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Grupi i eksperimenteve të EloTrain është i përbërë nga një numër i shumëllojshëm 
modulesh të ndryshme, përdorimi i të cilëve është i shpeshtë. Paketa e modulit 
PS4200-1A për elektroteknikën / elektronikën ka një ndërtim shumë praktik për 
kryerjen e mjaft eksperimenteve.  

 
 

 

Pjesët elektromekanike përbërëse të modulit PS4-2:  
1 x Çelës 
1 x Tastë 
1 x Rele 

  

Rezistencat përbërëse të modulit PS4-1: 

1 x 10 Ohm 
2 x 22 Ohm 
1 x 33 Ohm 
2 x 100 Ohm  
1 x 220 Ohm  
1 x 330 Ohm  
1 x 470 Ohm  
1 x 680 Ohm  
3 x 1k Ohm 
2 x 2,2k Ohm  
2 x 4,7k Ohm  
3 x 10k Ohm  
3 x 22k Ohm  
2 x 47k Ohm  
2 x 100k Ohm  
1x 1M Ohm 
 

  

Rezistencat jo-lineale përbërëse të modulit PS4-1: 
1 x NTC 
1 x PTC 
1 x VDR 
1 x LDR  

3



EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Parathënie

  

 

Kondensatorët elektrolit (Elko) 
të modulit PS4-1:  
1 x 1ľF Elko 
2 x 10ľF Elko 
1 x 100ľF Elko  
1 x 470ľF Elko  

 

Llojet e bobinave: 
1 x Bobinë N=300 
2 x Bobinë N=900 
1 x komplet transformatorësh 

  

Llojet e llampave LEDs në 
modulit PS4-1:  
2 x LED jeshile 
1 x LED të kuqe 

  

Llojete e 
gjysëmpërcuesve SCRs në 
modulit PS4-2: 
1 x Diac / Diodë 
1 x Thyristor / diodë me 4 ose 
më shumë membrana 
1 x Triac / Triodë 

 

  

LLojet e altoportlantave në 
modulit PS4-3: 
1 x Altoporlant 
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Llojet e reostateve në modulit PS4-2: 
1 x Reostat 1k Ohm 
1 x Reostat 10k Ohm  

 

Llojet e llampave në modulit PS4-1:  
1x Glühlampe 15V mit Fassung E10  

 

Llojet e rezistencave induktive në modulit PS4-1: 
1 x 10mH 
1 x 33mH 
1 x 100mH  

 

Llojet e kondensatorëve në modulit PS4-1: 
1 x 100pf 
1 x 10nF 
1 x 47nF 
2 x 0,1ľF,  
1 x 0,22ľF 
2 x 0,47ľF 
1 x 1ľF 
 

 

Llojet e diodave në modulit PS4-1:  
6 x Dioda 1N4007 
1 x Dioda Ge AA118  

 

Llojet e diodave-Z në modulit PS4-1:  
1 x Z-Diodë 4,7V 
2 x Z-Diodë 10V  
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Llojet e transistorëve në modulit PS4-2:  
1 x Transistor BC547 Basis i majtë 
1 x Transistor BC547 Basis i djathtë 
1 x Transistor BD237 Basis i majtë 
1 x Transistor BD237 Basis i djathtë  
1 x Transistor BD238 Basis i majtë 
1 x Transistor unipolar 2N3819 
1 x Transistor unipolar 2N3820  
1 x Transistor unijunctiv / diodë basis dyfishe 

  

Përforcues në modulit PS4-3: 
1 x Përforcues 
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Në mënyrë që të jenë të dallueshëm, të gjithë elementët elektronikë janë të 
mbërthyer në një kuti prej makroloni (element i ngjashëm me perciglasin). Në pjesën 
e sipërme kutia, e cila ka formën e një prize, ka një kapak me ngjyrë të bardhë, mbi 
të cilin është ngjitur edhe skema e lidhjes. Përmes etiketës së ngjitur në anën 
anësore bëhet i mundur identifikimi i cdo artikulli përmes numri të identifikimit. 

Kutia ka në pjesën e jashtme dy dopjo priza me një diametër prej 4 mm, secila prej 
tyre ka si prinzip shtrëngimi një lloj suste për së gjati (shiko figurën e mëposhtme).  

Duhet patur kujdes, pasi gjatë eksperimenteve me nxënës, kutia mund të dëmtohet 
në rast se nuk punohet sipas udhëzimeve teknike. Kjo nuk është dhe nuk duhet të 
përbëjë një problem të madh, pasi ju mund ta hapni kutinë prej makroloni me kujdes 
dhe duke përdorur një aparaturë të vogël saldimi me zink, ta ngjitni atë përsëri. 
Aparaturën e mësipërme mund ta blini në cdo dyqan elektroteknik apo pranë 
kompanisë së Lucas-Nülle, duke dhënë numrin e artikullit përkatës. 

Hapja e kutisë:  

 
 

 

Mos e hapni kutinë përmes 
përdorimit të levës (kacavidës, 
thikës apo mjeteve të tjera) duke 
ushtruar forcë nga ana anësore e 
saj. Kjo praktikë pune con në 
shumicën e rasteve në thyerjen e 
kutisë prej makroloni. 

 

Fusni një mjet të cfarëdoshëm 
ndërmjet pjesës së poshtme dhe të 
sipërme të kutisë. Në këtë mënyrë 
pjesa e kutisë e cila është më 
elastike, lakohet pak dhe ju mundeni 
kështu që përmes një lëvizjeje të 
lehtë të ndani pjesën e sipërme nga 
e poshtmja dhe të hapni komplet 
kutinë. Për ta mbyllur  kutinë nuk 
keni nevojë për asnjë lloj vegle, por 
e arrini këtë thjeshtë duke i vënë 
kapakët sipër njeri-tjetrit dhe shtyrë, 
deri sa të dëgjoni një  krismë  të 
lehtë të pjesëve që bien në njëra-
tjetrën. 
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Të gjitha eksperimetet do të 
kryhen në platforma të gatshme, 
të cilat mundësojnë mbajtje të 
sigurtë të bashkuesit (jumper) 
dhe garontojnë një kontakt 
elektrik në nyjat e platformës. 
Sipas llojit të platformës, varion 
edhe numri i nyjave elektrike. 
Ato që përdoren më shumë janë 
me 120 apo 240 nyja.

Çdo nyje elektrike është e 
përbërë nga një spinë 4 mm dhe 
4 spina 3 mm, të cilat janë të 
lidhura në mënyrë, që të mund 
të transmetojnë rrymën mes 
njëra-tjetrës. Nyjet elektrike janë 
të izoluara elektrikisht me njëra-
tjetrën. Në rastet kur duhet, që 
ato të lidhen elektrikisht me 
njëra-tjetrën, kontakti elektrik 
realizohet me një spinë në formë 
lapsi prej 2 mm ose spine-lapsi 
7.5 mm. 

Lidhjet në seri janë menduar për 
të realizuar furnizimin me rrymë 
elektrike përmes sa më pak 
urave bashkuese në bordin e 
elementëve.

Kontakti i prizave / urave ose 
lidhja përmes tyre realizohet 
përmes urave / prizave të 
madhësise 2 mm, të cilat 
realizojnë lidhjen mes dy urave, 
ose një ure dhe nje kabulli. 
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Platforma multifunksionale e mësipërme, e quajtur ndryshe edhe Multisupply është 
një platformë ushquese për të gjitha eksperimentet me lidhje prizash dhe nyjesh. 

Një përshkrim më të detajuar të saj e gjeni tek manuali i përdorimit.   

Platforma multifunksionale përmban 5 grupe të rëndësishme përdorimi: 

Ushqyesi i rrymës 

Pas ndezsjes përmes çelësit kryesor 1, dalja 3 është e ushqyer me rrymë të 
vazhdueshme. Të gjitha daljet e platfomës janë të siguruara përmes siguresash nga 
mbingarkesa dhe qarku i shkurtër. 

3: 12V, pasi të shtypni tastën 2 keni një tension prej 15V  

4: 5V 
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5: Tokëzues për të gjitha tensionet e vazhdueshme dhe funksionin generativ 

6: - 15V 

Rrymë e vazhdueshme, e cila mund të ndryshohet 

Pasi të shtypni tastën 7 keni një tension të vazhdueshëm dhe rregullueshëm prej 30 
V për eksperimentet tuaja. 

7: Buton për ndezjen dhe fikjen e rrymës së vazhdueshme në daljen  9 

8: Reostat / Potenciometër për rrymën në daljen 9 

9: Dalje tensioni e përcaktueshme 

Oshilatori 

  

Oshilatori ushqen dy dalje me rrymë të ndryshueshme në amplitudë, frekuencë dhe 
në formën e kurvës. Këto dalje janë të siguruara përmes siguresash nga 
mbingarkesa dhe qarku i shkurtër. 

10: Buton për ndezjen dhe fikjen e oshilatorit 

11: Buton dhe monitor LED për përzgjedhjen e formës së kurvës  

12: Buton dhe monitor LED për përzgjedhjen e faktorit shumëzues të vlerave të 
frekuencës 

13: Rregullator i frekuencës së oshilatorit 

14: Rregullator i amplitudës në daljen 15 dhe 16 

15: Dalje e oshilatorit 

16: Dalje për tensione shumë të ulta e oshilatorit 

  

Burimi i rrymës së ndryshueshme 

Për eksperimentet me rrymë të ndryshueshme është menduar një reostat 
ekspermental, i cili garanton dy burime rryme të mbrojtura. Daljet e këtij të fundit 
janë të mbrojtura nga dy siguresa termike, të cilat e ruajnë atë nga tensioni I lartë 
dhe rindizen, pasi të jetë gjetur defekti që shkakton mbitensionin dhe e gjithë 
aparatura të jetë ftohur për disa minuta. Frekuenca e reostatit është gjithmonë e 
sinkronizuar me frekuenzën e rrymës.

10



EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Parathënie

17:  24V Dalje e transformatorit;  

18:  Dalje 12 V / pikë kontakti në mes të transformatorit 

19:  Dalje e transformatorit 0V 

Burim i rrymës së induktuar 

  

Për eksperimentet me rrymë të induktuar në platformën e lartpermendur është 
gjeneratori i rrymës së induktuar, tensioni në dalje të të cilit është gjithmonë i njëjtë, 
ndërsa frëkuenca e fushës induktive mund të ndryshohet nga 50 Hz në 1 Hz. 

20: Buton për ndezjen dhe fikjen e gjeneratorit të rrymës se induktuar; duke e 
shtypur atë për një kohë të gjatë, realizoni ndryshimin e frekuencës nga 50 në 1 Hz 
dhe anasjelltas.  

21: Dalje e fazës 1 prej gjeneratorit të rrymës së induktuar 

22: Dalje e fazës 2  prej gjeneratorit të rrymës së induktuar 

23: Dalje e fazës 3 prej gjeneratorit të rrymës së induktuar 
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Multimetri është një aparaturë shumë-
përdorimshe për matje të përgjithshme 
në instalime elektrike dhe në teknikën e 
instalimit për tensione deri në 1000 V. 
Multimetri është mjaft i përdorshm edhe 
në aspekte didaktike në shkolla, 
universitete apo edhe në shkolla 
profesionale. 

Përdorimi i multimetrit është i 
rekomandueshëm vetëm në ambiente pa 
lagështirë, instalimet elektrike të të cilave 
janë sipas standarteve të duhura. 

Multimetri mund të përdoret për matjen e tensioneve të ulta deri tek ato të lartat, si 
p.sh. 230 V. Në tensione të larta është e rekomandueshme, që të punojnë vetëm 
punëtorë dhe instruktorë të specializuar. Në tensione të ulta apo ne tensione të 
lidhjeve të eksperimenteve tona, mund të kryejnë matje edhe nxënës apo persona 
pa përvojë pune. 

Për çdo rast është e rekomandueshme, që të lexohet manuali i përdorimit. 
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Objektivi i studimit 

Pas kryerjes së eksperimetit nxënësi do të jetë në gjendje të: 

 të ndërtojë një rrjet sipas një skice apo plani të dhënë  
 të kuptojë llogjikën e rrjeteve elektrike 

Udhëzimet 

Një qark i thjeshtë elektrik përbëhet nga disa elemente: 

 burimi i rrymës elektrike që mund të jetë një bateri ose pajisje elektrike.  
 konsumuesi i rrymës p.sh një llampë elektrike  
 lidhësi ndërmjet konsumuesit dhe burimit të rrymës psh një kabëll  
 çelësi që shërben për të hapur dhe mbyllur qarkun. 

Grafiku i mëposhtëm ju tregon ndërtimin e një qarku të thjeshtë me bateri, çelës dhe 
konsumues (llampë). Qarku qëndron i mbyllur nëse çelësi është i mbyllur, ndërkohë 
që burimi i rrymës është lidhur me llampën nëpërmjet përcuesve të rrymës. Rryma 
kalon nga poli pozitiv i baterisë nëpër çelës me anë të lidhësave (kabllit) të 
konsumuesi deri në polin negativ të baterisë 
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Qarqet elektrike në elektroteknikë paraqiten në formën e një skice apo plani elektrik, 
në të cilin cdo element i vecantë paraqitet nëpërmjet simbolit përkatës. Skica 
e mëposhtme e ilustron qartë këtë fakt. Gjithashtu në skicë tensioni i rrymës 
shënohet me U ndërsa Intensiteti me I.  

 
 

                              Çelesi

Burimi i rrymës
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  Plani i qarkut elektrik 

Skema e mëposhtme do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit: 
 

 
 
 

Në eksperimentin e mëposhtëm ndër të tjera do të tregohet që rryma 
mund të kalojë nëpër një qark vetëm nëse qarku është i mbyllur. Burimi i 
rrymës që do të përdoret ka një tension prej 15 V. Në rastin tonë 
konsumatori i rrymë është një llampë.Duke futur elemente të ndryshme 
në qark  mund të hapim ose të mbyllim qarkun dhe të maten parametrat e 
qarkut. 
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Pjesët përbërëse 

Në këtë eksperiment do të përdoren këto elemente: 

  

  

  

Zhvillimi i eksperimentit 

Futni spinat në prizat e bordit elektronik të elementëve sipas skemës dhe radhës së 
mëposhtme.  

 Ura bashkuese duke filluar nga Pad 110  
 Pjesët e tjera bashkuese 

  

Copë Id-Nr. Përshkrimi

3 SO5124-6E Urë e madhe

13 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4123-7B Buton

1 PS4123-7G Çelës

1 PS4123-8P Llampë,15V E10
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Kontrolloni se në çfarë kushtesh ndizet llampa.  

Vendosni çelësin në pozicionin 1 dhe më pas në pozicionin 0 duke operuar vetëm 
me buton.  

Kontrolloni se në cilin prej këtyre kombinimeve ndizet llampa.  

Kur ndizet llampa?  

 

 
 

 Gjithmonë

 Asnjëherë

 Vetëm kur çelesi është në pozicionin1 dhe butoni 
mbahet i shtypur

 Vetëm kur çelësi mbahet në pozicionin 1

 Vetëm kur çelësi mbahet në pozicionin 1 ose shtypet 
butoni

 Mjafton të mbahet çelësi në pozicionin 0

Ju lutem të 
keni parasysh 
se ushqyesi i 
bordit të 
elementëve 
duhet të jetë i 
ndezur.  
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Objektivat 

Pasi të zhvillojë këtë eksperiment nxënësi do të jetë i aftë :  

 Të përcaktojë dhe të masë tensionin dhe intensitetin në qark 
 Të gjykojë mbi ndikimin e vlerave matëse dhe pozicionin e matjes në qark 
 Të vlerësojë ndikimin e aparateve matëse në qark 

Matja e tensionit 

  

Tensioni elektrik matet me voltmeter 

  

Voltmetri vendoset midis dy objekteve psh midis burimit të rrymës dhe konsumuesit 
të rrymës, ai lidhet në qark paralel me pjesën e qarkut në të cilën do të matet 
tensioni i rrymës. 

  

 
 

Madhësitë elementare fizike në qarqet elektrike janë tensioni dhe rryma, 
të cilat mund të maten me anë të pajisjeve matëse. Për të realizuar këtë 
në qarkun elektik vendosen edhe këto pajisje, të cilat na mundësojnë të 
përfundojmë ndërtimin e qarkut sipas skemës tonë.

  

  

Simboli i voltmetrit

Shembull i një voltmetri 
analog, i ngjashëm me 
ato të makinave për 
matjen e tensionit të 
baterive 

Multimetër i zakonshëm, i cili 
perdoret ndër të tjera edhe për 
matjen e tensionit në kategori të 
ndryshme. 
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Skicat e mëposhtme na tregojnë se si lidhet Voltmetri për matjen e tensionit në pika 
të ndryshme të qarkut. Skica e parë tregon që voltmetri është vendosur në burimin e 
rrymës, skica e mesit tregon sesi voltmetri mat tensionin në pozicionin e çelësit dhe 
skica e djathtë tregon pozicionin e voltmetrit pranë konsumatorit të rrymës  

  

 

Një voltmeter ideal imagjinohet sikur të mos trasportonte aspak rrymë për të mos 
ndikuar tek rryma dhe matja. 

  

Matja e rrymës  

  

Për matjen e intensitetit të  rrymës përdoret Ampermetri. Figura e mëposhtme na 
tregon shenjën që ka një ampermetër në një qark. I përdorshëm në këtë rast është 
edhe multimetri i cili përvec matjes së tensionit të rrymës mund të masë edhe 
intensitetin, duke luajtur rolin e ampermetrit, pasi multimetri përmban zona të 
ndryshme matje për njësi të ndryshme. 

  

Për të matur intensitetin  e rrymës duhet që  ta lidhim ampermetrin në qark. Qarku 
ndahet për të vendosur aty ampermetrin, por ndryshe nga voltmetri ampermetri 
vendoset në lidhje paralele me rryjetin kryesor, në pikën ku duam të matim 
intensitetin e rrymës. 
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Skica e mëposhtme paraqet mënyrat e ndryshme për vendosjen e një ampermetri 
në një qark  të thjeshtë. Duke qenë se qarku ka vetëm një drejtim të rrymës nuk ka 
rëndësi se në cilën pikë të qarkut lidhet ampermetri. 

Rryma kalon përmes matësit të rrymës, kështu që ai duhet të lidhet në seri me 
burimin e rrymës. Në mënyrë që rryma e përcjellë të mos ndikohet e të mos varet 
shumë nga rezistenza e përcjellësit, ai duhet të ketë gjithmonë rezistencë sa më të 
vogël.  
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Skema e qarkullimit të rrymës

Plani i mëposhtëm përshkruan zhvillimin e eksperimentit: 

 

Elementët përbërës 

Pjesët e mëposhtme do të përdoren për zhvillimin e eksperimentit: 

  

  

 
 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

3 SO5124-6E Urë e madhe

10 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4123-7G Çelës

1 PS4123-8P Llampë,15V E10
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Përdorimi i aparateve matëse të tensionit dhe rrymës

Aparaturat 

Aparaturat e mëposhtme me konfiguracionin e tyre përkatës do të përdoren në 
eksperiment: 
  

  

  

Zhvillimi i eksperimetit 

Ndërtoni skemën e eksperimetit dhe zhvillojeni atë vetëm duke ndjekur radhën e 
përcaktur në udhëzimet e dhëna: 

 Ura lidhëse duke filluar nga 10 PAD  
 Element bashkues elektronik 
 Pajisjet matëse dhe kabllot 

  

Aparatura Përshkrimi 

 

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq 400 mA Hyrja

Buton regjistrues mA =

 

Vendosni spinat e zeza / 
kuqe në vendet e 
përcaktuara dhe shënuara

 

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrja

Buton regjistrues V =

 

Vendosni spinat e zeza / 
kuqe në vendet e 
përcaktuara dhe shënuara
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat në matjen e tensionit të rrymës. 

Përdorni butonin dhe përcaktoni tensionin U mbi llampë. Shënoni vlerën e 
matjes në tabelën e mëposhtme të të dhënave. 

Si ndryshon vlera e dhënë nga voltmetri kur ndërroni telin e kuq me të zi në 
voltmetër?  

Cilat vlera të tensionit mbi llampë na jep voltmetri kur nuk e përdorim butonin? 
Shënoni rezultatt në tabelën e të dhënave!  

 

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat në matjen e intensitetit të 
rrymës 

Përdorni butonin dhe matni intensitetin e rrymës me ampermetër. 
Shënoni vlerën në tabelën përkatëse. 

Si ndryshon vlera e dhënë nga ampermetri kur ndërroni vendin e telit të 
kuq me atë zi? 

 

Tensioni U= _____ V  

 Tensioni nuk ndryshon.

 Tensioni rritet.

 Tensioni ulet.

  Ndryshon vetëm shenja (Plus / Minus) e tensionit

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë!  

Tensioni mbi llampë = _____ V 

I = _____ mA  

 Intensiteti nuk ndryshon

 Intensiteti rritet.

 Intensiteti ulet.

 Ndryshon vetëm shenja (Plus / Minus) e intensitetit 

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë!  
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Ligji i Ohmit

  

Qëllimi i studimit 

Pas zhvillimit të eksperimentit zbatuesi do të jetë i aftë: 
  

 Të njohë ligjin e Ohm-it dhe duke përdorur formulën e këtij ligji të llogarisë 
tensionin dhe intensitetin e rrymës. 

 Të dallojë rezistencat ohmike nga ato jo-ohmike 

    

Ligji i Ohmit 

Për të llogaritur vlerat e parametrave elektrikë qoftë në një qark të thjeshtë elektrik 
apo në  një të ndërlikuar duhet të llogarisim varësinë midis intensitetit I dhe  
tensionit U të rrymës elektrike si dhe të rezistëncës R. 

Kjo lloj varësie shpjegohet në ligjin e Ohmit, i quajtur kështu sipas emrit të fizikantit 
gjerman Ohm. Si fillim do të studjojmë përdorimin e këtij ligji  në qarqet thjeshta. 

  

Në qoftë se do të rrisim vlerën e tensionit në një qark elektrik p.sh ta dyfishojmë 
atëherë edhe intensiteti i rrymës dyfishohet. Në qoftë se dyfishojmë vlerën e 
rezistencës elektrike dhe tensionin e mbajmë konstant atëherë intensiteti i rrymës 
zvogëlohet në gjysmën e vlerës së tij. Ky lloj vëzhgimi na mundëson që 
përfundimisht ligjin e Ohm-it ta përkufizojmë si më poshtë: 

 
 

Çdo përcjellës dhe veçanarisht çdo konsumator (ngarkesë) ushtron një 
rezistencë elektrike në rrjetin e rrymës. Në këtë eksperimet do të tregohet 
se nga çfarë parametrash varet kjo rezistencë, si dhe se si mund të 
llogaritet vlera e saj. 
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Ligji i Ohmit

Atëherë formula e Ohm-it është kjo e mëposhtmja : 

  

  

Tensioni  U llogaritet sipas formulës së mëposhtme, që tregon varësine e tensionit 
nga rezistenca 

  

  

ndërsa rezistenca R llogaritet duke pjestuar tensionin U me intensitetin e rrymës I 

  

  

Vërejtje: Rezistenca të cilat llogariten në bazë të ligjit të Ohm-it (raporti midis 
rrymës dhe tensionit) quhen rezistenca ohmike. Përcuesit metalike kanë 
përgjithësisht rezistenca ohmike ndërsa në përcuesit e lëngshëm  rezistenca nuk 
mund të llogariteti sipas këtij ligji, prandaj quhen edhe rezistenca jo-ohmike. 

 
 

Kur rritet vlera e intensitetit  I rritet edhe vlera e  tensionit 
U ndërsa vlera e rezistencës R bie. Pra tensioni dhe 
rezistenca janë raport të zhdrejtë me njëri-tjetrin ndërsa 
tensioni dhe intensiteti janë në raport të drejtë. 
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Skema e rrjetit 

Në këtë eksperiment do të përdoret skema e mëposhtme e rrymës: 

 

 

Elementët përbërës 

Në këtë eksperiment do të përdoren këto elementë: 

 
 

Në eksperimentin e mëposhtëm duhet të vertetojmë varësinë e 
intensitetit me tensionin sipas ligjit të Ohm-it. Rezistenca R do të llogaritet 
me vlera të ndryshme të tensionit dhe intensiteti I do të matet me anë të 
pajisjes matëse. Vlerat e intensitetit do të jepen në një grafik bashkë me 
ato të tensionit. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 SO5124-6E Urë e madhe

10 SO5124-6F Urë e vogel

1 PS4121-3C R 1k

1 PS4121-2W R 470
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Aparatura 

Aparaturat e mëposhtme me konfiguracionin e tyre përkatës do të përdoren në 
eksperiment: 

  

Zhvillimi i eksperimetit 

Zhvilloni eksperimentin vetëm duke ndjekur radhën e caktuar në udhëzimet e 
dhëna. 

 Ura lidhëse duke filluar nga 110 pad 
 Pjesët elektroteknike 
 Pajisjet matëse dhe kabllo 

Aparatura Konfigurimi

Kabull i zi Masë

Kabull i kuq 400 mA Hyrje

Buton regjistrues mA =

 

Vendosni spinat e zeza / 
kuqe në vendet e 
përcaktuara dhe shënuara

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Eingang

Buton regjistrues V =

 

Vendosni spinat e zeza / 
kuqe në vendet e 
përcaktuara dhe shënuara
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Ligji i Ohmit

Zhvillimi eksperimetit dhe detyrat

  

Vendosni në qarkun elektrik tensionin prej 5 V. Llogaritni intensitetin në mA dhe 
vendosni të dhënat në tabelën përkatëse. Rrisni tensionin hap pas hapi me 
vlerat 10 V, 15 V, 20 V dhe llogarisni intensitetin duke i vendosur të dhënat në 
tabelën e mëposhtme. 
 

 

 

  

Llogarisni edhe vlerat e rezistencës për të gjitha rastet dhe vendosni të dhënat 
po ashtu në tabelë. 

Zëvendësoni R 1000  Ω me R 470  Ω dhe përsëriteni eksperimentin duke 
vendosur rezultatet në tabelë. 
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Llogarisni edhe vlerat e rezistencës për të gjitha rastet dhe vendosni të dhënat 
po ashtu në tabelë.  

Duke vërejtur vlerat e tabelës dhe grafikun e mësipërm, tregoni se çfarë 
përfundimi nxirrni nga varësia e ndërmjet tensionit U dhe intensitetit I?  
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 Vlerat e matura të intensiteiti shkojnë në proporcion me 
rritjen e tensionit.

 Rritja e tyre qendron ne nje kurbe  konstante.

 Kurba  ndryshon.

 Kurba   merr vlera negative.

 Kurba merr vlera pozitive.

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje.  
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Përcaktoni vlerat e rritjes së vijes së parë duke ndryshuar vlerën e intensiteitit 
nga mA në A.  

Vlera e rezistencës R1 është 1000 Ohm. A është kjo vlerë me rëndësi për matjet 
tuaja?  

Krahasoni vlerat e matjeve tuaja me ligjin e Ohm-it.  

Çfarë vlere do të ketë intensiteti i rrymës nëse rezistenca nuk do të jetë 1000 
ohm, por 2000 ohm?  

 

 
 

Rritja = _____ V/A  

 Po, vlera e rezistences pasqyron rritjen e kurbës.

 Po, vlera e rezistences pasqyron vlerën e kthyer të 
rritjes së kurbës.

 Jo, rritja e kurbës nuk varet nga vlera e rezistencës.

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë!  

 Matjet vertetojnë ligjin e Ohm-it.

 Matjet nuk vertetojnë ligjin e Ohm-it.

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë!  

 Vlerat e rezultuara nuk do të ndryshojnë.

 Vlerat do të dyfishohen.

 Vlerat do të përgjysmohen.

 Vlerat do të ndryshojnë me ź e tyre.

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë!  
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Lidhja në seri dhe në paralel e rezistencave

Objektivat 

  

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të kuptojë llogjikën e ndërtimit të rezistencave në seri dhe paralel  
 të llogarisë tensionin dhe intensitetin në qarqet në seri dhe paralel  
 të kuptojë ligjin  e Kirkhoff-it. 

Rezistencat në seri dhe paralel 

Rezistencat në seri 

Në qoftë se do të lidhnim me burimin e rrymës disa rezistenca njëra pas tjetrës 
(p.sh. 3 copë) do të përfitonim një qark me rezistenca në seri (shiko skemën e 
mëposhtme). Rryma elektrike kalon vetëm në një drejtim por duhet të kalojë nëpër 
tre rezistencat e lidhura në seri. 
  

Për tensionin vlen rregulli i cili quhet ndryshe Ligji i dyte e Kirkhofit, i cili thotë: 

Shuma e tensioneve që hyjnë në rezistenca është e barabartë me shumën e 
tensioneve që dalin nga rezistencat në qark. 

  

Lidhja paralele 

Ndërkohë që rryma në një qark të theshtë ose në një lidhje rezistencash në seri 
shkon në një drejtim, në lidhjen paralele të rezistencave (Lidhja përbri) pjesë të 
qarkut janë edhe degët e përfituara nga lidhja e reistencave në paralel me nyjën 
kryesore (shiko grafikun e mëposhtëm). 

Në të gjitha rezistencat vlera e tensionit të rrymës është e njëjtë. 

Në nyjën A ndahet rryma kryesore në pjesët I1, I2, I3.  Ndërsa në nyjën B 
bashkohen degët përsëri në rrjetin kryesor të rrymës. 
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Ligji i parë i Kirkhofit ose ligji i nyjave thotë: 
  

Shuma e intensiteteve të rrymës në një nyjë është e barabartë me shumën e 
intensitetit të rrymës në qark. 

  

Shembull nga praktika 

Në praktikë përdoret lidhja e rezistencave në seri në dritat e pemës së 
krishtlindjeve. Llampat e lidhura në seri njëra pas tjetrës e zvogëlojnë tensionin e 
çdo llampe në një vlerë më të vogël, por djegia e një llampe të vetme e prish të 
gjithë lidhjen e vargut të  dritave. 
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Skema e planit 

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

 

 

Pjesët përbërëse 

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elemente:  
  

 
 

Në këtë eksperiment do të vertetohen ligji parë dhe i dytë i Kirkhoff-it në 
qarqet me lidhje në seri e në paralel me tre rezistenca. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 SO5124-6E Urë e madhe

7 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

2 PS4121-3G R 2,2k
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Aparaturat 

Aparaturat e mëposhtme me konfiguracionin e tyre përkatës do të përdoren në 
eksperiment: 

  

  

Përgatitja e eksperimentit 

Përgatitni eksperimentin  në modulin qëndror në radhën e mëposhtme.   

 Ura spinë, fillojnë nga Pad 110  
 Element bashkues elektronik   
 Aparatura matëse dhe kabllo 

  

Aparaturë Përshkrimi

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq 400 mA Hyrje

Buton regjistrues mA =

 

Vendosni spinat e zeza / 
kuqe në vendet e 
përcaktuara dhe shënuara

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje

Buton regjistrues V =

 

Vendosni spinat e zeza / 
kuqe në vendet e 
përcaktuara dhe shënuara
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 Të ndërtojë një qark rezistencash me lidhje në seri  
 Të masë tensionin në rezistenca  
 Duke u bazuar tek matjet të përcaktojë që rryma në të gjitha pikat e qarkut 

është e njëjtë  
 Duke u bazuar tek matjet e kryera të përcaktojë që shuma e tensioneve në 

cdo rezistencë është e barabartë me tensionin e përgjithshëm në qark.  
 Duke u bazuar në krahasimet bëra të përcaktojë që shuma e rezistencave 

është e barabartë me rezistencën e përgjithshme në qark.  
 Duke u bazuar në krahasimet e bëra të përcaktojë që tensioni i rrymës në 

rezistencat e lidhura në qark si dhe rezistenca e tyre kanë një parim të 
ngjashëm. 

Matni rrymën e përgjithshme në qark si dhe tensionin e rrymës në çdo rezistencë 
dhe shënoni të dhënat në tabelën e përcaktuar. 

 
Llogarisni rezistencat dhe shënoni rezultatet në tabelë.  
 

Tre rezistenca R1 = 2200 Ω, R2 = 1000 Ω dhe R3 = 2200 Ω janë lidhur në seri. 
Sa është vlera e rezistencës së përbashkët?  

Rezistenca
Tensioni mbi rezistencë  
(me intensitet I = ___ mA)  

rezistenca se llogaritur R [Ω]

R1  U = ___ V R = ___ Ω

R2 U = ___ V R = ___ Ω

R3  U = ___ V R = ___ Ω

R3 dhe R2 U = ___ V R = ___ Ω

R3, R2, dhe R1 U = ___ V R = ___ Ω

 
 

Rezistenca e përgjithshme është  __ 
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Çfarë konkluzioni mund të arrini ju (duke marrë parasysh faktin që matjet e 
kryera Mund të përmbajnë gabime të vogla dhe nuk janë ekzakte) në bazë të 
rezultateve të përfituara?  

Krahasoni rezultatet tuaja me ligjet e Kirkhofit.  

 

 
 

 Shuma e tensioneve në rezistenca është e barabartë 
me  tensionin e përgjithshëm në qark.

 Tensioni i përgjithshëm në rezistenca është gjithnjë 10 
V.

 Tensioni i përgjithshëm në rezistenca varet nga vlerat e 
rezistencave.

 Tensioni i përgjithshëm në rezistenca nuk varet nga 
vlerat e rezistencave.

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje.  

 Rezultatet vërtetojnë ligjin e 2-të të Kirkhoff-it.

 Rezultatet nuk e vërtetojnë ligjin e 2-të të Kirkhoff-it.

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë!  
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Lidhja në seri dhe në paralel e rezistencave
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Lidhja në seri dhe në paralel e rezistencave

Skema e planit  

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

 

Pjesët përbërëse  

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elemente:  

  

 
 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 SO5124-6E Urë e madhe

12 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

2 PS4121-3G R 2,2k
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Lidhja në seri dhe në paralel e rezistencave

Aparaturat  

Aparaturat e mëposhtme me konfiguracionin e tyre përkatës do të përdoren në 
eksperiment: 

  

  

Përgatitja e eksperimentit 

Përgatitni eksperimentin  në modulin qëndror në radhën e mëposhtme.   

 Ura spinë, fillojnë nga Pad 110  
 Element bashkues elektronik  
 Aparatura matëse dhe kabllo 

  

Aparatura Përshkrimi

Kabëlli zi Masë

Kabëll i kuq 400 mA Hyrje

Buton regjistrues mA =

 

Vendosni spinat e zeza / 
kuqe në vendet e 
përcaktuara dhe shënuara

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje

Buton regjistrues V =

 

Vendosni spinat e zeza / 
kuqe në vendet e 
përcaktuara dhe shënuara
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Lidhja në seri dhe në paralel e rezistencave
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Lidhja në seri dhe në paralel e rezistencave

   

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat  

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 Të llogarisë rezistencën e përgjithshme të rezistencave të lidhura paralel në 
një qark elektrik. 

 të përcaktojë vlerën e rrymës në qarkun me rezistenca në lidhje paralel  

Në eksperimentin e mëposhtëm me anë të urave që krijohen nga vendosja e 
rezistencave paralele do të ndryshohet drejtimi i rrymës. Vëzhgoni si kalon rryma në 
rezistenca dhe si bashkohet përsëri në rrjetin kryesor. Vendosni vetëm një urë në 
pozicionin A, B ose C. Matni vlerën e intensitetit të rrymës dhe shënoni rezultatin në 
tabelë. 

Vendosni nga një urë në pozicionin A dhe  B, A dhe C, B dhe C,gjithashtu edhe në 
pozicionet A, B dhe C  matni intensitetin e përgjithshëm të rrymës dhe shënoni 
matjet në tabelë. 
 

 
Duke ditur intensitetitn e përgjithshem të rrymës dhe tensionin llogarisni vlerën e 
rezistences së përgjithshme dhe shënoni rezultatin në tabelë. 

  

 
 

Pozicioni i urës Intensiteti i përgj.  Rezistenca e përgj. e llogaritur R [Ω]

A  I = ___ mA R = ___ Ω

B I = ___ mA R = ___ Ω

C  I = ___ mA R = ___ Ω

A dhe B I = ___ mA R = ___ Ω

A dhe C I = ___ mA R = ___ Ω

B dhe C I = ___ mA R = ___ Ω

 A, B dhe C I = ___ mA R = ___ Ω
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Lidhja në seri dhe në paralel e rezistencave

Në një qark janë vendosur tre rezistenca në lidhje paralel me vlera të ndryshme. 
Cili nga pohimet e mëposhtme është i saktë?  

Krahasoni intensitetet e rrymës për cdo kombinim të zbatuar.  

Mblidhni intensitetet e rrymës për cdo urë A, B, C dhe pastaj krahasoni rezultatin 
me shumën e intensitetit të tre urave A+B +C në rastin kur të treja urat janë të 
vendosura në qark.  

A vërtetojnë matjet ligjin e nyjeve të Kirkhofit?  

Sa është rezistenca e përgjithshme në qarkun në lidhje paralele?  

 

 
 

 Tensionet në rezistenca janë të ndryshme.

 Nëpër të gjitha rezistencat kemi të njëjtën vlerë të 
tensionit.

 Rryma nëpër rezistenca është e ndryshme.

 Nëpër rezistenca kalon një vlerë e njëjtë e rrymës.

 Nëpër rezistencën me vlerë rezistence më të vogël 
kalon rrymë me vlerë më të madhe.

Janë të 
munddura 
shumë 
përgjigje.  

Rrymat IA dhe IB janë  __ 

 Shuma e vlerës së rrymës nëpër rezistenca është e 
barabartë me vlerën e përgjithshme të rrymës.

 Rezultati i rrymës nëpër rezistenca është e barabartë 
me vlerën e përgjithshme të rrymës.

 Shuma e rrymës nëpër rezistenca është e barabartë me 
dyfishim e vlerës së përgjithshme të rrymës në qark.

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë!  

 Po

 Jo

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë!  

Rpërgj = _____ Ohm  
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Lidhja në seri dhe në paralel e rezistencave
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Qarqet me rezistenca dyshe
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Qarqet me rezistenca dyshe
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Qarqet me rezistenca dyshe

Objektivat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do te jetë i aftë: 

 Të ndërtojë qarqe me rezistenca dyshe 
 Të masë rezistencën dhe tensionin në këto qarqe 
 Të llogarisë ngarkesën në qarqet me rezistenca dyshe 

Udhëzimet 

Në teknikën matëse shpesh është e domosdoshme  të zvogëlojmë vlerën e tensionit 
në qarqe, gjë që realizohet vetëm në qoftë se e ndajmë tensionin duke vendosur më 
shume se një rezistencë në qark. Për këtë arsye përdoren rezistencat dyshe. Në 
grafikun e mëposhtëm na paraqitet një qark me dy rezistenca R1 dhe R2.  

 

  

Në pjesët ku janë lidhur rezistencat tensioni është i ndarë në U1 dhe U2 ndërsa 
tensioni i përgjithshëm sipas ligjit të ndarjes së tensioneve është U. 

 

Vlera e intensitetit të rrymës përcaktohet në bazë të ligjit të Ohm-it. 

 
  

Qarqet me rezistenca dyshe janë qarqe që kanë dy rezistenca të cilat e 
ndajnë tensionin në U1 dhe U2. Këto qarqe hasen në dy forma: 
Në njërën formë rezistencat vendosen në seri dhe në këtë rast shuma e 
tensionit në dy rezistencat është e barabartë me tensionin e përgjithshëm 
në rrjet. Kjo është forma kryesore e  resistencave dyshe. Forma tjetër ka 
gjithashtu dy rezistenca të lidhura në seri por të njëra rezistencë lidhet  
një konsumues ose një tjetër rezistencë në lidhje  paralele.
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Qarqet me rezistenca dyshe

 

dhe vlera e mbetur e tensionit në të dy rezistencat është  

 

  

Në qoftë se vendosim vlerën e intensitetit të përllogaritur më sipër në dy barazimet e 
mësipërme, atëherë kemi barazimin e mëposhtëm për të dy tensionet  
  

 

  

Këto barazime janë të vlefshme vetëm nëse qarkut nuk i shpenzohet rryma nga një 
konsumator, pra ai është i pangarkuar. 
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Qarqet me rezistenca dyshe

Skema e planit  

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

 

Pjesët përbërëse  

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elemente:  

  

 
 

Në eksperimentin e mëposhtëm do të vëzhgohet puna e dy qarqeve me 
rezistenca dyshe dhe ndarja e vlerës së tensionit në rastin kur ato janë të 
ngarkuara. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

3 SO5124-6E Urë e madhe

13 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

2 PS4121-3G R 2,2k

2 PS4121-3Q R 10k

61



EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Qarqet me rezistenca dyshe

Aparaturat 

Aparaturat e mëposhtme me konfiguracionin e tyre përkatës do të përdoren në 
eksperiment: 

  

  

 
Përgatitja e eksperimentit  

Përgatitni eksperimentin  në modulin qëndror në radhën e mëposhtme.   

 Ura spinë, fillojnë nga Pad 110  
 Element bashkues elektronik   
 Aparatura matëse dhe kabllo 

Aparaturat Përshkrimi

Kabëlli zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje

Buton regjistrues V =

 

Vendosni spinat e zeza / 
kuqe në vendet e 
përcaktuara dhe 
shënuara

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje

Buton regjistrues V =

 

Vendosni spinat e zeza / 
kuqe në vendet e 
përcaktuara dhe 
shënuara
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Qarqet me rezistenca dyshe
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Qarqet me rezistenca dyshe

   

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat  

Pasi të zhvilojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të ndërtojë qarqe dyshe 
 të llogarisë vlerat e  rezistencave  dhe tensioneve në pjesët respektive 
 të llogarisë ngarkesën e konsumuesit në qarqet me rezistenca dyshe 
 të ndërtojë qarqe me rezistenca dyshe sipas udhëzimeve 

Matni tensionet mbi rezistencat R1 dh R2 në e një tensioni ushqyes me vlerë 
prej 12 V  dhe 15 V. Shënoni rezultatet në tabelë dhe më pas zëvendësoni të 
dhënat e rezistencave R2 =10k ohm dhe  R1 =1k ohm. Matni vlerat e tensioneve 
dhe shënojini në tabelën përkatëse. Llogarisni ndryshimin e rezistencave R1 
dhe R2 në të dyja rastet gjithashu të njëjtën gjë bëni edhe me tensionin e rrymës 
në të dyja rezistencat.    

  

 
 

Tensioni ushqyes 
U=12 V Tensioni U1 [Volt] Tensioni U2 [Volt]  U1/

R1=10k Ω, R2=10k Ω U1 = ___ V U2 = ___ V  ___ 

R1=10k Ω, R2=1k Ω U1 = ___ V U2 = ___ V  ___ 

Tensioni ushqyes 
U=15 V Tensioni U1 [Volt] Tensioni U2 [Volt] U1/

R1=10k Ω, R2=10k Ω U1 = ___ V U2 = ___ V  ___ 

R1=10k Ω, R2=1k Ω U1 = ___ V U2 = ___ V  ___ 
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Qarqet me rezistenca dyshe

Llogarisni varësinë mes rezistences R1 dhe R2 për të dy eksperimentet. Llogarisni 
po ashtu varësinë mes tensionit mbi rezistencat R1 dhe R2. Shënojini në tabelën 
përkatëse.  

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë? 
Një ndarës tensionesh ...  

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë?  

Një kordon dritash zbukurues i përbërë prej 50 llampa të njëjta punon nën 
tensionin 230V . Kordoni i dritave konsumon W= U= 50 Watt. Me ç`vlerë bie 
tensioni në cdo llampë?  

 
 

 Mund të ndërtohet nga dy rezistenca të lidhura në seri.

 Mund të ndërtohet  nga dy rezistenca të lidhura në 
paralel.

 Tregon në cdo rezistencë një rezistencë proporcionale 
të tensionit.

 Mund të ndërtohet  mbi rezistenca të paracaktuara ose 
në  rezistenca të ndryshueshme përmes reostatit. 

 ka gjithmonë të njëjtin tension.

 reagon gjithmonë njësoj, pavarësisht se çfarë 
konsumatori lidhet në qark.

 mund të përdoret për rritjen e vlerës së tensionit.

Vetëm një 
përgjigje e 
mundshme!  

 një ndarës tensionesh e ndan tensionin ushqyes 
gjithmonë në raportin 1:2.

 një ndarës tensionesh e ndan tensionin ushqyes 
gjithmonë në raport të njëjtë me rezistencën.

 një ndarës tensionesh e ndan tensionin ushqyes 
gjithmonë në raport  6V : 6V.

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë!  

 1 V

 4,6 V

 9,2 V

 230 V

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë!  
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Qarqet me rezistenca dyshe

Sa është tensioni në cdo llampë?  

 

 
 

 Rryma në çdo llampë ka vlerë të ndryshme dhe duhet 
llogaritur veçantë.

 Rryma në çdo llampë ka vlerën 1 A.

 Rryma është 220mA.

 Rryma e përgjithshme është 220mA * 50 llampa, pra 11 
Amperë.

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë!  
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Qarqet me rezistenca dyshe

Skema e planit  

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

 

Pjesët përbërëse  

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elemente:  

  

 
 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi 

3 SO5124-6E Urë e madhe

13 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

2 PS4121-3Q R 10k
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Qarqet me rezistenca dyshe

Aparaturat  

Aparaturat e mëposhtme me konfiguracionin e tyre përkatës do të përdoren në 
eksperiment: 

  

Përgatitja e eksperimentit 

Përgatitni eksperimentin  në modulin qëndror në radhën e mëposhtme.   

 Ura spinë, fillojnë nga Pad 110  
 Element bashkues elektronik  
 Aparatura matëse dhe kabllo 

  

Aparatura Përshkrimi

Kabëlli zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje 

Buton regjistrues V =

 

Vendosni spinat e zeza / 
kuqe në vendet e 
përcaktuara dhe 
shënuara

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje 

Buton regjistrues V =

 

Vendosni spinat e zeza / 
kuqe në vendet e 
përcaktuara dhe 
shënuara
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Qarqet me rezistenca dyshe
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Qarqet me rezistenca dyshe

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë:  

 të ndërtojë qarqe me ndarës tensionesh  
 të kryej matje të rezistencës dhe tensionit në një ndarës të ngarkuar 

tensionesh  
 të kryejë matje në ndarës të ngarkuar tensionesh  

Matni tensionet mbi rezistencën R1 dhe rezistencën paralele R* = R2 në një 
tensioni ushqyes me vlerë prej 12 V  dhe 15 V. Matni vlerat e tensioneve dhe 
shënojini në tabelën përkatëse.   

  

 
 

Tensioni ushqyes 
U=12 V Tensioni U1 [Volt] Tensioni U* [Volt] U1/U* R1/R* 

R1=10k Ω, R2=10k Ω U1 = ___ V U2 = ___ V  ___  ___ 

R1=10k Ω, R2=1k Ω U1 = ___ V U2 = ___ V  ___  ___ 

Tensioni ushqyes 
U=15 V Tensioni U1 [Volt] Tensioni U* [Volt] U1/U* R1/R* 

R1=10k Ω, R2=10k Ω U1 = ___ V U2 = ___ V  ___  ___ 

R1=10k Ω, R2=1k Ω U1 = ___ V U2 = ___ V  ___  ___ 
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Qarqet me rezistenca dyshe

Llogarisni ndryshimin e rezistencave R1 dhe R2 në të dyja eksperimentet e 
mësipërme. Llogarisni gjithashtu edhe varësinë mes vlerave të tensionit mbi 
rezistencat R1 dhe R2. Shënoni vlerat e llogaritura në tabelë.  

Si do të reagojë një ndarës tensionesh kur në të lidhet një ngarkesë?  

Në çfarë mënyre ndikon vlera e  rezistencës së ngarkesës tek vlera e tensionit 
që del nga ngarkesa ?  

 

 
 

 Vlera e tensionit në pjesën e pangarkuar të qarkut rritet.

 Vlera e tensionit në pjesën e pangarkuar të qarkut 
zvogëlohet.

 Vlera e tensionit në pjesën e ngarkuar të qarkut nuk 
ndryshon, ndërsa vlera e tensionit në pjesën e 
pangarkuar ulet.

 Në varësi nga vendosja e ngarkesës ulet vlera e 
tensionit në pjesën e ngarkuar të qarkut dhe varësia e 
tensionit ndryshon.

 Pavarësisht nga vendosja e ngarkesës rritet vlera e 
tensionit në pjesën e ngarkuar të qarkut.

 Varësia e vlerës së tensionit qëndron e pandryshuar.

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje! 

 Vlera e rezistencës së ngarkesës së vendosur në qark 
nuk ndikon te vlera e tensionit që del nga qarku.

 Sa  më e vogël të jetë vlera e rezistencës së ngarkesës 
aq me i vogël është tensioni që del nga qarku.

 Sa më e vogël të jetë vlera e rezistencës së ngarkesës 
aq më e lartë është vlera e tensionit që del nga qarku.

Vetëm një 
përgjigje e 
saktë!  
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72



EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Kurba e punës së llampës
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EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Kurba e punës së llampës

Objektivat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të realizojë ndërtimin e qarqeve me qëllim paraqitjen  e kurbës se punës së 
një llampe  

 të paraqesë kurbën e punës së një llampe  
 të parashtrojë se si ndryshon vlera e rezistencës së llampës  
 të paraqesë në mënyrë dinamike kurbën e punës së një llampe. 

  

Udhëzimet 

Deri tani kemi studjuar parimet kryesore të rezistencave, vlera e të cilave mbetet 
konstante, të ashtëquajturat rezistencat ohmike. Nga njohuritë e marra nga kapitujt 
e mëparshëm si dhe nga eksperimentet e zhvilluara, mësuam se tensioni i rrymës 
dhe intensiteti  i saj ndryshojnë në proporcion  të drejtë me njëri-tjetrin, dmth kur 
rritet tensioni rritet edhe intensiteti . 

 I ~ U  

Tensioni i rrymës dhe rezistenca ndryshojnë në proporcion të zhdrejtë me njëri 
tjetrin, dmth kur rritet rezistenca ulet tensioni i rrymës.  

I ~ 1 / R  

Këto dy pohime përmblidhen konkretisht në ligjet e Ohmit: 

 
      

Përvec rezistencave të mësipërme kemi edhe lloje të tjera rezistencash, vlera e 
rezistencës të së cilave ndryshon në varësi të parametrave të jashtëm, por edhe 
nga ndryshimi i temperaturës së tyre. Një lloj rezistence e tillë mund të ketë një 
llampë, rezistenca e së cilës është tepër e vogël kur ajo është në gjendje të ftohtë 
sesa në gjendje të nxehtë. Pikërisht  këtë efekt duam të studiojmë më hollësishëm. 
Ndërkohë që llampës së lidhur në qark i rrisim tensionin matim intensitetin e rrymës 
dhe prej kësaj gjejmë dhe vlerën e rezistencës se llampës. 
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Kurba e punës së një llampe me Oshiloskop

Në eksperimentin 1 të llampës do të ndërtojmë kurbën e punës së saj nëpërmjet 
matjes së vlerave të intensitetit dhe të tensionit në pika të caktuara matjeje. Vlerat e 
matjeve do të vendosen në një tabelë vlerash dhe në grafik.  

Me anë të një oshiloskopi bëhet ndërtimi i kurbës së punës edhe më i thjeshtë.  

Oksiloskopi është një matës tensioni. Në këtë rast ai do të vendoset në atë mënyrë 
që aksi X i ekranit të  oshiloskopit të tregojë tensionin dhe aksi Y të tregojë 
intensitetin. Në ndryshim me matjen manuale të kurbës, këtu ndryshon 
automatikisht vetëm tensioni në llampë, atëherë vendosim një tension të 
njëvlershëm zëvendësues. Kjo mund të përsëritet disa herë me anë të rrotullimit të 
frekuencës. 
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Skema e planit  

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit: 

 

 
 

Në eksperimentin e mëposhtëm do të vëzhgohet se si vepron llampa e 
një rezistence. Pasi të përftohet kurba e punës së llampës do të 
diskutohet më hollësishëm mbi të. Intensiteti i rrymës do të matet indirekt 
me anë të një rezistence matëse. 
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Pjesët përbërëse 

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elemente:  
  

  

Aparaturat 

Aparaturat e mëposhtme me konfiguracionin e tyre përkatës do të përdoren në 
eksperiment: 

 
 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 SO5124-6E Urë e madhe

11 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4123-8P Llampë,15V E10

1 PS4121-2E R 22 Ω

1 PS4121-2N R 100 Ω

Aparaturë Përshkrimi

Kabëlli zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje

Buton regjistrues V =

 

Vendosni spinat e zeza / 
kuqe në vendet e 
përcaktuara dhe shënuara

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje

Buton regjistrues V =

 

Vendosni spinat e zeza / 
kuqe në vendet e 
përcaktuara dhe shënuara
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Përgatitja e eksperimentit 

Përgatitni eksperimentin  në modulin qëndror në radhën e mëposhtme.   

 Ura spinë, fillojnë nga Pad 110  
 Element bashkues elektronik  
 Aparatura matëse dhe kabllo 

Kujdes: Kini kujdes që tensioni të mos jetë më i madh se 15 V. Në fillim të 
matjeve çelësi i potenciometrit duhet të mbahet në pozicionin majtas!   
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat

  

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të ndërtojë kurbën e punës së llampës  
 të masë intensitetin e rrymës me anë të rezistencës matëse  
 të interpretojë një kurbë jolineare 

Vendosni në burimin ushqyes një vlerë të tillë tensioni që në llampë, tensioni të 
fillojë  U1 nga 0 V . Matni tensionin U2 dhe shënoni të dhënat në tabelën e 
mëposhtme Rritni tensionin me vlerat 1 V ,2 V, 3V 4V 5V.  
Kini kujdes që tensioni të mos jetë më i madh se 15 V, pasi mund të djegë 
llampën. 
Vendosni të dhënat në tabelë, bashkë me vlerat e intensitetit të rrymës dhe të 
rezistencës. 

Udhëzim: I = U / R  

Rezistenca matëse ka një vlerë prej 22 Ω, pra vlen: I = U2 / 22 Ω 
 

Rezistenca e llampës është: RLlampe = U1 / I
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U1[V] U2[V] I[mA] R_Lampe[Ohm]
0,00 ---
0,10
0,50
1,00
2,00
3,00
4,00

5,00

0 1 2 3 4 5
U [V]

0

10

20

30

40

50

60

R
 [

O
hm

]

0

20

40

60

80

100

120

140

I 
[m

A
]

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

U
2 

[V
]

82



EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Kurba e punës së llampës

Interpretoni rezultatet e mëposhtme: 

Cili nga pohimet është i saktë? 

 Çfarë konkluzionesh mund të nxirrni nga vëzhgimi i kurbës së punës? 

 

 
 

 Intensiteti i rrymes duhet të matet me matës  rryme të 
veçantë 

 Tensioni i rrymës në pikën ku matet rezistenca nuk na 
tregon asgjë mbi intensitetin e rrymës

 Intensiteti i rrymës nëpërmjet matësit të rezistencës  
është proporcional me tensionin e rrymës në këtë 
rezistence

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë! 

 Me rritjen e tensionit bie intensiteti i rrymës 

 Vlera e rezistencës së llampës nuk është konstante 

 Vlera e rezistencës është më e madhe kur llampa është 
e ftohte sesa e ngrohtë 

 Arsyeja e rritjes së rezistencës së llampës është 
ngrohja e filigramës së llampës

 Vlera e rezistencës është më e vogël kur llampa është e 
ftohtë sesa kur ajo është e ngrohtë

 Arsyeja e zvogëlimit të rezistencës së llampës është 
ngrohja e filigramës së llampës

Janë të sakta 
shumë 
përgjigje! 
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84



EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Kurba e punës së llampës

Skema e planit  

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

 

Pjesët përbërëse  

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë: 

  

  

Në eksperimentin e mëposhtëm do të vëzhgohet se si punon një llampë 
në rolin e një rezistence. Gjithashtu do të matet me oshiloskop dhe do të 
diskutohet mbi kurbën  e punës së llampës . 

  

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 SO5124-6E Urë e madhe

5 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4123-8P Llampë,15V E10

1 PS4121-2E R 22
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Aparaturat  

Aparaturat e mëposhtme me konfiguracionin e tyre përkatës do të përdoren në 
eksperiment: 

  

Përgatitja e eksperimentit 

Përgatitni eksperimentin  në modulin qëndror në radhën e mëposhtme.   

 Ura spinë, fillojnë nga Pad 110  
 Element bashkues elektronik  

Aparaturat  Përshkrimi 

Kanali A Kanali B

Ndjeshmëria 2V/DIV 1V/DIV

Trans. sinjali DC DC

Polariteti norm norm

y-pos 0 0

Zhvend. në kohë 200 msec/DIV  

Modusi X/Y  

Kanali shkarkues -  

Buza shkarkuese -   

Forma e kurbës sinusoidale 

Amplituda 5V 

Fakt. frequenzës x1 

Frequenza 1,5Hz 
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 Aparatura matëse dhe kabllo 
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të paraqesë në grafik kurbën dinamike të punës së një llampë  
 të përdorë në mënyrë funksionale oshiloskopin  
 të interpretojë një kurbë jolineare 

Vendosni  gjeneratorin në funksion në frekuencën 1.5 Hz, 10Volt dhe në llojin e 
frekuencës sinus. Njëkohësisht vendosni amplitudën në maksimum dhe 
frekuencën ne 1.5. Përdoreni  tastin e frekuencës aq shpesh  derisa LED në 
pozicionin x1 të ndriçojë. Me tastin e sinjalit çojeni formën e sinjalit në sinus. 
Kështu ngjyra e  llampës duhet të bëhet ngadalë  e hapur dhe e 
errët.Ndjeshmërinë e oshiloskopit vendoseni në kanalin  A2V/DIV si dhe në 
kanalin B1V/DIV. Zgjidhni te oshiloskopi  pozicionin x/y.  

Kini kujdes që tek një oshiloskop i zakonshëm të dalloni kurbën, pasi shkalla e 
ndriçimit dhe intensiteti i pamjes janë regjistruar në vlera të larta. Në një 
oshiloskop digital koha e zgjatjes është 200ms.  
 
Ndërtoni kurbën e punës së llampës në formën e një diagrami: 
   

 

  

Tastin e frenkuencës çojeni në një vlerë 10 herë më të madhe se e mëparshmja 
dhe vëzhgoni ndryshimin e pamjes së oshiloskopit, në këtë rast ndriçimi dhe 
intensiteti i pamjes duhet të jenë zbehur pak, ndërsa në një oshiloskop digital 
koha e zgjatjes do zvogëlohet në  20 ms.
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Ndërtoni diagramin e kurbës : 
 

  
 
  

Interpretoni rezultatet e mëposhtme. 

Cili sinjal  është vendosur tek aksi X i oshiloskopit? 

Cili sinjal është vendosur te aksi Y i oshiloskopit? 

 
 

 Koha.

 Tensioni në llampë.

 Intensiteti i rrymës, që kalon nëpër llampë.

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë! 

 Një vlerë e tensionit që është proporcional me 
intensitetin e rrymës.

 Vlera e tensionit mbi rezistencën matëse.

 Vlera e tensionit të ndryshueshëm.

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje! 
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Përse pjesa e sipërme  e kthesës së majte (kuadranti i parë) është punktmetrik 
ndaj pjesës së poshtme të kthesës së majtë (kuadranti i tretë)? 

Përse kurba është më e pjerrët në kuadrantin e parë sesa në pjesën tjetër të 
saj? 

Përse kurba është e drejtë në frekuencat e larta dhe përse nuk dallohet ngjitjet 
dhe zbritjet e vlerave? 

 
 

 Kurba e punës së llampës nuk varet nga polariteti dhe 
vlera e dhënë e tensionit.

 Oshiloskopi i pasqyron sinjalet në aksin x dhe y.

 Vlera e tensionit të ndryshueshëm ndryshon simetrikisht 
bashkë me shenjat kështu edhe sinjali është simetrik.

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje! 

 Llampa është akoma e ftohtë, prandaj rezistenca është 
më e vogël, sesa në pjesën tjetër të kurbës.

 Llampa është akoma e ftohtë, prandaj rezistenca është  
më e madhe sesa në pjesën tjetër të kurbës.

 Gjeneratori e krijon këtë formë të kurvës.

 Në pjesën e siperme të kurbës (djathtas), llampa 
ndriçon më shumë, prandaj aty ka edhe temperaturën 
më të lartë dhe kështu edhe rezistencën më të lartë.

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje! 

 Llampa ka gjithmonë një grafik lineal.

 Frekuenca është kaq e lartë saqë temperatura e 
llampës brenda një periode pothuajse nuk ndryshon 
fare.

 Frekuenca është kaq e lartë saqë syri ynë nuk i kap 
ndryshimet.

 Prozesi i ngrohjes / ftohjes së llampës është kaq i vogël, 
saqë ne nuk e kapim dot ndryshimet.
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Aksi y  i oshiloskopit përcakton tensionin në rezistencen R. 
Sa është intensiteti  rrymës në llampë kur tensioni i vendosur është  1 në 
shkallën e grafikut të kurbës? 

 

  

 
 

 1 A, pasi oshiloskopi është vendosur në 1 V.

 afërsisht 45 mA, pasi rezistenca është 22 ohm dhe 
përmes saj kalon rryma 1 V / 45 mA.

 Gjithmonë 200 mA, pasi llampa ka 15 V /3 Watt.

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë! 
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Objektivat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 Të ndërtojë një qark me qëllim matjen dhe ndërtimin e kurbave të  resistorëve 
VDR  

 Të përcaktojë dhe të paraqësë kurbat e resistorëve VDR 

Hyrje 

Një VDR (voltage Dependant Resistor), resistor i varur nga tensioni është një 
rezistencë me tension të ndryshueshëm ose të varur. Ai përbëhet  nga një material 
gjysmëpërçues që në parim paraqitet si një lidhje antiparalele të lidhjes në seri  të  
lidhjeve PN. 

 

Nëse në këtë resistor vendosim një tension konstant të rrymës i cili ndryshon 
vazhdimisht, rryma kështu do të kalojë nga polatiteti, ndërsa tensioni të jetë 
shpërndarë në të gjitha lidhjet e PN-ve. Në rastin e një vlere të ulët të tensionit, 
resistori ka vlera mbi-ohmike dhe nëse vlera e tensionit është e  lartë resistori ka 
vlera nën-ohmike. Për të treguar që kemi të bëjmë me një element ndërtues me 
drejtim të pavarur, (Rezistencë) do të paraqitet me anë të një oshiloskopi vija 
dinamike e kurbës. Në hyrjen X të oshiloskpit do të vendoset resistori me një vlerë 
tensioni të caktuar. Kur vlera e rezistencës të jetë 100 ohm vlera e tensionit do të 
matet dhe do të futet në hyrjen Y të oshiloskopit.  
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Kabëll  

Skema e planit 

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

  

 

Pjesët përbërëse 

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë:  

  

Në eksperimentin e mëposhtëm do të njiheni me funksionimin e 
rezistorëve të varur prej tensionit (VDR) dhe me analizën e kurbës së tyre 
të punës. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 SO5124-6E Urë e madhe

5 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4121-2N R 100

1 PS4122-9B VDR
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Aparaturat 

Aparaturat e mëposhtme me konfiguracionin e tyre përkatës do të përdoren në 
eksperiment:  

  

Përgatitja e eksperimentit 

Përgatitni eksperimentin  në modulin qëndror në radhën e mëposhtme.   

 Ura spinë, fillojnë nga Pad 110  
 Element bashkues elektronik  
 Aparatura matëse dhe kabllo 

  

Aparaturat Përshkrimi

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq 400 mA Hyrje

Buton regjistrues mA =

 

Vendosni spinat e za / kuqe 
në vendet e përcaktuara 
dhe shënuara

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje

Buton regjistrues V =

 

Vendosni spinat e za / kuqe 
në vendet e përcaktuara 
dhe shënuara
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të ndërtojë në mënyrë statike kurbën e resistorit 

 të zbulojë dhe të kuptojë ecurinë e kurbës së tensionit dhe të rrymës 

 të llogarisë vlerën e rezistencës së resistorit dhe të përcaktojë me anë të një 
diagrami varësinë e vlerave të rezistencës nga vlerat e tensionit. 

Matni vlerën e rrymës në varësi të vlerave të tensionit dhe shënoni të dhënat në 
tabelën e mëposhtme. Llogaritni vlerat e rezistencave për çdo vlerë të rrymës 
dhe tensionit dhe shënoni të dhënat në tabelë. 
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Ndërtoni kurbën e punës të rezistencës në diagramën e mësipëre duke përdorur 
të dhënat e tabelës, të përftuara nga matjet e kryera më sipër R=R(U).  

  

Çfarë ju bën përshtypje?  
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 Vlera e tensionit në resistor rritet vazhdimisht derisa 
arrin vlerën e tij maksimale.

 Vlera e tensionit në resistor rritet, përsa kohë nëpër 
qark kalon një vlerë tensioni.

 Rritja e vlerës së tensionit në resistor është konstante.

 Vlera e tensionit në rezistencën e palëvizshme rrritet 
vazhdimisht përsa kohë  nëpër qark kalon një vlerë 
tensioni.

 Vlera e tensionit në rezistencën e palëvizshme fillon të 
rritet kur vlera e tensionit në resistor arrin maksimumin 
e vet.

 Vlera e rezistences së resistorit është më e madhe se 
vlera e rezistencës së rezistencës së palëvizshme, në 
rastin kur vlera e tensionit është 10 V.

 Vlera e resistëncës së resistorit është më e vogël se 
vlera e rezistencës së rezistencës së palëvizshme në 
rastin kur vlera e tensionit është 10 V.

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje?  
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KabëllSkema e planit 

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit: 

 

Pjesët përbërëse 

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë: 

  

  

 
 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 SO5124-6E Urë e madhe

7 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4121-2N R 100

1 PS4122-9B VDR
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Aparaturat 

Aparaturat e mëposhtme me konfiguracionin e përshtatshëm do të përdoren në 
eksperimentin në vijim: 

  

Përgatitni eksperimentin  në modulin qëndror në radhën e mëposhtme.   

 Ura spinë, fillojnë nga Pad 110  
 Element bashkues elektronik  
 Aparatura matëse dhe kabllo 

Aparaturat Përshkrimi 

Kanali A
Kanali 
B

Ndjeshmëria 2V/DIV 2V/DIV

Transmetuesi DC DC

Polimi norm norm

y-pos 0 0

Zhvend. në kohë 200 ľsec/DIV  

Modusi X/Y 

Kanali shkarkues -  

Buza 
shkarkuese

-  

Forma e kurvës sinus 

Amplituda 10 V 

Fakt. frequenzës x100 

Frequenza 25Hz 
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të ndërtojë kurbën e punës së një resistori me anë të një oshiloskopi  
 të intërpretojë kurbën e punës së resistorit 

Vendoseni gjeneratorin funksionues në një frekuencë prej 250Hz, 10 V dhe llojin 
e frekuencës në sinus. Gjithashtu çojeni amplitudën në maksimum dhe 
frekuencën në nënvijën me vlere 6. Përdoreni butonin përzgjedhës së 
frekuencës deri sa LED të ndriçojë në pozicionin x100. Me butonin 
sinjalformues vendosni formën e sinjalit në sinus. 

Për të caktuar  ndjeshmërinë ë oshiloskopit  vendosni për kanalin A dhe B 
2V/DIV. Përzgjidhni në oshilosop pozicionin x/y. 
 
Ndërtoni kurbën në diagramin e mëposhtëm:   
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Çfarë konkluzionësh mund të arrini pasi keni ndërtuar kurbën e punës?  

Si mendoni ju çfarë lloj përdorimi mund të gjejë resistori VDR në praktikë?  

 

 
 

 Kurba e punës tregon një vlerë të caktuar tensioni në 
rezistencën e palëvizshme, e cila varet nga vlera 
tensionit në qark.

 Kurba e punës tregon një vlerë të caktuar të tensionit në 
rezistencën e palëvizshme, e cila varet nga vlera e 
tensionit në resistor.

 Vlera e tensionit në rezistencën e palëvizshme si dhe 
vlera e rrymës janë të kufizuara.

 Vlera e resistëncës në rezistencen e palëvizshme është 
më e madhe sesa vlera e rezistencës në resistor (VDR).

 Vlera e rezistencës në rezistencën e palëvizshme është 
më e vogël sesa vlera e rezistencës në resistor (VDR).

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje 

 Resitori (VDR) mund të përdoret me qëllim kufizimin e 
vlerave të larta  të tensionit në një qark.

 Resistori (VDR) është një rezistencë dyshe ose ndarës 
tensioni.

 Resistori (VDR) mund të përdoret për të mbrojtur 
elementë të ndryshëm elektromekanike nga vlerat e 
larta të tensionit.

 Resistori (VDR) mund të përdoret për të kufizuar vlerën 
e rrymës elektrike në një qark.

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje 
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Rezistencat me koeficent negativ të temperaturës NTC

Objektivat 

Pasi të kryejë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të ndërtojë qarkun sipas udhëzimeve të këtij eksperimenti  
 të studjojë rezistencat me koeficent nëgativ temperature  
 të parashtrojë përdorimet e ndryshme të  rezistencave NTC në praktikë 

Udhëzime 

Rezistencat  NTC (rezistenca me koefiçent nëgativ të temperaturës) janë 
gjysëmpërçues të përbërë prej polikristalesh miksoxykeramide, të cilat shërbejnë 
për matjen e temperaturës. Në materialet gjysëmpërçues rritet numri i konsumuesve 
të lirë kështu që me rritjen e temperaturës ulet vlera e resistencës elektrike. Ky 
quhet ndryshe përçues i nxehtë.Në rastin kur nisemi nga temperatura e ambjentit 
(temperature e dhomës) koefiçenti nëgativ i temperaturës tregon vlera në -3%deri 
në -5%për cdo gradë. Temperatura tipike jepet në segmentin midis -60 gradë deri 
në + 200 gradë. Varësia e temperaturës jepet me anë të barazimit të mëposhtëm. 

 

Temperatura referuese / fillestare dhe konstantja e varur e materialit mund të 
merren nga të dhënat e mësipërme. Temperaturat duhet të kthehen në njësinë 
matëse kelvin, për të cilën përdorim formulën e barazimit. 

Rezistencat NTC kanë një ndjeshmëri më të madhe se termometrat e rezistencave 
metalike. Fusha e përdorimit është e gjerë ku përfshihen të gjitha llojet e matjeve të 
njohura. E meta e këtyre rezistencave është se pas disa përdorimesh ecuria e 
rezistencës nuk është më lineare por eksponenciale, gjë që kërkon kthimin e saj në 
lineare. 

Tabela e mëposhtme tregon si shembull vlerat elementare të një rezistence NTC 
me një temperaturë referuese prej T0 = 25°C dhe një rezistencë prej R25 = 5 k 

 
 

T : Temperatura në K (Kelvin) 

T0 : Temperatura referuese/ fillestare

B : konstantja e varur e materialit 
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Tabela 1: Vlerat elementare të një rezistence NTC . (R25 = 5k)  

Në grafikun e mëposhtëm tregohet një kurbë përkatëse (e kuqe bashkë) bashkë me 
kurben e një rezistence të dhënë, e cila ka një vlerë lidhëse prej 10 k (kurba ngjyrë 
blu). 

 
 
 

Temperaturë 
në °C 

0 20 25 40 60 80 100 120 

Vlera 
elementare 

në Ohm 
16325 6245 5000 2663 1244 627,5 339 194,7 
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Skema e planit 

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

 

Pjesët përbërëse 

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë: 

   

   

Në eksperimentin e mëposhtëm do të studjojmë sjelljen e rezistencave 
NTC. Për ketë do të ndërtojme edhe kurbën statike të një rezistence NTC 
si dhe do të diskutojmë mbi përdorimet e mundshme të kësaj rezistence. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 SO5124-6E Urë e madhe

5 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4121-2N r 100

1 PS4122-9G NTC
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Aparaturat 

Aparaturat e mëposhtme me konfiguracionin e tyre përkatës do të përdoren në 
eksperiment:  

  

Përgatitja e eksperimentit 

Përgatitni eksperimentin  në modulin qëndror në radhën e mëposhtme.   

 Ura spinë, fillojnë nga Pad 110  
 Element bashkues elektronik  
 Aparatura matëse dhe kabllo 

  

Aparaturat Përshkrimi 

Kanali A Kanali B

Ndjeshmëria
500 
mV/DIV

200 
mV/DIV

Trans. sinjali DC DC

Polimi norm norm

y-pos 0 0

Zhvend. në 
kohë

200 ľsec/DIV  

Modusi X/Y  

Kanali 
shkarkues

-  

Buza 
shkarkuese

-  

Forma e kurvës sinus 

Amplituda 1V 

Fakt. frequenzës x100 

Frequenza 25Hz 
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të tregoje në oshiloskop  kurbën e punës së një rezistence NTC.  
 të kuptojë dinamikën e punës së  kësaj rezistence me anë të kurbës së saj të 

punës  
 të intërpretojë ndryshimin dinamik të kurbës së punës në një lloj rezistence 

NTC 

  

Për të caktuar  ndjeshmërinë ë oshiloskopit  vendosni për kanalin A dhe B 
2V/DIV. Përzgjidhni në oshilosop pozicionin x/y. 

Vendoseni gjeneratorin funksionues në një frekuencë prej 250Hz, 1 V dhe llojin 
e frekuencës në sinus. Gjithashtu çojeni amplitudën në maksimum dhe 
frekuencën në nënvijën me vlere 6. Përdoreni butonin e frekuencës deri sa LED 
të ndriçojë në pozicionin x100. Me butonin sinjalformues vendosni formën e 
sinjalit në sinus. 

Ndërtoni kurbën në diagramin e mëposhtëm:   
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Llogaritni vlerën e rezistencës NTC: Merrni vlerën më të lartë të tensionit që del 
nga rezistenca . Nga vlera e matur maksimale e tensionit dhe nga vlera e dhënë 
maksimale e rrymës llogarisni vlerën e rezistencës.   

  

Sa është vlera  e intensitetit  të rrymës nëpër rezistencë dhe NTC nëse në 
rezistencën matëse kalon një tension prej 1 V? 

Sa është vlera e intensitetit të rrymës në rezistencën matëse në krahasim me 
atë në rezistencën -NTC? 

 

Prekni me kujdes NTC-në me një fije të nxehtë metali dhe vëzhgoni kurbën e 
punës në oshiloskop. Vendosni të dhënat e përftuara nga figura në diagramën e 
mëposhtme: 

  

 200 mA

 10 mA

 50 mA

Vetëm një 
përgjigje e 
saktë! 

 E njëjtë

 Më e vogël.

 Ndryshon komplet nga varësia e rezistencës NTC.

Vetëm një 
përgjigje e 
saktë! 
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Pasi e keni prekur NTC-në me fijen e nxehtë të metalit ndryshon rritja e kurbës 
në oshiloskop. Ajo rritet me vlera me të larta. Çfarë do të thotë kjo? 

Çfarë vëreni ju kur në gjeneratorin funksionues vendosim një vlerë maksimale të 
tensionit? 

 

 
 

 Vlera e rezistencës së NTC-së rritet me rritjen e 
temperaturës.

 Vlera e rezistencës së NTC-së zvogëlohet me rritjen e 
temperaturës.

 Vlera e intensitetit të rrymës në rezistencën matëse 
rritet.

 Vlera e intensitetit të rrymës në rezistencën matëse 
rritet sepse rritet vlera maksimale e tensionit.

 Vlera e intensitetit të rrymës në rezistencën matëse 
rritet sepse vlera e tensionit në NTC ulet.

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje! 

 Vërehet një rritje e kurbës pasi NTC-ja nxehet dhe 
kështu merr vlera nën-ohmike.

 Nuk vërehet një ndryshim në rritjen e kurbës. Vlera e 
rezistencës së NTC-së mbetet konstante.

 Vërehet një rritje e kurbës pasi është rritur vlera 
maksimale e tensionit.

 Rendimenti i punës që kërkohet nga rezistenca NTC 
është kaq i madh, saqë temperatura e saj rritet.
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Objektivat 

Pasi të kryejë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të ndërtojë një detektor nxehtësie me ndihmën e përcjellësi të ftohtë 

Udhëzime 

Një përçues i ftohtë është një rezistencë, vlera e rezistencës të së cilës rritet me 
rritjen e temperaturës (koefiçenti pozitiv i temperaturës, PTC). 
Në formën e një rezistence metalike e gjejmë atë prej platini ose nikeli. Ajo ka një 
koefiçent pozitiv temperature, pra me rritjen e temperaturës rritet dhe vlera e 
rezistencës (në përçuesin e ftohtë). Kurba e punës së rezistencës është lineare. 
Grafiku i mëposhtëm tregon kurbën e punës së një rezistence platini dhe nikeli në 
varësi me temperaturën. 
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Për rezistencat prej platini nikeli ose bakri mund të vendosim një koefiçent konstant 
të riprodhueshëm temperature. Kështu mund matim temperaturat e një radhe 
rezistencash të lidhura në qark. Këtu mund të bëhen matje preçise në një gamë 
midis -220 gradë dhe 850 gradë. Rezistencat me termometra platini gjejnë përdorim 
kryesisht në kryerjen e matjeve teknike. Ato shquhen për një saktësi të lartë në 
matjet e kryera, madje në aparate të tilla në rastet e matjeve shume të kujdesshme 
arrijmë vlerën e saktësise prej ą0,01 K. 

Në praktikën e teknikës matëse preferohen të përdoren rezistencat  matëse prej 
platini, pasi ato gjejnë përdorim në matjet preçise. Resistencat matëse prej nikeli 
gjejnë përdorim dhe luajnë një rol të rëndësishëm në matjet që kryhen në një gamë 
të ulët temperature për shkak të koefiçentit të lartë të temperaturës së tyre. 
Rezistencat matëse prej bakri përdoren në raste të vecanta të matjeve speciale të 
temperaturës . Përdorim praktik kjo lloj rezistence gjen në matjet e temperaturës të 
kryera në makineritë elektrike me bobina. Në ketë rast bobina do të shërbejë si 
rezistencë matëse. 
Rezistencat matëse më të njohura edhe në rangun ndërkombëtar janë ato prej 
platini, ku vlerat elektrike janë të standartizuara ndërsa format e ndërtimit janë të 
shumëllojshme. Në termometrin e rezistencës është përcaktuar radha e vlerave 
kryesore matëse, të cilat përmbledhin varësinë midis temperaturës dhe vlerave të 
rezistencës së një rezistence të caktuar të lidhur në qark. 
Kjo zhvillohet në DIN 43760 ku është përcaktuar vlera fillestare e rezistencës 
matëse e cila është 0 °C për 100. Shkalla e lejuar e gabimit është ą0,1 . 
Rezistencat e platinit quhen ndryshe  Pt_100 , emërtim i marrë nga normat e 
vlerave që kjo rezistencë zotëron. 

PTC si element mbrojtës 

PTC mund të përdoren si mbrojtës në rast mbingarkese të qarkut. Nëse një element 
i qarkut do të nxehet nga mbingarkesa atëhere PTC do ta ndalojë rrymën në këtë 
element. Në këtë rast PTC do të ngrohet vetë ose do të ngrohë lidhjet e jashtme  
me të nëpërmjet intensitetit të lartë të rrymës. Në të dy rastet PTC do të bëhet mbi-
ohmike dhe do ta reduktoje intensitetin e rrymës gati në zero. 
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Skema e planit 

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit: 

 

 
 

Në eksperimentin e mëposhtëm do të matet vlera e rezistencës së një 
rezistence PTC në rastin e temperaturës së dhomës. Gjithashtu do të 
vërtetohet që PTC-ja mund të ndalojë vlera të larta intenstetit të rrymës 
kur ajo të marrë vlera mbi-ohmike. 
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Pjesët përbërëse 

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë:  
  

  

Aparaturat 

Aparaturat e mëposhtme me konfiguracionin e tyre përkatës do të përdoren në 
eksperiment:  

  

 
 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

4 SO5124-6E Urë e madhe

17 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4123-7T Rele

1 PS4123-8P Llampë,15V E10

1 PS4122-9C PTC

Aparaturat Përshkrimi

Kabëlli zi Masë

Kabëll i kuq 400 mA Hyrje

Buton regjistrues mA =

 

Vendosni spinat e za / kuqe 
në vendet e përcaktuara 
dhe shënuara

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje

Buton regjistrues V =

 

Vendosni spinat e za / kuqe 
në vendet e përcaktuara 
dhe shënuara

123



EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Rezistencat me koeficent pozitiv të temperaturës PTC

Përgatitja e eksperimentit 

Përgatitni eksperimentin  në modulin qëndror në radhën e mëposhtme:  

 Ura spinë, fillojnë nga Pad 110  
 Element bashkues elektronik  
 Aparatura matëse dhe kabllo 
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

 Ndërtoni qarkun e një treguesi nxehtësie me një rezistence PTC  
 Paraqitni sjelljen e rezistencës së një rezistence-PTC në rastet kur  

temperatura rritet  

  

Vendosni në qarkun e mëposhtëm një vlerë të tillë tensioni ushqyes që të lejojë 
hapjen e qarkut dhe ndezjen e llampës. Matni intensitetin e rrymës dhe tensionin 
gjithashtu llogaritni rezistencën e ftohtë të PTC-së.  

Prekeni rezistencën PTC me një objekt të nxehtë (me një fije të nxehtë metalike) 
derisa qarku të mbyllet dhe llampa të fiket. Vëreni se si ndryshojnë vlerat e 
tensionit dhe të intensitetit të rrymës në aparatet matëse dhe llogarisni 
rezistencën e ngrohtë të PTC-së. 

Kujdes mos e ngrohni rezistencën me një flakë të zakonshme pasi kështu do të 
dëmtoni elementët përbërës të qarkut. 

Përse do të ishte i përdorshëm një qark me një rezistencë PTC? 

Gjatë prekjes me fijen e nxehtë të metalit arrijmë të vërejmë: 

 

 
 

 Ky lloj qarku mund të përdorej si qark  me temperaturë 
të ndërvarur.

 Qarku mund të përdorej si element ngrohës.

 Qarku mund të përdorej si element komandues i një 
aparature ftohëse. 

 Qarku mund të përdorej si element komandues i një 
aparature ftohëse.

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje 

 Vlera e Intensitetit të  rrymës dhe e  tensionit rritet.

 Vlera e intensitetit të rrymës ulet.

 Vlera e intensitetit të rrymës dhe e tensionit mbeten 
konstante.
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127



EloTrain Teknika e rrymës së vazhdueshme 
Rezistenca që varen nga drita LDR
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Objektivat 

Pasi të kryejë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të dallojë gjëndjen e dritës dhe errësirës tek një LDR.  
 të ndërtojë kurbën e dritës me ndihmën e një LDR-je. 

Objektivat 

Rezistencat të cilat e ndryshojnë vlerën e tyre në varësi me fuqinë e dritës quhen 
fotorezistenca. Fotorezistenca është një element pasiv optielektrik, i cili shkurtimisht 
quhet LDR (Light Dependant Resistor, resistor i varur nga drita). Veprimi i 
fotorezistencave ka të bëjë me elementin fotoelektrik të brendshëm. Kështu energjia 
vepruese e dritës (fotonet ) lëshojnë në gjysmëpërçues valencelektronet e lira nga 
rrjeta lidhëse e saj. Numri i elektroneve të lira të ngarkuara është aq i madh sa e 
madhe është edhe fuqia e ndriçimit. Me rritjen e fuqisë së ndriçimit ulet vlera e 
rezistencës elektrike. 
Për ndërtimin e fotorezistencave përdoren kristale mikse me bazë kalciumsulfidin 
(CdS) dhe bleisulfidin (PbS). Duke qënë se vlera e fotorezistencës ulet për shkak të 
ndriçimit, duhet të kemi parasysh në një gjendje drite të mos e ngarkojmë atë me 
një vlerë të lartë intensiteti të rrymës, pasi ajo kështu do të shkatërrohej. Një 
problem në përdorimin e këtyre rezistencave është inercia e tyre e madhe e cila në 
gjendje dritë  bie dhe qëndron normalisht disa milisekonda. Për këtë arsye në qarqet 
me rezistenca LDR bëhen matje me frekuenca deri në 100 Hz. 

Në të dhënat mbi fotorezistencat hyjnë:  

 Vlera e rezistencës në errësirë R0 (vlera e rezistencës në një minute pas një 
errësire të  plotë): Formula: R0 = 106 ... 108 W, 

 Vlera e rezistencës në dritë RH e matur në një fuqi ndriçimi E= 1000 Lux , 
Koha në përdorim  ( deri në disa milisekonda), E = 1000 Lux; Formula: RH = 
102 ... 104 W, 

 Koha në përdorim  ( deri në disa milisekonda), 

 Gjatësia e valës së ndjeshmërisë maksimale, 

 koefiçenti i temperaturës. 

 
 

Fotorezistencat janë elementë elektronikë pasivë, varësia e të cilave nga 
drita ndikon në efektin fotoelektronik.
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KabëllSkema e planit 

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit: 

 

Pjesët përbërëse 

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë:   

  

  

  

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 SO5124-6E Urë e madhe

11 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4123-8P Llampë,15V E10

1 PS4121-2N R 100

2 PS4121-2S R 220

1 PS4121-4A R 47k

1 PS4123-5L LDR

1 PS4123-5B LED e kuqe

1 PS4123-1C NPN BC 547
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Aparaturat 

Aparaturat e mëposhtme me konfiguracionin e tyre përkatës do të përdoren në 
eksperiment:  

  

  

Përgatitja e eksperimentit 

Përgatitni eksperimentin  në modulin qëndror në radhën e mëposhtme.   

 Ura spinë, fillojnë nga Pad 110  
 Element bashkues elektronik  
 Aparatura matëse dhe kabllo

Aparaturat Përshkrimi

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje

Buton regjistrues Ohm

 

Vendosni spinat e za / kuqe 
në vendet e përcaktuara 
dhe shënuara
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të përcaktojë vlerën  e rezistencës në dritë dhe errësirë së një LDR-je  
 të  ndërtojë valën e dritës me anë të një rezistence -LDR 

Përgatitni një shirit kartoni (1-2 cm i gjerë) me të cilin mbuloni pjesërisht 
rezistencën-LDR. Sa më shumë ta mbuloni LDR-në aq më pak dritë do të bjerë 
në të dmth aq më vogël është fuqia e dritës . Vëreni sesi ky reduktim I fuqisë së 
dritës ndikon të vlera e tensionit dhe intensitetit të rrymës. Çfarë konkluzionesh 
mund të nxirrni nga vërejtjet tuaja gjatë eksperimentit? 

 

Errësoni fotorezistencën tërësisht duke u siguruar që asnjë rreze drite tëmos 
bjerë  mbi të. Matni me Ohmmetër vlerën e rezistencës së LDR-së në errësirë. 
 
Rerrësirë = ______________________ Ω  

Ndriçoni LDR-në me një llampë. Vëreni sesi ndryshon vlera e rezistencës kur 
llampa e ndriçon atë pjesërisht dhe tërësisht. Matni me ohmmetër vlerën e 
rezistencës së LDR-së në  dritë.  
 
Rdritë = ______________________  Ω 

 
 

 Vlera e intensitetit të rrymës nëpër LDR rritet sa më 
shumë e mbulojmë LDR-në.

 Vlera e intensitetit të rrymës nëpër LDR ulet sa më 
shumë e mbulojmë LDR-në.

 Vlera e tensionit në LDR ulet sa më shumë e mbulojmë 
LDR-në.

 Vlera e tensionit në LDR rritet sa më shumë e mbulojmë 
LDR-në.

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje. 
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Si mendoni ku mund të gjejë përdorim në praktikë një rezistencë e tillë? 

 

 
 

 Qarku mund të përdorej si një qark me ndjeshmëri drite.

 Qarku mund të përdorej si sistem elektronik optik (p.sh. 
në një derë treni).

 Qarku mund të përdorej si përforcues ndriçimi.

 Qarku mund të përdorej si burim drite.

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje. 
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Skema e planit 

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

 

Pjesët përbërëse 

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë: 

  

 
 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

4 SO5124-6E Urë e madhe

23 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4123-8P Llampë,15V E10

1 PS4121-2N R 100

2 PS4121-2S R 220

1 PS4121-4A R 47k

1 PS4123-5L LDR

1 PS4123-5B LED e kuqe

1 PS4123-1C NPN BC 547
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Përgatitja e eksperimentit

Përgatitni eksperimentin  në modulin qëndror në radhën e mëposhtme.   

 Ura spinë, fillojnë nga Pad 110  
 Element bashkues elektronik  
 Aparatura matëse dhe kabulla 
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të lidhe një LDR në një qark  
 të njohe funksionin ndërtues të një sistemi elektronik optik  
 të përdorë një transitor si çelës 

Vendoseni fuqinë e dritës në atë vlerë që transistori të ndizet. Ndërprisni rrezet e 
dritës që bien në LDR në mënyrë që të kontrolloni nëse transistori ndizet dhe 
dioda e dritës fiket. Drita e ambjentit e ndicon LDR-në po aq sa llampa dhe 
mund ta fikë sinjalin. Vlera e përafërt e rezistencës, në të cilën transistori ndizet 
dhe rezistenca mund të ndryshoje, është duke filluar nga 47 ohm. 

Mbuloni fotorezistencën me një karton të trashë ose me dorën tuaj. Përsëritni 
veprimin disa herë. Cili nga pohimet është i saktë? 

Zëvendesoni vlerën e rezistences prej 47 ohm me vleren prej 22 ohm. Si reagon 
qarku nga mbulimi i LDR-së? 

 
 

 LED ndriçohet vetëm kur LDR është e mbuluar 
tërësisht.

 LED ndriçohet edhe kur LDR është e mbuluar 
pjeserisht.

 LDR reagon relativisht shpejt ndaj ndryshimeve të 
dritës.

 LDR reagon shumë ngadalë ndaj ndryshimeve të dritës.

 LDR është shumë i ndjeshëm.

 LDR mund të përdoret si çelës me ndjeshmëri dritë.

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje. 

 LDR është i ndjeshem dhe LED ndriçohet menjëherë 
sapo mbulohet pak LDR-ja.

 LDR nuk është i ndjeshëm dhe LED ndriçohet vetëm 
kur LDR-ja mbulohet tërësisht.

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë! 
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Çfarë konkuzionesh mund të nxirrni nga vërejtjet tuaja? 

Si mund të influencohet në funksionimin një sistemi elektronik optik? 

 

  

Përdorimi në praktikë 

Rezistencat e varura nga drita gjejnë përdorim në praktikë në sistemet elektronike 
optike dhe në materialet elektrike të ndriçimit, në të cilat drita luan rolin e çelësit. Ajo 
e vendos kontaktin e qarkut kur kalohet një vlerë e caktuar e dritës . 

 
 

 Rezistenca mund të përdoret për të rregulluar 
ndjeshmërinë e LDR-së.

 Rezistenca mund të përdoret për të rregulluar 
ndjeshmërinë e qarkut.

 Rezistenca mund të përdoret për të rregulluar punën e 
përfocuesit në qark.

 Kur rritet fuqia e dritës në LDR atëhere ulet vlera e 
rezistencës.

 Kur rritet fuqia e dritës në LDR atëhere rritet vlera e 
rezistencës.

Janë të 
mundura 
shumë 
përgjigje. 

 Me një dritë të fortë ambjenti

 Me një temperature të lartë ambjenti

 Me një dritë të dobët ambjenti

Vetëm një 
përgjigje 
është e saktë! 
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Objektivat 

Pasi të kryejë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të ngarkojë dhe të ç'ngarkojë një kondensator  
 të masë kohën e ngarkimit dhe ç'ngarkimit të rrymës 

  

Udhëzimet 

Kondesatorët janë rregullatorë në të cilët ruhet ngarkesa elektrike. Një kondensator 
në themel të ndërtimit të tij ka dy pllaka metali në të cilat vendosen elektrodat e 
kondensatorit. Nëpërmjet ndarjes së ngarkesës krijohet një diferencë potenciale 
elektrike, (tensioni) U midis dy elektrodave. Grafiku i mëposhtëm ju paraqet një 
shembull të një kondesatori me pllaka në të cilin vërejmë pllakën A dhe largësinë 
ndërmjet pllakave të shënuar me d. Këto të dyja e mbajnë ngarkesën të shënuar me 
Q. Nëpërmjet ndarjes së pllakave krijohet midis tyre një fushë elektrike. (këtu nuk 
është paraqitur).  

  

 

  

  

  

Midis pllakave vendoset një material izolues i quajtur Dielektrikum (nuk paraqitet në 
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grafikun e mësipërm). Midis ngarkesës dhe tensionit vendoset një lidhje lineare e 
paraqitur në barazimin e mëposhtëm: 

 

Madhësia C njihet si kapaciteti i kondensatorit, me njësi matëse Farad(F). Sa më i 
madh të jetë  kapaciteti i kondensatorit aq më e madhe është vlera e ngarkesës së 
kërkuar në mënyrë që të krijohet një vlerë e caktuar tensioni ndërmjet elektrodave. 
Për të bërë një analogji mund të marrim si shembull një pishinë, ku kapaciteti i 
sipërfaqes së saj përcakton edhe sasinë e ngarkesës, në këtë rast ujin, që mund të 
mbajë derisa të arrije pikën- vijën maksimale të mbushjes. Sa më e madhe të jetë 
sipërfaqja e saj aq më shumë ujë ajo mund të mbajë për të arritur një pikë të caktuar 
të mbushjes. 

Kapaciteti i një kondensatori mund të shikohet si një konstante që varet nga ndërtimi 
gjeometrik dhe dioelektrikumi i përdorur. Për një kondesator me pllaka vlen 
barazimi: 

 

Konstantja elektrike  0 ka një vlerë prej 8.8542·10-12 AS/Vm, r konstantja elektrike, 
A Sipërfaqja e një pllake dhe d largësia ndërmjet pllakave. 

Nëse do e vendosim kondensatorin mbi një rezistencë të ngarkuar R me një vlerë 
tensioni U atëherë ai ngarkohet me këtë vlerë tensioni. Dimë që vlera e tensionit të 
kondensatorit fillon me një vlerë 0V dhe rritet me vlerën përfundimtare U( 100%). Në 
grafikun e mëposhtëm  në të majtë na paraqitet kurba e ngarkesës së një 
kondensatori. Nëse do ta largonim kondensatorin prej burimit të tensionit dhe ta 
mbyllnim ai do të filloje të çngarkohet ,e paraqitur edhe në grafikun e mëposhtëm  
në të djathtë. 
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Siç vërehet dhe nga grafiku ngarkimi dhe ç'ngarkimi me rrymë bëhet në drejtime të 
ndryshme. Shpejtësia e ngarkimit të një kondensatori varet nga kapaciteti i tij dhe 
vlera e pararezistencës R e karakterizuar nga konstantja e kohës T = R·C. Pasi 
kolon këtë kohë kondensatori ka arritur 63% të vlerës së tensionit dhe kur 
ç'ngarkohet ai ka humbur 63% të vlerës fillestare të tensionit. Nëse kondensatori 
është ngarkuar plotësisht dhe nuk kalon me rrymë atëherë ai e ruan atë dhe  
vazhdon me ruajtjen e  rrymës  së  përftuar.  

Nëse pas ngarkimit të kondensatorit bëjmë shkëputjen e tij me burimin pa e mbyllur 
qarkun , kondensatori e ruan ngarkesën dhe bashkë me të teorikisht  në një kohe pa 
limit edhe vlerën e tensionit. 

Në praktikë 

Në praktikë kondensatorët hasen si ruajtës ngarkese tek orët e dorës që´punojnë 
me rreze dielli, ose tek dritat e disa llojeve biçikletash. 
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Skema e planit 

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

 
 

KabëllNë eksperimentin e mëposhtëm do të verejme ngarkimin e një 
kondensatori në të cilin do të kontrollohen vlerat e tensionit dhe të 
intensitetit të rrymës. 
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Pjesët përbërëse 

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë: 

Aparaturat 

Aparaturat e mëposhtme me konfiguracionin e tyre përkatës do të përdoren në 
eksperiment:  

  

 
 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 SO5124-6E Urë e madhe

11 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4123-7B Tastë

1 PS4121-3Q R 10k

1 PS4121-3U R 22k

1 PS4121-4A R 47k

1 PS4121-4E R 100k

1 PS4121-4S R 1M

1 PS4122-4G C 100ľ

1 PS4122-4J C 470ľ

1 PS4123-5B LED e kuqe

Aparaturat Përshkrimi

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje

Buton regjistrues V = 

 Auto/Man Manuale

 

Vendosni spinat e za / kuqe 
në vendet e përcaktuara 
dhe shënuara
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Përgatitja e eksperimentit 

Përgatitni eksperimentin  në modulin qëndror në radhën e mëposhtme.   

 Ura spinë, fillojnë nga Pad 110  
 Element bashkues elektronik  
 Aparatura matëse dhe kabllo 
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë:  

 të gjykojë mbi vlerat e intenstetit dhe tensionit të rrymës në një kondensator  
 të llogarisë kapacitetin e kondensatorit 

Vendoseni një vlerë maksimale tensioni ushqyes gati 30 V. Nëpërmjet butonit 
mund të ngarkoni kondensatorin, i cili ngarkohet për sa kohë që është i hapur. 
Më pas intensiteti i lartë e bën LED të ndriçojë. Ai fiket kur kondensatori të jetë 
ngarkuar plotësisht. Matni vlerat e tensionit maksimal dhe shënoni të dhënat në  
barazimit e mëposhtëm. 
 
Tensioni maksimal U = ______________________ V. 
U1/2 = ______________________ V 
Llogaritni tensionin përkatës U1/2 me 63% të tensionit maksimal.  

Llogarisni kohën që i duhet kondensatorit që të ngarkoje 63% të vlerës së 
tensionit maksimal. Kini kujdes që aparati matës të mbahet në mënyrë manuale 
në zonën e matjes deri në 100V. Filloni të matni kohën e ngarkimit duke lëshuar 
butonin. Përfundoni matjen kur tensioni të arrijë në vlerën e dëshiruar. Vendosni 
të dhënat mbi kohën e ngarkimit  në tabelën e mëposhtme. Llogaritni kapacitetin 
e kondensatorit sipas formulës 63%/R=C. Përsëritni eksperimentin për vlera të 
ndryshme të rezistencës. 

 
 
 

Rezistenca R Koha t[sec] C [ľF] 

10  kΩ t = ________ sec C = ________ ľF

22  kΩ t = ________ sec C = ________ ľF

47  kΩ t = ________ sec C = ________ ľF

100 kΩ t = ________ sec C = ________ ľF

1   MΩ t = ________ sec C = ________ ľF
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Zëvendësoni kondensatorin 470ľF me kondesatorin 100 ľF dhe përsëritni  
eksperimentin e mësipërm.  

 
  

  

Çfarë ecurie ka vlera e tensionit në kondensator pas vendosjes së një vlere 
konstante tensioni? 

 
 

Rezistenca R Koha t[sec] C [ľF] 

10k Ohm t = ________ sec C = ________ ľF

22 kOhm t = ________ sec C = ________ ľF

47 kOhm t = ________ sec C = ________ ľF

100 kOhm t = ________ sec C = ________ ľF

1MOhm t = ________ sec C = ________ ľF

 Vlera e tensionit merr një vlerë prej 30 V dhe e ruan atë.

 Vlera e tensionit rritet në mënyrë lineare në një vlëre 
prej 30 V dhe e ruan këtë vlerë.

 Ajo rritet në formën e gërmës e me një vlerë tensioni 
30V dhe e ruan atë.

 Ajo rritet në formën e gërmës e me një vlerë tensioni 
prej 30 V dhe  më pas e humb përsëri  duke marrë 
sërish vlerën 0.

Nur eine 
Antwort ist 
richtig! 
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Pse zgjat më shumë shkarkimi i kondensatorit kur vlera e rezistencës është me 
e madhe? 

Si ndryshon koha e shkarkimit kur (63%) e vlerës së tensionit përgjysmohet? 

Nëse do të kishim një vlerë të rezistencës prej 1kOhm dhe kondensatorin me 
vlerë kapaciteti prej 1ľF si do të ndryshonin të dhënat e eksperimentit të 
mësipërm? 

 

 
 

 Përmes një vlere të lartë të rezistencës kalojnë më 
shumë ngarkues nëpër rezistencë dhe kështu shkarkimi 
zgjat më shumë.

 Përmes aftësisë së vogël përçuese të rezistencës 
kalojnë më shumë ngarkues rezistence dhe kështu 
shkarkimi zgjat më shumë.

 Përmes vlerës së lartë të rezistencës do të kalojnë më 
pak ngarkues në kondensator dhe shkarkimi do të 
zgjasë më gjatë.

 Përmes vlerës së lartë të rezistencës kondensatori 
mund të ruajë më shumë ngarkues dhe kështu 
shkarkimi zgjat më shumë.

 Koha e shkarkimit përgjysmohet.

 Koha e shkarkimit dyfishohet.

 Koha e shkarkimit qëndron konstante.

 Eksperimenti do të kishte të njëjtën ecuri dhe vlera si 
më parë.

 Eksperimenti nuk do mund të zhvillohej pasi zgjatje 
kohësh kaq të vogla nuk mund të maten për mungesë 
të dhënash.

 Eksperimenti do të zgjaste më gjatë por do të zhvillohej 
si më parë.

 Për të matur kohën mund të përdorim një oshiloskop.
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Objektivat 

Pasi të kryejë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë:  

 të shpjegojë funksionimin në një Relais (qarku elektromagnetik)  
 të ndërtojë një qark të thjështë elektromagnetik.  
 të krahasojë funksionimin me tekniken digitale të zbatuar 

Udhëzimet 

Relais janë qarqe të ngarkuara me rrymë. Ata përdoren zakonisht me qëllim 
përftimin e vlerave të larta të intensitetit prej vlerave të vogla të tensionit rezervë. 
Janë të dhënë si hapës dhe mbyllës. Në këtë rast jepet edhe përshkrimi se në 
çgjendje është rrjeti i rrymës. Relais përdorem në praktikë në dritat e koridoreve, në 
dritat e shkallëve, në furgona si çelës magnetic, si dhënës sinjali në motorino dhe 
për rregullimin e ngarkesës së batërisë me tension. Më shpesh e hasim përdorimin 
e tij në praktikë në  Klak-un   e krijuar prej  takimit të dy magnetëve në proçesin e 
ndezjes.  
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Skema e planit 

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

Duke patur parasysh skemën e mësipërme shikojmë që kur qarku S është i hapur  
Relais nuk ndizet. Në piken e matjes A nuk ka tension(L Potenciali). Kur kontakti i 
relaisit është i hapur llampa L ndizet. Mbi LED ka një vlerë të caktuar tensioni (H 
Potencial). 

 
Nëse do e mbyllim qarkun S atëherë ndiz et releis. Në pikën e matjes A ka një vlerë 
të caktuar tensioni (H Potencial). Tensioni mbi Led do të bjerë derisa të mos ketë 
më vlerë tensoni (LPotencial). LED fiket. 

 
 

Në ketë eksperiment do të ndërtohet një qark relesh dhe do të vëzhgohet 
parimi i punës së tij. Parimi i punës së këtij qarku i përngjan shpesh 
ndërtimit të qarqeve elektrike me anë të një transistori. Kështu që me anë 
të ndërtimit të këtij qarku mund të arrijmë në dhënien e disa pohimeve 
logjike. 
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Në teknikën digitale shpesh daljet lidhen me një kolektor të një transistori NPN 
(Open collector). Ky e mbyll daljen me një sinjal mbi masën, gjë që bën në fakt 
qarku i releve.  

Pjesët përbërëse 

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elemente: 

  

  

  

Përgatitja e eksperimentit 

Përgatitni eksperimentin  në modulin qëndror në radhën e mëposhtme.   

 Ura spinë, fillojnë nga Pad 110  
 Element bashkues elektronik  
 Aparatura matëse dhe kabulla 

  

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

4 SO5124-6E Urë e madhe

23 SO5124-6F Urë e vogël

1 PS4123-7B Tastë

1 PS4123-7T Rele

1 PS4121-2W R 470

1 PS4121-3Q R 10k

1 PS4123-5E LED jeshile

1 PS4123-5B LED e kuqe
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 të ndërtojë një jo funksion me anë të një rele  
 të ndërtojë një tabelë të vërtetësisë me madhësinë e hyrjeve dhe daljeve  
 të shpjegojë funksionin e njësive (barazimeve) 

Matni vlerën e tensionit në hyrje dhe në dalje të qarkut. Çfarë vlerash do të 
vëreni? 

Përdorni butonin Çfarë konkluzionesh mund të arrini? 

 

Ndërtoni një tabelë të dhënash. Këtu një tension me vlerë 0 V jepet me 0 ndërsa një 
tension me vlerë të tensionit ushqyes jepet me 1 

 
Tabelë të dhënash:  

 
Funksioni i barazimit:  
 
Q = A 

 Vlera e tensionit hyrës është e njëjtë me vlerën e 
tensionit ushqyes në qark.

 Vlera e tensionit hyrës është afërsisht 0 V

 Vlera e tensionit hyrës me atë dalës është e njëjtë me 
vlerën e tensionit ushqyes.

 Vlera e tensionit dalës është e njëjtë me vlerën e 
tensionit ushqyes.

E saktë! 

 Të dyja LED do të fiken.

 Të dyja LED do të ndizen.

 LED në hyrje do të ndizet dhe LED në dalje do të fiket.

E saktë! 

Hyrja A Dalja Q 

0 1__

1 0__
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Copyright © 2010 LUCAS-NÜLLE GmbH. 

Kursi i ELO TRAIN i rrymës konstante është i mbrojtur ligjërisht përmes 
ligjeve që mbrojnë të drejtën e autorit.  

Nuk lejohet riprodhimi i këtij libri ose pjesëve të tij si fotokopje, në formën e të 
dhënave, si dokument, mikrofilm, forma të tjera, ose në gjuhë të tjera, pa lejen me 
shkrim të autorit LUKAS NÜLLE GmbH. 
Software i përshkruar do të shpërndahet mbi bazën e një kontrat-liçense të 
përgjithshme ose njëpërdorimshe. Përdorimi dhe riprodhimi i software-it do të  
rregullohet nga udhëzimet e dhëna në kushtet e kontratës. 
Në rast ndryshimesh në pjesë të caktuara të paautorizuara nga autori LUKAS 
NÜLLE GmbH, atëherë humbasin të gjitha të drejtat për garanci apo mbështetje 
profesionale. 

Firma LUKAS NÜLLE falenderon Dipl. -Ing. Fatmir Gjyriqi për ndihmën e palodhur 
në përshtatjen e materialeve tona në gjuhën shqipe. 

  

Urime të përzemërta! 
Kjo është faqja e fundit e këtij kursi, pra ju keni përfunduar me sukses 
kursin ELO TRAIN të rrymës konstante.
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