet pasur parasysh gjatë dizajnimit të pjesëve me materiale 

termoplastike [2]. 

3.3.1 Trashësia e mureve 

Trashësia e mureve  ndikon fuqishëm në disa prej karakteristikave themelore duke përfshirë 

performancën mekanike, aftësinë e pjesës për t’u prodhurar me kallëpe, pamjen e jashtme dhe 

ndjenjën në prekje. Trashësia mesatare zakonisht është një lloj balancuesi në mes të fortësisë dhe 

reduktimit të materialit. Duhet të i kushtohet rëndësi e veçantë trashësisë së mureve në mënyrë që 

të parandalohen shpenzimet e modifikimeve në kallëpe dhe problemeve me kallëpe gjatë prodhimit 

të pjesëve. 

Në sipërfaqet e rrafshta, për çdo rritje prej 10% të trashësisë së mureve fitohet përafërsisht 33% në 

fortësi të pjesës. Rritja e trashësisë së mureve poashtu ndikon edhe në peshën e pjesës, çmimin e 

materialit dhe kohën e përpunimit. Duhet konsideruar përdorimi i formave gjeometrike 

mbështetëse për arritjen e fortësisë më të lartë të pjesës. Përdorimi i formave gjeometrike në fjalë 

ruan parametrat e lartë përmendur pa shpenzuar shumë material shtesë.  

 

 

Fig. 3.6. Diagrami i fortësisë në goditje me ndryshimin e trashësisë së materialit. 
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Faktorët e materialeve bashkë me faktorët gjeometrik përcaktojnë efektin e trashësisë së mureve 

ndaj performancës në goditje të jashtme. Përgjithësisht, rritja e trashësisë së mureve redukton 

elasticitetin dhe rritë energjinë e nevojshme me të cilën duhet vepruar në trup në mënyrë që mos 

të arrihet dështimi i pjesës. Në disa raste, rritja e trashësisë së mureve mund të shkaktojë ngurtësim 

të madh të pjesës deri në atë pikë ku struktura nuk mund të lakohet dhe të absorbojë goditjen e 

jashtme. Disa materiale si p.sh., polikarbonati, ky material humb aftësinë e absorbimit të goditjes 

nëse trashësia e mureve tejkalon të ashtuquajturën “trashësi kritike”. Pjesët e përbëra nga materiali 

polikarbonat, nëse kanë trashësi më të madhe se trashësia kritike atëherë në vend se materiali të 

jetë duktil ai do të jetë më i ekspozuar ndaj thyerjes apo dështimit të pjesës. 

Aftësia për punimin e një pjese me anë të kallëpeve duhet shikuar në detaje gjatë përcaktimit të 

trashësisë së mureve të asaj pjese. Gjatësi të rrjedhjes - quajmë distancën prej portës hyrëse në 

kallëp ku futet materiali i lëngshëm e deri tek hapësira e fundit e kallëpit që do të mbushet me atë 

material. Kjo gjatësi duhet të jetë brenda limiteve të lejuara sepse në të kundërtën do të shfaqen 

probleme si: problemet kozmetike, krijohet ngarkim i madh gjatë injektimit të plastikës në kallëpe, 

rrjedhja e materialit nuk është e njëtrajtshme etj. 

Disa nga pikat që duhet adresuar gjatë përzgjedhjes së trashësisë së mureve janë: 

- Duhet shmangur dizajnimi i sipërfaqeve të holla të cilat janë të rrethuara me seksione të 

trasha, për arsye se ato janë më të ekspozuara, në këtë rast ndaj bllokimeve të ajrit në 

kallëpe, fig. 3.7, për referencë.  

- Trashësia e mureve duhet të jetë konsistente. 

- Shmangjia ndaj ndryshimeve të shpeshta të trashësisë së mureve prej trashësisë së vogël 

në trashësi më të mëdha. 

 

Fig. 3.7. Trashësia jo e njëtrajtshme e mureve mund të formojë gjepa të ajrit. 
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Pjesët me mure më të holla se 1.5mm trashësi mund të kërkojnë pajisje speciale për realizimin e 

procesit së injektimit me kallëpe në mënyrë që të sigurohet shpejtësia e mbushjes së materialit dhe 

shtypja e nevojshme. Kjo rritë çmimin e produktit dhe limiton kursimet që mund t’i realizojë një 

kompani e caktuar. Kallëpet e punuara për pjesë me trashësi të mureve të vogla zakonisht përdoren 

me qëllim reduktimin e peshës së produktit sesa për uljen e çmimit të prodhimit. Pjesët me trashësi 

më të mëdha se 2mm poashtu mund të konsiderohen si pjesë me mure të holla, nëse gjatësia e 

rrjedhjes është shumë e madhe për proces normal të kallëpimit. 

Zakonisht, materialet të cilat bymehen pak tolerojnë ndryshim të vlerës së trashësisë së mureve 

për 25% , pa paraqitur ndonjë problem kozmetik apo lakim të materialit. Për materiale kristaline, 

për shkak të tkurrjes së madhe gjatë procesit të prodhimit ato mund të tolerojnë përgjysmë më pak 

ndryshim të trashësisë së mureve, pa paraqitur ndonjë defekt vizual apo mekanik. Trashësia e 

brinjëve përforcues duhet të jetë më e vogël se trashësia e mureve të përgjithshme në mënyrë që 

të evitohet paraqitja e gropave në pjesën e ndërtuar nga materialet termoplastike. 

     Shumë dizajne, sidomos ato që shndërrohen nga materiali metal në material plastikë kanë 

seksione të cilat mund të shkaktojnë gropa ose boshllëqe. Për të adaptuar këto dizajne në pjesë të 

plastikës duhet konsideruar si vijon: 

- Duhet të bëhet ridizajnimi i zonave të holla në mënyrë që të krijohet trashësi e njëtrajtshme 

e mureve (Fig. 3.8). 

 

Fig. 3.8. Krijimi i kaviteteve me qëllim ruajtjen e trashësisë konsistente të materialit. 

 

- Radiuset e jashtme duhet të bëhen më të mëdhenj se radiuset e brendshme me vlerë për një 

trashësi të mureve sipas fig. 3.9. 
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Fig. 3.9. Mbajtja e trashësisë se materialit në vlerë konstante.  

Në disa raste, trashësia e mureve ndryshon për shkak të disa vetive si: rezistenca elektrike, shuarja 

e zërit etj. Nëse pjesa e dizajnuar kërkon t’i plotësojë këto veti atëherë duhet të sigurohemi se është 

përzgjedhur si duhet trashësia e mureve. Qëndrueshmëria ndaj zjarrit poashtu është faktor që 

ndikon në përzgjedhjen e trashësisë së mureve sipas standardeve bashkëkohore [2]. 

3.3.2 Drejtuesit e rrjedhjes dhe kufizuesit 

Herë pas here dizajnerët i shtojnë në model edhe disa kanale të holla të ashtuquajtura “drejtuesit e 

rrjedhjes”. Këta drejtues ndihmojnë në mbushjen e kallëpeve me material të lëngshëm në zonat të 

cilat janë larg nga porta kryesore e mbushjes. Përveç kësaj, drejtuesit e rrjedhjes balancojnë 

mbushjen në pjesët jo-simetrike, ndryshojnë modelin e mbushjes dhe reduktojnë gropat në 

seksione të holla apo të ngushta. Për rezultate sa më të mira, drejtuesit e rrjedhjes duhet të lidhen 

drejt nga porta kryesore e mbushjes pa ndonjë pengesë. 
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Fig. 3.10. Drejtuesit e rrjedhjes mundësojnë mbushjen e skajeve të pjesës nga materialet 

termoplastike. 

Për të parandaluar problemet e tkurrjes dhe lakimit të pjesës, ndryshimi i trashësisë së mureve nuk 

duhet të jetë më i madh se 25% tek materialet amorfe, kurse tek materialet kristaline nuk duhet të 

jetë më i madh se 15% maksimalisht. Vendosja e drejtuesve të rrjedhjes duhet të jetë e kujdesshme 

duke e pasur parasysh që mund të ndikojnë edhe në vrazhdësinë e sipërfaqeve të jashtme [2]. 

3.3.3 Kufizuesit e rrjedhjes  

Zonat të cilan posedojnë trashësi më të vogël dhe janë të vendosura qëllimisht për të lehtësuar 

problemet e ngecjes së ajrit ose të realizojnë zhvendosjen e vijave të thurrura. Kur kufizohen 

kanalet e rrjedhjes duhet pasur parasysh: 

- Zgjatja e kufizuesve të rrjedhjes rreth gjithë profilit në mënyrë që të menaxhohet rrjedhja 

në mënyrë efektive. 

- Reduktimi i trashësisë të mos bëhet me vlerë më të madhe se 33% e trashësisë së mureve 

tek materialet të cilat kanë tkurrje të madhe, kurse 50% tek materialet që tkurren më pak. 

- Zgjatja e kufizuesve të rrjedhjes me qëllim zvogëlimin e rrjedhjes në pjesë të caktuara. 
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Fig. 3.11. Vendosja e kufizuesëve të rrjedhjes me qëllim të parandalimit të gazrave të bllokuara 

brenda kallëpit. 

 

Drejtuesit dhe kufizuesit e rrjedhjes janë vendosur në mënyrë tradicionale pasi që është punuar 

kallëpi dhe janë vërejtur gabimet në mbushje. Në ditët e sotme ekzistojnë shumë programe 

softuerike të cilat ua mundësojnë inxhinierëve realizimin e simulimeve adekuate para se të 

realizohet prodhimi i kallëpit fizik [2]. 

3.3.4 Brinjët përforcues 

Brinjët përforcues ofrojnë zgjidhje ekonomike të përmirësimit të ngurtësisë dhe fortësisë tek pjesët 

të cilat prodhohen me kallëpe pa e rritur trashësinë e mureve. 

Përdorimet tjera të brinjëve përforcues janë: 

- Sigurojnë vendosjen e komponenteve brenda tërësisë. 

- Ofrojnë bashkimin e pjesëve të cilat janë të destinuara të lidhen mes vete. 

- Veprojnë si ndalues ose udhëzues për mekanizma të ndryshëm. 

 

Dizajnimi i brinjëve përforcues - një brinjë i dizajnuar siç duhet përmbanë pesë karakteristika 

themelore të cilat janë: trashësia, lartësia, vendndodhja, sasia dhe aftësia për t’u prodhuar me 

kallëpe. 

Trashësia e brinjëve - Shumë faktorë ndikojnë në caktimin e trashësisë së duhur për brinjët 

përforcues. Brinjët e trasha zakonisht shkaktojnë gropa apo probleme kozmetike nga ana e kundërt 

e sipërfaqes së mureve ndaj të cilave janë të lidhura ato. 
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Fig. 3.12. Paraqitja e problemeve kozmetike me rastin e aplikimit të brinjëve përforcues. 

Materiali, trashësia e brinjëve, tekstura e sipërfaqeve, ngjyra, distanca nga porta hyrëse e materialit 

në gjendje të lëngshme në kallëpe dhe një numër i madh i kushteve të procesimit përcaktojnë 

ashpërsinë e gropave. Në vazhdim do të paraqesim tabelën e cila shpjegon paraqitjen e gropave 

dhe problemeve kozmetike me rastin e përdorimit të brinjëve përforcues.  

Tabela 3.1. Trashësia e brinjëve përforcues si përqindje e trashësisë së mureve. 

Materialet termoplastike Gropa minimale Gropa të vogla në numër 

PC 50% 66% 

ABS 40% 60% 

PC/ABS 50% 66% 

Poliamidi (i pastër) 30% 40% 

Poliamidi (i përzier me qelq) 33% 50% 

PBT Poliesteri (i pastër) 30% 40% 

PBT Poliesteri (i përzier) 33% 50% 

 

Materialet nga plastika të cilat kanë sipërfaqe të lëmuara zakonisht duhet të përmbajnë brinjë mjaft 

të holla. Pjesët të cilat kanë trashësi të mureve më të vogël se 1.5mm zakonisht tolerojnë brinjë 

pak më të trasha pa paraqitur probleme kozmetike. Tek pjesët të cilat kanë trashësi të mureve 

1.0mm atëherë edhe trashësia e mureve të brinjëve duhet të jetë e barabartë me trashësinë e mureve 

të përgjithshme. Trashësia e brinjëve ndikon direkt në aftësinë e një trupi për t’u punuar me kallëpe. 

Brinjët të cilat janë mjaft të ngushta është e vështirë për t’u mbushur me material të shkrirë 

termoplastik. Për shkak të hezitimit të rrjedhjes, brinjët të cilat janë të vendosura më afër portës 

hyrëse janë më të vështira për t’u mbushur sesa ato që janë më larg. 

Brinjët zakonisht dizajnohen në atë mënyrë që të jenë të normale ndaj sipërfaqes e cila ka drejtimin 

e tërheqjes së kallëpit. Për të mundësuar dhe lehtësuar hapjen e kallëpit, brinjët kërkojnë një draft 

me vlerë minimale prej 0.5 shkallë për secilën anë. Trashësia poashtu përcakton edhe shkallën e 
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ftohjes dhe tkurrjeve të brinjeve me ç’rast ndikon drejtpërdrejt në lakimin e të gjithë pjesës. Në 

materialet të cilat kanë tkurrje uniforme në të gjitha drejtimet, brinjët përforcuese tentojnë të ftohen 

më herët dhe tkurren më përpara se struktura kryesore. Në situata të tilla, fundet e sipërfaqeve të 

brinjëve mund të lakohen ndaj murit përballë. Në rastet kur trashësia e brinjëve është e njejtë me 

trashësinë e mureve të përgjithshme, fundet e brinjëve tentojnë të zgjerohen dhe mund ta dëmtojnë 

strukturën e tërësishme. Për të parandaluar këto deformime, kallëpet duhet të pajisen me ftohje të 

veçantë nga ana në të cilën janë dizajnuar brinjët me qëllim kompensimin e temperaturës së tepërt 

qe i është ekspozuar asaj pjese. Vendosja e ftohësve të veçantë në kallëpe kushton mjaft shumë 

dhe prandaj dizajni duhet realizuar në atë mënyrë që kallëpi të mos ketë nevojë për ftohje të veçantë 

me qëllim reduktimin e kostos prodhuese. 

 

Fig. 3.13. Specifikat teknike të brinjëve përforcues. 

Madhësia e brinjëve - Në të shumtën e rasteve, brinjët më të gjatë ofrojnë mbështetje më të 

madhe. Për të parandaluar problemet e mbushjes, ventilimit dhe tërheqjes së kallëpeve aplikohen 

rregulla standarde të madhësisë së brinjëve përforcuese. Lartësia e brinjëve duhet të jetë për tri 

herë më e madhe se trashësia e bazës së brinjës. Në disa raste kur trashësia e bazës së brinjës është 

e vogël dhe për shkak të përdorimit të draftit, maja e brinjës mbetet mjaft e hollë për t’u mbushur 

me material termoplastik. Për të parandaluar këto probleme lejohet edhe dizajnimi i brinjëve ku 

lartësia është për dy herë më e madhe se trashësia e bazës së brinjës. 

Vendndodhja dhe numri i brinjëve përforcues - Me kujdes duhet caktuar vendi dhe sasia e 

brinjëve në mënyrë që të evitohen probleme të shumta duke e pasur parasysh se brinjët vendosen 

me qëllim përmirësimin e dizajnit dhe strukturës. Për shembull, vendosja e brinjëve në një dizajn 

ka për qëllim rritjen e fortësisë dhe qëndrueshmërisë së pjesës, por rezultati mund të jetë krejt i 

kundërt duke zvogëluar aftësinë e pjesës për absorbimin e goditjeve pa dështim të saj.  
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Fig. 3.14. Zëvendësimi i brinjëve përforcues të mëdhenj me brinjë përforcues më të vegjël. 

Poashtu vendosja e disa brinjëve përforcues me qëllim ruajtjen e strukturës së drejtë të pjesës mund 

të shkaktojë probleme në ftohjen e kallëpeve dhe tkurrje në pjesë të caktuara. Brinjët përforcuese 

duhet vendosur me kursim në dizajnin origjinal dhe duhet shtuar numër i tyre vetëm sa e kërkon 

dizajni në mënyrë që të arrihet përmirësim i performancës [2]. 

3.3.5 Kullat e bulonave  

Kullat e bulonave gjejnë zbatim në shumë pjesë të dizajnuara me qëllim montimin dhe ngjitjen e 

pjesëve mes vete. Llojet më të shpeshta të përdorura janë në formë të cilindrave të ngritur me vrimë 

në mes ku vendosen hapjet e bulonave, filetot e injektuara apo ndonjë metodë tjetër për shtrëngim. 

Sipas rregullave standarde për dizajnim, diametri i kullës duhet të jetë për 2 deri në 2.4 herë më i 

madh se diametri i bulonit që do të shtrëngohet në kullë. 
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Fig. 3.15. Dimensionet e rekomanduara për kullat e bulonave. 

Në mënyrë që të evitohen gropat apo defektet kozmetike, trashësia e materialit në rrënjën e kullës 

duhet të jetë e barabartë me trashësinë e mureve të përgjithshme. Për t’u arritur kjo gjë, duhet të 

largohet materiali në rrënjën e kullës me profil trekëndësh. Për të evituar thyerjen e kullës, në 

rrënjë nuk duhet të ketë kënde të forta, por duhet shtuar lakesa apo rakorde në mënyrë që të 

fortësohet struktura. Për aplikimet më të shpeshta, rakordi me vlerë 0.3mm është i mjaftueshëm 

për ngritjen e qëndrueshmërisë së kullës dhe arrihet kompromis edhe me pamjen kozmetike pasi 

që nuk paraqiten defekte në sipërfaqe. 

 

Fig. 3.16. Hapja e kanaleve rreth rrënjës së kullës së bulonit. 

Përdorimi i bulonave të vegjël vetëshpues mundëson përdorimin e kullave më të vogla që zëjnë 

vend më pak në dizajn. Në rast se përdoren bulona më të mëdhenj, atëherë edhe kullat për ato 

bulona do të jenë më të mëdha me ç’rast duhet krijuar kanale në rrënjën e kullave që të 

parandalohet krijimi i gropave dhe shenjave nga ana e jashtme. 

Duhet evituar vendosja e kullave të bulonave ngjitur me muret anësore për arsye se krijohen 

seksione të trasha që shkaktojnë defekte kozmetike. Në vend të kësaj, kullat duhet vendosur më 
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larg prej mureve anësore dhe në rast se kërkohet fortësi më e madhe e kullës atë mund ta lidhim 

me mure anësore përmes brinjëve përforcuese. 

 

Fig. 3.17. Lidhja e kullave të bulonave dhe mureve anësore përmes brinjëve përforcues. 

Zakonisht, vrima e kullës duhet zgjatur deri tek niveli bazik aty ku e ka rrënjën kulla edhe nëse e 

gjithë gjatësia e vrimës nuk është e nevojshme. Nëse zgjatja e vrimës nuk realizohet deri në nivelin 

bazik atëherë krijohen probleme si: seksionet e trasha, probleme në shpërndarjen e materialit 

termoplastik në kallëpe, paraqitja e problemeve kozmetike etj. 

Për kullat që janë shumë të gjata kërkohet edhe draft më i madh në mënyrë që pjesa të largohet 

lehtë nga kallëpi. Kullat e gjata janë mjaft problem të punohen për arsye se trashësia e plastikës në 

majen e kullës mbetet e hollë, ftohja e plastikës në kallëp vështirësohet. Për t’i parandaluar këto 

dukuri ekzistojnë disa metoda të cilat mund të përdoren. Largimi i materialit nga ana e kundërt e 

kullës mundëson evitimin e këtij problemi. Alternativë tjetër është ndarja e një kulle të gjatë në dy 

kulla përgjysmë më të shkurta midis dy pjesëve të cilat kanë për qëllim të montohen ndaj njëra-

tjetrës ose zhvendosja e kullës në ndonjë pozitë tjetër që mundëson reduktimin e lartësisë së saj 

[2]. 

 

 

Fig. 3.18. Alternativat për shkurtimin e gjatësisë së kavitetit [2]. 
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3.3.6 Gusetat apo pllakat përforcuese 

Gusetat janë të ngjashme me brinjët përforcues të cilat shtojnë mbështetje apo fortësi ndaj 

strukturave tjera siç janë kullat e bulonave, mureve, brinjëve përforcues. 

 

Fig. 3.19. Dizajnimi i gusetave. 

Njejtë si tek pllakat përforcuese edhe tek gusetat trashësia e tyre duhet të jetë së paku sa gjysma e 

vlerës së trashësisë së murit ku mbeshtetet dhe maksimalisht sa dy e treta e trashësisë së murit ku 

mbështetet. Vendosja e gusetave në dizajn duhet të bëhet me mjaft kujdes duke pasur parasysh që 

janë të afta të shkaktojnë mjaft telashe në procesin e krijimit të pjesëve me kallëpe. Duhet evituar 

dizajnimi i gusetave të cilat mund të shkaktojnë ngërthim të ajrit apo gazrave në kallëpe sepse 

pastaj krijohen problem me rrjedhjen e materialit të shkrirë në kallëpe. Duhet caktuar siç duhet 

lartësia dhe trashësia e gusetave në mënyrë që të mundësohet largimi i ajrit apo gazrave nga zonat 

të cilat ventilohen me më shumë vështirësi. 

Skajet e mprehta - duhet evituar plotësisht nga dizajni i pjesëve të cilat do të prodhohen nga 

materialet termoplastike në kallëpe. Skajet e mprehta bëjnë grumbullimin e ngarkesave në pika të 

caktuara dhe si rezultat vjen deri tek reduktimi i performancave mekanike të pjesës. 
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Fig. 3.20. Efekti i rrumbullaksimit të skajeve të mprehta. 

Koncentrimi i ngarkesave shkon duke u rritur drastikisht nëse skajet e pjesës posedojnë rakorde 

me rreze më të vogël se 0.2mm. Në anën e kundërt, përdorimi i rakordeve me rreze shumë të 

mëdha është i kufizuar nga dizajni i pjesës dhe nuk është gjithmonë i arritshëm [2]. 

3.3.7 Këndi i tërheqjes së kallëpit 

Gjatë dizajnimit të pjesëve nga materialet termoplastike duhet vendosur kënde në strukturat e 

produktit si: muret, përforcueset, kullat e bulonave të cilat janë të vendosura paralel me drejtimit 

e tërheqjes së kallëpeve, në mënyrë që tërheqja e kallëpeve të bëhet në mënyrë sa më të lehtë.  

Mënyra se si struktura është e dizajnuar, ajo përcakton vlerën e këndit të tërheqjes i cili duhet 

vendosur. 

 

Fig. 3.21. Udhërrëfyesi për dizajnimin e këndeve të tërheqjes. 
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Disa nga rregullat të cilat zbatohen në lidhje me këndin e tërheqjes janë: 

- Të gjitha sipërfaqet të cilat janë paralel me drejtimin e tërheqjes së kallëpeve duhet të jenë 

të vendosura në një kënd të caktuar. 

- Duhet vendosur së paku një kënd prej një shkalle dhe një kënd tjetër shtesë në vlerë prej 

një shkalle për çdo 0.002mm teksturë që dëshirojmë të arrijnë sipërfaqet e produktit. 

- Përdorimi i këndit të tërheqjes me vlerë së paku një shkallë e gjysmë për shumicën e 

materialeve termoplastike, por lejohet përdorimi i këndit prej një shkalle për materialet të 

cilat largohen më lehtë nga kallëpet. 

Sa më e vogël të jetë vlera e këndit të tërheqjes rritet mundësia e dëmtimit të sipërfaqeve të jashtme 

gjatë hapjes së kallëpit. Në raste të veçanta, në kallëpe aplikohen substanca të cilat ndihmojnë 

tërheqjen e kallëpeve dhe rrisin ciklin jetësor të tyre. Tekstura, materiali, forma e pjesës dhe sistemi 

i kallëpeve janë faktorët që ndikojnë në përcaktimin e vlerës së këndit të tërheqjes. Zakonisht pjesët 

të cilat do të përpunohen pas kallëpimit kërkojnë vlerë më të vogël të këndit të tërheqjes, kurse për 

pjesët të cilat nuk do të i nënshtrohen ndonjë trajtimi të dytë, ato kërkojnë vlerë më të madhe të 

këndit të tërheqjes. 

Kur dizajnet e pjesës janë të vogla në dimensione, mundësia e vendosjes së kunjave shtytëse është 

më e vogël. Kunjat shtytëse ndihmojnë në nxjerrjen e pjesës me lehtësi më të madhe ndaj kallëpit 

të saj. Me zvogëlimin e mundësisë së vendosjes së kunjave shtytëse, nevoja për rritjen e këndit të 

tërheqjes shtohet, dhe anasjelltas [2]. 

3.3.8 Vrimat dhe bërthamat 

Bërthamë quajmë pjesën e kallëpit e cila ka për detyrë krijimin e sipërfaqeve të brendshme të 

pjesës së prodhuar duke përfshirë vrimat dhe hapjet e brendshme. Bërthama poashtu mundëson 

krijimin e trashësisë uniforme të mureve. Kudo që është e mundur duhet realizuar dizajni i pjesës 

në atë mënyrë që bërthamat duhet të ndahen në drejtim të tërheqjes së kallëpit. Në të kundërtën 

duhet vendosur rrëshqitësa ose pjesë lëvizëse me veprim pneumatik të cilat rrisin çmimin e 

përpunimit të kallëpit dhe mirëmbajtjen ndaj tij. 

 

Fig. 3.22. Rrumbullakimi i dy anëve të vrimës mund të krijojë mos përshtatje të pjesëve. 

Gjatë mbushjes së kallëpit, rrjedhja e plastikës së lëngshme shkakton presion të madh ndaj mureve 

të kallëpit duke i lakuar ato, me ç’rast ndërrojnë dimensionet e pjesës. Në raste më të rralla shtypja 
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e gjeneruar gjatë mbushjes së kallëpit mund të shkaktojë edhe çarjen e mureve të kallëpit dhe 

shkatërrimin e bërthamës. Për të parandaluar këtë gjë, raporti në mes të gjatësisë dhe diametrit të 

vrimave duhet të jetë 3:1.  Raporti 5:1 mund të përdoret vetëm në rastet kur vrimat janë të 

vendosura në mënyrë progresive në zona ku rrjedhja e plastikës në gjendje të lëngshme është më 

e ngadaltë [2]. 

3.3.9 Nënprerjet  

Për disa karakteristika të dizajnit, për shkak të veçorive të tyre ato nuk i përshtaten drejtimit të 

tërheqjes së kallëpit. Zonat të cilat nuk mund të tërhiqen në të njëjtin drejtim me kallëpin quhen 

nënprerje. Në disa raste, pjesa mund të lakohet mjaftueshëm që të largohet nga kallëpi varësisht 

nga grada e nënprerjes, dimensionet dhe forma e saj. 

 

Fig. 3.23. Realizimi i nënprerjes e cila mund të dalë nga kallëpi i thjeshtë. 

Përdorimi i nënprerjeve duhet evituar me rastin e përdorimit të materialeve termoplastike të cilat 

janë lehtë të thyeshme si: polikarbonati, gradat e përforcuara të Poliamidit 6 etj. Nënprerjet me 

vlerë deri në 2% janë të mundshme në pjesët e përbëra nga materialet e lartëcekura. Zakonisht për 

pjesët e përbëra nga materiale me fleksibilitet më të lartë si poliuretani lejojnë nënprerje me vlerë 

deri në 5%, kurse nën kushte ideale deri ne 10% të vlerës krahasuese [2]. 

3.3.10 Rrëshqitësit dhe bërthama  

Shumica e nënprerjeve nuk mund të largohen nga kallëpet kështu që ato kërkojnë mekanizma 

shtesë në mënyrë që të mundësohet largimi i pjesës nga kallëpi. 
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Fig. 3.24. Dizajni i cili mundëson hapjen e vrimave të pjerrta pa ndihmën e rrëshqitësve. 

Në grupin e këtyre mekanizmave hyjnë: rrëshqitësit, bërthamat të cilat ndahen, bërthamat 

kolapsuese dhe tërheqësit e bërthamës. Shtytësit, kunjat ose sustat aktivizohen me rastin e hapjes 

së kallëpit. Me përdorimin e rrëshqitësve rritet çmimi i prodhimit të kallëpeve dhe mirëmbajtja e 

tij. Rrëshqitësit poashtu rrisin koston me rastin e paraqitjes së problemeve të kualitetit, kohës së 

prodhimit dhe numrit të produkteve të dështuara [2]. 

3.3.11 Dritaret për ajrosje  

Dizajnet më të thjeshta të dritareve për ajrosje mund të kenë ndikim  të madh në koston e kallëpeve. 

Për shembull, kallëpi i dizajnuar në atë mënyrë që ka shumë sipërfaqe kontaktuese mes vete rritë 

koston e përpunimit dhe të mirëmbajtjes së kallëpit. Në të njëjtën kohë, ky lloj i kallëpeve është 

më i lehtë për t’u dëmtuar dhe të paraqiten probleme në strukturën e pjesës së prodhuar.  

 

Fig. 3.25. Dritaret për ajrosje. 
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Përdorimi i rrëshqitësve për krijimin e dritareve për ajrosje rrit koston e kallëpit dhe kompleksitetin 

e saj. Me shumë kujdes duhet konsideruar procesi i kallëpimit gjatë fazës së dizajnimit në mënyrë 

që të reduktohet kosto e prodhimit.  

 

Fig. 3.26. Krijimi i dritareve me anë të bërthamës dhe kavitetit. 

Zgjatja e dritareve për ajrosje menjëherë mbi skajet e pjesës mund të eleminojë veprimin nga anash 

me rrëshqitësa në kallëp. Vendosja në kënd e dritareve për ajrosje mund të mundësojë prodhimin 

e tyre pa veprimin nga anash me rrëshqitësa [2]. 

3.3.12 Filetot e punuara përmes kallëpeve  

Procesi i prodhimit të pjesës me kallëpe mundëson formimin e filetove direkt në pjesë duke evituar 

hapa shtesë të përpunimit. Çmimi dhe kompleksiteti i përpunimit të kallëpit përcakton se a duhen 

përdorur filetot e punuara përmes kallëpeve apo jo. Filetot të cilat fillimin e tyre e kanë të vendosur 

në vijën ndarëse të kallëpeve janë shumë të lira, ndërsa për filetot të cilat janë të vendosura në pika 

arbitrare të kallëpeve kërkojnë rrëshqitës ose veprime shtesë me ç’rast rritet çmimi i kallëpit. 

Gjatë dizajnimit të filetove të cilat punohen direkt në kallëp duhet pasur parasysh: 

- Duhet përdorur rakordet më të mëdha të mundshme në rrënjën e filetos dhe kreshtat e saj. 

- Filetot duhet të jenë sa më të shkurta në mënyrë që kallëpi të ketë trashësi të mjaftueshme. 

- Duhet limituar hapi i filetos me vlerë maksimale 32 hapa për 25mm në mënyrë që të 

mbrohet filetoja nga dëmtimi i saj. 

- Duhet shmangur përdorimi i filetove konike sa më shumë që të jetë e mundur për arsye se 

dëmtohen shumë më lehtë gjatë tërheqjes së kallëpit në krahasim me filetot e zakonshme 

metrike. 
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Fig. 3.27. Shembull i dizajnimit të filetove për montim më të lehtë. 

Filetot konike zakonisht përdoren në gypa me qëllim të sigurimit të mbylljes hermetike të tyre. 

Zakonisht në rrënjën e filetos konike vendoset një hapje e cila shërben për vendosjen e gomave 

rrethore për izolim shtesë. Për performancë sa më të mirë duhen përdorur filetot e destinuara vetëm 

për materiale termoplastike. Industria medicinale ka zhvilluar një lloj të filetos speciale e quajtur 

“Luer-lock” e cila zbatohet në lidhjen e gypave mes vete dhe duke e parandaluar rrjedhjen e 

materialit në gjendje të lëngshme [2]. 

3.3.13 Mbishkrimet  

Procesi i prodhimit me kallëpe mundëson adaptimin e logo-ve, mbishkrimeve, diagrameve, 

paralajmërimeve dhe udhëzimeve duke kursyer shpenzimet për ngjyrosje apo vendosjen e 

mbishkrimeve ngjitëse në sipërfaqe. 

 

Fig. 3.28. Vendosja e mbishkrimeve në sipërfaqet e objektit. 

Gjatë vendosjes së mbishkrimeve në sipërfaqe duhet pasur parasysh që thellësia e shkronjave apo 

simboleve nuk duhet të jetë më e madhe se 0.02mm [2]. 
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3.3.14 Tolerancat  

Shumë variabla ndikojnë në stabilitetin e dimensioneve dhe arritjen e tolerancave në pjesët e 

prodhuara me kallëpe duke përfshirë variabilitetin gjatë procesimit, krijimit të kallëpeve, 

karakteristikat e materialit dhe gjeometrisë së trupit. Për të përmirësuar kontrollin e tolerancave 

gjatë prodhimit duhet pasur parasysh: 

- Duhet përdorur materiale të cilat koificientin e tkurrjes e kanë mjaft të ulët në pjesët me 

tolerancë të ulët të gabimit. 

- Duhet evituar përdorimi i tolerancave të vogla në pjesët ku bëhet bashkimi i dy pjesëve të 

kallëpeve dhe tek vendndodhja e rrëshqitësve. 

- Duhet përshtatur kallëpi në atë mënyrë që të prodhojë pjesë me dimensione mesatare në 

diapazonin e tolerancave. 

 

Fig. 3.29. Tolerancat gjeometrike dhe standarde. 

Për të evituar çmimet shtesë të panevojshme në kallëpe, tolerancat e vogla duhet specifikuar sa më 

rrallë dhe vetëm kur është e detyrueshme. Në rastet e përgjithshme, dimensionet dhe variabiliteti i 

pjesëve të tjera përcaktojnë tolerancat aktuale të nevojshme për komponentet ose veçoritë brenda 

një tërësie. Metodat e tolerancave gjeometike mund të rrisin tolerancat efektive gjatë procesit të 

formimit me kallëpe gjatë definimit të madhësisë dhe nevojave pozicionale gjatë montimit [2]. 

3.3.15 Kushinetat dhe dhëmbëzorët 

Fërkimi dhe vetitë e tij përcaktojnë një rol kyç të performancës së kushinetave dhe dhëmbëzorëve 

të prodhuar nga materialet plastike. Për shembull, Duretan Poliamidi është material i cili ka veti të 
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përshtatshme për t’u përdorur në rastin e kushinetave dhe dhëmbëzorëve. Për shkak se pjesët e 

përbëra nga materialet plastike paraqesin lehtë shenja të konsumimit është e vështirë përcaktimi i 

performancave të tyre.  

Gjatë dizajnimit të kushinetave dhe dhëmbëzorëve nga materialet plastike duhet pasur parasysh: 

- Komponentet e dhëmbëzorëve dhe kushinetave të cilat janë të ingranuara mes vete dhe 

janë të ndërtuara nga i njëjti material, shkalla e konsumimit është më i madh përveç nëse 

temperatura dhe ngarkesa janë shumë të vogla. 

- Kur dy pjesë plastike janë në kontakt me njëra tjetrën, zakonisht shenjat e konsumimit 

paraqiten në sipërfaqe të cilat janë në lëvizje. 

- Nëse komponentet plastike paraqesin shenja të konsumimit kur janë të ingranuara me pjesë 

tjera nga materiale metalike duhet përdorur mbushës me përbërje të xhamit për të rritur 

jetëgjatësinë e pjesëve plastike. 

- Kur dizajnohen pjesë të kushinetave për përdorim më të gjatë duhet mbajtur nxehtësinë 

friksione në vlera të vogla dhe duhet siguruar se nxehtësia shpërndahet shpejt nga 

sipërfaqet e kushinetës. 

Faktori PV paraqet një faktor i cili është mjaft i rëndësishëm për përcaktimin e konsumimit të 

sipërfaqeve tek materialet termoplastike. Faktori PV është produkt i shtypjes (P) e cila vepron në 

një sipërfaqe e cila posedon një shpejtësi (V) e gjeneruar nga boshti rrotullues. Sipas testimeve 

kuptojmë që pjesët e plastikës përjetojnë një rritje mjaft të shpejtë të konsumimit me rritjen e 

faktorit PV.  

Tabela 3.2.  Limiti i faktorit PV për materiale të ndryshme. 

Lloji i materialit Vlera e faktorit PV 

Polikarbonati 500 

Termoplastiku PU 1500 

Poliamidi 6 2000 

Poliamidi 6/6 2500 

Poliamidi 6, 30% Fibra te qelqit 8500 

 

Shumë faktorë ndikojnë në limit e faktorit PV efektiv. Për shembull, kushinetat e përbëra nga 

materialet termoplastike kanë jetëgjatësi më të madhe nëse sipërfaqet e jashtme të tyre janë të 

lëmuara, kurse vëllimi i brendshëm është plotësisht i mbushur. 

Disa pika tjera të cilat duhen konsideruar janë: 

- Duhet evituar përdorimi i boshteve i ndërtuar nga materialet e buta të metaleve kur kërkohet 

shpejtësi rrotulluese shumë e madhe. 

- Vendosja e vrimave ose hapjeve në pjesët e brendshme të kushinetave të cilat shërbejnë 

për grumbullimin e mbeturinave dhe parandalojnë shpenzimin e parakohshëm të 

sipërfaqeve. 

- Kushinetat duhet të jenë të mbrojtura dhe të izoluara në ambiente të ndotura. 
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- Duhet përshtatur specifikat e materialeve lubrifikuese ndaj plastikës specifike me të cilën 

janë punuar pjesët. 

Përdorimi i lubrifikantëve e dyfishon limitin e faktorit PV dhe gjithashtu e rritë jetëgjatësinë e 

kushinetave dhe të dhëmbëzorëve. 

Diferencat në koeficientin e bymimit linear në mes të boshteve dhe kushinetave mund të ndërrojë 

tolerancat dhe të ndikojë në jetëgjatësinë e pjesëve. Duhet llogaritur toleranca midis pjesëve edhe 

kur ato janë nën ndikimin e ndryshimit të temperaturave dhe faktorëve të jashtëm [2]. 

3.4 Shqyrtimi strukturor tek materialet termoplastike 

Gjatë dizajnimit të pjesëve të punuara nga materialet termoplastike duhet të sigurohemi që jo vetëm 

të konsiderojmë ngarkesat mekanike por edhe llojin dhe kohëzgjatjen e tyre. Materialet 

termoplastike mund të paraqesin sjellje të ndryshme, varësisht nëse ngarkesa që realizohet ndaj 

tyre është kontinuale, në formë të vibrimit ose momentale. Temperatura dhe kushtet e tjera të 

ambientit poashtu mund të kenë ndikim drastik në performancën mekanike të pjesëve 

termoplastike. Shumë aspekte të sjelljes së materialeve termoplastike duke përfshirë visko-

elasticitetin dhe ndjeshmërinë gjatë procesit të prodhimit, realizojnë një parashikim të sjelljes së 

mundshme të materialit nën ndikimin e shumë faktorëve të jashtëm. Duhet realizuar kalkulime 

strukturale dhe duhet aplikuar faktorë të sigurisë të ndryshëm. 

Dizajnimi i pjesëve nga materialet termoplastike jo vetëm që kërkon llogaritje të përgjithshme ndaj 

strukturës së pjesës, por kërkon edhe kalkulime rreth ngarkesave mekanike të jashtme të cilat janë 

më të rralla dhe mund të shfaqen gjatë përdorimit nga ana e blerësit të saj, po edhe gjatë montimit 

dhe transportit. Këto burime tjera shtesë të ngarkesave mekanike nganjëherë paraqesin faktorët 

kryesorë të problemeve të strukturave të pjesëve nga materialet termoplastike. Duhet llogaritur me 

shumë kujdes çdo ngarkesë e mundshme që mund të realizohet ndaj strukturës së pjesës gjatë tërë 

ciklit jetësor të saj. 

Vetitë mekanike të materialeve termoplastike ndryshojnë nga vetitë e metaleve në disa mënyra: 

- Materialet termoplastike kanë ngurtësi dhe fortësi më të vogël. 

- Vetitë mekanike janë të ndryshueshme me kalimin e kohës dhe ndryshimin e 

temperaturave. 

- Materialet termoplastike zakonisht shfaqin veti mekanike jo-lineare. 

- Përpunimi dhe mënyra e rrjedhjes së plastikës në kallëpe ndikon drastikisht në vetitë 

mekanike dhe fizike të pjesës. 

 

Ngurtësia -  Dizajnimi i pjesës nga plastika me ngurtësi ekzakte mund të jetë shumë i vështirë, 

posaçërisht kur dizajni origjinal ka qenë i destinuar të punohet me material metalik. Nëse dizajni 

kërkon fortësi dhe ngurtësi të plastikës si dhe të metaleve duhet pasur parasysh për dallimet e 

mëdha në vetitë mekanike midis materialeve termoplastike dhe metalike.  
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Tabela 3.3.  Krahasimi i vetive të materialeve të ndryshme. 

Materiali 

Moduli i 

elasticitetit 

(10^6 psi) 

Qëndrueshmëria 

në tërheqje 

Forca e rëndimit 

(1000 psi) 

Konstanta e 

Poasonit 

Çeliku 28.5 70 40 0.29 

Bakri 15.6 32 5 0.36 

Alumini 10.0 56 34 0.33 

SAN 0.47 4 5 0.35 

Polikarbonati 0.35 10 9 0.38 

ABS 0.34 - 6 0.39 

Poliamidi 0.16 8 6 0.40 

PA 30% qelq 0.72 15 - 0.34 

PC/ABS 0.35 7 8 0.38 

 

Rritja e trashësisë së mureve mund të kompensojë mangësitë e ngurtësisë se materialit termoplasik. 

Dizajni i mirë inkorporon vetitë e ngurtësisë dhe i përmirëson ato me anë të  formave të ndryshme 

gjeometrike që të arrihet rezultat sa më i mirë. 

Vizko-elasticiteti - Materialet plastike paraqesin veti vizkoelastike nën ndikimin e ngarkesave të 

jashtme. Materialet plastike paraqesin deformime plastike dhe elastike. Nën ndikimin e ngarkesave 

me vlerë mesatare, pjesët plastike kthehen në gjendjen e tyre të mëparshme. Nën ndikimin e 

ngarkesave të vazhdueshme apo kontinuale, trupat me përbërje plastike fillojnë të deformohen dhe 

nuk kthehen në gjendjen e tyre fillestare. Dueti kohë dhe temperaturë ndikon masivisht në 

strukturën e materialit termoplastik për arsye se ndikon drejtpërdrejt në zingjirët polimere që janë 

përbërës së strukturës së materialit plastik dhe e detyron pjesën të deformohet. 

Vizkoelasticiteti shkakton në shumicën e plastikave mungesë të fortësisë dhe të ngurtësisë me 

rastin e ngritjes së temperaturës. Kur një pjesë e plastikës është nën ndikimin e temperaturës, 

materiali bëhet më duktil, moduli i fortësisë zvogëlohet dhe vlera e pikës së thyerjes zvogëlohet. 

Pjesët plastike shfaqin shumë shpesh veti si çarja e materialit nën ndikimin e ngarkesave të 

vazhdueshme. Poashtu, pjesët plastike paraqesin edhe dukurinë e humbjes së ngurtësisë së tyre me 

kalimin e kohës dhe nën ndikimin e faktorëve të jashtëm. Dizajnerët e pjesëve nga plastika duhet 

pasur parasysh të gjithë faktorët e lartëpërmendur dhe të mbledhin të dhëna për secilën ngarkesë 

apo veprim që do t’i kanoset produktit gjatë ciklit të tij jetësor. 

Sjellja ndemje-sforcim  -  Testi më i thjeshtë në elasticitet mund të përcaktojë sjelljen ndemje-

sforcim të materialeve termoplastike. Rezultati zakonisht paraqet lakore e cila tregon lidhshmërinë 

në mes të ndemjes e cila paraqet forcën që ndikon në një sipërfaqe të caktuar dhe sforcimin që 

paraqet përqindjen e ndryshimit në gjatësi si rezultat i veprimit me forcë të jashtme. Rritja 

zakonisht është lineare nën ndikimin e ndemjes dhe sforcimit për vlera të vogla, por me rritjen e 

ndikimit të tyre rritja bëhet në mënyrë jolineare. Kjo nënkupton që rritja e vlerës së ndemjes nuk 

është proporcionale me sforcimin e aplikuar.  
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Fig. 3.30. Diagrami ndemje-sforcim. 

Në fig. 3.30 paraqiten lakoret e ndemjes dhe sforcimit për metalet dhe materialet termoplastike të 

pa modifikuara. Përderisa metalet mund të paraqesin veti plastike, zakonisht ato funksionojnë 

brenda shkallës së elasticitetit, varësisht nga performanca e tyre mekanike. Për shkak të 

vizkoelasticitetit, materialet termoplastike të pamodifikuara tentojnë të paraqesin veti jo lineare 

gjatë ndikimeve të jashtme. Për këtë arsye përdorimi i modulit të Young-ut që derivon nga ndemja 

dhe sforcimi tek materialet termoplastike mund të jetë jo i saktë. Për llogaritje më të sakta duhet 

përdorur moduli Sekant i cili paraqet ngurtësinë në raport me një vlerë të caktuar të ndemjes ose 

të sforcimit.  

Faktorët e procesit të formimit me kallëpe - Injektimi i plastikës në kallëpe përfshinë ngarkesa 

dhe orientime të rrjedhjes që mund të afektojnë në performancat mekanike të pjesëve plastike. 

Ngarkesat e mëdha që i nënshtrohen trupit aktual gjatë procesit të injektimit mund të reduktojnë 

vetitë mekanike si për shembull, zvogëlojnë forcën e lejuar e cila mund të i nënshtrohet trupit. 

Gjithmonë duhet vendosur faktorë të sigurisë sa më të mëdhenj dhe duhet realizuar prototipe para 
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fillimit të prodhimit masiv të pjesës. Në materialet plastike tek të cilat struktura e tyre është 

modifikuar dhe plotësuar me fije qelqi, orientimi i tyre ndikon në performancën mekanike. Nëse 

fijet e qelqit janë të vendosura përgjatë gjatësisë së trupit ndikon në rritjen e fortësisë dhe 

qëndrueshmërisë së trupit. Vendosja e portave hyrëse dhe dalëse të lëndës plastike në kallëpe luan 

rol shumë të rëndësishëm në vetitë mekanike të pjesës. Llogaritjet mekanike të realizuara mbi 

vendndodhjen e portave hyrëse dhe dalëse janë një parashikues shumë i mirë i fortësisë së 

materialit dhe performancave të tij. Shtimi i fibrave të qelqit duhet shtuar në kalkulime duke u 

bazuar në drejtimin e tyre. Llogaritjet bëhen me anë të analizave për mbushje të kallëpit dhe të 

qarkullimit të materialit të lëngshëm plastik [2]. 

3.4.1 Vetitë mekanike afatshkurte 

Vetitë elastike janë të matura në pajisjen e cila e tërheq materialin proves nga dy anët përmes 

nofullave shtrënguese. Nofullat shkojnë duke u larguar nga njëra tjera, përderisa pajisja realizon 

matjet përkatësisht memorizon forcën e cila veprohet në seksion tërthor e cila ka për qëllim 

thyerjen e materialit. Rezultatet zakonisht paraqiten në formë të grafit të ndemjes ndaj sforcimit. 

Materialet plastike të modifikuara mund të paraqesin veti si të metaleve në këtë graf, ndërsa për 

materialet plastike duktile paraqiten sjellje më komplekse.  

 

Fig. 3.31. Tranzicioni i lidhjes ndemje-sforcim. 

Në figurën 3.31 është paraqitur tranzicioni i lidhjes ndemje dhe sforcim i materialeve duktile 

plastike. Në pikën A, limiti i proporcionalitetit tregon fundin e regjionit në të cilin materiali 

termoplastik paraqet lidhshmëri lineare ndemje-sforcim. Në pikën B paraqitet limiti i elasticitetit 

ose pika në të cilën materiali do të deformohet dhe nuk ka aftësi të kthehet në gjendjen e 

mëparshme. Në pikën C paraqitet pika e dorëzimit të materialit tek e cila materiali plastik duktil 

vazhdon të deformohet pa ndikimin e forcës së jashtme. 
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Moduli i elasticitetit - Shumë shpesh i përdorur në llogaritje strukturale është edhe moduli i 

elasticitetit i cili përcakton fortësinë e materialit. Sa më e madhe të jetë vlera e modulit të 

elasticitetit, më e lartë është shkalla e fortësisë së tij. Për shkak të sjelljeve visko-elastike të 

materialeve termoplastike, përcaktimi i modulit të elasticitetit më shumë është subjektiv dhe më 

pak i saktë sesa tek materialet me përbërje metalike dhe shumë materiale tjera. Matematikisht, 

përcaktimi i modulit të elasticitetit tek materialet termoplastike realizohet duke marrë parasysh 

lakoren sforcim-ndemje. 

Ngarkesa elastike në pikën e dorëzimit të materialit - paraqet limitin e epërm të aplikimit i cili 

toleron vetëm disa deformime të vogla me jetëgjatësi të përhershme. Përcaktimi i ngarkesës 

elastike në pikën e dorëzimit të materialit mund të realizohet vetëm tek materialet të cilat tolerojnë 

dorëzimin e materialit në kushte testuese. 

Ngarkesa elastike në pikën e thyerjes – definohet si ngarkesë e cila aplikohet në materialin provë 

gjatë shfaqjes së frakturave në testimin gjatë zgjatjes me ngarkesë stabile. Mbledhja e të dhënave 

për ngarkesën elastike në pikën e thyerjes realizohet me dy lloje të aplikimeve: aplikimi i parë ku 

me një ngarkesë të vetme materiali thyhet dhe aplikimi i dytë ku pjesa mund të funksionojë edhe 

pse ka pësuar deformim të përhershëm. 

Fortësia finale - matë vlerën më të madhe të aplikuar gjatë testimit me zgjatim. Kjo vlerë duhet 

të përdoret gjatë krahasimeve të fortësisë së përgjithshme më shumë sesa si kriter i dizajnimit. 

Fortësia finale, zakonisht paraqet shkallën e fortësisë në pikën e thyerjes tek materialet që janë më 

të brishta. Për materialet duktile, zakonisht paraqet vlerën tek thyerja apo zgjatimi i materialit. 

Konstanta e Poisson-it 

Në rastin kur materiali provë i përbërë nga termoplastikat zgjatet në mënyrë gjatësore si rezultat i 

ngarkesës gjatësore, ai ngushtohet nga pjesët anësore. Konstanta e Poisson-it matë raportin në mes 

të zgjatimit gjatësor dhe ngushtimit anësor të materialit provë. Konstanta e Poisson-it zakonisht 

bjen në mes të vlerave 0.35 dhe 0.40 për materiale inxhinierike. Disa materiale elastomere mund 

të arrijnë vlerën konstante të Poisson-it prej 0.50.  

Vetitë kompresive 

Nën ndikimin e ngarkesave ekuivalente, materialet termoplastike tentojnë të dështojnë më përpara 

se të kompresohen. Për këtë arsye është më e shpeshtë të testohen vetitë e thyerjes së materialit 

sesa vetitë kompresive. Si rregull e zakonshme, materialet termoplastike janë për 30% më të forta 

ndaj ngarkesave kompresive. 

Moduli i përkuljes - Definohet si raport në mes të sforcimit dhe ndemjes në regjionin elastik në 

lakoren sforcim-ndemje e derivuar prej testimeve të përkuljes. Moduli i përkuljes matë ngurtësinë 

e materialit gjatë lakimit të tij. Materiali provë ndikohet nga ngarkesa të jashtme që tentojnë ta 

lakojnë materialin dhe shkaktojnë ngarkesa kompresive përgjatë trashësisë së tij. 

Moduli i përkuljes bazohet në llogaritjet e fibrave të jashtme të cilat janë nën ngarkesë. Vlerat e 

modulit të elasticitetit zakonisht janë korelative me vlerat e modulit të përkuljes në plastika të 

ngurta, por ndryshojnë drastikisht në plastikat në trajtë shpuze të cilat formojnë shtresa të jashtme 

të forta [2]. 
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3.4.2 Vetitë mekanike afat-gjate 

Koha dhe temperatura ndikojnë në vetitë mekanike afat-gjate të materialeve termoplastike për 

arsye se ndikojnë në mobilitetin e zingjirëve të polimereve në strukturë. Materialet termoplastike 

të cilat janë nën ndikim të vazhdueshëm të ngarkesave të jashtme tentojnë të deformohen me 

kalimin e kohës në mënyrë që të zbusin stresin e ultë të brendshëm. Mobiliteti i celulave polimere 

zingjirore përcakton shkallën e këtij lloji të shpërndarjes së stresit. Temperaturat e larta shkaktojnë 

distancë më të madhe midis molekulave, në të njëjtën kohë rriten edhe energjitë e vibracionit midis 

molekulave. Edhe në temperatura normale, zingjirët e polimereve mund të riorientohen si shkak i 

ngarkesës së aplikuar, nëse koha është e mjaftueshme. Dy format e ngarkesave afat-gjate janë çarja 

e materialit dhe relaksimi i ndemjes i cili shfaqet si shkak i ngarkesës konstante të aplikuar. 

Vetitë e qarjes së materialit - Me kalimin e kohës, pjesët të cilat janë nën ndikimin e 

vazhdueshëm të ngarkesave të jashtme shfaqin shenja të çarjes së materialit. Të dhënat afat-gjate 

të çarjes ndihmojnë inxhinierët të përcaktojnë kohën e nevojitur për paraqitjen e këtij lloji të 

deformimit. Testi ndaj çarjes së materialit përfshinë varjen e një peshe aksiale në fund të materialit 

testues dhe monitorimin e gjendjes së materialit me kalimin e kohës. E paraqitur grafikisht, lakorja 

krijohet nga ndemja ndaj kohës së aplikuar në nivele të ndryshme gjatë fazave të plasaritjes dhe 

fazave të rikuperimit. 

 

Fig. 3.32. Lakorja ndemje-përkulje në raport me kohën. 
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Mënyrë tjetër mjaft e popullarizuar e mbledhjes së të dhënave të çarjes së materialit është e lakorja 

ndemje-përkulje e paraqitur në varshmëri me kohën e aplikimit të ngarkesës së jashtme. Për të 

përcaktuar modulin e çarjes së materialit, duhet pjesëtuar vlera e ndemjes me atë të përkuljes në 

varshmëri me kohën. Për shembull, nëse kemi kushte të temperaturës së dhomës, tërheqje të 

materialit prej 2800 psi dhe një ngarkesë e aplikuar për 1000 orë shohim në graf që niveli i ndemjes 

është 1.2%. Me pjesëtimin e ndemjes me përkulje, ne mund të llogarisim modulin me vlerë 

220000psi. Zëvendësimi i këtij moduli në formulën për zhvendosje të materialit, mundëson 

krijimin e një formule të re e cila mund të parashikojë më lehtë deformimin i cili mund të paraqitet 

me kalimin e kohës.  

 

Fig. 3.33. Lakoret ndemje-sforcim për materialin Polikarbonat. 
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Relaksimi i ndemjes - reduktimi i ndemjes i cili paraqitet në pjesët e përbëra nga materialet 

termoplastike vjen si rezultat i përkuljes konstante me kalimin e kohës dhe kjo është një brengë 

mjaft e madhe gjatë dizajnimit të pjesëve nga këto materiale. Për shkak të relaksimit të ndemjes, 

montimit me presim, vendosjes së sustave dhe veçorive të tjera, pjesët mund të paraqesin dobësi 

të ruajtjes së formës së tyre. Mund të realizohet derivimi në mes të ndemjes dhe përkuljes duke 

shënuar ndryshimin në lakoren e grafit duke u bazuar në kohë të caktuar. Në figurën 3.33 vlera e 

ndemjes aksiale prej 2% bjen prej vlerës 5200psi në përfarësisht 3750psi pasi që kanë kaluar 10000 

orë. Këto lakore mund të paraqesin rastin kur paraqiten anomali të cilat përbëhen nga një numër i 

caktuar i çarjeve të materialit me rastin e aplikimit të ngarkesave të jashtme afat-gjatë. 

Vetitë e lodhjes së materialit - Pjesët e plastikës të krijuara me kallëpe janë të ekspozuara ndaj 

ngarkesave ciklike të cilat shkaktojnë dështimin e pjesës nën ndikimin e ndemjeve me vlerë mjaft 

të vogël por me kohë të gjatë. Pjesët të cilat do të jenë nën ndikimin e vibrimeve ose deformimeve 

të vazhdueshme duhet punuar me materiale termoplastike të cilat kanë karakteristika më të mira 

ndaj lodhjes së materialit. Vetitë e lodhjes së materialit ndikohen nga disa faktorë të cilët mund të 

jenë: faktorët e mjedisit, koncentrimi i ndemjes, temperatura, tekstura e sipërfaqeve dhe përpunimi 

i tyre, frekuenca e krijuar nga vibrimet etj. Drejtimi i fibrave të materialit poashtu ndikon në vetitë 

e lodhjes së materialit. Orientimi i fibrave përgjatë gjatësisë së pjesës ndikon pozitivisht në vetitë 

e lodhjes së materialit, kurse orientimi i tyre normal ndaj gjatësisë ndikon negativisht duke 

shkaktuar lodhje më të shpejtë të materialit [2]. 

3.5 Zbritja e çmimit të prodhimit  

Në çmimin e prodhimit të një produkti ndikojnë shumë faktorë, por pjesën dërrmuese të çmimit e 

përcaktojnë katër kategoritë bazike: materiali, koha e shpenzuar në punë, shpenzimet indirekte dhe 

ripunimi i pjesëve. Përllogaritja e kujdesshme ndaj këtyre katër kategorive themelore mund të 

ndikojë në performancën e produktit dhe çmimin e përgjithshëm. 

Materialet - për reduktimin e kostos së materialeve, duhet të zvogëlohet përdorimi i materialeve 

dhe përcaktimi i kostos më të mirë të tij. Brenda limiteve të dizajnit të mirë dhe metodës së procesit 

të prodhimit me kallëpe duhet të konsiderohet si vijon: 

- Largimi i trashësive të materialit të panevojshëm. 

- Përdorimi i përforcuesve dhe mbajtësve të cilat sigurojnë fortësi të barabartë me trashësi më të 

vogël të mureve. 

- Optimizimi i sistemeve në atë mënyrë që të zvogëlohen humbjet. 

- Përdorimi i ngjyrave standarde të cilat janë më të lira se ngjyrat speciale. 

- Krahasimi i çmimit midis materialeve të ndryshme të cilat janë të përshtatshme për përdorim në 

nevojat e produktit. 

- Konsiderimi i problemeve tjera si në rastin e kualitetit të materialit, ngjashmëria midis dy pjesëve 

të njejta të prodhuara, transporti i produktit i njëhershëm dhe shërbimet e ofruara nga prodhuesi. 

Shpenzimet indirekte - Njësitë e prodhuara për orë ndikojnë drastikisht në çmimin e produktit. 

Shpenzimet indirekte ndryshojnë nëpër regjione të ndryshme. Disa mundësi duhet të konsiderohen 

kur bëhet përllogaritja e mbikqyrjes e ato janë: 
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- Maksimizimi i numrit të produkteve të prodhuara për orë me qëllim zvogëlimin e çmimit të 

produktit për orë pune. 

- Shmangja ndaj seksioneve të holla në pjesë të ndryshme dhe ndaj seksioneve që kërkojnë kohë 

më të gjatë për ftohje. 

- Dizajnimi i kallëpeve me ftohje të mirë dhe me dizajn sa më të lehtë për të siguruar nxjerrje më 

të shpejtë ndaj kallëpit. 

- Rritja e numrit të hapësirave boshe në pjesë me qëllim rritjen e prodhimit për orë. 

Me kalimin e viteve edhe kallëpet amortizohen gjë që ndikon drastikisht në çmimin e produktit 

sepse riprodhimi i kallëpeve kushton mjaft shumë. Kjo ndikon edhe më shumë nëse numri i pjesëve 

të prodhuara me atë kallëp është i vogël dhe ndikon në rritjen drastike të çmimit për njësi. 

Koha e shpenzuar në punë - Për të reduktuar shpenzimet në punë të realizuara, duhet konsideruar 

si vijon: 

- Thjeshtësimi ose eliminimi i punëve manuale sa më shumë që të jetë e mundur. 

- Dizajnimi i pjesëve dhe kallëpeve në atë mënyrë që largimi i pjesës nga kallëpi të realizohet në 

mënyrë automatike ose edhe vendosja e sustave në pozita të cilat nuk duhen të përpunohen me 

faza tjera shtesë. 

- Vendosja e vijave ndarëse të kallëpeve në pika më pak kritike. 

- Automatizimi i kohës së konsumuar për hapat e montimit të një pajisjeje. 

Mbeturinat dhe ripërpunimi – Dizajnimi i pjesëve dhe kallëpeve mund të kontribojë në krijimin 

e mbeturinave dhe problemet e kualitetit të produktit. Për të shmangur ripërpunimin e pjesëve dhe 

gjenerimin e mbeturinave, duhet konsideruar si vijon: 

- Shmangja ndaj tolerancave më të vogla se ato që nevojiten realisht. 

- Kalibrimi i kallëpeve në atë mënyrë që pjesët të prodhohen me vlera mesatare brenda kufirit të 

tolerancave gjatë pjesëve me toleranca të vogla në dizajn. 

- Nuk duhet përzgjedhur prodhuesi i kallëpeve vetëm nga çmimi i ofruar. Kallëpet e lira në çmim 

kërkojnë ripunim të pjesëve dhe mirëmbajtje më të shpeshtë të kallëpeve. Poashtu tek kallëpet e 

lira, problemet e kualitetit të produktit apo pjesës së prodhuar janë më të shpeshta [2]. 
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4. ZHVILLIMI I PRODUKTIT 

4.1 Kërkesat e produktit 

Para fillimit të dizajnimit të produktit duhet caktuar kërkesat të cilat duhen gjithsesi të përmbushen 

apo arrihen nga produkti në mënyrë që të cilësohet i kompletuar. 

Kërkesat të cilat duhet t’i plotësojë produkti i cili do të zhvillohet janë: 

 3D skanimi i trupave fizik me saktësi të lartë. 

 Të jetë plotësisht i definuar funksioni i tij dhe dizajni i tij. 

 Të jetë pajisje automatike (plotësisht e digjitalizuar) dhe me sa më pak veprime nga ana e 

përdoruesit të saj. 

 Të mundësoj skanimin e trupave fizik me sa më shumë kënde të shikimit. 

 Të jetë sa më i lehtë dhe sa më i sigurtë për përdorim. 

 Të ketë mundësi lidhjeje “Bluetooth” me produktet përcjellëse. 

 Të dizajnohet në atë mënyrë që të jetë i prodhueshëm në sasi të mëdha me anë të kallëpeve. 

4.2 3D modelimi i produktit i cili mundëson skanimin e trupave fizik 

Modelimi i produktit është realizuar me anë të programit “Solidworks 2020 Profesional”. Ky 

program është program parametrik me një vëllim të konsiderueshëm të mundësive. Arsyeja e 

zgjedhjes së këtij programi është se mundëson dizajnim mjaft të përshtatshëm për gjeometri të 

komplikuara, mundëson simulime prej nga më të ndryshmeve, poashtu mundëson dokumentim 

mjaft të zhvilluar të dokumenteve dhe pjesëve të dizajnuara. 

 

Fig. 4.1. Pamja aksonometrike e produktit i cili mundëson skanimin 3D. 
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Në vazhdim do të paraqesim disa pamje nga kënde të ndryshme të shikimit të produktit në mënyrë 

që të kuptohet më mirë dizajni dhe struktura e produktit. 

 

 

Fig. 4.2. Pamje të ndryshme të produktit. 

4.2.1 Pjesët mekanike ndërtuese të produktit 

Shumica dërrmuese e pjesëve mekanike të produktit në fjalë do të prodhohen nga materialet 

termoplastike si ABS dhe ABS+PC vetitë e të cilave i kemi cekur në kapitujt paraprak të këtij 

punimi. Dizajni i pjesëve është realizuar komfort rregullave të dizajnimit për pjesët e përbëra nga 

materialet termoplastike. Pjesët të cilat do të iu nënshtrohen fërkimit të vazhdueshëm si 

dhëmbëzorët e dizajnuar, duhet lyer me lubrifikues në mënyrë që të arrihet koeficient më i ulët i 

fërkimit dhe performancë më e mirë e produktit. Në grupin e pjesëve mekanike do të hyjnë edhe 

pjesët të cilat janë të standardizuara sipas standardeve ISO dhe nuk kanë nevojë të ridizajnohen 

siq kemi p.sh., rastin e: bulonave, dadove, kushinetat etj. Përdorimi i pjesëve standarde e zvoglon 

koston e prodhimit dhe kohën e testimit me anë të prototipeve. Do të ketë përdorim edhe të 

materialeve elastike si goma me fortësi të ndryshme të cilat do të shërbejnë për zbutjen e vibrimeve 

dhe stabilitet të produktit. 

Në vazhdim do të paraqesim një pamje “Explode-View” përmes së cilës mund të vërehen më lehtë 

pjesët përbërëse mekanike të produktit i cili mundëson skanimin 3D të objekteve. 
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Fig. 4.3. Pamja “Explode-view” e produktit. 

 

Pjesët mekanike përbërëse të produktit janë: 

 Konstruksioni bazë, 

 Dhëmbëzori i madh 1, 

 Bazamenti rrotullues, 

 Kapaku ballor , 

 Mbajtësi i majtë, 

 Kapaku i mbajtësit të majtë, 

 Mbajtësi i djathtë, 

 Kapaku i mbajtësit të djathtë, 

 Rrotat e poshtme, 

 Rrotat e sipërme, 

 Dhëmbëzori udhëzues 1, 
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 Këmbët qëndrore, 

 Pjesa statike e mbajtësit të telefonit celular, 

 Pjesa lëvizëse e mbajtësit të telefonit celular, 

 Mekanizmi për shtrëngim, 

 Kapaku mbyllës i mekanizmit për shtrëngim, 

 Dhëmbëzori i madh 2, 

 Mbajtësi i motorit 2, 

 Kapaku i mekanizmit të dytë, 

 Dhëmbëzori udhëzues 2, 

 Kushinetat rrotulluese, 

 Kapakët dekorues të përparëm, 

 Kapakët dekorues të pasëm, 

 Mbajtësi i ndërprerësit me limit, 

 Gomat mbështetëse në pjesën ballore, 

 Gomat mbështetëse anësore, 

 Bulonat dhe elementet shtrënguese. 

Në vazhdim do të trajtojmë në veçanti secilën nga pjesët përbërëse të produktit me qëllim të 

përshkrimit sa më të detajuar të veçorive dhe karakteristikave të pjesëve. 

4.2.1.1 Konstruksioni bazë 

Konstruksioni bazë paraqet pjesën themelore të paisjes e cila mundëson vendosjen e 

komponenteve elektrike, motorit 1, mbajtësit anësor, dhëmbëzorit të madh 1 etj. 

 

Fig. 4.4. “Konstruksioni bazë”. 
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Konstruksioni bazë është i ndërtuar nga materiali termoplastik ABS+PC i cili ka veti mjaft të mira 

dhe është njëri prej materialeve termoplastike më të përdorura në ditët e sotme. Dizajni i pjesës në 

fjalë është mjaft kompakt dhe i përshtatshëm për vendosjen e pothuajse të gjitha komponenteve 

elektrike të cilat janë të vendosura në mënyrë planare ndaj sipërfaqes së pjesës. 

Në vazhdim do të shtjellojmë disa nga veçoritë të cilat i posedon pjesa “Konstruksioni bazë”. 

 

Fig. 4.5. Kullat e bulonave të Stepper motorit. 

Siç shihet në fig. 4.5, konstruksioni bazë përmbanë në vete kullat e bulonave të cilat shërbejnë për 

shtrëngimin apo fiksimin e stepper-it 1, i cili realizon lëvizje për 360 shkallë të platformës 

rrotulluese. Kullat e bulonave janë të pajisura me guseta të cilat fortësojnë strukturën e kullës dhe 

rrisin qëndreshmërinë e saj. Kullat e bulonave të paraqitura në figurën e lartëcekur janë të 

dizajnuara sipas standardeve për dizajn të pjesëve nga materialet termoplastike dhe janë të punuara 

për bulona me specifika M2.5, bulona vetëshpues apo bulona të destinuar për përdorim në 

materiale termoplastike. 
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Fig. 4.6. Hapjet e bulonave për komponente elektrike. 

Konstruksioni bazë është i pajisur edhe me hapje të bulonave të cilat shërbejnë për fiksimin e 

komponenteve elektrike (Fig. 4.6) të cilat do të përdoren në këtë projekt. Hapjet e bulonave janë 

dizajnuar me thellësi 3mm dhe të përshtatshme për bulona M2x0.4x5mm me kokë të madhe të 

cilat janë mjaft të përshtatshme për fiksimin e pllakave digjitale në sipërfaqe të rrafshta. 

 

Fig. 4.7. Vrimat e konektorëve.  

Konstruksioni bazë është i pajisur edhe me hapjet për konektorët të cilët sigurojnë lidhje të jashtme 

elektrike me komponente përcjellëse. Hapjet janë realizuar për pllakën amë e cila është Arduino 

UNO R3 e cila do të shtjellohet në kapitujt në vazhdim. 
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Fig. 4.8. Mbajtësit e “dhëmbëzorit të madh 1” . 

Mbajtësit e paraqitur në Fig. 4.8 shërbejnë për fiksimin e dhëmbëzorit të madh 1 dhe në të njejtën 

kohë e realizojnë fiksimin në lartësi prej 22mm duke e larguar atë nga komponentet elektrike dhe 

duke parandaluar interferenca dhe dëmtime eventuale të komponenteve elektrike. Mbajtësit janë 

dizajnuar në atë mënyrë që të prodhohen pa ndihmën e tërheqësve të strukturave në kallëpe me 

qëllim të reduktimit të kostos së prodhimit dhe thjeshtimit të strukturës së kallëpit. 

4.2.1.2 Dhëmbëzori i madh 1 

Dhëmbëzori i madh 1 ka për detyrë të siguroj lëvizjen e platformës rrotulluese për 360 shkallë 

duke mundësuar skanimin e trupit nga të gjitha këndet e shikimit apo vrojtimit. 
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Fig. 4.9. Dhëmbëzori i madh 1 . 

Dhëmbëzori i madh 1 është i punuar nga materiali termoplastik ABS+PC dhe me teksturë të 

sipërfaqeve të lëmuar në mënyrë që të realizojë rrëshqitje sa më të mirë mes pjesëve e sa më pak 

fërkim që mund të shkaktojë dëmtime eventuale të pjesës. 

Dhëmbëzori i madh 1 si tërësi ndërtohet nga tri pjesë nga materiali termoplastik e të cilat janë: 

 Unaza e sipërme, 

 Unaza e poshtme, 

 Dhëmbëzori i udhëzuar. 
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Fig. 4.10. Tërësia e “dhëmbëzorit të madh 1”. 

Siç është cekur edhe më heret, tërësia e dhëmbëzorit të madh 1 përbëhet nga dy unaza të cilat 

shërbejnë për përforcim në konstruksionin bazë dhe shërbejnë për sigurimin e lëvizjes së lirë të 

dhëmbëzorit të udhëzuar në mes tyre. Lidhja midis unazës së poshtme dhe të sipërme realizohet 

me anë të bulonave M2x0.4x8mm të cilët janë më se të mjaftueshëm për këtë aplikim. Sipërfaqet 

e brendshme të unazave duhet lyer me lubrifikues me qëllim zvogëlimin e fërkimit unaza-

dhëmbëzor.  

Dhëmbëzori i udhëzuar është i ndërtuar nga materiali termoplastik ABS+PC. Ky dhëmbëzor ka 

gjithsej 84 dhëmbë me profil trapezi, profil standard i përdorur në materiale termoplastike për 

arsye se janë më të përshtatshëm për tërheqje ndaj kallëpit. 

Dimensionet karakteristike të dhëmbëzorit të udhëzuar do të tregohen në fig. 4.11 në vazhdim. 
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Fig. 4.11. Dimensionet karakteristike të dhëmbëzorit të udhëzuar 1. 

Siç shihet edhe në fig. 4.11, dimensionet me rëndësi të dhëmbëzorit janë:  

 Diametri i jashtëm i cili ka vlerën 139mm. 

 Diametri i brendshëm i cili ka vlerën 122.30mm dhe njëkohësisht paraqet edhe diametrin 

në maje të dhëmbëve. 

 Diametri i rrënjës së dhëmbëve i cili ka vlerën 129mm. 

 

Fig. 4.12. Dimensionet karakteristike të profilit të dhëmbëve për dhëmbëzorin 1. 
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Dimensionet karakteristike të paraqitura në fig. 4.12 janë: 

 Lartësia e dhëmbëve: 3.40mm 

 Këndi i pjerrtësisë së profilit: 18 shkallë 

 Trashësia e dhëmbëve: 2.40mm 

 Hapësira në mes të dy dhëmbëve në pjesën e rrënjës: 1.20mm 

 Hapësira në mes të dy dhëmbëve e matur në maje: 3.30mm 

 Hapi i dhëmbëve: 4.70mm. 

 

4.2.1.3 Bazamenti rrotullues  

Bazamenti rrotullues shërben për vendosjen e trupit fizik i cili do të skanohet nga pajisja. Ky 

bazament do të punohet nga materiali ABS+PC me teksturë të vrazhdë të sipërfaqeve me qëllim 

të reflektimit sa më të vogël të dritës. 

 

Fig. 4.13. Bazamenti rrotullues. 

Bazamenti rrotullues ka diametër të jashtëm 180mm me trashësi prej 2mm e cila është trashësi 

konsistente. Për shkak të formës së saj ka qenë e nevojshme përdorimi i përforcueses së strukturës 

“Ribs” në mënyrë që të mos ketë deformime pasi që të largohet nga kallëpi dhe në të njëjtën kohë 

përmirësohet qëndrueshmëria e pjesës. Bazamenti rrotullues poashtu është i pajisur me 4 udhëzues 

në formë të pllakave në mënyrë që të vendoset në dhëmbëzorin e madh të udhëzuar dhe të 

realizohet lëvizje e përbashkët e tyre. Montimi i pjesëve do të tregohet në kapitujt në vazhdim. 
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4.2.1.4 Kapaku ballor 

Kapaku ballor shërben për vendosjen e LCD ekranit dhe levës manovruese të programeve që i 

ofron ky produkt. Kapaku ballor duhet punuar nga materiali termoplastik ABS+PC, ngjyrosja e 

sipërfaqeve duhet realizuar me ngjyrë të zezë pa shkëlqim. 

 

Fig. 4.14. Kapaku ballor. 

Kapaku ballor fiksohet ndaj konstruksionit bazë me anë të bulonave M2x0.4x8mm. 

Në kapakun ballor vendosen komponentet elektrike të cilat janë: 

 Ekrani me 16x2 karaktere 

 Manovruesi i programeve. 

Fiksimi i pjesëve elektrike ndaj kapakut ballor arrihet me anë të elementeve shtrënguese, bulonave 

të cilat janë të tipit M2x0.4x5mm me kokë të madhe. 

 

Fig. 4.15. Kullat e bulonave dhe vrimat e bulonave që shërbejnë për fiksimin e komponenteve 

elektrike. 
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4.2.1.5 Mbajtësi i majtë dhe pjesët përcjellëse të saj 

Tërësia e mbajtësit të majtë ndërtohet nga këto pjesë: 

 Mbajtësi i majtë (1), 

 Kapaku i mbajtësit të majtë (2), 

 Mbajtësi i ndërprerësit me limit (3), 

 Leva shtrënguese (4), 

 Bulona standard M2 me gjatësi 8mm (5), 

 Bulon standard M4 me gjatësi 20mm (6), 

 Dado standarde M4 (7), 

 Kapaku dekorues i pasëm (8), 

 Kapaku dekorues i përparëm (9), 

 Gomat mbështetëse (10). 

Mbajtësi i majtë shërben si strukturë mbështetëse për mekanizmin e dytë i cili është dizajnuar për 

përmirësimin e imazhit të realizuar me 3D skanim të objektit. Dizajni është realizuar komfor 

kërkesave të prodhimit me kallëpe. Ngjyrosja do të realizohet me nuancë të zezë pa shkëlqim në 

të gjitha pjesët që do të prodhohen me kallëpe. 

 

Fig. 4.16. Tërësia e mbajtësit të majtë. 

 



88 
 

Të gjitha pjesët me përjashtim të gomave dhe bulonave do të prodhohen nga materiali ABS+PC. 

Fortësia e gomave mbështetëse duhet të jetë 70A sipas specifikave për klasifikim të materialeve 

elastike. 

Leva shtrënguese fiksohet në vend me anë të bulonit M4 i cili shërben për të si aks rrotullues. Leva 

shtrënguese shërben për shtrëngimin e dhëmbëzorit të madh 2 në pozitë përkatëse.  

Mbajtësi i ndërprerësit me limit shërben për fiksimin në vend të pozitës së ndërprerësit me limit i 

cili më vonë do të determinojë pozitën zero të motorit 2. 

 

Fig. 4.17. Lidhja në mes të tërësisë së mbajtësit të majtë dhe konstruksionit bazë. 

Lidhja në mes të kësaj tërësie dhe konstruksionit bazë arrihet me toleranca të vogla përmes 

profileve të shkronjës “T” të cilat e bllokojnë tërësinë në të gjitha akset e lëvizjes. Pasi që tërësia 

e mbajtësit të majtë rrëshqet në profilet “T” , realizohet fiksimi në vend i tërësisë me një bulon të 

tipit M2x0.4x8mm. 
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Fig. 4.18. Lidhja në mes të mbajtësit të majtë dhe kapakut. 

Sig shihet në fig. 4.18, lidhja në mes të mbajtësit të majtë dhe kapakut realizohet me anë të 

bulonave të tipit M2x0.4x8mm të cilët janë bulona vetëshpues dhe me kokë të rrumbullakët të 

quajtur “Pan-Head”. Hapja e vrimave kalimtare dhe e vrimave shpuese është realizuar komfort 

kërkesave të dizajnit për prodhimin masiv me kallëpe. Struktura është dizajnuar që të jetë më e 

qëndrueshme me anë të përforcuesve të strukturës të cilat mund të shihen pjesërisht në figurat 4.17 

dhe 4.18. 

4.2.1.6 Mbajtësi i djathtë dhe pjesët përcjellëse të saj 

Tërësia e mbajtësit të majtë ndërtohet nga këto pjesë: 

 Mbajtësi i djathtë (1), 

 Kapaku i mbajtësit të djathtë (2), 

 Mbajtësi i ndërprerësit me limit (3), 

 Leva shtrënguese (4), 

 Bulona standard M2 me gjatësi 8mm (5), 

 Bulon standard M4 me gjatësi 20mm (6), 

 Dado standarde M4 (7), 

 Kapaku dekorues i pasëm (8), 

 Kapaku dekorues i përparëm (9), 

 Gomat mbështetëse (10). 

Mbajtësi i majtë shërben si strukturë mbështetëse për mekanizmin e dytë i cili është dizajnuar për 

përmirësimin e imazhit të realizuar me 3D skanim të objektit. Dizajni është realizuar komfort 
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kërkesave të prodhimit me kallëpe. Ngjyrosja do të realizohet me nuancë të zezë pa shkëlqim në 

të gjitha pjesët që do të prodhohen me kallëpe. 

 

Fig. 4.19. Tërësia e mbajtësit të majtë. 

 

Të gjitha pjesët me përjashtim të: gomave dhe bulonave do të prodhohen nga materiali ABS+PC. 

Fortësia e gomave mbështetëse duhet të jetë 70A sipas specifikave për klasifikim të materialeve 

elastike. 

Leva shtrënguese fiksohet në vend me anë të bulonit M4 i cili shërben për të si aks rrotullues. Leva 

shtrënguese shërben për shtrëngimin e dhëmbëzorit të madh 2 në pozitë përkatëse.  

Mbajtësi i ndërprerësit me limit shërben për fiksimin në vend të pozitës së ndërprerësit me limit i 

cili më vonë do të determinojë pozitën e fundit të motorit 2. 
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Fig. 4.20. Lidhja në mes të tërësisë së mbajtësit të djathtë dhe konstruksionit bazë. 

Lidhja në mes të kësaj tërësie dhe konstruksionit bazë arrihet me toleranca të vogla përmes 

profileve të shkronjës “T” të cilat e bllokojnë tërësinë në të gjitha akset e lëvizjes. Pasi që tërësia 

e mbajtësit të djathtë rrëshqet në profilet “T”, realizohet fiksimi në vend i tërësisë me një bulon 

M2x0.4x8mm. 

 

Fig. 4.21. Lidhja në mes të mbajtësit të majtë dhe kapakut. 

Siç shihet në fig.4.21, lidhja në mes të mbajtësit të majtë dhe kapakut realizohet me anë të bulonave 

të tipit M2x0.4x8mm të cilët janë bulona vetëshpues dhe me kokë të rrumbullakët të quajtur “Pan-

Head”. Hapja e vrimave kalimtare dhe e vrimave shpuese është realizuar komfort kërkesave të 
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dizajnit për prodhimin masiv me kallëpe. Struktura është dizajnuar që të jetë më e qëndrueshme 

me anë të përforcuesve të strukturës të cilat mund të shihen pjesërisht në figurat 4.19 dhe 4.20. 

4.2.1.7 Mekanizmi i dytë lëvizës 

Mekanizmi i dytë lëvizës shërben për përmirësimin e imazhit dhe realizimin e fotografive shtesë 

të cilat nuk mund të arrihen vetëm me mekanizmin e parë të lëvizjeve më saktësisht me anë të 

platformës rrotulluese apo bazamentit. Mekanizmi i dytë ka aftësi të zhvendoset për rreth 160 

shkallë ndaj objektit i cili skanohet me anë të fotogrametrisë. 

Mekanizmi i dytë përbëhet nga dy tërësi kryesore të cilat janë: 

 Mekanizmi lëvizës me anë të dhëmbëzorëve, 

 Mekanizmi për vendosjen dhe shtrëngimin e telefonit si mjet për realizimin e fotografive. 

 

 

Fig. 4.22. Mekanizmi i dytë lëvizës. 

Të dy mekanizmat përbërës së kësaj tërësie do të trajtohen si të veçanta në vazhdimësi për arsye 

se kanë numër të madh të pjesëve të cilat duhet trajtuar veç e veç. 
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4.2.1.7.1 Mekanizmi lëvizës i mekanizmit të dytë 

Mekanizmi lëvizës si nëntërësi funksionon me anë të dhëmbëzorëve me dhëmbë të profilit trapez 

i cili profil është mjaft i përdorur në industrinë e materialeve termoplastike. Mekanizmi lëvizës ka 

aftësi të realizojë lëvizje rrotulluese për rreth 160 shkallë ndaj trupit të cilit realizohet fotogrametria 

apo skanimi i trupit.  

Pjesët përbërëse të mekanizmit lëvizës janë:  

 Dhëmbëzori i madh 2 (1), 

 Dhëmbëzori udhëzues (2), 

 Rrotat e sipërme (3), 

 Rrotat e poshtme (4), 

 Kushinetat rrutulluese (5), 

 Kapaku i mekanizmit të dytë (6), 

 Mbajtësi i STEP motorit 2 (7), 

 Bulona M4x20mm (8), 

 Bulona M2.5x6mm (9), 

 Dado M4 (10), 

 Bulona M4x6mm (11). 

 

Fig. 4.23. Pamje “Explode-View” e Mekanizmit të dytë lëvizës. 
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Dhëmbëzori i madh 2 ka diametër të jashtëm 284mm dhe diametër të brendshëm 264mm. Gjithsej 

përmbanë 92 dhëmbë me profil trapezi për pjesën e gjysmë hanës që është dizajnuar. Dimensionet 

karakteristike të dhëmbëve janë paraqitur në fig. 4.24. Dimensionet e dhëmbëve janë të njejta me 

dhëmbëzorin e madh 1 për arsye që të përdoret i njëjti dhëmbëzorë udhëzues në dy rastet dhe të 

ulet kosto e prodhimit për pjesët nga materialet termoplastike. Dhëmbëzori 2 do të punohet nga 

materiali ABS+PC+Fiberglass me qëllim që të rritet fortësia dhe qëndrueshmëria e saj në mënyrë 

që të sigurohet jetëgjatësi më e madhe e pjesës dhe rezistente ndaj goditjeve të jashtme. 

 

 

Fig. 4.24. Dimensionet karakteristike të profilit të dhëmbëve për dhëmbëzorin 1. 

 

Dimensionet karakteristike të paraqitura në figurën 4.24 janë: 

 Lartësia e dhëmbëve: 3.40mm 

 Këndi i pjerrtësisë së profilit: 18 shkallë 

 Trashësia e dhëmbëve: 2.40mm 

 Hapësira në mes të dy dhëmbëve në pjesën e rrënjës: 1.20mm 

 Hapësira në mes të dy dhëmbëve e matur në maje: 3.30mm 

 Hapi i dhëmbëve: 4.70mm. 

 

Dhëmbëzori udhëzues ka diametër të jashtëm 21mm i matur në majen e dhëmbëve dhe diametër 

të brendshëm 14.30mm i matur në rrënjën e dhëmbëve. Gjithsej ka 12 dhëmbë të profilit trapez 

me skaje të lakuara me rakorde në mënyrë që prodhimi i saj të jetë më i lehtë dhe ingranimi të 

realizohet në mënyrë më të mirë. Ky dhëmbëzor do të punohet me material ABS+PC+Fiberglass 

në mënyrë që të jetë më i qëndrueshëm ndaj ngarkesave që i nënshtrohet.  
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Fig. 4.25. Dimensionet karakteristike të profilit të dhëmbëve për dhëmbëzorin udhëzues. 

Dimensionet karakteristike të paraqitura në figurën 4.25 janë: 

 Lartësia e dhëmbëve: 3.50mm, 

 Këndi i pjerrtësisë së profilit: 28 shkallë, 

 Trashësia e dhëmbëve: 2.40mm, 

 Hapësira në mes të dy dhëmbëve në pjesën e rrënjës: 2mm, 

 Hapësira në mes të dy dhëmbëve e matur në maje: 5mm, 

 Hapi i dhëmbëve: 4.40mm. 

 

 

Rrotat e sipërme dhe të poshtme janë të punuara nga materiali i gomës i cili punohet me kallëpe. 

Fortësia e gomës duhet të jetë e specifikuar sipas standardit të fortësisë “SHORE A” dhe specifika 

e duhur është fortësia 70A. Në rrotat e sipërme dhe të poshtme vendosen kushinetat me metodën 

e presimit duke i fiksuar kushinetat në rrotat e tyre pa ndihmën e ngjitësit apo ndonjë elementi 

tjetër shtrëngues. 
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Fig. 4.26 Rrotat e sipërme dhe të poshtme. 

 

Kushinetat e përdorura në këtë mekanizëm janë të tipit: 684h-2rs.  

Specifikat teknike të kushinetave të përdorura janë: 

 Diametri i jashtëm: 9mm, 

 Diametri i brendshëm: 4mm, 

 Trashësia e kushinetës: 4mm, 

 Materiali: 440C Çelik, 

 Kapaciteti dinamik: 36kg, 

 Kapaciteti statik: 13kg, 

 Shpejtësia maksimale: 46000 RPM, 

 Temperatura punuese: -10 deri ne 200 gradë Celsius, 

 Metoda e montimit: Press Fit. 

Arsyet e zgjedhjes së këtij lloji të kushinetave janë: dimensionet e vogla gabarite, kapaciteti 

dinamik dhe statik që është shumë më i madh se kërkesa e produktit tonë, shpejtësia maksimale 

shumë e lartë dhe metoda e montimit e cila përshtatet me metodat e prodhimit ndaj të cilave do të 

iu nënshtrohet produkti që po shtjellohet. 

Kapaku i mekanizmit të dytë dhe mbajtësi i STEP motorit të dytë janë të dizajnuara në 

pajtueshmëri me metodat e dizajnimit për materiale termoplastike. Materiali i zgjedhur për këto 

pjesë është ABS+PC dhe ngjyrosja të realizohet me nuancë të zezë pa shkëlqim. 
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Fig. 4.27. Mbajtësi i STEP motorit dhe kapaku.  

Mbajtësi i STEP motorit dhe kapaku janë të pajisura me kulla të bulonave, vrima kalimtare për 

bulona, hapjen për vendosjen e boshtit të motorit 2, vrimat për shtrëngimin e motorit 2 në vendin 

e destinuar, boshtet për vendosjen e kushinetave rrotulluese etj. 

4.2.1.7.2 Mekanizmi për vendosjen dhe shtrëngimin e telefonit si mjet për realizimin e 

fotografive 

Ky mekanizëm shërben për vendosjen dhe shtrëngimin e telefonit në mekanizmin e dytë të lëvizjes 

me qëllim që procesi të realizohet tërësisht në mënyrë automatike nga produkti që po shtjellohet. 

Në këtë mënyrë evitohen gabimet eventuale nga dora e njeriut dhe rritet saktësia e procesimit të 

imazhit. 

Mekanizmi për vendosjen e telefonit përbëhet nga disa pjesë të cilat janë: 

 Pjesa statike e mbajtësit të telefonit (1), 

 Pjesa lëvizëse e mbajtësit të telefonit (2), 

 Elementi për shtrëngim (3), 

 Kapaku mbyllës i mekanizmit për shtrëngim (4), 

 Bulon M5x50mm (5), 

 Dado M5 (6). 
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Fig. 4.28. Tërësia e mekanizmit për shtrëngim të telefonit. 

 

Pjesa statike shtrëngohet me anë të bulonave ndaj mekanizmit të dytë të lëvizjes kurse pjesa 

lëvizëse rrëshqet me anë të kanaleve ndaj pjesës statike. Buloni M5 futet në elementin për 

shtrëngim dhe mbyllet me kapak. Dadoja duhet pozicionuar në prerjet e pjesës lëvizëse dhe pastaj 

të shtrëngohet në të buloni M5. Me rrotullimin e elementit për shtrëngim në drejtimin e akrepave 

të orës, distanca midis kapëseve të pjesës statike dhe lëvizëse shkon duke u zvogëluar dhe e 

shtrëngon telefonin. Ky mekanizëm përkrahë telefona me gjerësi horizontale deri në 80mm. Kjo 

gjerësi mund të ndryshohet në konceptet e ardhshme vetëm me zgjaten e bulonit M5. 

4.2.1.8 3D modelimi i konektorëve të STEP motorit të dytë 

Pasi që stepper motori i dytë është i jashtëm apo eksternal atij i duhet një mënyrë lidhëse me 

hapësirën e brendshme të pajisjes dhe të komunikojë me komponentet elektrike. Qëllimi ka qenë 

që të punohet një konektor mashkull dhe femër me aftësi për bartjen e 6 sinjaleve elektrike. 5 

sinjale elektrike i kërkon STEP motori i dytë, por është vendosur edhe një sinjal rezervë në rast se 

kërkohet zhvillim i mëtutjeshëm i produktit. 

 

Fig. 4.29. Konektorët mashkull dhe femër për stepper motorin e dytë. 

Në fig. 4.29 janë paraqitur konektorët mashkull dhe femër për stepper motorin e dytë. Konektori 

mashkull do të lidhet në pjesën e jashtme të pakisjes dhe do të lidhet në përçuesit e motorit 2. 

Konektori femër fiksohet në konstruksionin bazë me ndihmën e shkallëve të vogla që janë 

dizajnuar në konektorin femër. 
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4.2.1.9  Elementet shtrënguese apo lidhëse ndërmjet pjesëve 

Tabela 4.1. Lista e elementeve shtrënguese apo lidhëse ndërmjet pjesëve. 

Numri 
rendor 

Fotografia Emri  Specifikat teknike Sasia Doza 

1 

 

M2x0.4x5mm 

M2x0.4x5mm Bulon 
vetëshpues me kokë  

të madhe, Bulon kokëkryq. 
Materiali:Çelik 

Ngjyra:Metalike e bardhë 

Copë 34 

2 

 

M2x0.4x8mm 

M2x0.4x10mm Bulon 
vetëshpues me kokë  

të madhe, Bulon kokëkryq. 
Materiali:Çelik 
Ngjyra: E zezë 

Copë 29 

3 

 

M3x0.5x6mm 

M3x0.5x6mm Bulon 
vetëshpues me kokë  
rrumbullake, Bulon 

kokëkryq. 
Materiali:Çelik 
Ngjyra: E zezë 

Copë 5 

4 

 

M4x0.7x20mm 

M4x0.7x20mm Bulon me 
kokë rrumbullake, Bulon 

kokëkryq. 
Materiali:Çelik 
Ngjyra: E zezë 

Copë 6 

5 

 

M4x0.7x6mm 

M4x0.7x6mm Bulon me 
kokë rrumbullake, Bulon 

kokëkryq. 
Materiali:Çelik 
Ngjyra: E zezë 

Copë 2 

6 

 

M5x0.8x50mm 

M5x0.8x50mm Bulon me 
kokë rrumbullake, Bulon 

kokëkryq. 
Materiali:Çelik 
Ngjyra: E zezë 

Copë 1 

7 

 

M5 NUT 
Dado për bulon M5x0.8mm  

Materiali:Çelik 
Ngjyra: E zezë 

Copë 1 

8 

 

M4 NUT 
Dado për bulon M4x0.5mm  

Materiali:Çelik 
Ngjyra: E zezë 

Copë 4 
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Në këtë projekt janë përdorur bulona të madhësive dhe veçorive të ndryshme. 

Janë përdorur bulona vetëshpues për material termoplastik në rastin e lidhjes së dy pjesëve 

termoplastike ndërmjet vete. Bulonat vetëshpues janë mjaft të përshtatshëm për arsye se nuk është 

e nevojshme krijimi paraprak i filetos në vrimën e bulonit. Bulonat e tipit “machine screw” janë 

bulona pa maje dhe me kokë të rrafshët dhe janë përdorur në mekanizmin e lëvizjes 2 dhe në 

mekanizmat e levave për shtrëngim në dy skajet e produktit. Dadot janë përdorur në kombinim me 

bulonat me kokë të rrafshët dhe në përdorime të njejta me ta. 

4.3 Analizat dhe simulimet  

Në grupin e analizave për këtë produkt do të marrin pjesë: 

 Analiza e këndeve të tërheqjes, 

 Analiza e nënprerjeve, 

 Analiza e mbushjes së kallëpeve. 

4.3.1 Analiza e këndeve të tërheqjes 

Mënyra se si funksionon kjo analizë është mjaft e thjeshtë në krahasim me procesin e dizajnimit 

të mureve me kënd të tërheqjes i cili është proces mjaft i vështirë. Së pari caktohet plani i tërheqjes 

së kallëpit dhe këndi i caktuar me të cilin është modeluar, që në këtë rast ka qenë 1 shkallë. Softueri 

Solidworks do të kthejë të gjitha sipërfaqet e pjesës në 3 ngjyra. Sipërfaqet me ngjyrë të kuqe i 

takojnë njërit kallëp, ta quajmë kallëpit A, ndërsa sipërfaqet me ngjyrë të gjelbër i takojnë kallëpit  

B. Në rast se ndonjëra prej sipërfaqeve nuk përmbanë kënd të tërheqjes, atëherë ajo do të ishte 

paraqitur me ngjyrë të verdhë. Përndryshe ngjyrat mund të rregullohen sipas dëshirës. 

4.3.1.1 Analiza për këndet e tërheqjes në pjesën “Konstruksioni bazë” 

 

Fig. 4.30. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Konstruksioni bazë”. 
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Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj pjesës Konstruksioni bazë është realizuar me anë të programit 

Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 0.8 shkallë të pjerrtësisë së mureve. Sipas 

fotografisë 4.30 shihet që pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi ndonjë problem me 

këndet e mureve. 

4.3.1.2 Analiza e këndeve të tërheqjes në tërësinë e “Dhëmbëzorit të udhëzuar 1” 

 

 Fig. 4.31. Analiza e këndeve të tërheqjes në “Tërësinë e dhëmbëzorit të udhëzuar 1”.  

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj tërësisë së dhëmbëzorit të udhëzuar 1 është realizuar me anë 

të programit Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 0.5 shkallë të pjerrtësisë së 

mureve për shkak të dhëmbëve. Siç shihet edhe në fotografinë 4.31 pjerrtësia e mureve është në 

rregull dhe nuk kemi ndonjë problem me këndet e mureve. 

4.3.1.3 Analiza e këndeve të tërheqjes së pjesëve “Mbajtësi i majtë dhe i kapakut të saj” 

 

Fig. 4.32. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Mbajtësi i majtë”. 
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Fig. 4.33. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Kapaku i mbajtësit të majtë”. 

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj tërësisë së mbajtësit të majtë është realizuar me anë të 

programit Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 0.8 shkallë të pjerrtësisë së mureve. 

Siç shihet edhe në fotografitë 4.32 dhe 4.33 pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi 

ndonjë problem me këndet e mureve. 

4.3.1.4 Analiza e këndeve të tërheqjes së pjesës “Leva mbyllëse” 

 

Fig. 4.34. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën leva mbyllëse. 

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj pjesës leva mbyllëse është realizuar me anë të programit 

Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 1.0 shkallë të pjerrtësisë së mureve. Siç shihet 

edhe në fotografinë 4.34 pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi ndonjë problem me 

këndet e mureve. 
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4.3.1.5 Analiza e këndeve të tërheqjes së pjesës “Mbajtësi i ndërprerësit me limit”  

 

Fig .4.35. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Mbajtësi i ndërprerësit me limit”. 

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj mbajtësit të ndërprerësit me limit është realizuar me anë të 

programit Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 0.5 shkallë të pjerrtësisë së mureve. 

Siç shihet edhe në fotografinë 4.35 pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi ndonjë 

problem me këndet e mureve. 

4.3.1.6 Analiza e këndeve të tërheqjes së pjesëve “Mbajtësi i djathtë dhe i kapakut të saj” 

 

Fig. 4.36. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Mbajtësi i djathtë”. 
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Fig. 4.37. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Kapaku i mbajtësit të djathtë”. 

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj tërësisë së mbajtësit të djathtë është realizuar me anë të 

programit Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 0.8 shkallë të pjerrtësisë së mureve. 

Siç shihet edhe në fotografitë 4.36 dhe 4.37 pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi 

ndonjë problem me këndet e mureve. 

4.3.1.7 Analiza e këndeve të tërheqjes së pjesës “Kapaku ballor” 

 

 

Fig. 4.38. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Kapaku ballor”. 

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj tërësisë së mbajtësit të djathtë është realizuar me anë të 

programit Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 0.8 shkallë të pjerrtësisë së mureve. 

Siç shihet edhe në fotografinë 4.38 pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi ndonjë 

problem me këndet e mureve. 
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4.3.1.8 Analiza e këndeve të tërheqjes së pjesës “Dhëmbëzori i madh 2” 

 

Fig. 4.39. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Dhëmbëzori i madh 2”. 

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj pjesës dhëmbëzori i madh 2 është realizuar me anë të programit 

Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 0.8 shkallë të pjerrtësisë së mureve. Siç shihet 

edhe në fotografinë 4.39 pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi ndonjë problem me 

këndet e mureve. 

4.3.1.9 Analiza e këndeve të tërheqjes së pjesës “Mbajtësi i stepper motorit 2” 

 

Fig. 4.40. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Mbajtësi i stepper motorit 2”. 

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj pjesës mbajtësi i stepper motorit 2 është realizuar me anë të 

programit Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 1.0 shkallë të pjerrtësisë së mureve. 

Siç shihet edhe në fotografinë 4.40 pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi ndonjë 

problem me këndet e mureve. 
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4.3.1.10 Analiza e këndeve të tërheqjes së pjesës “Kapaku i mekanizmit të dytë” 

 

Fig. 4.41. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Kapaku i mekanizmit të dytë”. 

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj pjesës kapaku i mekanizmit të dytë është realizuar me anë të 

programit Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 1.0 shkallë të pjerrtësisë së mureve. 

Siç shihet edhe në fotografinë 4.41 pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi ndonjë 

problem me këndet e mureve. 

4.3.1.11 Analiza e këndeve të tërheqjes së pjesës “Dhëmbëzori udhëzues” 

 

Fig. 4.42. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Dhëmbëzori udhëzues”. 

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj pjesës kapaku i mekanizmit të dytë është realizuar me anë të 

programit Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 0.80 shkallë të pjerrtësisë së mureve. 

Siç shihet edhe në fotografinë 4.42 pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi ndonjë 

problem me këndet e mureve. 
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4.3.1.12 Analiza e këndeve të tërheqjes së tërësisë “Shtrënguesi i telefonit” 

 

 

Fig. 4.43. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën statike të shtrënguesit. 

 

 

Fig. 4.44. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën lëvizëse të shtrënguesit. 

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj tërësisë shtrënguesi i telefonit është realizuar me anë të 

programit Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 0.80 shkallë të pjerrtësisë së mureve. 

Siç shihet edhe në fotografitë 4.43 dhe 4.44 pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi 

ndonjë problem me këndet e mureve. 
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4.3.1.13 Analiza e këndeve të tërheqjes së pjesës “Elementi për shtrëngim”  

 

Fig. 4.45. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Elementi për shtrëngim”. 

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj pjesës elementi për shtrëngim është realizuar me anë të 

programit Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 0.80 shkallë të pjerrtësisë së mureve. 

Siç shihet edhe në fotografinë 4.45 pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi ndonjë 

problem me këndet e mureve. 

4.3.1.14 Analiza e këndeve të tërheqjes së pjesëve “Gomat e sipërme dhe të poshtme” 

 

Fig. 4.46. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Goma e sipërme”. 
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Fig. 4.47. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Goma e poshtme”. 

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj tërësisë shtrënguesi i telefonit është realizuar me anë të 

programit Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 0.80 shkallë të pjerrtësisë së mureve. 

Siç shihet edhe në fotografitë 4.46 dhe 4.47 pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi 

ndonjë problem me këndet e mureve. 

4.3.1.15 Analiza e këndeve të tërheqjes së pjesëve “Plastika dekoruese e përparme dhe e 

pasme” 

 

 

Fig. 4.48. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Plastika dekoruese e përparme”. 
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Fig. 4.49. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “plastika dekoruese e pasme”. 

 

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj tërësisë shtrënguesi i telefonit është realizuar me anë të 

programit Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 0.80 shkallë të pjerrtësisë së mureve. 

Siç shihet edhe në fotografitë 4.48 dhe 4.49 pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi 

ndonjë problem me këndet e mureve. 

4.3.1.16 Analiza e këndeve të tërheqjes së pjesës “Bazamenti rrotullues” 

 

Fig. 4.50. Analiza e këndeve të tërheqjes në pjesën “Bazamenti rrotullues”. 

Analiza e këndeve të tërheqjes ndaj tërësisë shtrënguesi i telefonit është realizuar me anë të 

programit Solidworks në menynë “Draft Analysis” me vlerë 1.00 shkallë të pjerrtësisë së mureve. 

Siç shihet edhe në fotografinë 4.50 pjerrtësia e mureve është në rregull dhe nuk kemi ndonjë 

problem me këndet e mureve. 



111 
 

4.3.2 Analiza e nënprerjeve 

Analiza e nënprerjeve apo “UnderCuts” është një prej analizave me rëndësi sa i përket përgatitjes 

së dizajnit për prodhim masiv me kallëpe. Përmes kësaj analize definohen zonat e pjesës të cilat 

nuk mund të largohen nga bërthama dhe kaviteti i kallëpit. Për largimin e nënprerjeve duhet 

përdorur elemente lëvizëse në kallëpe të quajtur tërheqës. 

Analiza e nënprerjeve është realizuar me anë të programit Solidworks në menynë “UnderCut 

Analysis”. 

4.3.2.1 Analiza e nënprerjeve për pjesën “Konstruksioni bazë” 

 

Fig. 4.51. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Konstruksioni bazë”. 

Në figurën 4.51 është paraqitur analiza e nënprerjeve për pjesën konstruksioni bazë. Duke u bazuar 

në këtë fotografi, sipërfaqet e selektuara me ngjyrë të kuqe nga progami Solidworks është e 

nevojshme të krijohen me anë të rrëshqitësve sepse vetëm bërthama dhe kaviteti i kallëpit nuk janë 

të mjaftueshme.  
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4.3.2.2 Analiza e nënprerjeve për tërësinë e dhëmbëzorit 1  

 

Fig. 4.52. Analiza e nënprerjeve për “Tërësinë e dhëmbëzorit 1”. 

Analiza e nënprerjeve për tërësinë e dhëmbëzorit 1 është realizuar në programin Solidworks dhe 

sipas rezultateve të kësaj analize, tërësia në fjalë mund të krijohet vetëm nga bërthama dhe kaviteti 

i kallëpit e nuk është e nevojshme të përdoren rrëshqitësit në strukturën e kallëpit. 

4.3.2.3 Analiza e nënprerjeve për mbajtësin e majtë dhe kapakun e saj 

 

Fig. 4.53. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Mbajtësi i majtë”. 
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Në figurën 4.53 është paraqitur analiza e nënprerjeve për pjesën mbajtësi i majtë. Duke u bazuar 

në këtë fotografi, sipërfaqet e selektuara me ngjyrë të kuqe nga progami Solidworks është e 

nevojshme të krijohen me anë të rrëshqitësve, sepse vetëm bërthama dhe kaviteti i kallëpit nuk 

janë të mjaftueshme.  

 

Fig. 4.54. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Kapaku i mbajtësit të majtë”. 

Analiza e nënprerjeve për kapakun e mbajtësit të majtës është realizuar në programin Solidworks 

dhe sipas rezultateve të kësaj analize, tërësia në fjalë mund të krijohet vetëm nga bërthama dhe 

kaviteti i kallëpit e nuk është e nevojshme të përdoren rrëshqitësit në strukturën e kallëpit. 

4.3.2.4 Analiza e nënprerjeve për pjesën “Leva shtrënguese” 

 

Fig. 4.55. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Leva shtrënguese”. 
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Analiza e nënprerjeve për levën shtrënguese është realizuar në programin Solidworks dhe sipas 

rezultateve të kësaj analize, tërësia në fjalë mund të krijohet vetëm nga bërthama dhe kaviteti i 

kallëpit e nuk është e nevojshme të përdoren rrëshqitësit në strukturën e kallëpit. 

4.3.2.5 Analiza e nënprerjeve për pjesën “Mbajtësi i ndërprerësit me limit” 

 

Fig. 4.56. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Mbajtësi i ndërprerësit me limit”. 

Analiza e nënprerjeve për pjesën mbajtësi i ndërprerësit me limit është realizuar në programin 

Solidworks dhe sipas rezultateve të ksaj analize, tërësia në fjalë mund të krijohet vetëm nga 

bërthama dhe kaviteti i kallëpit e nuk është e nevojshme të përdoren rrëshqitësit në strukturën e 

kallëpit. 

4.3.2.6 Analiza e nënprerjeve për mbajtësin e djathtë dhe kapakun e saj 

 

Fig. 4.57. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Mbajtësi i djathtë”. 
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Në figurën 4.57 është paraqitur analiza e nënprerjeve për pjesën mbajtësi i djathtë. Duke u bazuar 

në këtë fotografi, sipërfaqet e selektuara me ngjyrë të kuqe nga progami Solidworks është e 

nevojshme të krijohen me anë të rrëshqitësve, sepse vetëm bërthama dhe kaviteti i kallëpit nuk 

janë të mjaftueshme. 

 

Fig. 4.58. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Kapaku i mbajtësit të djathtë”. 

Analiza e nënprerjeve për kapakun e mbajtësit të djathtë është realizuar në programin Solidworks 

dhe sipas rezultateve të kësaj analize, tërësia në fjalë mund të krijohet vetëm nga bërthama dhe 

kaviteti i kallëpit e nuk është e nevojshme të përdoren rrëshqitësit në strukturën e kallëpit. 

4.3.2.7 Analiza e nënprerjeve për pjesën “Kapaku ballorë” 

 

Fig. 4.59. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Kapaku ballor”. 

Në figurën 4.59 është paraqitur analiza e nënprerjeve për pjesën kapaku ballor. Duke u bazuar në 

këtë fotografi, sipërfaqet e selektuara me ngjyrë të kuqe nga progami Solidworks është e 
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nevojshme të krijohen me anë të rrëshqitësve, sepse vetëm bërthama dhe kaviteti i kallëpit nuk 

janë të mjaftueshme. 

4.3.2.8 Analiza e nënprerjeve për pjesën “Dhëmbëzori i madh 2” 

 

Fig. 4.60. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Dhëmbëzori i madh 2”. 

Në figurën 4.60 është paraqitur analiza e nënprerjeve për pjesën dhëmbëzori i madh 2. Duke u 

bazuar në këtë fotografi, sipërfaqet e selektuara me ngjyrë të kuqe nga progami Solidworks është 

e nevojshme të krijohen me anë të rrëshqitësve, sepse vetëm bërthama dhe kaviteti i kallëpit nuk 

janë të mjaftueshme. 

4.3.2.9 Analiza e nënprerjeve për pjesën “Mbajtësi i stepper motorit 2” 

 

Fig. 4.61. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Mbajtësi i stepper motorit 2”. 
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Analiza e nënprerjeve për kapakun e mbajtësit të djathtë është realizuar në programin Solidworks 

dhe sipas rezultateve të kësaj analize, tërësia në fjalë mund të krijohet vetëm nga bërthama dhe 

kaviteti i kallëpit, e nuk është e nevojshme të përdoren rrëshqitësit në strukturën e kallëpit. 

4.3.2.10 Analiza e nënprerjeve për pjesën “Kapaku i mekanizmit të dytë” 

 

Fig. 4.62. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Kapaku i mekanizmit të dytë”. 

Analiza e nënprerjeve për kapakun e mbajtësit të djathtë është realizuar në programin Solidworks 

dhe sipas rezultateve të kësaj analize, tërësia në fjalë mund të krijohet vetëm nga bërthama dhe 

kaviteti i kallëpit, e nuk është e nevojshme të përdoren rrëshqitësit në strukturën e kallëpit. 
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4.3.2.11 Analiza e nënprerjeve për pjesën “Dhëmbëzori udhëzues” 

 

Fig. 4.63. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Dhëmbëzori udhëzues”. 

Analiza e nënprerjeve për dhëmbëzorin udhëzues është realizuar në programin Solidworks dhe 

sipas rezultateve të kësaj analize, tërësia në fjalë mund të krijohet vetëm nga bërthama dhe kaviteti 

i kallëpit, e nuk është e nevojshme të përdoren rrëshqitësit në strukturën e kallëpit. 

4.3.2.12 Analiza e nënprerjeve për tërësinë shtrënguesi i telefonit 

 

Fig. 4.64. Analiza e nënprerjeve për pjesën statike të shtrënguesit. 



119 
 

Në figurën 4.64 është paraqitur analiza e nënprerjeve për pjesën statike të mbajtësit të telefonit. 

Duke u bazuar në këtë fotografi, sipërfaqet e selektuara me ngjyrë të kuqe nga progami Solidworks 

është e nevojshme të krijohen me anë të rrëshqitësve, sepse vetëm bërthama dhe kaviteti i kallëpit 

nuk janë të mjaftueshme. 

 

Fig. 4.65. Analiza e nënprerjeve për pjesën e lëvizshme të shtrënguesit. 

Në figurën 4.65 është paraqitur analiza e nënprerjeve për pjesën e lëvizshme të mbajtësit të 

telefonit. Duke u bazuar në këtë fotografi, sipërfaqet e selektuara me ngjyrë të kuqe nga progami 

Solidworks është e nevojshme të krijohen me anë të rrëshqitësve, sepse vetëm bërthama dhe 

kaviteti i kallëpit nuk janë të mjaftueshme. 

4.3.2.13 Analiza e nënprerjeve për pjesët plastikat dekoruese e përparme dhe e pasme 

 

Fig. 4.66. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Plastika dekoruese e përparme”. 
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Analiza e nënprerjeve për plastikën dekoruese të përparme është realizuar në programin 

Solidworks dhe sipas rezultateve të kësaj analize, tërësia në fjalë mund të krijohet vetëm nga 

bërthama dhe kaviteti i kallëpit, e nuk është e nevojshme të përdoren rrëshqitësit në strukturën e 

kallëpit. 

 

Fig .4.67. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Plastika dekoruese e pasme”. 

Analiza e nënprerjeve për plastikën dekoruese të pasme është realizuar në programin Solidworks 

dhe sipas rezultateve të kësaj analize, tërësia në fjalë mund të krijohet vetëm nga bërthama dhe 

kaviteti i kallëpit, e nuk është e nevojshme të përdoren rrëshqitësit në strukturën e kallëpit. 

4.3.2.14 Analiza e nënprerjeve për pjesën bazamenti rrotullues 

 

Fig. 4.68. Analiza e nënprerjeve për pjesën “Bazamenti rrotullues”. 
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Analiza e nënprerjeve për pjesën bazamenti rrotullues është realizuar në programin Solidworks 

dhe sipas rezultateve të kësaj analize, tërësia në fjalë mund të krijohet vetëm nga bërthama dhe 

kaviteti i kallëpit, e nuk është e nevojshme të përdoren rrëshqitësit në strukturën e kallëpit. 

4.3.3 Analizat e mbushjes së kallëpit 

Pas përfundimit të procesit të dizajnimit të pjesëve nga materialet termoplastike dhe pjesëve nga 

materiali poliuretan komfort rregullave të dizajnimit për prodhim në kallëpe, duhet realizuar edhe 

analizat e mbushjes së kallëpit me materie të lëngshme në mënyrë që të njihet mënyra e mbushjes 

së kallëpit dhe vendosja e duhur e portave hyrëse në ato pozita ku rrjedhja e materialit është më e 

mirë dhe e njëtrajtshme në të gjithë vëllimin e pjesës e cila prodhohet me kallëpe.  

Njëri prej faktorëve më me rëndësi gjatë mbushjes së kallëpeve është koha e mbushjes së kallëpit 

pasi që ajo definon kohën e ftohjes së pjesës, definon mundësinë e paraqitjes së çrregullimeve të 

sipërfaqeve të jashtme apo të brendshme të pjesës. 

Faktor tjetër me rëndësi gjatë këtij procesi është vendosja e portave hyrëse në vende të caktuara 

në mënyrë që rrjedhja të jetë e njëtrajtshme dhe të ketë sa më pak probleme kozmetike në pjesën 

që prodhohet me kallëpe. 

Në vazhdim do të paraqesim analizën e mbushjes së kallëpeve për secilën pjesë të dizajnuar veç e 

veç në mënyrë që të kuptojmë se si realizohet procesi i mbushjes së kallëpit. 

Simulimet e këtij lloji janë realizuar me anë të programit Solidworks 2020 Profesional.  

Vërejtje: Parametrat e mbushjes së kallëpit janë caktuar “By default” që i sugjeron programi 

Solidworks për material ABS+PC për arsye se nuk kemi njohuri mbi ndonjë makinë specifike e 

cila do t’i prodhonte këto pjesë. Caktimi i parametrave të mbushjes së kallëpit gjithmonë realizohet 

nga ana e prodhuesit duke u bazuar në makinerinë që e kanë në dispozicion. Vlerat e caktuara nga 

programi Solidworks do të shërbejnë si ilustrim se si zhvillohet procesi i mbushjes së kallëpeve 

me material të lëngshëm. 

Në vazhdim do të tregojmë ecurinë e realizimit të simulimit të mbushjes së kallëpit në detaje për 

pjesën e parë për studim e cila është Bazamenti kryesor, kurse për pjesët tjera ecuria është 

plotësisht e njejtë e do të paraqesim vetëm rezultatet e simulimit për ato pjesë. 

 

4.3.3.1 Realizimi i simulimit të mbushjes së kallëpit 

Hapi i parë i cili duhet realizuar është vendosja e portave hyrëse të materies së shkrirë në kallëpe. 

Ky proces realizohet me opsionin “Injection Location” në kuadër të Solidworks Plastic simulation. 
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Fig. 4.69. Zgjedhja e pozitës së portave hyrëse për material termoplastik. 

Pas zgjedhjes së pozitave të portave hyrëse vazhdojmë me zgjedhjen e materialit për pjesën 

Konstruksioni bazë e i cili material është ABS+PC. Kjo arrihet me anë të opsionit 

“Material>Polymer” ku kemi një shumëllojllojshmëri të materialeve të cilat përdoren në industrinë 

e formimit me kallëpe.  

 

Fig. 4.70. Zgjedhja e materialit për mbushje në kallëp. 
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Pas zgjedhjes së materialit vazhdojmë me krijimin e rrjetave strukturale të sipërfaqeve dhe vëllimit 

të pjesës ku caktohet rrjeta e tipit tetraedral e cila është më e përdorura për këtë lloj të simulimeve. 

 

Fig. 4.71. Formimi i rrjetës strukturale. 

Pas formimit të rrjetës strukturale vazhdojmë me definimin e parametrave të makinës që e realizon 

injektimin në kallëpe. Procesi fillon që nga mbushja me granula, shkrirja e granulave dhe injektimi 

me presion shumë të lartë të materialit termoplastik të shkrirë në kallëpe. Parametrat e zgjedhur 

për makinën injektuese mund t’i gjejmë në fotografinë 4.72. 

 

Fig. 4.72. Zgjedhja e parametrave të makinës injektuese. 
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Pas kalimit të hapave të lartëcekur fillojmë me realizimin e simulimit për pjesën Konstruksioni 

bazë dhe gjenerohet raporti për të gjitha gjërat në lidhje me injektimin e plastikës në kallëpe për 

dizajnin specifik. 

 

Fig. 4.73. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Konstruksioni bazë”. 

Siq shihet edhe në figurën 4.73 , koha e mbushjes së kallëpit për pjesën Konstruksioni bazë është 

2.05 sekonda. 

Në vazhdim do të paraqesim rezultatet e simulimeve për të gjitha pjesët e tjera nga materialet 

termoplastike të cilat janë përdorur në projekt. Ecuria është plotësisht e njejtë me pjesën e lartë 

cekur prandaj do ti vendosim vetëm rezultatet finale siç janë paraqitur në figurën 4.73. 

 

 

 

Fig. 4.74. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Dhëmbëzori i madh 1”. 
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Fig. 4.75. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Unaza e poshtme”. 

 

Fig. 4.76. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Unaza e sipërme”. 
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Fig. 4.77. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Mbajtësi i majtë”. 

 

 

Fig. 4.78. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Kapaku i mbajtësit të majtë”. 

 

 

 



127 
 

 

Fig. 4.79. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Mbajtësi i djathtë”. 

 

 

Fig. 4.80. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Kapaku i mbajtësit të djathtë”. 
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Fig. 4.81. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Leva shtrënguese”. 

 

 

Fig. 4.82. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Mbajtësi i ndërprerësit me limit”. 

 

 

 

 



129 
 

 

Fig. 4.83. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Kapaku ballorë”. 

 

 

Fig. 4.84. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Dhëmbëzori i madh 2”. 

 

 



130 
 

 

Fig. 4.85. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Mbajtësi i stepper motorit 2”. 

 

 

Fig. 4.86. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Kapaku i mekanizmit të dytë”. 
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Fig. 4.87. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën statike të shtrënguesit të telefonit. 

 

 

Fig. 4.88. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën lëvizëse të shtrënguesit të telefonit. 
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Fig. 4.89. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Bazamenti rrotullues”. 

 

 

Fig. 4.90. Koha e mbushjes së kallëpit për pjesën “Dhëmbëzori udhëzues”. 

4.4 Përpunimi i prototipit 

Realizimi i prototipit është realizuar me anë të 3D printerit të quajtur “ENDER 3-PRO” nga 

prodhuesi “Creality”. Ky printer është zgjedhur printeri më i mirë për çmimin më të ulët se 200$. 

Printeri në fjalë është i tipit FDM (Fused Deposition Modeling) që domethënë se ky printer 

funksionin me anë të filamentit i cili shkrihet nga nxemësi i printerit me saktësi të lartë dhe 
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mundëson realizimin e formave të ndryshme duke u bazuar në G-code që realizohet nga një softuer 

i caktuar. 

 

Fig. 4.91. Printeri “ENDER 3-PRO”. 

Specifikat teknike të printerit “ENDER 3-PRO”: 

 Fusha punuese: 220 x 220 x 250mm, 

 Diametri i filamentit që mund të përpunohet: 1.75mm, 

 Temperatura maksimale e shtratit punues: 110℃, 

 Temperatura maksimale e nxemësit kryesor: 240℃, 

 Shpejtësia maksimale e printimit: 180mm/s, 

 Lartësia e shtresave gjatë printimit: 100 deri në 400 mikrona, 

 Komunikimi me memorie të jashtme: SD memorie, 

 Saktësia e printimit: +/- 0.1mm. 
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Përparësitë e printerit “ENDER 3-PRO”: 

 Çmimi i lirë, 

 Montimi i lehtë, 

 Dizajn kompakt me fushë të madhe punuese, 

 Pjesët e printuara janë me kualitet të lartë, 

 Mundësi modifikimi hardverike dhe softuerike. 

Mangësitë e printerit “ENDER 3-PRO”: 

 Nivelizimi i shtratit punues mund të jetë i vështirë, 

 Printimi me filament të lagësht është pak i vështirë, 

 Shtrati punues magnetik i vështirë për t’u mirëmbajtur. 

Filamenti i përdorur gjatë procesit të printimit të pjesëve është nga prodhuesi “Creality”. 

Specifikat teknike të filamentit: 

 Materiali: PLA 

 Ngjyra: E zezë 

 Diametri i filamentit: 1.75mm 

 Pesha: 1kg 

 Toleranca përgjatë diametrit: +/- 0.02mm 

 Temperatura e rekomanduar për nxemësin kryesor: 190-220℃ 

 Temperatura e rekomanduar për shtratin punues: 0-50℃. 

 

Fig. 4.92. Filamenti nga prodhuesi “Creality” [12]. 

Për gjenerimin e G-codeve të pjesëve që do të përpunohen me këtë printer është përdorur softueri 

“CURA Slicer” i cili mundëson zgjedhjen e parametrave të printimit të pjesëve dhe është njëri 

ndër programet më të përdorura për gjenerimin e G-codeve për 3D printerët e ditëve të sotme. 
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Fig. 4.93. “CURA Slicer”. 

Ky softuer mundëson zgjedhjen e parametrave të printimit si: 

 Shpejtësinë e printimit, 

 Lartësinë e shtresave të printimit, 

 Trashësia e mureve, 

 Llojin e strukturave mbajtëse të pjesës, 

 Strukturën e mbushjes së vëllimit të brendshëm me material etj. 

Në vazhdim do të paraqesim ecurinë e 3D printimit të pjesëve të produktit që jemi duke e shtjelluar, 

duke paraqitur parametrat e vendosura në softuerin “CURA Slicer” dhe fotografi gjatë printimit të 

pjesëve dhe pjesët finale. 

4.4.1. 3D printimi i pjesës “Konstruksioni bazë” 

Pasi që dimensionet e pjesës “Konstruksioni bazë” janë më të mëdha se të 3D printerit ka qenë e 

nevojshme ndarja e dizajnit në dy pjesë në mënyrë që të mundësohet printimi i pjesës, e pastaj 

është realizuar ngjitja e dy pjesëve me ngjitës në gjendje të lëngshme. Gjenerimi i G-code është 

realizuar në programin “CURA Slicer”. 
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Fig. 4.94. Gjenerimi i G-code për pjesën e parë “Konstruksioni bazë”. 

Tabela 4.2. Parametrat me rëndësi të zgjedhur në softuerin “CURA Slicer” për pjesën 

“Konstruksioni bazë”. 

Lloji i printerit ENDER 3-PRO 

Temperatura e nxemësit 200℃ 

Temperatura e shtratit 50℃ 

Lartësia e shtresave 0.2mm 

Trashësia e mureve 0.8mm 

Shpejtësia e printimit 65mm/s 

Shtresa fillestare 4 copë 

Mbushja e vëllimit 40% 

Struktura e vëllimit Gyroid 

Struktura mbështetëse Po, 45 shkallë 

Koha e printimit 16 orë 38 minuta 

 

Pasi që janë zgjedhur parametrat e caktuar për procedurën e 3D printimit, fillon edhe procedura e 

printimit të pjesës për kohën e paraparë. 
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Fig. 4.95. Procesi i 3D printimit të pjesës “Konstruksioni bazë”. 

4.4.2. 3D printimi i pjesës “ Kapaku ballor” 

Për pjesën “Kapaku ballor” vendosja në hapësirën punuese ka qenë pak më e vështirë për shkak të 

gjeometrisë të saj më komplekse. Vendosja e pjesës në hapësirën punuese është realizuar në atë 

mënyrë që koha e 3D printimit të jetë më e shkurtë dhe të kemi sa më pak humbje të materialit në 

struktura mbështetëse.  
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Fig. 4.96. Gjenerimi i G-code për pjesën e parë “Kapaku ballor”. 

Tabela 4.3. Parametrat me rëndësi të zgjedhur në softuerin “CURA Slicer” për pjesën “Kapaku 

ballor”. 

Lloji i printerit ENDER 3-PRO 

Temperatura e nxemësit 200℃ 

Temperatura e shtratit 55℃ 

Lartësia e shtresave 0.2mm 

Trashësia e mureve 0.8mm 

Shpejtësia e printimit 50mm/s 

Shtresa fillestare 4 copë 

Mbushja e vëllimit 20% 

Struktura e vëllimit Gyroid 

Struktura mbështetëse Po, 30 shkallë 

Koha e printimit 6 orë 37 minuta 
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Fig. 4.97. Procesi i 3D printimit të pjesës “Kapaku ballorë”. 

4.4.3. 3D printimi i pjesës “Mbajtësi i majtë” 

Pjesa “Mbajtësi i majtë” duhet të jetë sa më e fortë që është e mundshme për arsye se në këtë pjesë 

do të vendoset mekanizmi i dytë i produktit. Për këtë qëllim vëllimi i brendshëm është mbushur 

me 70% material me qëllim arritjen e qëndrueshmërisë sa më të madhe. 

 

Fig. 4.98. Gjenerimi i G-code për pjesën “Mbajtësi i majtë”. 
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Tabela 4.4. Parametrat me rëndësi të zgjedhur në softuerin “CURA Slicer” për pjesën “Mbajtësi i 

majtë”. 

Lloji i printerit ENDER 3-PRO 

Temperatura e nxemësit 200℃ 

Temperatura e shtratit 50℃ 

Lartësia e shtresave 0.2mm 

Trashësia e mureve 0.8mm 

Shpejtësia e printimit 60mm/s 

Shtresa fillestare 4 copë 

Mbushja e vëllimit 70% 

Struktura e vëllimit Gyroid 

Struktura mbështetëse Po, 45 shkallë 

Koha e printimit 8 orë 28 minuta 

 

 

Fig. 4.99. Procesi i 3D printimit të pjesës “Mbajtësi i majtë”. 
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4.4.4. 3D printimi i pjesës “Kapaku i mbajtësit të majtë” 

Pjesa “Kapaku i mbajtësit të majtë” shërben për mbylljen dhe fiksimin në vend të pjesës “Kapaku 

i mbajtësit të majtë”. Printimi i kësaj pjese është realizuar me shpejtësi 50mm/s.  

 

Fig. 4.100. Gjenerimi i G-code për pjesën “Kapaku i mbajtësit të majtë”. 

Tabela 4.5. Parametrat me rëndësi të zgjedhur në softuerin “CURA Slicer” për pjesën “Kapaku i 

mbajtësit të majtë”. 

Lloji i printerit ENDER 3-PRO 

Temperatura e nxemësit 200℃ 

Temperatura e shtratit 50℃ 

Lartësia e shtresave 0.2mm 

Trashësia e mureve 0.8mm 

Shpejtësia e printimit 50mm/s 

Shtresa fillestare 4 copë 

Mbushja e vëllimit 50% 

Struktura e vëllimit Gyroid 

Struktura mbështetëse Po, 50 shkallë 

Koha e printimit 1 orë 19 minuta 
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Fig. 4.101. Procesi i 3D printimit të pjesës “Kapaku i mbajtësit të majtë”. 

4.4.5. 3D printimi i pjesës “Leva mbyllëse” 

3D printimi i pjesës “Leva mbyllëse” është realizuar me shpejtësi 40mm/s dhe me vëllim të 

brendshëm të mbushur me 90% material. Kjo ka qenë e nevojshme për arsye se kjo pjesë do të jetë 

vazhdimisht nën ndikimin e ngarkesave të jashtme të cilat mund të paraqesin lodhje të materialit 

me kalimin e kohës. 
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Fig. 4.102. Gjenerimi i G-code për pjesën “Leva mbyllëse”. 

Tabela 4.6. Parametrat me rëndësi të zgjedhur në softuerin “CURA Slicer” për pjesën “Leva 

mbyllëse”. 

Lloji i printerit ENDER 3-PRO 

Temperatura e nxemësit 200℃ 

Temperatura e shtratit 50℃ 

Lartësia e shtresave 0.2mm 

Trashësia e mureve 0.8mm 

Shpejtësia e printimit 40mm/s 

Shtresa fillestare 4 copë 

Mbushja e vëllimit 90% 

Struktura e vëllimit Gyroid 

Struktura mbështetëse Po, 50 shkallë 

Koha e printimit 30 minuta 
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Fig. 4.103. Procesi i 3D printimit të pjesës “Leva mbyllëse”. 

4.4.6. 3D printimi i pjesës “Dhëmbëzori i madh 1” 

Printimi i kësaj pjese është realizuar me shpejtësi të printimit 40mm/s për shkak që kërkohet saktësi 

më e madhe në zonat ku gjenden dhëmbët. Orientimi i dhëmbëve duhet të jetë normal me 

sipërfaqen punuese të printerit 3D në mënyrë që dhëmbët të përpunohen me saktësi më të lartë. 

 

Fig. 4.104. Gjenerimi i G-code për pjesën “Dhëmbëzori i madh 1”. 
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Tabela 4.7. Parametrat me rëndësi të zgjedhur në softuerin “CURA Slicer” për pjesën 

“Dhëmbëzori i madh 1”. 

Lloji i printerit ENDER 3-PRO 

Temperatura e nxemësit 200℃ 

Temperatura e shtratit 50℃ 

Lartësia e shtresave 0.2mm 

Trashësia e mureve 0.8mm 

Shpejtësia e printimit 40mm/s 

Shtresa fillestare 4 copë 

Mbushja e vëllimit 90% 

Struktura e vëllimit Gyroid 

Struktura mbështetëse Po, 45 shkallë 

Koha e printimit 11 orë 5 minuta 

 

 

Fig. 4.105. Procesi i 3D printimit të pjesës “Dhëmbëzori i madh 1 ”. 
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4.4.7. 3D printimi i pjesës “Dhëmbëzori i madh 2” 

Printimi i kësaj pjese është realizuar me shpejtësi të printimit 45mm/s për shkak që kërkohet saktësi 

më e madhe ne zonat ku gjenden dhëmbët. Orientimi i dhëmbëve duhet të jetë normal ndaj 

sipërfaqes punuese të printerit 3D në mënyrë që dhëmbët të përpunohen me saktësi më të lartë dhe 

strukturat mbështetëse mos të ndërtohen në zonat ku gjenden dhëmbët. Printi është dashur të 

realizohet në 3 pjesë për shkak të përmasave të vogla të fushës punuese. 

 

Fig. 4.106. Gjenerimi i G-code për njërën nga pjesët e “Dhëmbëzori i madh 2”. 

Tabela 4.8. Parametrat me rëndësi të zgjedhur në softuerin “CURA Slicer” për pjesën 

“Dhëmbëzori i madh 2”. 

Lloji i printerit ENDER 3-PRO 

Temperatura e nxemësit 200℃ 

Temperatura e shtratit 50℃ 

Lartësia e shtresave 0.2mm 

Trashësia e mureve 0.8mm 

Shpejtësia e printimit 45mm/s 

Shtresa fillestare 4 copë 

Mbushja e vëllimit 90% 

Struktura e vëllimit Gyroid 
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Struktura mbështetëse Po, 45 shkallë 

Koha e printimit 4 orë 50 minuta 

 

 

Fig. 4.107. Procesi i 3D printimit të njërës nga pjesët e “Dhëmbëzori i madh 2”. 

 

4.4.8. 3D printimi i pjesës “Bazamenti rrotullues” 

Printimi i pjesës “Bazamenti rrotullues” është realizuar me shpejtësi 70mm/s dhe me 4 shtresa 

fillestare. Temperatura e fushës punuese duhet zvogëluar në 30 gradë Celsius për arsye se ka shumë 

sipërfaqe kontaktuese me fushën punuese dhe mund të paraqiten deformime plastike në pjesën 

fizike. 
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Fig. 4.108. Gjenerimi i G-code për pjesën “Bazamenti rrotullues ”. 

Tabela 4.9. Parametrat me rëndësi të zgjedhur në softuerin “CURA Slicer” për pjesën 

“Bazamenti rrotullues”. 

Lloji i printerit ENDER 3-PRO 

Temperatura e nxemësit 200℃ 

Temperatura e shtratit 30℃ 

Lartësia e shtresave 0.2mm 

Trashësia e mureve 0.8mm 

Shpejtësia e printimit 70mm/s 

Shtresa fillestare 4 copë 

Mbushja e vëllimit 90% 

Struktura e vëllimit Gyroid 

Struktura mbështetëse Jo 

Koha e printimit 6 orë 22 minuta 
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Fig. 4.109. Procesi i 3D printimit të pjesës “Bazamenti rrotullues ”. 

 

4.5. Zhvillimi i anës elektronike të produktit 

Pas realizimit të 3D modelit dhe prodhimit të pjesëve të produktit duhet zhvilluar ana elektronike 

e cila është ajo e cila i jep jetë produktit dhe e mundëson funksionalizimin e produktit. 

Komponentet elektrike në formë të moduleve janë blerë në tregun kosovar me qëllim reduktimin 

e kohës së transportit dhe përkrahjen e shitësve vendorë. Pasi që janë siguruar të gjitha modulet 

kemi vazhduar me lidhjen e komponenteve me anë të përçuesve të bakrit dhe paralelisht është 

zhvilluar ana e programit. 

4.5.1 Komponentet elektrike 

Komponentet elektrike të përdorura në këtë projekt kryesisht janë të tipit shkollor të cilat janë lehtë 

të kontrollueshme dhe lehtë të implementohen në situata të larmishme. 

Komponentet elektrike të përdorura në këtë projekt janë: 

 Arduino UNO R3, 

 Releja, 

 28-BYJ STEPPER motorë, 
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 Module ngasëse për STEPPER motorë, ULN2003, 

 Modul Bluetooth, 

 Konvertues të rrymës njëkahore, 

 Ekrani 16x2 karaktere, 

 Leva manovruese, 

 Ndërprerësit me limit, 

 Ndërprerës një pozicional, 

 Përçues të bakrit “Jumper Wires” mashkuj dhe femra. 

Në vazhdim do të shtjellohen specifikat e komponenteve elektrike kyçe për këtë projekt. 

4.5.1.1 Arduino UNO R3 

Arduino UNO R3 (Fig 4.110)  është një mikrokontrollor njëpllakësh  e cila ka një mikrokontrollor 

(procesor) që mund të programohet për të përpunuar dhe prodhuar sinjale elektrike në mënyrë që të 

kryhen një sërë detyrash të automatizuara si kontrolli i ndriçimit, temperaturës, pajisjeve robotike etj. 

Është një platformë e cila programohet me gjuhën e quajtur Wiring e cila është e ngjashme me gjuhën 

programuese C++. 

 

Fig. 4.110. Arduino UNO R3. 

 

Në këtë sistem është përdorur lloji i Arduinos i quajtur “Arduino Uno R3”. Arsyeja pse është 

zgjedhur ky lloj i Arduinos qëndron në faktin që është një model mjaft i popullarizuar dhe shumica 

e njësive shtesë si: sensorë, mbrojtës të ndryshëm për tension dhe kontrollim të pajisjeve të 

ndryshme janë të përshtatshme për këtë model. 

Ky lloj i Arduino-s përbëhet prej një numëri i madh të porteve (Fig 4.111). 
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Fig. 4.111. Portet e Arduinos. 

Portet e Arduinos ndahen në tri kategori themelore: seksioni POWER, seksioni ANALOG IN dhe 

seksioni DIGITAL PWM. 

Ndërsa, sa i përket furnizimit me rrymë dhe bartjen e të dhënave shfrytëzohen dy porte të cilat 

janë: DC konektori ku zakonisht duhet të furnizohet me rrymë me tension maksimal 12 

V,mesatarja e tensionit (e rekomanduar nga prodhuesi) është 7 V-12 V e cila mjafton për  kryerjen 

e një pune të caktuar duke mos e tejngarkuar pllakën me shumë pajisje. Porti tjetër i cili mundëson 

bartjen e të dhënave prej PC deri tek pllaka Arduino është USB B-port [3]. 

Arduino UNO R3 njësi themelore ka procesorin ATmega328P (Fig 4.112) i cili ka rolin e 

kontrollerit kryesor. 

 

Fig. 4.112. Atmega 328p. 
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Ky procesor është procesor 8 bitësh me memorie 32 kB e aftë per procesimin e të dhënave. Gjithsej 

ka 28 pin-a të cilët mundësojnë komunikimin pllakë-procesor. 

 Poashtu njësi shumë me rëndësi është edhe mikro-kontrolleri Atmega 16u2 (Fig 4.113). 

 

Fig. 4.113. Atmega 12u2. 

Ky mikro-kontroller ka për detyrë realizimin e komunikimit mes portit të USB B-type dhe pllakës 

Arduino.Është processor 8-bitësh me frekuencë të procesimit të të dhënave 16 Mhz. 

Komunikimi mes pllakës Arduino dhe njësive shtesë (drita, sensorë, motor shield) realizohet 

përmes kategorive të ndryshme të pin-ave. 

Seksioni “Power” ka për detyrë furnizimin me rrymë pjesët shtesë të cekura më lartë. 

Seksioni “Analog in” ka për detyrë pranimin e informatave nga pajisjet shtesë (sensorët e 

ndryshëm) e ato informata ti bartë në vetë pllakën Arduino. 

Seksioni “Digital PWM” ka për detyrë dorëzimin e sinjaleve tek pajisjet shtesë. Këtij seksioni 

duhet ti kushtohet më së shumti rëndësi gjatë kodimit sepse e gjithë puna e një pllake Arduino 

kontrollohet përmes këtij seksioni. 

Për kontrollimin (dirigjimin) e shumë pajisjeve njëkohesisht nga pllaka Arduino,nevojiten pajisje 

shtesë të quajtura “Shield”(shqip:Mbrojtës) të cilët kanë për detyrë mundësimin e lëvizjeve dhe 

aktivizimin e qetë të pajisjeve të cilat kontrollohen nga pllaka Arduino [3]. 

4.5.1.2 Releja 

Reletë janë komponente të cilat mundësojnë kyçjen-shkyçjen e pajisjeve elektronike nga tensioni         

elektrik. Kanë përdorim mjaft të gjerë në fusha të ndryshme të dirigjimit. 

 

Fig. 4.114. Releja. 
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Reletë (Fig 4.114) shërbejnë për hapjen-mbylljen e qarkut, domethënë luajnë rolin e ndërprerësit 

në qark dhe kanë aftësi kontrollimin e rrymës prej tensionit të vogël njëkahor (DC) e deri tek 

tensionet e larta të rrymës alternative (AC). 

Reletë mund të paraqiten edhe si bashkësi e komponenteve të vendosura në një pllakë, me ç’rast 

sigurohet kontrollimi i më shumë pajisjeve në të njëjtën kohë. Reletë kanë gjetur zbatim edhe në 

fushën e automatizimit ku me ç’rast paraqesin elemente shumë me rëndësi sepse mund të 

implementohen në shumë sisteme [4]. 

Releja përbëhet nga pjesët themelore të cilat janë: mbështjellësi elektromagnetik, kontakti NO, 

kontakti NC dhe kontakti neutral (shih Fig 4.115). 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.115  Pjesët përbërëse të relesë dhe qarku elektrik. 

Në pozitën fillestare, releja e pengon kalimin e elektricitetit nëpër qark për arsye se kontakti NC 

nuk e mundëson mbylljen e çarkut. 

Nëse në mbështjellësin elektromagnetik veprojmë me elektricitet, atëherë mbështjellësi 

elektromagnetik do të krijojë fushë elektromagnetike tërheqëse me ç’rast realizon tërheqjen e  

levës së lirë të kontaktit neutral, e cila do të ketë kontakt me pozitën NO dhe arrihet mbyllja e 

qarkut. 

Leva e kontaktit neutral pas veprimit me fushë elektromagnetike është e gatshme të kthehet në 

pozitën fillestare (qark i hapur) përmes sustës kthyese [4]. 

4.5.1.3 Konvertuesit e rrymës njëkahore 

Konvertuesit e rrymës njëkahore të përdorur në këtë projekt janë të tipit “XL4015 E1”, module të 

cilat realizojnë uljen e tensionit të rrymës njëkahore në dalje të modulit. Mënyra e funksionimit të 

konvertuesve linearë të rrymës njëkahore bazohet në dioda dhe tranzistorë të cilët funksionojnë si 

rezistorë të fuqishëm duke e zvogëluar tensionin në dalje të modulit.  

 

Fig. 4.116. Konvertuesit e rrymës njëkahore. 
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Moduli i përdorur në këtë projekt ka 2 potenciometra me anë të të cilave mund të rregullohet 

intensiteti dhe tensioni në dalje. Mundësia e zgjedhjes së parametrave si tensioni dhe intensiteti e 

bëjnë këtë modul mjaft të përshtatshëm për përdorime të gjithëmbarshme. 

Specifikat teknike të modulit “XL4015 E1” janë: 

 Dimensionet: 5.2 x 2.65 x 1.4 cm 

 Tensioni hyrës: 8-36 [V] 

 Tensioni dalës: 1.25-32 [V] 

 Intensiteti dalës: Maksimum 5 [A] 

 Frekuenca punuese: 180 [kHz] 

 Rregullumi i intensitetit: +/- 0.5% 

 Rregullimi i tensionit: +/- 2.5% 

 Temperatura punuese: -40 deri në 85 gradë Celsius [7]. 

4.5.1.4 STEPPER motorët 28BYJ-48 

Ky lloj i  motorëve gjen zbatim mjaft të madh në pajisjet DVD, kamerat me lëvizje dhe një numri 

të madh të pajisjeve tjera digjitale. Ky motor është unipolar dhe kontrollimi i tij realizohet me anë 

të pesë sinjaleve elektrike të cilat lidhen në modulet ngasëse. Gjithsej ky motor përmban katër 

mbështjella unipolare të cilat punojnë me tension punues +5 [V]. 

 

Fig. 4.117. Stepper motori “28BYJ-48”. 

Në paketimin e brendshëm të këtij motori realizohet edhe sistemi i ingranimit të dhëmbëzorëve të 

cilët mundësojnë moment më të madh të motorit në boshtin dalës. Ky motor realizon 64 hapa për 

një rrotullim të plotë të boshtit dalës, çdo hap i motorit përshkon 5.625 shkallë.  

Specifikat teknike të motorit “28BYJ-48” janë: 

 Tensioni punues: 5 [VDC] 

 Numri i fazave: 4 

 Raporti i transmisionit i brendshëm: 1/64 
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 Frekuenca punuese: 100 [Hz] 

 Momenti në boshtin dalës: 300 [gf.cm] 

 Momenti në frenim: 600-1200 [gf.cm] 

 Zhurma: <35 [dB] [6]. 

4.5.1.6 Moduli ngasës për Stepper motorët 

Për ngasjen e Stepper motorave në këtë projekt janë përdorur modulet “ULN2003 Driver Board” 

të cilët janë module mjaft praktike për përdorim. Ky modul ndërtohet nga çipi “ULN2003” i cili 

ka aftësi të gjenerojë ngarkesa deri në 500 [mA] dhe janë të mjaftueshëm për ngasjen e motorave 

“28BYJ-48”. Moduli në fjalë pranon 4 të dhëna hyrëse në formë të sinjaleve elektrike të cilat 

gjenerohet nga pinat digjitalë të “Arduino UNO-R3”. 

 

Fig .4.118. Moduli “ULN2003”. 

Moduli “ULN2003” ka një konektorë 5 pinësh i cili mund të përdoret për lidhjen e stepper 

motorave. Për çdo sinjal digjital hyrës ka të vendosur një LED indikatorë i cili tregon gjendjen e 

të dhënave hyrëse. Ky modul ka aftësi të kyçjes me tension të jashtëm përforcues prej 5 deri në 12 

[V] duke i siguruar punë të qetë motorave dhe shfrytëzimin e kapacitetit maksimal të tyre [5]. 

4.5.1.7 Ekrani 16x2 karaktere 

Në këtë projekt është përdorur edhe ekrani 16x2 karaktere i cili shërben për komunikim vizual 

midis “Arduino UNO-R3” dhe përdoruesit të produktit. Ky ekran është mjaft i përshtatshëm për 

arsye se programimi i tij është mjaft i lehtë dhe gjenë zbatim në sfera të ndryshme të jetës e sidomos 

në projekte shkollore. Në projektin të fjalë, ky ekran është përdorur me I2C konvertorë të sinjalit 

i cili redukton numrin e pinave prej 16 në 4 pina duke zvogëluar numrin e pinave digjital që duhet 

përdorur në pllakën amë [9]. 
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Fig. 4.119. Ekrani 16x2 karaktere dhe I2C konverteri [9]. 

4.5.1.8 Moduli “Bluetooth” 

Moduli “Bluetooth” i përdorur në këtë projekt është i tipit “Bluetooth 5.0” i cili ka gjetur zbatim 

që nga viti 2016 dhe përkrahë të gjitha pajisjet digjitale bashkëkohore që përdoren në ditët e sotme. 

Tensioni punues për këtë modul është 3[V], tension i cili është siguruar nga njëri prej konvertuesit 

e rrymës njëkahore. Ky modul i Bluetooth është i dizajnuar për përdorim në telefona dhe në pajisje 

të cilat kanë kamera. Moduli në fjalë përbëhet nga një buton i cili me rastin e aktivizimit të tij 

realizohet shkrepja e fotografisë në programin e telefonit.  

 

Fig. 4.120. “Moduli “Bluetooth”. 

Janë realizuar disa modifikime në mënyrën se si funksionon ky modul. Butoni i cili mundëson 

shkrepjen e fotografisë ka qenë katër këmbësh, kurse me modifikimet e nevojshme ura e butonit 

është zëvendësuar me dy përçues bakri të cilat do të lidhen në relenë e cila do të aktivizohet nga 

Arduino si pajisje komanduese. 
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4.5.1.9 Leva manovruese 

Leva manovruese e përdorur në këtë projekt mundëson kontrollimin e produktit në kohë reale. Kjo 

komponentë elektronike ka dy potenciometra të cilët pranojnë të dhëna në drejtim të aksit X dhe 

aksit Y. Leva manovruese përbëhet edhe nga një ndërprerës momental i cili pranon të dhëna kur 

leva shtypet në drejtim vertikal. 

 

Fig. 4.121. Leva manovruese. 

Specifikat teknike të levës manovruese: 

 Tensioni punues: 5 [V] 

 Lloji i potenciometrave të brendshëm: 10 [kOhm] 

 Pina për komunikim me dimensione standarde 2.54mm 

 Temperatura punuese: 0-70 gradë Celsius [8]. 

4.5.1.10 Ndërprerësat e llojeve të ndryshme 

Në këtë projekt janë përdorur dy modele të ndërprerësave: 

 Ndërprerës një polar i tipit 1-0 

 Ndërprerës me limite 

- Ndërprerësi një polar i tipit 1-0 është përdorur për kontrollimin e rrjedhjes së rrymës e cila 

furnizon pllakën procesuese dhe shërben për ndezjen dhe ndaljen e pajisjes. 

- Ndërprerësit me limite janë përdorur për kufizimin e lëvizjes së mekanizmit të dytë në pajisje 

duke i vendosur limitet e pozitës e veçanërisht pozitën zero të pajisjes me anë të së cilës realizohet 

kalibrimi i pajisjes. 
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Fig. 4.122. Ndërprerësi dy pozicional dhe ndërprerësi me limit [10], [11]. 

4.5.2 Skema elektrike e lidhjeve të komponenteve 

Skema elektrike për produktin në fjalë është dizajnuar me ndihmën e softuerit “Fritzing” i cili 

përmbanë një numër të madh të komponenteve elektronike dhe është i lehtë për përdorim. 

 

Fig. 4.123. Skema elektrike. 

Përshkrimi i skemës elektrike 

Arduino UNO-R3 është moduli i cili realizon të gjitha procesimet e definuara me kodin e shkruar 

në softuerin “Arduino IDE”. Të gjitha komponentet e tjera shkëmbejnë informata me modulin 

Arduino. Tensioni hyrës në Arduino është 9[V] i cili furnizohet nga adapteri i jashtëm me tension 

njëkahor. Arduino është modifikuar në pjesën e DC konektorit ku është krijuar një urë tek poli 

pozitiv me qëllim lidhjen e ndërprerësit me dy pozita i cili mundëson ndezjen apo ndaljen e 

pajisjes. 

Konverterët e rrymës janë të lidhur në pinin “VIN” në Arduino i cili furnizohet direkt me tension 

nga adapteri i jashtëm me vlerë 9[V]. Konverteri i rrymës njëkahore është kalibruar të ketë tension 
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në dalje 7[V] dhe i furnizon me tension dy modulet kontrolluese “ULN2003” në të cilat pastaj 

lidhen dy stepper motora “28BYJ-48” që realizojnë lëvizjen e mekanizmave në pajisje. Në modulet 

“ULN2003” lidhen edhe pinat digjital të Arduino-s të cilat janë: PWM 4-7 dhe PWM 9-12. 

 Konverteri i dytë i rrymës është kalibruar të ketë tension në dalje 3[V] dhe e furnizon me rrymë 

“Modulin Bluetooth” ndërprerësi i të cilit kontrollohet nga “Releja” e cila merr sinjal nga PWM 3 

në Arduino dhe tensionin nga pinat GND dhe VCC. 

“Ekrani 16x2 karaktere” furnizohet me tension nga pinat e Arduino-s të cilat janë GND dhe VCC. 

Sinjali digjital analog krijohet nga pinat e Arduinos e të cilat janë A4 dhe A5.   

“Leva kontrolluese” furnizohet me tension nga Arduino më saktësisht nga pinat GND dhe VCC. 

Sinjalet dalëse të “Levës kontrolluese” lidhen në pinat analogë dhe digjitalë të Arduino-s e të cilat 

janë: A0,A1 dhe PWM 8. 

“Ndërprerësit me limit” furnizohen me rrymë nga pinat VCC dhe GND të Arduino-s dhe 

raportojnë gjendjen e tyre në pinat analog A2 dhe A3 në seri me rezistorë 470[Ohm] me qëllim 

parandalimin e lidhjeve të shkurta midis pinave të përdorur. 

4.5.3 Programimi i pajisjes 

Programimi i pajisjes është realizuar në softuerin “Arduino IDE” e cila përdor si bazë gjuhën 

programuese C++. Produkti është programuar në atë mënyrë që pjesa e skanimit 3D të objektit të 

realizohet në mënyrë plotësisht automatike duke i reduktuar drastikisht gabimet të cilat mund të 

vijnë si rezultat i përdoruesit të produktit. Në vazhdim do të paraqesim kodin e shkruar në 

programin “Arduino IDE” ku në anën e djathtë të kodit janë shtuar shpjegime në gjuhën shqipe 

për rreshta të kodit të cilat janë më me rëndësi. 

 

// 3D Skanimi i trupave fizik // 

 

#include <Wire.h>                // Thirrja e librarisë per komunikim me I2C 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>   //Thirrja e librarisë per ekranin 16x2 

karaktere 

#include <Stepper.h>             //Thirrja e librarisë për stepper motorët 

 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);  // Përdorimi i pinave për LCD me I2C 

konverter 

 

const int SW_pin = 8; // Definimi i pin-it digjital për levën kontrolluese 

const int X_pin = A0; // Definimi i pin-it analog për koordinatën X të levës 

kontrolluese 

const int Y_pin = A1; // Definimi i pin-it analog për koordinatën Y të levës 

kontrolluese 

int relayPin = 3; 

 

int MenuNr = 0;   // Numri i menusë 

int PhotoNr = 2;  // Numri i fotografive që do të realizohen 
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bool Flag1 = 0;   // Krahasimori "Flag1" është aktiv vetëm gjatë një cikli të 

programit ( parandalon shtimin ose zbritjen e vlerave për 1 në mënyrë 

konstante kur leva kthehet në pozitat në skaje horizontalisht) 

bool Flag2 = 0;   // Krahasimori "Flag2" është aktiv vetëm gjatë një cikli të 

programit ( parandalon shtimin ose zbritjen e vlerave për 2 në mënyrë 

konstante kur leva kthehet në pozitat në skaje vertikale) 

bool Flag3 = 0;   // Krahasimori "Flag3" është aktiv vetëm gjatë një cikli të 

programit ( parandalon shtimin ose zbritjen e vlerave për 1 në mënyrë 

konstante për vlerat e RPM të motorit, menuja 0) 

bool Flag4 = 0;   // Krahasimori "Flag4" është aktiv vetëm gjatë një cikli të 

programit ( parandalon shtimin ose zbritjen e vlerave për 1 në mënyrë 

konstante për numrin e rrotullimeve të bazamentit rrotullues) 

bool Flag5 = 0;   // Krahasimori "Flag5" është aktiv vetëm gjatë një cikli të 

programit ( parandalon shtimin ose zbritjen e vlerave për 1 në mënyrë 

konstante për vlerat e RPM të motorit,menuja 1) 

bool Flag6 = 0;   // Krahasimori "Flag6" është aktiv vetëm gjatë një cikli të 

programit (mundëson rifreskimin e pamjes në ekran) 

int SwMenu = 0;   // Ndërrimi i menusë 

bool BtnFlag = 0; // Krahasimori "BtnFlag" është aktiv vetëm gjatë një cikli 

të programit ( parandalon shtimin ose zbritjen e vlerave për 1 në mënyrë 

konstante kur ndërpreresi qëndror i levës manovruese është i shtypur) 

 

// Shtimi i variablave për ndryshim të shpejtë të vlerave dhe ndalim të 

procesit 

int FastChng = 0;  // Paraqet vlerat e ndryshimit të shpejtë 

const unsigned long FastDelay = 1000;  // Vonesa e kohës para kalimit në 

ndryshimin e shpejtë të vlerave 

const unsigned long ShortInt = 100;  // Intervalet e shkurta 

const unsigned long LongInt = 300;  // Intervalet e gjata 

const unsigned long BtnDelay = 2000;  // Vonesa e butonit për ndalimin e 

procesit 

unsigned long SetTime = 0; // Përdoret për kalkulimin e intervaleve kohore 

bool BtnCancelFlag = 0; // Indikatori i aktivizimit të butonit 

bool MaxSwMenu = 0;  // Indikatori i rastit kur arrihet numri maksimal i 

menuve 

bool CinCancelFlag = 0;  // Ky krahasimorë përdoret për anulimin e menusë 

kinematike 

int StepPoll = 480;  // Numri i hapave të motorrit në menunë kinematike ( për 

vleren 15 RPM) 

int Cntr = 0;  // Numëruesi i hapave të motorit për menunë kinematike 

 

 

const int stepsPerRevolution = 2048;  // Hapa për rrotullim të plotë 

int FullRev = 14336;                  // 1 rrotullim i plotë i dhëmbezorit të 

madh 1 ----> Raporti i transmisionit 7:1 

int rolePerMinute = 15;               // Caktimi i RPM të motorrit 

int PhotoTaken = 0;                   // Numri i fotove që do të realizohen 

int StepPerPhoto;                     // Numri i hapave për realizimin e një 

fotografie 

int TurnNr = 1;                       // Numri i rrotullimeve 

int CurrentTurn = 0;                  // Ruajtja e numrit të rrotullimeve 

int Steps = 0;                        // Numri i hapave individual për 

realizimin e fotografisë 
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Stepper myStepper1(stepsPerRevolution, 9, 11, 10, 12);  // Definimi i pin-ave 

për Stepperin 1 

Stepper myStepper2(stepsPerRevolution, 4, 5, 6, 7); // Definimi i pin-ave për 

Stepperin 2 

 

 

 

void setup() { 

 

  lcd.begin();                        // Komanda fillestare për LCD 

  lcd.backlight();                    // Ndriqimi i ekranit 

  pinMode(SW_pin, INPUT);             //Butoni të vendoset si e dhënë hyrëse 

  pinMode(relayPin, OUTPUT);          // Releja të përdoret si pin dalës 

  digitalWrite(SW_pin, HIGH);         // Vlera konstante e butonit --> HIGH 

  pinMode( A2, INPUT); 

  pinMode( A3, INPUT); 

 

  myStepper1.setSpeed(rolePerMinute);  //Vendosja e RPM për motorin 1 

  myStepper2.setSpeed(rolePerMinute);  //Vendosja e RPM për motorin 2 

 

  lcd.setCursor(4, 0);                //Startimi i ekranit 

  lcd.print("3D SKANERI");            //      """""      // 

  lcd.setCursor(1, 1);                //      """""      // 

  lcd.print("Versioni: V1.0");        //      """""      // 

  delay(3000);                        //      """""      // 

  lcd.clear();                        //      """""      // 

  lcd.setCursor(0, 0);                //      """""      // 

  lcd.print("Dizajnuar nga");         //      """""      // 

  lcd.setCursor(0, 1);                //      """""      // 

  lcd.print("GENC SHULEMAJA");        //      """""      // 

  delay(3000);                        //      """""      // 

  lcd.clear();                        //Përfundimi i shfaqjes në ekran// 

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("KYQUNI ME    ");         //      """""      // 

  lcd.setCursor(0, 1);                //      """""      // 

  lcd.print("BLUETOOTH    ");         //      """""      // 

  delay(6000);                        //      """""      // 

  lcd.clear();                        //      """""      // 

  lcd.setCursor(0, 0);                //      """""      // 

  lcd.print("KALIBRIMI");             //      """""      // 

  while ( digitalRead(A2) == HIGH) { 

    myStepper2.setSpeed(17);      //Caktimi i shpejtësisë për motorin 2 

    myStepper2.step(-200); 

  } 

  if (digitalRead(A2) == LOW) {   // Kalibrimi në pozitën 0 i motorit 2 // 

    myStepper2.setSpeed(15); 

    myStepper2.step(2000); 

  } 

  lcd.clear(); 

} 

 

void loop() { 
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  int XValue = analogRead(X_pin);     // Leximi i vlerave prej aksit X në 

levën komanduese 

  int YValue = analogRead(Y_pin);     // Leximi i vlerave prej aksit Y në 

levën komanduese 

  int SwValue = digitalRead(SW_pin);  // Leximi i vlerës digjitale prej 

butonit në levën komanduese 

 

  if (MenuNr < 0) { //Caktimi i numrit minimal të menuve 

    MenuNr = 0; 

  } 

  else if ( MenuNr > 1) { //Caktimi i numrit maksimal të menuve 

    MenuNr = 1; 

  } 

 

  if (XValue < 400 && Flag1 == 0 && SwMenu == 0) { //Nëse leva manovruese 

është e aktivizuar në anën e djathtë dhe numëratori "Flag1" është 0 atëherë 

vlera 1 do të shtohet në numërim 

    MenuNr = MenuNr + 1; 

    Flag1 = 1; 

    lcd.clear(); 

  } 

 

  if (XValue > 600 && Flag1 == 0 && SwMenu == 0) { //Nëse leva manovruese 

është e aktivizuar në anën e majtë dhe numëratori "Flag1" është 0 atëherë 

vlera 1 do të zbritet në numërim 

    MenuNr = MenuNr - 1; 

    Flag1 = 1; 

    lcd.clear(); 

  } 

 

  if (XValue > 399 && XValue < 599 && Flag1 == 1) { //Nëse leva manovruese 

është në pozicionin neutral, numëratori "Flag1" ka vlerën zero 

    Flag1 = 0; 

  } 

 

 

  if (SwValue == 0 && BtnFlag == 0 && MaxSwMenu == 0) { //Nëse butoni është 

aktiv atëherë numëratori "BtnFlag" është zero, shtohet vlera 1 në menu 

    SwMenu = SwMenu + 1; 

    BtnFlag = 1; 

    BtnCancelFlag = 0; 

    lcd.clear(); 

  } 

 

  if (SwValue == 1 && BtnFlag == 1) { //Nëse butoni nuk është i aktivizuar 

dhe "BtnFlag" ështe zero, restartohet vlera e butonit 

    BtnFlag = 0; 

  } 

 

 

  

//********************************Menu0************************************// 
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  if (MenuNr == 0) { //Programi Menu0 

 

    if (SwMenu == 0) { //Selektimi i menusë 0 

      lcd.setCursor(0, 0); 

      lcd.print("FOTOGRAMETRIA"); 

    } 

 

    if (SwMenu == 1) { //Hyrja në menunë 0 

      lcd.setCursor(0, 0); 

      lcd.print("Nr i fotografive"); 

      lcd.setCursor(7, 1); 

      lcd.print(PhotoNr); 

 

      if (FastChng == 0) {  //Nëse nuk jemi në menunë e shpejtë 

        SetTime = millis(); 

      } 

 

      if (YValue < 400 && Flag2 == 0) { //Ngritja lart e levës komanduese --> 

Shtojmë 2 fotografi 

        PhotoNr = PhotoNr + 2; 

        Flag2 = 1; 

        FastChng = 1; 

        lcd.clear(); 

      } 

      if (YValue > 600 && Flag2 == 0) { //Lëshimi poshtë i levës komanduese -

-> Zbresim 2 fotografi 

        PhotoNr = PhotoNr - 2; 

        Flag2 = 1; 

        FastChng = 1; 

        lcd.clear(); 

      } 

      if (YValue > 399 && YValue < 599 && Flag2 == 1) { //Nëse aksi Y i levës 

komanduese kthehet në pozitë qendrore, nuk shtohen vlera vetëvetiu 

        Flag2 = 0; 

        FastChng = 0; 

      } 

 

      if (YValue < 400 && FastChng == 1) {  // Nëse leva mbahet për kohë më 

të gjatë në aksin  Y , nuk hyjmë në menunë e shpejtë 

        if ((millis() - SetTime) > FastDelay) { 

          FastChng = 2; 

          SetTime = millis();  // Përditesimi i kohës 

        } 

      } 

 

      if (YValue > 600 && FastChng == 1) {  // Nëse leva mbahet për kohë më 

të gjatë në aksin  Y , hyjmë në menunë e shpejtë 

        if ((millis() - SetTime) > FastDelay) { 

          FastChng = 2; 

          SetTime = millis();  // Përditesimi i kohës 

        } 

      } 
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      if (YValue < 400 && FastChng == 2) {  // Pas hyrjes në menunë e 

shpejtë,vlerat ndërrohen proporcionalisht më shpejtë 

        if ((millis() - SetTime) > (LongInt - (400 - YValue) * (LongInt - 

ShortInt) / 400)) { 

          PhotoNr = PhotoNr + 2; 

          SetTime = millis(); 

          lcd.clear(); 

        } 

      } 

 

      if (YValue > 600 && FastChng == 2) {  // E njejta situatë për levën 

komanduese kur është në pozitën e poshtme 

        if ((millis() - SetTime) > (LongInt - (YValue - 600) * (LongInt - 

ShortInt) / 400)) { 

          PhotoNr = PhotoNr - 2; 

          SetTime = millis(); 

          lcd.clear(); 

        } 

      } 

 

      if (PhotoNr < 2) {   //Numri minimal i fotografive të lejuara 

        PhotoNr = 2; 

      } 

      if (PhotoNr > 200) { //Numri maksimal i fotografive të lejuara 

        PhotoNr = 200; 

      } 

    } 

 

    if (SwMenu == 2) { //Fillimi i programit 

 

      MaxSwMenu = 1; 

 

      lcd.setCursor(0, 0); 

      lcd.print("PROCESIMI 1"); 

      lcd.setCursor(0, 1); 

      lcd.print("Imazhi Nr: "); 

      lcd.print(PhotoTaken); 

 

      StepPerPhoto = FullRev / PhotoNr;  //Llogaritja e numrave të hapave për 

fotografi 

 

      if (PhotoTaken < PhotoNr) { 

        myStepper1.setSpeed(rolePerMinute);  //Caktimi i shpejtësisë së 

motorit 1 

        myStepper1.step(StepPerPhoto);       //Lëvizja për hapa të caktuar 

        PhotoTaken = PhotoTaken + 1;        //Shtimi i një fotografie të 

realizuar 

        lcd.setCursor(0, 1); 

        lcd.print("Imazhi Nr: "); 

        lcd.print(PhotoTaken); 

        digitalWrite(relayPin, HIGH);       // Aktivizimi i relesë// 

        delay(400);                        // Aktivizimi i relesë// 
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        digitalWrite(relayPin, LOW);       // Dektivizimi i relesë// 

        delay(1000);                       // Dektivizimi i relesë// 

        lcd.clear(); 

 

      } 

 

      if (PhotoTaken == PhotoNr) { // Nëse numri i fotografive të realizuara 

është i barabartë me numrin e paraparë të fotografive, përfundon skanimi 

primarë 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.print("PROCESIMI 2"); 

        lcd.setCursor(0, 1); 

        lcd.print("NE PROGRES"); 

        int var = 0; 

        while (var < 6) { 

          myStepper2.setSpeed(15);      //Caktimi i shpejtësisë së motorit 2 

          myStepper2.step(2048);       //Lëvizja për hapa të caktuar 

          delay(1000); 

          digitalWrite(relayPin, HIGH); 

          delay(400); 

          digitalWrite(relayPin, LOW); 

          delay(1000); 

          var++; 

 

        } 

        lcd.clear(); 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.print("Perfundoi"); 

        delay(3000); 

        lcd.clear(); 

        if (digitalRead(A3) == LOW) { 

          myStepper2.setSpeed(15); 

          myStepper2.step(-6500); 

        }   //Parametrat qetësues 

        PhotoTaken = 0; 

        PhotoNr = 2; 

        SwMenu = 0; 

        MaxSwMenu = 0; 

        Steps = 0; 

 

      } 

 

      // Anulimi i procesit por pritja do të jetë më e gjatë për shkak se 

lëvizja e motorit duhet të kryhet deri në fund 

      if (SwValue == 0 && BtnCancelFlag == 0) {  // Nëse butoni është i 

aktivizuar, fillon koha e numërimit për anulim 

        BtnCancelFlag = 1; 

        SetTime = millis(); 

      } 

 

      if (SwValue == 1 && BtnCancelFlag == 1) {  // Nëse butoni nuk është i 

aktivizuar, atëherë resetohet vlera e numëratorit 

        BtnCancelFlag = 0; 
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      } 

 

      if (SwValue == 0 && BtnCancelFlag == 1 && ((millis() - SetTime) > 

BtnDelay)) {  // Butoni ka qëndruar i shtypur më gjatë se BtnDelay, programi 

anulohet 

        lcd.clear(); 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.print("Anulimi"); 

        delay(3000); 

        lcd.clear(); 

        PhotoTaken = 0; 

        PhotoNr = 2; 

        SwMenu = 0; 

        MaxSwMenu = 0; 

        Steps = 0; 

        BtnCancelFlag = 0; 

      } 

    } 

  } 

 

 

  

//********************************Menu1************************************// 

 

  if (MenuNr == 1) { //Programi Menu1 

 

    if (SwMenu == 0) { //Selektimi i menusë 1 

      lcd.setCursor(0, 0); 

      lcd.print("KINEMATOGRAFIA"); 

      CinCancelFlag = 0; 

      Cntr = 0; 

    } 

 

    if (SwMenu == 1) { //Hyrja në menunë 1 - nën menuja 1 

      lcd.setCursor(0, 0); 

      lcd.print("Shpejtesia"); 

      lcd.setCursor(7, 1); 

      lcd.print(rolePerMinute); 

 

      if (FastChng == 0) {  // Nëse nuk jemi në menunë e shpejtë, 

përditësojmë kohën 

        SetTime = millis(); 

      } 

 

      if (YValue < 400 && Flag3 == 0) { // Pozita e levës lartë vertikalisht 

-> Shtimi i 1 RPM për motorin 1 

        rolePerMinute = rolePerMinute + 1; 

        Flag3 = 1; 

        FastChng = 1; 

        lcd.clear(); 

      } 

      if (YValue > 600 && Flag3 == 0) { // Pozita e levës poshtë vertikalisht 

-> Zbritja e 1 RPM për motorin 1 
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        rolePerMinute = rolePerMinute - 1; 

        Flag3 = 1; 

        FastChng = 1; 

        lcd.clear(); 

      } 

      if (YValue > 399 && YValue < 599 && Flag3 == 1) { // Nëse leva është në 

pozitën qendrore nuk do të shtoj vlera vetevetiu 

        Flag3 = 0; 

        FastChng = 0; 

      } 

 

      if (YValue < 400 && FastChng == 1) {  // Nëse leva është e aktivizuar 

vertikalisht për kohën më të madhe se vonesa për menunë e shpejtë, atëherë 

aktivizohet menuja e shpejtë 

        if ((millis() - SetTime) > FastDelay) { 

          FastChng = 2; 

          SetTime = millis();  // Përditesimi i kohës së caktuar 

        } 

      } 

 

      if (YValue > 600 && FastChng == 1) {  //  Nese leva është e aktivizuar 

vertikalisht për kohën më të madhe se vonesa për menunë e shpejtë, atëherë 

aktivizohet menuja e shpejtë 

        if ((millis() - SetTime) > FastDelay) { 

          FastChng = 2; 

          SetTime = millis();  // Përditesimi i kohës së caktuar 

        } 

      } 

 

      if (YValue < 400 && FastChng == 2) {  // Hyrja në menunë e shpejtë 

kështu që ne kërkojmë përditësimin e vlerave në intervale të caktuara përmes 

"LongInt" 

        if ((millis() - SetTime) > LongInt) {  // Përdorimi i "LongInt" të 

fiksuar për arsye se variablat nuk ndryshojnë tash e tutje 

          rolePerMinute = rolePerMinute + 1; 

          SetTime = millis(); 

          lcd.clear(); 

        } 

      } 

 

      if (YValue > 600 && FastChng == 2) {  // Hapi i njëjtë i përsëritur për 

menunë e shpejtë 

        if ((millis() - SetTime) > LongInt) { 

          rolePerMinute = rolePerMinute - 1; 

          SetTime = millis(); 

          lcd.clear(); 

        } 

      } 

 

      if (rolePerMinute < 1) { //Vlera më e vogël e RPM të lejuar 

        rolePerMinute = 1; 

      } 

      if (rolePerMinute > 17) { //Vlera maksimale e RPM të lejuar 
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        rolePerMinute = 17; 

      } 

    } 

 

    if (SwMenu == 2) { //Hyrja në menu 1 , nën menuja 2 

      lcd.setCursor(0, 0); 

      lcd.print("Nr rrotullime"); 

      lcd.setCursor(7, 1); 

      lcd.print(TurnNr); 

 

      if (FastChng == 0) {  // Nëse nuk jemi në menunë e shpejtë të 

realizohet përditesimi i kohës së caktuar 

        SetTime = millis(); 

      } 

 

      if (YValue < 400 && Flag4 == 0) { // Leva manovruese në pozitën 

vertikale dhe lartë --> Shtohet një rrotullim i bazamentit rrotullues 

        TurnNr = TurnNr + 1; 

        Flag4 = 1; 

        FastChng = 1; 

        lcd.clear(); 

      } 

      if (YValue > 600 && Flag4 == 0) { // Leva manovruese në pozitën 

vertikale dhe poshtë --> Zbritet një rrotullim i bazamentit rrotullues 

        TurnNr = TurnNr - 1; 

        Flag4 = 1; 

        FastChng = 1; 

        lcd.clear(); 

      } 

      if (YValue > 399 && YValue < 599 && Flag4 == 1) { // Nëse Leva 

manovruese është në pozitën neutrale nuk shtohen vlera tjera 

        Flag4 = 0; 

        FastChng = 0; 

      } 

 

      if (YValue < 400 && FastChng == 1) {  // Nëse leva manovruese 

aktivizohet për kohë më të gjatë se "FastChng" atëherë hyjmë në menunë e 

shpejtë 

        if ((millis() - SetTime) > FastDelay) { 

          FastChng = 2; 

          SetTime = millis();  // Përditesimi i kohës së caktuar 

        } 

      } 

 

      if (YValue > 600 && FastChng == 1) {  // Nëse leva manovruese 

aktivizohet për kohë më të gjatë se "FastChng" atëherë hyjmë në menunë e 

shpejtë 

        if ((millis() - SetTime) > FastDelay) { 

          FastChng = 2; 

          SetTime = millis();  // Përditesimi i kohës së caktuar 

        } 

      } 
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      if (YValue < 400 && FastChng == 2) {  // Hyrja në menunë e shpejtë ku 

kërkojmë që të dhenat të ndryshohen proporcionalisht ndaj njëra-tjetrës 

        if ((millis() - SetTime) > (LongInt - (400 - YValue) * (LongInt - 

ShortInt) / 400)) { 

          TurnNr = TurnNr + 1; 

          SetTime = millis(); 

          lcd.clear(); 

        } 

      } 

 

      if (YValue > 600 && FastChng == 2) {  // E njëjta ecuri edhe për rastin 

kur leva manovruese ështe në pozitën vertikale dhe poshtë 

        if ((millis() - SetTime) > (LongInt - (YValue - 600) * (LongInt - 

ShortInt) / 400)) { 

          TurnNr = TurnNr - 1; 

          SetTime = millis(); 

          lcd.clear(); 

        } 

      } 

 

      if (TurnNr < 1) { //Numri më i vogël i rrotullimeve të lejuara të 

bazamentit rrotullues 

        TurnNr = 1; 

      } 

      if (TurnNr > 200) { //Numri më i madh i rrotullimeve të lejuara të 

bazamentit rrotullues 

        TurnNr = 200; 

      } 

    } 

 

    if (SwMenu == 3) { //Programi filloi 

      MaxSwMenu = 1; 

      StepPoll = 32 * rolePerMinute; 

      lcd.setCursor(0, 0); 

      lcd.print("Procesimi"); 

      lcd.setCursor(0, 1); 

      lcd.print("Nr rrotullime: "); 

      lcd.print(CurrentTurn); 

 

      if (CurrentTurn < TurnNr) { 

        myStepper1.setSpeed(rolePerMinute); 

        Cntr = 0;  // Fillimi i numrimit të hapave 

        while ((Cntr <= FullRev) && (CinCancelFlag == 0)) { 

          myStepper1.step(StepPoll); 

          Cntr = Cntr + StepPoll; 

          SwValue = digitalRead(SW_pin); 

          if (SwValue == 0 && BtnCancelFlag == 0) {  // Kërkimi se a është i 

aktivizuar butoni, nëse po atëherë fillon numërimi i kohës per anulim të 

procesit 

            BtnCancelFlag = 1; 

            SetTime = millis(); 

          } 
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          if (SwValue == 1 && BtnCancelFlag == 1) {  // Nëse butoni është 

deaktivizuar atëherë restartohet vlera e numëratorit 

            BtnCancelFlag = 0; 

          } 

          if (SwValue == 0 && BtnCancelFlag == 1 && ((millis() - SetTime) > 

BtnDelay)) {  // Nëse koha e aktivizimit të butonit është më e gjatë se 

"BtnDelay" atëherë anulohet programi 

            CinCancelFlag = 1; 

            CurrentTurn = TurnNr; 

          } 

        } 

        if (CinCancelFlag == 0) {  // Programi nuk është anuluar atëherë 

vazhdon procesi i rregullt 

          myStepper1.step(FullRev + StepPoll - Cntr); 

          CurrentTurn = CurrentTurn + 1; 

          lcd.setCursor(0, 1); 

          lcd.print("Nr rrotullime: "); 

          lcd.print(CurrentTurn); 

        } 

      } 

 

      if (CurrentTurn == TurnNr) { //Nëse numri i rrotullimeve të realizuara 

është i barabartë me numrin e rrotullimeve atëherë përfundon procesi 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        if (CinCancelFlag == 0) { 

          lcd.print("Perfundoi"); 

        } 

        else { 

          lcd.clear(); 

          lcd.print("Anulimi"); 

        } 

        delay(3000); 

        lcd.clear(); 

        //Reset 

        CurrentTurn = 0; 

        PhotoNr = 1; 

        rolePerMinute = 15; 

        SwMenu = 0; 

        MaxSwMenu = 0; 

        CinCancelFlag = 0; 

        Steps = 0; 

      } 

    } 

  } 

} 
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4.6 Montimi i pjesëve mekanike dhe elektronike të produktit 

Montimi i produktit është mjaft i thjeshtë dhe realizohet me anë të bulonave dhe rrëshqitësve të 

dizajnuar në pjesët makinerike të cilat janë përpunuar me 3D printer. 

Procesi i montimit fillon me krijimin e tërësisë së “dhëmbëzorit të madh 1” i cili përbëhet nga tri 

pjesë: 

 Dhëmbëzori i madh 1, 

 Unaza e poshtme, 

 Unaza e sipërme. 

 

Fig. 4.124. Tërësia “Dhëmbëzori i madh 1”. 

Montimi i kësaj tërësie është realizuar me anë të katër bulonave vetëshpues të llojit M2x0.4x5mm. 

Para mbylljes së tërësisë sipërfaqet e brendshme janë lyer me lubrifikues të prodhuesit “INA” me 

qëllim reduktimin e friksionit midis pjesëve. 

 

Fig. 4.125. Tërësia “Dhëmbëzori i madh 1” pas montimit. 
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Pas realizimit të montimit të tërësisë “Dhëmbëzori i madh 1” vazhdojmë me montimin e 

komponenteve elektrike siç janë “Leva manovruese” dhe “Ekrani 16x2 karaktere” në pjesën 

“Kapaku ballor” me anë të bulonave M2x0.4x5mm. 

 

Fig. 4.126. Montimi i pjesëve elektronike në pjesën “Kapaku ballorë”. 

Pasi që montimi i pjesëve elektronike në “Kapakun ballor” është realizuar, vazhdojmë me 

montimin e komponenteve elektronike të tjera në pjesën “Bazamenti kryesor”. Montimi realizohet 

me anë të bulonave M2x0.4x5mm vetëshpues me kokë të madhe. 

 

Fig. 4.127. Montimi i komponenteve elektronike dhe i motorit 1. 
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Pasi që janë montuar shumica e komponenteve elektrike në pozitat e destinuara, tani mund ta 

montojmë “Kapakun ballor” në pjesën “Konstruksioni bazë” me ndihmën e bulonave 

M2x0.4x8mm vetëshpues. 

 

Fig. 4.128. “Kapaku ballor” i montuar në pajisje. 

Tani vazhdojmë me montimin e mbajtësve anësorë. Secili prej mbajtësve përbëhet nga pjesët në 

vijim: 

 Mbajtësi anësor, 

 Kapaku i mbajtësit anësor, 

 Ndërprerësi me limit, 

 Leva shtrënguese, 

 Bulonat M2x0.4x8mm vetëshpues, 

 Buloni M4x0.7x20mm, 

 Dado M4. 

 

Fig. 4.129. Montimi i mbajtësve anësorë në pjesën “Konstruksioni bazë”. 
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Pasi që është realizuar montimi i “mbajtësve anësorë” në produkt, vazhdojmë me përfundimin e 

lidhjeve elektrike midis komponenteve gjë që arrihet me ndihmën e përçuesve të bakrit që njihen 

me emrin “Jumper wires”. Pasi që është realizuar lidhja midis komponenteve elektronike duke u 

bazuar në skemën e dizajnuar në programin “Fritzing” është bërë edhe sigurimi i konektorëve me 

silikon të shkrirë duke parandaluar shkëputjen e përçuesve nga konektorët e tyre. Me përfundimin 

e skemës elektrike realizohet vendosja e tërësisë “Dhëmbëzori i madh 1” në pjesën “Konstruksioni 

bazë” e cila është montim i kontrolluar nga toleranca të vogla dhe nuk është e nevojshme përdorimi 

i bulonave. 

 

Fig. 4.130. Realizimi i lidhjeve midis komponenteve elektronike dhe montimi i “Dhëmbëzorit të 

madh 1”.  

Procesi vazhdon me montimin e “Mekanizmit të dytë” për lëvizje. Është realizuar montimi i 

kushinetave rrotulluese në rrotat e 3D printuara, montim i cili realizohet me interferencë dhe nuk 

nuk është e nevojshme përdorimi i ngjitësit ose ndonjë preparat tjetër për montim. Pas montimit të 

kushinetave realizohet montimi i “Stepper motorit 2” dhe dhëmbëzorit udhëzues në boshtin e tij. 

Krahas këtij montimi, realizohet edhe kompletimi i “Mekanizmit për shtrëngim të telefonit”. 
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Fig. 4.131. Montimi i “Mekanizmit të dytë për lëvizje”. 

Pasi që tërësia e mekanizmit të dytë është kompletuar, ajo montohet në “Dhëmbëzorin e madh 2” 

dhe realizohet ingranimi në mes të dhëmbëzorëve dhe testohet lëvizja e mekanizmit. Për mbrojtjen 

e kabllove të motorit të dytë, kabllot janë mbështjellur me ngjitës i cili është mjaft rezistent ndaj 

tërheqjeve dhe ndryshimit të temperaturave. Ky lloj i ngjitësit përdoret në industrinë e 

automobilave për shkak të vetive të tij të jashtëzakonshme. 

 

Fig. 4.132. Montimi i “Mekanizmit të dytë” në “Dhëmbëzorin e madh 2”. 

Procesi vazhdon me montimin e “Mekanizmit të dytë” dhe “Dhëmbëzorit të madh 2” në “Mbajtësit 

anësorë” të produktit. Fiksimi në pozicionet e duhura arrihet nga kanalet drejtuese për montim dhe 

nga mbyllja me anë të “Levës shtrënguese”. Pasi që montimi mekanik përfundon, konektori 

elektrik i Stepper motorit të dytë duhet të lidhet në konektorin femër të vendosur në pjesën 

“Konstruksioni bazë”. 
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Fig. 4.133. Montimi i “Mekanizmi i dytë” në pajisje. 

Pasi që është montuar “Mekanizmi i dytë” në pajisje, realizohet programimi i pllakës procesuese 

Arduino me anë të portit “USB Type-B” ku ngarkohet kodi i shkruar në programin “Arduino IDE”. 

Me përfundimin e procesit të bartjes së kodit në pllakën procesuese Arduino, në pajisje vendoset 

pjesa “Bazamenti rrotullues” dhe kompletohet montimi i produktit tonë.  

 

Fig. 4.134. Montimi i plotë i produktit. 
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4.7 Mënyra e funksionimit të produktit 

Pas procesit të montimit dhe programimit të produktit tani mund të testohen të gjitha mekanizmat 

mekanikë dhe komponentet elektronike të përdorura në pajisje. 

Në vazhdim do të tregojmë hap pas hapi se si manovrohet produkti në fjalë dhe mënyrën e 

funksionimit të tij. 

Hapi i parë fillon me lidhjen e burimit të rrymës i cili është adapteri me tension në dalje prej 9[V] 

në portin e rrymës DC në pllakën kontrolluese “Arduino”. Pas lidhjes së konektorit të adapterit 

duhet vendosur ndërprerësin e rrymës në pozitën 1 në mënyrë që rryma të kaloj nëpër të gjithë 

çarkun elektrik. 

 

 

Fig. 4.135. Startimi i pajisjes me anë të ndërprerësit dy pozicional. 

Pas startimit të pajisjes me anë të ndërprerësit, në ekran shfaqen informacionet mbi produktin dhe 

hapat me të cilat duhet vazhduar procedura nga përdoruesi i saj. 

 

Fig. 4.136. Shfaqja e imazhit të parë në ekran të produktit. 
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Imazhi i parë që shfaqet në ekran paraqet emrin e produktit dhe versionin e saj. Gjithmonë është e 

rëndësishme që përdoruesi i pajisjes të ketë njohuri se qfarë produkti do të përdorë dhe fazën e 

zhvillimit të tij. 

 

Fig. 4.137.  Shfaqja e imazhit të dytë në ekran të produktit. 

Imazhi i dytë që shfaqet në ekran të produktit ka të bëjë me informacionet mbi prodhuesin, në këtë 

rast është paraqitur emri i dizajnuesit të pajisjes në mungesë të emrit të kompanisë. 

 

Fig. 4.138.  Shfaqja e imazhit të tretë në ekran të produktit. 

Imazhi i katërt në ekran të produktit jep sinjalin që moduli “Bluetooth” i pajisjes është aktiv dhe 

mund të kyçet me telefonin i cili do të realizojë fotografinë. Kyçja me modulin “Bluetooth” është 

mjaft e lehtë dhe realizohet me hapa shumë të thjeshtë.  
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Fig. 4.139. Shfaqja e “Bluetooth” modulit në telefonin e tipit “IPHONE X”. 

Pa marrë parasysh se çfarë sistemi operativ përdorë telefoni, në menunë e telefonit për Bluetooth 

lidhje shfaqet produkti jonë i quajtur “AB SHUTTER 3”. Pas lidhjes me Bluetooth ndërron pamja 

e ekranit dhe shfaqet pamja e radhës e cila është paraqitur në fig. 4.139. 

 

Fig. 4.140. Shfaqja e imazhit të katërt në ekranin e produktit. 

Me rastin e shfaqjes së imazhit të katërt në ekranin e pajisjes me tekstin “KALIBRIMI” fillon 

kalibrimi i pajisjes ku “Mekanizmi i dytë për lëvizje” migron nga pika kulmore në drejtim djathtas 

me ndihmën e dhëmbëzorëve deri sa arrin tek ndërprerësi me limit i anës së djathtë. Me rastin e 

aktivizmit të ndërprerësit me limit të anës së djathtë pajisja do të njoftohen me pikën zero. I njëjti 

proces realizohet në çdo CNC apo pajisje tjetër e cila duhet të jetë e njoftuar me pikën zero para 

fillimit të ndonjë procesi tjetër. 
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Fig. 4.141. 3 pozitat e “Mekanizmit të dytë lëvizës” gjatë kalibrimit. 

 Pozita e parë e “Mekanizmit të dytë lëvizës” është pozita fillestare pingul mbi “Bazamentin 

rrotullues” e cila është paraqitur në fig. 4.141.  

 Pozita e dytë e “Mekanizmit të dytë lëvizës” është gjatësia maksimale të cilën mund të 

përshkojë “Mekanizmi i dytë lëvizës” derisa të ndeshet me ndërprerësin me limit. Me rastin 

e ndeshjes së mekanizmit me ndërprerësin me limit, pllaka amë merr informacionin se kjo 

pozitë është pozita zero e pajisjes.  

 Pozita e tretë e “Mekanizmit të dytë për lëvizje” realizohet me qëllim të pozicionimit më 

të mirë të kamerës së telefonit ndaj objektit i cili do të skanohet. Pozita e kësaj pike është 

përcaktuar me testime të njëpasnjëshme me qëllim fitimin e fotografive më të mira. 

Pas përfundimit të procesit të kalibrimit të pajisjes në fjalë, në ekran shfaqen dy menu të cilat janë: 

 FOTOGRAMETRIA - procesi gjatë të cilit realizohen fotografitë në mënyrë automatike 

nga produkti me qëllim krijimin e 3D modelit virtual të objekteve të skanuara. 

 KINEMATOGRAFIA - procesi gjatë të cilit realizohet nxjerrja e imazhit në formë të video 

inçizimit e cila mund të shërbejë për prezentim të produktit apo edhe për formimin e 3D 

modelit me programe më të avancuara nëpërmes video inçizimit. 

Zgjedhja e menusë realizohet me anë të levës manovruese me lëvizje majtas-djathtas dhe me 

shtypje normal ndaj sipërfaqes së levës kontrolluese. 

 

Fig. 4.142. Shfaqja e imazhit të pestë dhe të gjashtë në ekranin e produktit. 

Para selektimit të menuve të produktit duhet vendosur objekti për skanim mbi “Bazamentin 

rrotullues”. Pasi që është vendosur objekti për skanim mbi “Bazamentin rrotullues” duhet hapur 

programi për fotografim në telefon, varësisht nga menuja e zgjedhur duhet hapur në opsionin e 
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fotografisë apo video inçizimit. Pas hapjes së programit për fotografim në telefon duhet fiksuar 

telefonin në “Mekanizmin e dytë për lëvizje” i cili posedon pjesët për shtrëngim të telefonit. 

 

Fig. 4.143. Vendosja e objektit në “Bazamentin rrotullues” dhe fiksimi i telefonit në 

“Mekanizmin e dytë për shtrëngim”. 

Pas vendosjes së objektit për skanim dhe fiksimit të telefonit në mekanizëm kthehemi tek zgjedhja 

e menusë për fotografim.  

Nëse zgjedhet menuja “FOTOGRAMETRIA” në ekran pastaj shfaqet pamja tjetër e cila kërkon 

numrin e fotografive të cilat duhet realizuar gjatë një procesi. Numri i fotografive për rrotullimin 

e “Bazamentit rrotullues” fillon nga vlera 2 deri në 200 fotografi për studim. Numri i fotografive 

për rrotullimin e “Mekanizmit të dytë për lëvizje” është 6 fotografi e cila është vlerë fikse dhe më 

se e mjaftueshme për përmirësimin e imazheve të cilat nuk mund të realizohen siç duhet vetëm 

nga lëvizja e “Bazamentit rrotullues”. 

 

Fig. 4.144. Zgjedhja e numrit të fotografive gjatë menusë “FOTOGRAMETRIA”. 

Pas zgjedhjes së numrit të fotografive me anë të levës manovruese fillon procesi i realizimit të 

fotografive nga telefoni. Lëvizja e mekanizmave dhe realizimi i fotografive realizohet në mënyrë 

të koordinuar me ç’rast fitohen imazhe me distancë fokale plotësisht të njejtë dhe nuk kemi 

shtrembërim të imazhit për arsye të ndryshme. 

Gjatë realizimit të fotografive, në ekran shfaqet numri aktual i fotografive të cilat janë realizuar 

me rastin e rrotullimit të “Bazamentit rrotullues”. 
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Fig. 4.145. Realizimi i lëvizjes së “Bazamentit rrotullues”. 

“Bazamenti rrotullues” lëviz në bazë të numrit të fotografive të cilën e kemi caktuar manualisht 

me anë të levës komanduese dhe pamjes në ekran të produktit. “Bazamenti rrotullues” realizon 

lëvizje prej 360 shkallë dhe varësisht nga numri i fotografive ndalet në distanca të caktuara gjatë 

këtij rrotullimi. 

Pas përfundimit të lëvizjes së “Bazamentit rrotullues” për 360 shkallë, pamja në ekran përditësohet 

duke shfaqur imazhin e ri “PROCESIMI 2 NË PROGRES” që tregon se lëvizja e “Bazamentit 

rrotullues” ka përfunduar dhe ka filluar lëvizja e “Mekanizmit të dytë për lëvizje” e cila do të 

realizojë 6 imazhe përmirësuese nga pozita të ndryshme hapsinore ndaj objektit i cili skanohet. 

Mekanizmi i dytë ndalon lëvizjen kur shtypë ndërprerësin me limit të majtë duke e njoftuar pllakën 

amë se Mekanizmi i dytë ka arritur në pikën më të skajshme të lëvizjes. 

 

Fig. 4.146. Realizimi i lëvizjes së “Mekanizmit të dytë”. 
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Pas arritjes së mekanizmit të dytë në pikën më të skajshme, pamja në ekran përditësohet duke i 

treguar shfrytëzuesit të pajisjes se “JU LUTEM PRISNI” me qëllim që mekanizmi i dytë për 

lëvizje të pozicionet në pikën më të lartë në mënyrë që puna e përdoruesit për largimin e telefonit 

nga shtrënguesi i saj të jetë më i lehtë. 

 

Fig. 4.147. Përditësimi i pamjes në ekran dhe pozicionimi i telefonit në pikën më të lartë në 

“Mekanizmin e dytë për lëvizje”. 

E njëjta ecuri zhvillohet edhe për menu “Kinematografia” veçse në vend të fotografive realizohet 

video inçizim dhe mekanizmi i dytë për lëvizje është statik, sepse nuk është e nevojshme gjatë 

procesit të prezentimit të produkteve dhe procesi i rikonstruktimit 3D me imazh në formë të video 

inçizimeve është shumë më i avancuar. 

 

4.8 Procesimi softuerik i imazheve 

Realizimi i procesimit softuerik të imazheve është bërë me anë të softuerit “3D Zephyr Free” i cili 

është i destinuar për përdorim personal. Numri maksimal i fotografive që ky softuer mund të 

procesojë është 50 fotografi. Për numër më të madh të fotografive dhe zbatim në korporata të 

ndryshme duhet paguar abonim për shfrytëzimin e softuerit. Programi më i avancuar për 3D 

gjenerim të imazheve është “Autodesk ReCap Photo”, por gjatë zhvillimit të produktit ky program 

ka qenë në disa faza të tranzicionit duke e pamundësuar krijimin e rrjetave strukturale nga 

përdoruesit e saj dhe për këtë arsye kemi përdorur softuerin më të përafërt zëvendësues “3D Zephyr 

Free”. Ky softuer ka aftësi të lexojë databazën e kamerës me të cilën janë realizuar fotografitë dhe 

të dhënat si: lloji i pajisjes me të cilën janë realizuar fotografitë, llojin e kamerës, shkallën e 

ndriçimit, zmadhimin e imazhit, hapjen e shuterit etj. Ky lexim i të dhënave të kamerës mundëson 

që softueri të kalibroj automatikisht imazhet dhe të realizoj lidhjen e imazheve me njëra tjetrën me 

saktësi të jashtëzakonshme. 
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Pas realizimit të kolazhit të fotografive me anë të telefonit dhe produktit që është zhvilluar, 

fotografitë janë grumbulluar në një dokument në kompjuter personal ku do të realizohet procesimi 

softuerik. 

 

Fig. 4.148. Softueri “3D Zephyr Free”. 

Pas hapjes së softuerit në fjalë tani i thërrasim imazhet e realizuara me anë të produktit që kemi 

zhvilluar. Renditja e imazheve rëndom realizohet me anë të procesimit në telefon duke i vendosur 

numra rendorë secilit imazh dhe kjo gjë i ndihmon softuerit mjaft shumë. 

 

 

Fig. 4.149. Thirrja e imazheve në softuerin “3D Zephyr Free”. 
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Pas thirrjes së imazheve në softuerin përkatës fillon edhe kalibrimi i menjëhershëm i imazheve ku 

siç shihet edhe në fig. 4.149 softueri ka detektuar kamerën me të cilën janë realizuar fotografitë 

dhe i kalibron fotografitë duke u bazuar në këto të dhëna. Pas kalibrimit të kamerës zgjedhen edhe 

disa parametra tjerë mbi ato se çfarë jemi të interesuar të fitojmë nga ky procesim i imazheve. Pasi 

që janë zgjedhur parametrat sipas kërkesave tona, fillon procesimi i imazheve. 

 

Fig. 4.150. Procesimi i imazheve në softuerin “3D Zephyr Free”. 

Siç është paraqitur edhe në fig.4.150 gjatë procesimit të imazheve dhe krijimin e 3D modelit të 

objektit, në pamjen e ekranit paraqiten të dhënat mbi shfrytëzimin e procesorit, kartelës grafike, 

RAM memories, numri i fotografive që do të procesohen dhe statusi aktual i zhvillimit të procesit 

për rikonstruktim të rrjetës strukturale të objektit. 

Pas realizimit të procesimit me anë të softuerit “3D Zephyr Free”, në dritaren kryesore të këtij 

programi shfaqet një fushë punuese 3D ku paraqiten modelet e procesuara me sukses. 
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Fig. 4.151. Shfaqja e rrjetës strukturale të objektit në softuerin “3D Zephyr Free”. 

Pasi që është gjeneruar modeli fillestar i objektit i cili është 3D skenuar nga produkti i zhvilluar, 

tani duhet punuar në softuer duke rregulluar disa parametra mbi sipërfaqet dhe lidhjet mes tyre. 

Disa nga parametrat të cilët janë rregulluar janë: dendësia e trekëndëshave ndërtues të sipërfaqeve, 

lidhja midis sipërfaqeve, zbutja në mes të dallimit të sipërfaqeve, tekstura e sipërfaqeve dhe 

mbyllja e sipërfaqeve ku ka qenë e nevojshme. 

Pas rregullimit të parametrave, tani është fituar një 3D model i cili është i kënaqshëm dhe mund të 

eksportohet në programe tjera për procesim të mëtutjeshëm apo edhe për gjenerim të G-code për 

3D printim. 
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Fig. 4.152. Gjenerimi i plotë i objektit të 3D skanuar pa teksturë të sipërfaqeve. 

Pasi që është gjeneruar plotësisht 3D modeli i objektit të skanuar është larguar ngjyra apo 

tekstura e sipërfaqeve të jashtme, pasi që është parametër i panevojshëm në fazat e ardhshme e 

njëra ndër to do të jetë edhe 3D printimi i pjesës. 

4.9 3D printimi i objektit të skanuar  

Pas realizimit të 3D skanimit të objektit do të realizohet eksportimi i modelit në formë të rrjetës 

strukturale në formatin “.mesh” e do të ngarkohet në softuerin “Solidworks 2020 Pro” me qëllim 

konvertimin e 3D modelit në formatin “STL” i cili është format i dokumentit me anë të të cilit 

mund të gjenerohen G-code në softuerin “CURA Slicer”. 



188 
 

 

Fig. 4.153. Hapja e 3D modelit në softuerin “Solidworks 2020 Pro” dhe ruajtja në format 

“STL”. 

Pas hapjes së 3D modelit në softuerin “Solidworks 2020 Pro” realizohet gjenerimi i modelit në 

formatin “STL” i cili shërben për komunikim me softuerët e tjerë të cilët mundësojnë krijimin e 

G-codeve. Formati “STL” i modelit është i ndërtuar nga trekëndësha të vegjël të cilët vendosen 

përgjatë sipërfaqeve të jashtme të objektit duke krijuar një strukturë të mbyllur me vëllim të 

brendshëm dhe shërbejnë si koordinata për krijimin e G-codeve. 

Me rastin e krijimit të dokumentit në formatin “STL” mund të vazhdojmë punën në programin 

“Cura Slicer” që mundëson krijimin e G-codeve për 3D printerin “Ender 3-PRO”. 

 

Fig. 4.154. Gjenerimi i G-code për objektin e 3D skanuar. 
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Tabela 4.10. Parametrat me rëndësi të zgjedhur në softuerin “CURA Slicer” për objektin e 3D 

skanuar. 

Lloji i printerit ENDER 3-PRO 

Temperatura e nxemësit 200℃ 

Temperatura e shtratit 50℃ 

Lartësia e shtresave 0.2mm 

Trashësia e mureve 0.8mm 

Shpejtësia e printimit 75mm/s 

Shtresa fillestare 4 copë 

Mbushja e vëllimit 10% 

Struktura e vëllimit Gyroid 

Struktura mbështetëse Jo 

Koha e printimit 1 orë 20 minuta 

 

Objekti i 3D skanuar është printuar me shpejtësi prej 75mm/s. Pasi që objekti është i tipit skulpturë 

dhe nuk ka tehe të mprehta kjo shpejtësi është e mjaftueshme. Vëllimi i brendshëm është mbushur 

me vlerë prej 10% dhe me strukturë gyroid si njëra prej mundësive që e ofron ky softuer. 

 

Fig. 4.155. Objekti i 3D skanuar nga produkti i zhvilluar i cili është 3D printuar. 



190 
 

Pasi që objekti është 3D printuar me printerin “Ender 3-PRO” së pari realizohet inspektimi vizual 

ndaj sipërfaqeve të jashtme dhe si është gjendja e objektit pas përpunimit. Pas inspektimit vizual 

duhen realizuar matjet e dimensioneve karakteristike ndaj objektit fillestar i cili është skanuar dhe 

objektit të realizuar me anë të skanimit. Matjet e këtij lloji realizohen me njërën prej metodave 

tradicionale që është matja me instrumentin matës sqepor që realizon matje me vlera deri në dy 

zero pas presjes dhjetore. Në vazhdim do të paraqesim disa matje krahasuese midis objektit të 

skanuar dhe objektit të fituar me anë të skanimit 3D.  

 

 

Fig.4.156. Realizimi i matjeve të dimensioneve karakteristike. 
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Sipas matjeve të realizuara me instrumentin matës sqepor kuptojmë që procesi i 3D skanimit të 

objektit është realizuar me sukses dhe kemi arritur rezultate të kënaqshme. Dallimi i vogël në mes 

të dimensioneve të objekteve është i pranueshëm duke e pasur parasysh se në këto dallime të 

vlerave ndikojnë shumë faktorë siç janë: kufizimet e programit në versionin pa pagesë duke e 

limituar kualitetin dalës në një shkallë të caktuar, ndriçimi i dobët i dhomës ku është realizuar 

procesi i 3D skanimit dhe mungesa e dritës natyrale, ndryshimi i formatit të dokumentit duke e 

kaluar në format të kuptueshëm për softuerin që realizon G-code për përpunim me 3D printer, 

tolerancat e gabimit gjatë printimit të pjesës në 3D printer etj. 
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PËRMBLEDHJE 

Synim i ktij punimi ka qenë zhvillimi i një produkti i cili mundëson 3D skanimin e objekteve 

fizike. Për të arritur këtë qëllim ka qenë dashur së pari të studiohet Fotogrametria si shkencë dhe 

mënyrën e zbatimit të saj në praktikë kurse në anën tjetër është studiuar se si funksionon kamera 

me elementet përcjellëse të saj. Pas studimit mbi Fotogrametrinë dhe mënyrën e zbatimit të saj, 

është shtjelluar tema mbi materialet termoplastike dhe zbatimin e tyre në industri. Materialet 

termoplastike janë mjaft praktike dhe me veti shumë të mira fizike dhe kimike, por edhe dizajnimi 

i pjesëve nga ky lloj i materialeve është më kompleks duke e pasur parasysh se do të prodhohen 

me kallëpe të cilat duhet të sigurojnë sasi shumë të madhe të njësive të prodhuara në mënyrë që të 

mbulohet kosto e përpunimit të kallëpit dhe produktit në tërësi. Pas konceptimit të plotë mbi 

Fotogrametrinë dhe dizajnimin e pjesëve nga materialet termoplastike kemi vazhduar me 

zhvillimin e produktit i cili mundëson 3D skanimin e objekteve me anë të fotogrametrisë apo 

fotografive të realizuara ndaj një objekti fizik. Zhvillimi i produktit ka filluar nga definimi i 

kërkesave të produktit të cilat duhet realizuar me doemos, e pastaj procesi ka vazhduar me 

definimin e komponenteve ndërtuese mekanike dhe elektronike të produktit. Pasi që është zhvilluar 

dizajni i produktit, janë realizuar edhe simulimet e nevojshme për pjesët mekanike nga materialet 

termoplastike. Me përfundimin e dizajnit të produktit dhe realizimin e simulimeve të nevojshme 

kemi filluar me zhvillimin e prototipeve në mënyrë që të testohet produkti real fizik. Krahas 

zhvillimit të prototipeve njëkohësisht është përgatitur edhe skema elektronike dhe realizimi i 

lidhjeve me anë të përçuesve të bakrit dhe konektorëve të ndryshëm. Me rastin e kompletimit të 

produktit si tërësi është zhvilluar edhe ana e programimit në mënyrë që produkti të jetësohet. 

Programimi i pajisjes është përcjellur me testime të vazhdueshme për një kohë mjaft të gjatë në 

mënyrë që të arrihen rezultate të kënaqshme. Pastaj është vazhduar me testime mbi 3D skanimin 

e objekteve fizike dhe përdorimin e softuerëve kompjuterik të cilët kanë realizuar procesimin e 

imazheve dhe krijimin e rrjetave strukturale të objekteve të skanuar. Janë realizuar skanime mbi 

trupa me gjeometri të ndryshme dhe me teksturë të larmishme të sipërfaqeve. Objektet fizike që 

mund të skanohen me këtë produkt dhe rezultatet të jenë të kënaqshme duhet të kenë dimensione 

gabarite maksimale: 70x 70x 70mm. Produktet bashkëkohore të cilat mundësojnë 3D skanimin e 

objekteve fizike me anë të fotogrametrisë hasin në vështirësi gjatë skanimit të objekteve metalike 

me teksturë e cila është shumë e lëmuar dhe shndëritë për arsye se drita thehet në mënyrë shumë 

të çregullt dhe nuk mund të fitohen rezultate të kënaqshme gjatë skanimit të trupit në fjalë. Për të 

mundësuar skanimin e objekteve të tilla, sipërfaqet e jashtme duhen ngjyrosur me ngjyrë hiri e cila 

nuk vezullon me qëllim të përmirësimit të thyerjes së rrezeve të dritës.Me realizimin e 3D skanimit 

të objekteve dhe me krijimin e modelit virtual të tyre kemi vazhduar me 3D printimin e objekteve 

të skanuara dhe krahasimin e dimensioneve karakteristike duke vërtetuar se të gjitha proceset kanë 

ecur si duhet dhe realizimi i 3D skanimit ka qenë i suksesshëm. 

Si përfundim mund të themi se është zhvilluar një produkt i cili është plotësisht i prodhueshëm me 

anë të përpunimit të kallëpeve me injektim dhe është zhvilluar një produkt i cili mundëson 3D 

skanimin e plotë të objekteve me margjinë mjaft të vogël të gabimit i cili është i kënaqshëm dhe 

si produkt mund të gjejë zbatim praktik në shumë sfera të jetës duke filluar nga zhvillimi i 

prototipeve të thjeshta e deri tek zbatimi në nivel industrial. 
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