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ABSTRAKT 

Sot rrjeti i senzorëve është potencialisht njëra nga teknologjitë më të rëndësishme dhe më të 

avancuara të shekullit 21. Shfaqja e qarqeve të integruara u bë e mundur përshkak të përparimit të 

madh të teknologjisë së gjysmëpërçuesve e cila rezultoj me krijimin dhe prodhimin e 

mikroprocesorëve. Senzorët janë një fushë shumë e gjerë e studimit e me këtë edhe e aplikimit të 

tyre në jetën e përditshme posaqërisht në teknologji dhe industri.  

Mirëpo ne në këtë punim diplome do të përpiqemi të bëjmë një studim solid të kësaj teknologjie, 

për të qartësuar rolin dhe rëndësinë e senzorëve për jetë dhe punë si dhe për të analizuar Industrinë 

4.0 si Revolucioni i Katërt Industrial. 

Në kapitullin e dytë të kësaj teme do të paraqesim disa koncepte dhe strategji të revolucionit të  

4-të industrial siç janë: Ndikimi i Industrisë 4.0, Teknologjitë kryesore në Industrinë 4.0, Roli i 

inxhinierit  në zhvillimin e sistemit të prodhimit dhe Ndikimi i dixhitalizimit në industri. 

Në vazhdim të punimit do të flasim në detaje për bazat e senzorëve duke studiuar të gjitha llojet e 

tyre, që nga senzorët me rezistencë, senzorët kapacitiv,senzorët elektromagnetik ku hyjnë senzorët 

induktivë, senzorët piezoelektrik dhe senzorët optoelektronik (optik). 

Do të bëjmë një ndarje të senzorëve sipas madhësive joelektrike; në senzorë linear dhe këndor, 

senzorë të shpejtësisë dhe nxitimit, senzorë të forcës dhe impulsit, senzorë të shtypjes dhe nivelit 

dhe në senzorë të rrjedhjes dhe temperatures. 

Në pjesën e fundit të këtij punimi kemi realizuar modelimin dhe simulimin e linjës së përpunimit 

të lëngjeve, konkretisht procesin e mbushjes së shisheve me lëngje. 

Komponentet e përdorura për ndërtimin e modelit janë vizualizuar me ndihmën e softuerit FlexSim 

2020, i cili siguron animacion grafik dhe raporte të gjera të performancës dhe që i mundëson 

përdoruesit të identifikojë problemet dhe t’i vlerësojë zgjidhjet alternative në një kohë relativisht 

të shkurtër. 

Çdo pjesë e kemi ilustruar me skema dhe figura adekuate dhe në fund kemi bërë një përmbledhje 

apo rezyme rreth senzorëve dhe zbatimit të tyre në industri. 
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Përdorimi i Flexsim -it 

Për të ndërtuar një model simulimi dhe për të realizuar drejtime simulimi me Flexsim, një 

përdorues kryen hapat e mëposhtëm: 

1. Përdoruesi  i zgjedh dhe i tërheq objektet e Flexsim- it në dritaren e modelit. 

2. Lidhni portat dhe përcaktoni rrjedhën e procesit. Për të lidhur portet dalëse të një objekti në 

portat hyrëse të një objekti tjetër, përdoruesi duhet të shtypë dhe mbaje tastin A në tastierë, 

pastaj duke klikuar dhe mbajtur butonin e majtë të miut në objektin e parë, pastaj në objektin 

tjetër e kështu me rradhë. 

3. Shtoni të dhëna në parametrat e modelit. Përdoruesi shton të dhëna aktuale (p.sh., kohën e 

përpunimit, kërkesat e furnizuesve, etj) në model. Kjo bëhet duke klikuar dy herë në objektet 

e Flexsim -it (double click) dhe duke shtuar të dhënat për parametrat e ndryshëm. Shembuj 

të këtyre parametrave janë: koha e funksionimit të procesorit, kapaciteti i radhës, niveli i 

mbërritjes, logjika e kursit, etj. 

4. Rivendosni modelin. 

5. Kryeni simulimin e modelit. Përdoruesi drejton simulimin dhe ekzaminon rezultatet. 

6. Analizoni rezultatet e simulimit. 

7. Modifikoni dhe përmirësoni modelin sipas nevojave të përdoruesit. 

Flexsim është një mjet shumë i gjithanshëm i zhvillimit të simulimit të integruar.  

Ndërtimi i një modeli simulimi përfshin identifikimin e një ose më shumë objekteve të rrjedhës 

dhe më pas ndërtimin e strukturës së përgjithshme të modelit në pamjen ortografike duke përdorur 

objektet e  Flexsim -it. Flexsim ofron një metodë të thjeshtë për të vendosur parametrat e simulimit 

dhe parametrat e hyrjes së modelit.32 

 

 

 

 

 

32 Fidan Smaili, “ Introduction to Flexsim Software” 
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5.2. Identifikimi i problemit – Procesi i mbushjes së shisheve me lëng 

Në këtë detyrë grafike është paraqitur realizimi dhe analiza e procesit  të mbushjes së shisheve me 

lëng që kalon nëpër procesin teknologjik.  Për paqitje 3D të procesit teknologjik si dhe për analizë 

të komponenteve të veqanta si dhe numrit të produkteve është përdorur softweri FlexSim. 

Simulimi me sofwerin FlexSim është bërë për 2.5 orë pune  ku në këtë proces teknologjik janë të 

perfshira: dy pika furnizuese: Furnizuesi me shishe dhe Furnizuesi me kuti, Depoja dalëse e cila 

përmban prodhimet e gatshme (Kutitë me shishe), po ashtu gjashtë makina për operim siq janë: 

Makina për larjen e shisheve, Makina e Mbushjes, Makina për Mbulim dhe Etiketim, Makina e 

Kontrollit të Cilësis, Makina e Montimit të kutijave dhe Makina për Ambalazhim si proces i fundit.  

Bartja e produkteve bëhet përmes konvejerëve, robotëve dhe pirunjerëve. 

 

Figura 51. Linja teknologjike e procesit të prodhimit 
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6. PËRFUNDIMI 

Gjatë këtij punimi, kemi trajtuar në përgjithësi problematikën e senzorëve, por me fokus të veçantë 

aplikimin e tyre në industrinë e përpunimit të lëngjeve.  

Kemi bërë një studim solid të kësaj teknologjie, për të qartësuar rolin dhe rëndësinë e senzorëve 

për jetë dhe punë si dhe për të analizuar Industrinë 4.0 si Revolucioni i Katërt Industrial. 

Në një kapitull të veçant e kemi analizuar industrinë e përpunimit të lëngjeve, duke sqaruar termet 

se çka është industria e pijeve, cilat janë fazat për prodhimin e lëngjeve, cilat makineri  përdoren 

etj.  Në bazë të këtyre njohurive u vendosen objektivat dhe qëllimet për këtë punim.  

Në lidhje me këto probleme në kapitujt e mësipërm, kemi analizuar llojet e senzorëve dhe kemi 

marrë shembuj të mjaftueshëm për shpjegimin e hollësishëm të karakteristikave të tyre, rolit dhe 

punës së tyre në praktikë.  

Përderisa senzorët e gjenaratave të para ishin senzorë më të thjeshtë, sot teknologjia e senzorëve 

ka marrë një emër tjetër, atë të senzorëve të mençur ose senzorëve të zgjuar. 

Sensorët inteligjentë ofrojnë të dhëna praktike në kohë reale për menaxherët, zhvilluesit dhe 

inxhinierët për të përmirësuar prodhimin, performancën dhe shkathtësinë e prodhimit. 

Këto paisje mundësojn që të zbulohen ngjarje e dukuri të ndryshme në mjedisin tonë dhe përreth 

tij në një sistem fizik.  

Me vendosjen e sensorëve, shumë efikasitete operative janë rritur, si fuqia punëtore, transporti dhe 

kostot e menaxhimit të cilësisë. Ato ndihmojnë gjithashtu në gjetjen e gabimeve rrënjësore në 

prodhim kur përmirësojnë dizajnin e produktit. 

Në këtë punim kemi marr për simulim linjën e prodhimit të lëngjeve, duke përdorur softuerin 

FlexSim. Pra me anë të softuerit e kemi bërë modelimin dhe simulimin e procesit të mbushjes së 

shisheve me lëng. 

Softueri ka arritur ta përshpejtoj procesin e modelimit dhe simulimit inxhinerik duke siguruar 

animacion grafik dhe raporte të gjera të performancës, gjithashtu i mundëson përdoruesit të 

identifikojë problemet dhe t’i vlerësojë zgjidhjet alternative në një kohë relativisht të shkurtër. 

Si përfundim mund të themi se realizimi i këtij punimi mund të jetë bazë fillestare për studimin e 

mëtutjeshme të linjave të shumta prodhuese dhe realizimin e projekteve të ndryshme shkencore 

në të ardhmen. 
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