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Parathënie

Objektivat dhe pershkrimi 

Përmbajtja e lëndës 

 Ndryshimet midis tensionit të rrymës konstante dhe të ndryshueshme  
 Krijimi i rrymës së ndryshueshme 

Kushtet paraprake 

Kushtet paraprake për një punë të suksesshme në vijimin e këtij kursi: 

 Njohuri për rrjetin e rrymës konstante  
 Njohuri mbi madhësitë themelore të rrymës: tensionin intensiteti i rrymës dhe 

rezistencat  
 Njohuri mbi ligjin e Ohmit 

Përcaktimi 

  

Mirëseerdhët në kursin Elo Train të rrjetit të rrymës së ndryshueshme. 
Grupi i punës së Lucas-Nülle ju uron një punë të mbarë dhe suksese në 
zhvillimin e temave dhe të eksperimenteve të këtij kursi. Në faqet e mëtejshme 
do të paraqitet një pasqyrë e përmbajtjes së lëndës së kursit dhe të 
materialeve të nevojshme. 

Kërkimet sistematike për elektricitetin të filluara qysh në shekullin 
e XVIII ndikuan që në fillim, që të zhvilloheshin eksperimente 
vetëm me rrymën konstante. Gjatë ndarjes së ngarkesave 
nëpërmjet fërkimit ndërmjet pjësevë që fërkohen krijohet rrymë 
konstante. Këtë parim të thjeshtë kanë patur edhe makinat e para 
për krijimin e rrymës konstante si dhe makineritë elektronike, 
ndryshueset e rrymës dhe gjeneratorët. 
Edhe bateritë e lidhura në paralel shpërndajnë një vlerë tensioni 
konstant, të krijuar në një konsumues ohmik të mbyllur të rrymës 
konstante. 
Sot tensioni i rrymës konstante përdoret më së tepërmi për 
ushqyerjen e qarqeve elektronike si tek radiot, makinat llogaritëse 
dhe kompjuterat. 
Tensioni i rrymës konstante ka karakteristikat e mëposhtme:

Një vlerë tensioni në një rrjet elektrik i pandryshueshëm 
shumëfish në kohë dhe kah quhet ndryshe tension i 
rrymës konstante. Ai krijon në një konsumues me 
rezistencë konstante një vlerë intensiteti të rrymës 
konstante.
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Grafiku i mëposhtëm na tregon një shembull për vijëmësinë e rrymës konstante  

  

Grafikët e mëposhtëm tregojnë dy shembuj për intensitetitn e rrymës së vazhdueshme. 
Ndërkohë që rryma në shembullin lart ka një vijimësi "të ç'rregullt djathtas", shembulli i 
dytë na tregon një rrymë të ndryshueshme periodike, e cila vijon në formë drejtkëndëshe. 
Në këtë rast rryma ka një amplitudë konstante, por që ndryshon periodikisht shenjën e 
vet. Duke qenë se kemi të bëjmë me një rrymë që ndryshon me kalimin e kohës ndryshe 
nga rryma konstante, do të shënohet me shkronjë të vogël. 

Krijimi i nje vlere të madhe sasie të energjisë elektrike, arrihet nëpërmjet 
shndërrimit të energjisë mekanike (energjia e lëvizjes) në gjeneratorë 
sipas parimit të induksionit elektromagnetik. Parim ky i gjendur në 
miniaturë edhe tek dinamoja e biçikletës. Për shkak të lëvizjes rrotulluese 
të gjeneratorit krijohet një vlerë tensioni i ndryshueshem, tension i cili 
ndryshon vlerën dhe shenjën me kalimin e kohës. Po ta lidhim këtë vlerë 
tensioni me një konsumues p.sh. një dritë biçiklete, aty do të kalojë një 
vlerë e caktuar rryme e ndryshueshme. Tensioni dhe intensiteti i rrymës 
së ndryshueshme mund të percaktohen:

Një tension i rrymës, e cila ndryshon vlerën dhe drejtimin 
me kalimin e kohës, quhet ndryshe tension i rrymës së 
ndryshueshme. Intensiteti i rrymës i krijuar në një 
konsumues nga një tension i tillë quhet ndryshe intensitet i 
rrymës së ndryshueshme.
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Madhësitë e ndryshueshme në formë sinusoidale 

Ndërkohë që në informacionet elektrike dhe në teknikën e informacionit format e 
ndryshme të tensionit kanë rëndësi të madhe (p.sh. forma katrore e tensionit), në 
energjinë elektroteknike mbizotërojnë format sinusoidale të tensionit të ndryshueshëm, 
si në rastin e krijimit të rrymës nga gjeneratori apo tek rrjeti i tensionit të lartë. Vijimësia 
kohore e tensionit të rrrymës së ndryshueshme paraqitet në grafikun e mëposhtëm me 
anë të kurbës sinusoidale. 
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Parathënie

Eksperiment 

Plani i qarkut elektrik 

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit: 

  

 
 

Në një eksperiment të thjeshtë do të tregohet krijimi i rrymës elektrike përmes 
përdorimit të një fushe magnetike. Krijimi i fushës magnetike përmes ndezjes 
dhe fikjes së bobinës krijon një tension, i cili dallohet tek ndezja e dy diodave 
ndriçuese. Po ashtu do të provohet edhe ndikimi i forcës së fushës magnetike 
tek një transformator.  
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Parathënie

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: 

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 
 Transformator 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

11 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4123-7B Tastë

2 PS4121-2N R 100

1 PS4124-2D L N=300

1 PS4124-2E L N=900

2 PS4124-2N L Transformator

2 PS4123-5E LED jeshile

Aparaturat Përshkrimi 

Kabull i zi Masë

Kabull i kuq 400 mA hyrje

Buton regjistrues mA =

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

8



EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Parathënie
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Parathënie

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Përdorni tastën duke e mbajtur qarkun të ndezur. Kini parasysh që të dyja anët e 
bobinës / trasfomatorit të takojnë njëra-tjetrën. Vrojtoni të dyja diodat ndriçuese se 
ç'ndodh me to. 

Çfarë vini re kur përdorni tastën / butonin? 

 

  

Tërhiqni afërsisht 1 cm bërthamën nga bobina dhe mbajeni në atë pozicion. Fikni dhe 
ndizni qarkun duke përdorur tastën. Kini kujdes, që gjatë kohës që qarku është i 
hapur, bërthama e bobinës të mos tërhiqet përsëri në brendësi të saj. 

Çfarë vini re? 

 

 
 

 Të dyja llampat LED ndizen vazhdimisht.

 Llampa LED e majtë ndizet vazhdimisht, ndërsa e djathta 
nuk ndizet asnjëherë.

 Gjatë proçesit të ndezjes ndizet gjithmonë njëra llampë 
LED, ndërkohë që tjera ndizet për një kohë të shkurtër 
vetëm gjatë proçesit të fikjes.

 Llampat LED nuk ndizen anjëherë.

E saktë! 

 Të dyja llampat LED ndizen gjatë hapjes dhe mbylljes së 
qarkut

 Asnjëra nga LED nuk ndizet.

 Llampa LED e djathtë ndizet, ndërsa e majta jo.

E saktë! 
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Parathënie

Përdorni tastën dhe mbyllni qarkun. Mbajeni tastën të shtypur, në mënyrë që qarku të 
rrijë i mbyllur. Lëshojeni bërthamën e bobinës, në mënyrë që ajo të bjerë përsëri në 
brendësi të saj dhe të mbyllet.  

Çfarë vini re tek llampat LED?  

Në çfarë konkluzionesh arrini pas vrojtimeve tuaja?  

 

 
 

 Të dy llampat ED rrinë të fikura.

 Në momentin e prekjes së bërthamës së bobinës ndizet për 
një kohë të shkurtër të dyja llampat LED.

 Në momentin e prekjes së bërthamës së bobinës ndizet 
vetëm njëra nga llampat LED. 

E saktë! 

 Rryma transmetohet përmes bërthamës së bobinës në 
dioda.

 Në pjesën e bobinës së djathtë krijohet tension rryme, i cili 
ndez edhe llampat LED.

 Tensioni elektrik ndryshon kahun gjatë ndezjes dhe fikjes së 
rrymës.

 Ndryshimi i fushës magnetike çon në krijimin e rrymës 
elektrike.

 Mbyllja e bërthamës në bobinë mbyll edhe qarkun e rrymës, 
prandaj ndriçojnë edhe llampat LED. 

E saktë! 
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Vlera e rrymës së ndryshueshme

Përmbajtja 

  

Përmbajtja 

 Ndryshimet mes rrymës / - tensionit të vazhdueshëm dhe të ndryshueshëm  
 Prodhimi i rrymës së ndryshueshme  
 Përllogaritje me vlera të rrymës së ndryshueshme  
 Njohja e varësisë së tensionit në qarkun e rrymës së ndryshueshme  
 Varësia mes tensionit, rrymës dhe rendimentit në qarkun e rrymës së 

ndryshueshme  
 Përparësitë e rrymës së ndryshueshme në përdorimin teknik 

Kushtet paraprake 

Kushtet paraprake për të kryer me sukses kursin: 

 Njohuri mbi qarqet e rrymës së vazhdueshme  
 Njohuri mbi ligjin e Ohm-it  
 Njohja e funksionit të sinusit dhe kosinusit     
 Njohja e madhësive themelore të rrymës, tensionit, rezistencës dhe rendimentit   
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Vlera e rrymës së ndryshueshme

Diagrama referuese 

  

Ndryshimi në kohë i formave sinusoidale të tensioneve dhe rrymave të ndryshueshme, 
mund të tregohet jo vetëm si deri me tani përmes diagramave lineare, por në raste të 
veçanta praktike edhe përmes një treguesi /-referuesi në të ashtuquajturën diagramë 
referuese. Grafiku i mëposhtëm tregon varësinë ndërmjet një tensioni të ndryshueshëm 
sinusoidal u me vlerën e amplitudës u0 dhe frekuencës f, si dhe diagramës referuese 
përkatëse. Në këtë rast treguesi duhet imagjinuar si distanca e gjatësisë u0, i cila së 
bashku me frekuencën f, ose e thënë më mirë me frekuencën rrethore w = 2·p·f, 
 rrotullohet në krahun e kundërt të orës, duke iu referuar koordinatave fillestare.  

 

Me vlerën fillestare zero të kurvës sinusoidale në kohë t = 0 përkon vlera lineale dalëse e 
treguesit me shigjetë që tregon djathtas (u0). Gjithashtu diagrama tregon vlerat e tensionit 
për një kënd (fazë) prej ·t = 60°. Distanca nga vlera fillestare e u0 (shigjeta në pozicionin 
horizontal) deri në vlerën tjetër, që tregon shigjeta tjetër blu, tregon vlerën momentale të 
tensionit u për këndin përkatës, sipas barazimit të mëposhtëm:  
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Vlera e rrymës së ndryshueshme

Grafiku i mëposhtëm thekson edhe një herë varësinë ndërmjet diagramës lineare dhe 
asaj referuese.  

  

Në rast se duam të paraqesim tensionin u2 (amplitudë u20) në varësi të një tensioni u1 me 
vlerë amplitude u10, si dhe këndin e ndryshimit fazor atëherë në diagramën treguese 
do të shënohet një tregues / referues i dytë, i cili shvendoset me këndin në raport me 
tensionin u1 të ndodhur përballë (shiko grafikun e mëposhtëm).  

Shigjetat treguese në një grafik imagjinohen në një pozicion të ndaluara. Grafiku paraqet 
kështu një moment të shkurtër të shigjetës e cila rrotullohen në kohën t = 0. 

Përparësia e diagramave referuese kundrejt diagramave lineare është mbi të gjitha 
ndryshimi sinusoidal i madhësive, të cilat paraqiten mjaft lehtë. Kjo gjë vihet re sidomos 
në rastin e mësipërm, kur përmes diagramës referuese paraqiten disa madhësi të 
ndryshme, të cilat janë të zhvendosura në fazë me njëra-tjetrën.
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Diagramat referuese mund të paraqiten edhe me vlerat efektive të tensionit U dhe 
intensitetit I, pasi që të dyja vlerat ndryshojnë me √2. 

 
 

Madhësitë e ndryshueshme sinusoidale të të njëjtës 
frekuencë mund të paraqiten përmes diagramave 
referuese. Gjatësia e treguesit / referuesit paraqet 
tensionin ose intensitetin e rrymës, ndërsa këndi ndërmjet 
treguesve paraqet ndryshimin në fazë ndërmjet 
madhësive të përmendura.
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Vlera e rrymës së ndryshueshme

Mbledhja e madhësive të ndryshueshme   

Kur na duhet që të mbledhim dy madhësi sinusoidale të ndryshueshme, si p.sh. në rastin 
e mësimit të mëparshëm vlerat e tensionit u1 dhe u2, mbledhim vlerat e momentit pikë 
për pikë në diagramën lineare sipas madhësisë dhe shenjës (shiko më poshtë grafikun e 
djathtë). Në këtë mënyre ne gjejmë shumën e tensioneve u. Në të njëjtën mënyrë në 
diagramat lineare mund të mblidhen madhësi të ndryshueshme edhe me frekuenca të 
ndryshueshme.   

Në rastin kur madhësitë e ndryshueshme të mbledhura janë sinusoidale dhe kanë të 
njëjtën frekuencë, atëherë edhe shuma e tensioneve ka një rrjedhë sinusoidale. Në këtë 
rast, siç edhe tregohet në grafikun e mëposhtëm (majtas), mundemi që mbledhjen e 
madhësive ta paraqesim në mënyrë më elegante përmes diagramës referuese. Kështu 
që të dy treguesit që do të mblidhen (të paraqitur me vija të ndërprera), si në rastin e 
mbledhjes së forcave me drejtime të ndryshme, plotësohen në një paralelogram. 
Rezultatja e këtyre tensioneve u me amplitudë u0 është në këtë rast edhe diagonalja e e 
paralelogramit. Mbledhjen e madhësive të drejtuara duke patur parasysh vlerën dhe 
drejtimin e quajmë edhe mbledhje gjeometrike.  

 

  

 
 

Madhësi të ndryshueshme me frekuenca të çfarëdoshme 
mund të mblidhen, duke mbledhur vlerat e tyre momentale 
në diagramën lineare sipas madhësisë dhe shenjës.
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Vlera e rrymës së ndryshueshme

Siç edhe dallohet në grafikun e mësipërm, shuma e tensioneve ka një pozicionim të atillë 
të fazës, e cila shtrihet ndërmjet pozicionit të fazës të tensioneve të veçanta. 

Grafiku i mëposhtëm përforcon edhe një herë mbledhjen gjeometrike të treguesve të 
tensionit.  

  

 
 

Madhësitë e ndryshueshme sinusoidale të së njëjtës 
frekuencë mblidhen duke mbledhur sipas madhësisë dhe 
drejtimit treguesit e tyre në formë gjeometrike.
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Vlera e rrymës së ndryshueshme

Vlerat efektive të rrymës dhe tensionit   

Në qoftë se furnizojmë një  konsumator me rezistencë ohmike me një vlerë tensioni 
sinusoidal të ndryshueshëm u(t), atëherë duke ju përbajtur ligjit të Ohm-it, në këtë 
konsumator do të kalojë një vlerë e caktuar rryme e ndryshueshme.   

  

Duke qenë tensioni dhe rryma janë madhësi që varen nga koha, atëherë edhe fuqia e 
kthyer në rezistencë varet nga koha dhe ka vlerën  

 

  

Grafikët e mëposhtëm tregojnë ndryshimin në kohë të vlerave të tensionit të 
ndryshueshëm dhe rrymës (grafiku i sipërm) dhe të punë (grafiku i poshtëm).  

 

Sipërfaqja e krijuar nga fuqia dhe aksi i kohës është një njësi matëse për energjinë 
elektrike të shndërruar në nxehtësi brenda rezistencës. Nëse heqim një vijë paralele me 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Vlera e rrymës së ndryshueshme

aksin e kohës në largësi p0/2, atëherë pjesët e sipërfaqeve të krijuara sipër dhe poshtë 
vijës janë të barabarta (në grafikun e mëposhtëm janë paraqitur me ngjyrë të 
njëjtë). Fuqia p0/2 e arritur në këtë mënyrë, realizon përmes shume luhatjeve periodike të 
njëjtën punë, që realizon fuqia e momentale p(t), e cila ndryshon vazhdimisht. Grafiku i 
mëposhtëm e përforcon këtë.  

 

Grafiku i mësipërm përforcon edhe një herë përmbledhjen: 

  

Atëherë shtrohet pyetja se ç'vlerë duhet të ketë tensioni i rrymës konstante U në mënyrë 
që rezistenca të ketë të njëjtën fuqi, si në rastin kur tensioni është rrymës së 
ndryshueshme mësipër, kështu vlen   
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Vlera e rrymës së ndryshueshme

Zgjidhim barazimin e mësipërm, për të gjetur vlerën e tensionit U 

 

  

Kjo vlerë tensioni U do të merret si vlerë efektive e tensionit të ndryshueshëm dhe duke 
qenë se është një madhësi e pavarur nga koha, ashtu si edhe tensioni i rrymës 
konstante, do të shënohet me shkronjë të madhe; në mënyrë të njëjtë del edhe vlera 
efektive e rrymës së ndryshueshme. Pra vlen:   

Varësia ndërmjet vlerës efektive dhe amplitudës së intensitetit dhe tensionit të rrymës për 
rastin konkret të madhësive sinusoidale jepet nëpërmjet barazimeve të mëposhtme: 

 

Vlera efektive e tensionit dhe intensitetit të rrymës është përafërsisht 70% e vlerës së 
amplitudës.  

Shembull: Tensioni i rrjetit të rrymës ka një vlerë efektive prej U = 230 V dhe vlerë 
amplitude prej  

 

Edhe për sinjalet josinusoidale periodike si p.sh. ato në formë trekëndore apo 
katërkëndore mund të llogaritim një vlerë efektive të tensionit dhe intensitetit të rrymës. 
Këtu duhet të kemi parasysh që për çdo lloj forme të sinjalit jepet një faktor llogaritës 
midis vlerës së aplitudës dhe vlerës efektive, i cili llogaritet me një formulë të caktuar në 
varësi të formës së sinjalit. 

 
 

Vlera efektive U dhe I e një tensioni dhe rryme 
të ndryshueshme prodhon të njëjtën fuqi / energji P në një 
rezistencë R, siç do të realizonte e njëjta vlerë tensioni dhe 
intensiteti i rrymës konstante.
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Vlera e rrymës së ndryshueshme

Shembuj të zbatimit dhe përparësitë e madhësive të rrymës së 
ndryshueshme    

Rryma e ndryshueshme dhe rryma rrotulluese (një lloj i veçantë i formës së rrymës së 
ndryshueshme) mbizotërojnë sot në pothuajse të gjtha fushat e elektroteknikës, madje 
gjithashtu edhe në teknikën energjetike dhe atë të informacionit. Kjo përhapje e gjerë e 
zbatimit të kësaj lloj forme të rrymës është e lidhur me përparësitë që ajo zotëron: 

 Krijimi i një sasie të madhe energjie elektrike bëhet në centralet elektrike me 
ndihmën e gjeneratorëve, në të cilët prodhohet tension rrotullues i rrymës së 
ndryshueshme. Ky lloj tensioni krijohet nga rrotullimi i rotorit në statorin e 
palëvizshëm me anë të induksionit elektromagnetik. Krijimi në mënyrë direkte të 
rrymës konstante është i pamundur në këtë lloj forme të aplikuar të prodhimit të 
energjisë elektrike.  

 Gjatë transportit të energjisë elektrike në distanca të mëdha humbet një pjesë të 
kësaj energjie. Sasia e humbur varet nga vlera e tensionit transportues. Sa më e 
madhe të jetë vlera e këtij tensioni, aq më të vogla janë humbjet e energjisë gjatë 
transportimit të saj. Tensioni i rrymës së ndryshueshme mund të marrë vlera të larta 
p.sh. 380 V duke e përçuar rrymën në përcjellësit me tension të lartë, dukuri të cilën 
do ta shohim edhe më hollësisht tek transformatorët. Ndërkohë që tensioni i rrymës 
konstante nuk mund ta realizojë këtë transport.  

 Transformatorët elektrikë (motorët) punojnë në bazë të një parimi të kundërt me 
gjeneratorët, pasi ata e përdorin energjinë elektrike për ta shndërruar atë në energji 
rrotulluese. Të përdorshëm për këtë qëllim janë motorët që shfrytëzojnë të gjitha 
llojet e rrymave atë konstante, të ndryshueshme dhe rrotulluese. Këta dy të fundit 
gjejnë një përdorim më të gjerë në praktikë për shkak të shpejtësisë dhe fuqisë së 
madhe të punës së tyre.  

 Në teknikën e informacionit përdoren shpesh sinjalet e frekuencave të larta si 
transportues sinjali p.sh. në transportimin e valëve të radiove. Kjo gjë realizohet me 
anë të modulimit të sinjalit informativ (muzikë ose fjalë). Përmes përdorimit të 
transmetuesve të ndryshëm të frekuencave mund të tranportohen disa sinjale 
paralel me anë të metodës së ashtëquajtur kalimi i frekuencave shumëfishe, në një 
kanal të vetëm transportues.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Vlera e rrymës së ndryshueshme

Eksperiment mbi madhësitë e rrymës së 
ndryshueshme 

Skica e planit të rrymës  

Skica e mëposhtme e planit të rrymës do të përdoret për zhvillimin e këtij  eksperimenti:  

  

Pjesët përbërëse  

Pjesët e mëposhtme do të përdoren për zhvillimin e eksperimentit:  

 
 

Me anë të matjeve të kryera nëpërmjet një oshiloskopi dhe të multimetrit ju 
mund të mësoni mbi madhësitë kryesore të rrymës së vazhdueshme.    

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

5 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Vlera e rrymës së ndryshueshme

Aparatura 

Pajisjet e mëposhtme me veçoritë e tyre përkatëse do të përdoren për zhvillimin e 
eksperimentit:  

   

Aparaturë Karakteristikat

Kabull i zi Masë

Kabull i kuq 400 mA Hyrje

Çelës regjistrues mA ~

 

Vendosni spinat e kuqe 
dhe të zezë në vendin e 
përcaktuar

Kabull i zi Masë

Kabull i kuq V Ohm Hyrje

Çelës regjistrues V ~

 

Vendosni spinat e kuqe 
dhe të zezë në vendin e 
përcaktuarStellen

Kanal A Kanal B

Ndjeshmëria 500 mV/DIV -

Burimi DC -

Polariteti norm -

y-pos 0 -

Luhatja në kohë 10 msec/DIV  

Modusi X/T  

Kanali shkarkues A  

Buza shkarkuese -  

Forma e kurvës sinusoidale

Amplituda 5V

Faktori i frekuecës x10

Frequenca 5Hz
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Vlera e rrymës së ndryshueshme

Zhvillimi i eksperimentit 

Zhvilloni eksperimentin sipas radhës së përcaktuar në modulin e punës.  

 Ura lidhëse duke filluar nga 110 Pad  
 Pjesët elektronike  
 Pajisjet matëse dhe kabllot 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Vlera e rrymës së ndryshueshme

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvilloni eksperimentin, ju mund të matni dhe të llogaritni vlerën e madhësive 
karakteristike të rrymës së vazhdueshme si:  

 Vlerën e amplitudës së tensionit dhe intensitetit të rrymës,  
 Vlerën efektive të tensionit dhe intensitetit të rrymës,  
 Vlerën e frekuencës, periodës dhe fazës. 

Vendoseni Oshiloskopin në mënyrën e përcaktuar më lart dhe vëzhgoni punën e tij. 
Kontrolloni që aparati matës shumëfunksional të lidhet me tension dhe intensitet të 
rrymës së vazhdueshme.  

Skiconi të dhënat e përftuara nga oshiloskopi në diagramën e mëposhtme: 

 

Pasi keni përftuar nga oshiloskopi vlerën e amplitudës u0 të tensionit, llogarisni vlerën 
efektive të tensionit URMS. Shënoni të dhënat në tabelën e mëposhtme! 

u0 = 2_____ V             URMS = 1,4___ V  
 

E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Vlera e rrymës së ndryshueshme

Ç'lloj varësie ekziston midis vlerave të amplitudës dhe ato efektive të tensionit dhe 
intensitetit të rrymës së vazhdueshme? 

 

Rrisni vlerën e frekuencës së gjeneratorit funksional gradualisht me një 1kHz dhe 
vrojtoni të dhënat e oshiloskopit, të ampermetrit dhe të voltmetrit mbi vlerat e tensionit 
dhe të intensitetit të rrymës. 

Çfarë vini re? 

Vendoseni gjeneratorin funksional në proçesin e punës TRIANGLE dhe më pas në 
RECTANGLE dhe llogarisni vlerat efektive të tensionit për të dy rastet. Shënoni të 
dhënat në tabelën përkatëse. 

  

 Vlera e amplitudës dhe vlera efektive e tensionit janë 
identike.

 Vlera e amplitudës së tensionit është sa √2 herë më e 
madhe se vlera efektive e tij.

 Vlera e amplitudës së tensionit është sa √2 herë më e vogël 
se vlera efektive e tensionit.

 Vlera e amplitudës dhe ajo efektive e intensitetit të rrymës 
janë identike.

 Vlera e amplitudës së intensitetit të rrymës është sa √2 më 
e madhe se vlera efektive e intensitetit të rrymës

 Vlera e amplitudës së intensitetit të rrymës është sa √2 më 
e madhe se vlera efektive e intensitetit të rrymës.

E saktë! 

 Vlerat efektive nuk varen nga frekuenca.

 Vlerat efektive zvogëlohen me rritjen e frekuencës.

 Vlerat efektive zmadhohen me rritjen e frekuencës.

E saktë! 

UTRI = 1_____ V            URECT = 2,2___ V  
 E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Vlera e rrymës së ndryshueshme

Çfarë konkluzionesh nxirrni nga vlerat e përftuara të matjeve? 

 

 
 

 Vlera faktorit llogaritës midis vlerës efektive dhe asaj të 
amplitudës varet nga forma e sinjalit të tensionit dhe 
intensitetit të rrymës së vazhdueshme.

 Vlera e faktorit llogaritës midis vlerës së amplitudës dhe 
asaj efektive nuk varet nga forma e sinjalit të tensionit dhe 
intensitetit të rrymës së vazhdueshme.

E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rezistencat Ohmike në rrymën e ndryshueshme

  

Kursi EloTrain 

  

Copyright © 2010 LUCAS-NÜLLE GmbH.  
All rights reserved.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rezistencat Ohmike në rrymën e ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rezistencat Ohmike në rrymën e ndryshueshme

Ligji i Ohm-it në qarkun e rrymës së ndryshueshme   

Nëse duam të llogarisim vlerat e madhësive të rrymës elektrike qoftë në një qark të 
thjeshtë apo në një lidhje të ndërlikuar qarqesh na duhet të njohim varësinë ndërmjet 
këtyre madhësive, pra varësinë që ekziston midis tensionit dhe intensitetit të rrymës, si 
dhe rezistencës. Kjo varësi është përcaktuar nga fizikanti gjerman Ohm dhe ligji i që 
shpjegon këtë varësi është quajtur ligji i Ohmit. Në fillim do ta zbatojmë këtë ligj në një 
qark të thjeshtë të mëposhtëm. 

  

  

  

Nëse do të rrisim vlerën e tensionit në këtë qark p.sh. do ta dyfishojmë, atëherë do të 
rritet edhe vlera intensitetit të rrymës duke e dyfishuar vlerën e tij. Nëse do të rrisnim 
vlerën e rezistencës dy herë duke e mbajtur vlerën e tensionit konstante atëherë vlera e 
intensitetit do të përgjysmohet. Këto dy pohime përbëjnë ligjin e Ohmit të cilin mund ta 
përmbledhim si më poshtë: 

  

 
 

Vlera e intensitetit I rritet me rritjen e tensionit U, ndërsa 
vlera e rezistencës R bie. Kështu vlerat e tensionit dhe 
intensitetit ndryshojnë në përpjestim të drejtë me njëri-
tjetrin dhe në përpjestim të zhdrejtë me rezistencën.
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rezistencat Ohmike në rrymën e ndryshueshme

Kështu formula e Ohmit jepet si më poshtë: 

  

Me anë të kësaj formule mund të nxjerrim dhe formulën e tensionit të rrymës ku vlera e 
tensionit është e barabartë me prodhimin e vlerës së intensitetit të rrymës me vlerën e 
rezistencës. 

  

Nga kjo formulë mund të nxjerrim dhe formulën e rezistencës, e cila na paraqet raportin 
midis tensionit dhe intensitetit. 

  

Vërejtje: Rezistenca e llogaritur me raportin midis tensionit dhe intensitetit quhet 
ndryshe edhe rezistencë ohmike. Përcjellësit metalike janë në përgjithësi rezistenca 
ohmike ndërsa  përcjellësit e lëngshëm nuk i nënshtrohen parimit të ligjit të Ohmit. 

Varësinë midis këtyre madhësive e kemi studjuar në kursin e rrymës konstante. 
Formulat e madhësive të rrymës konstante vlejnë edhe për rrymën e vazhdueshme 
Për tensionin dhe intensitetin e rrymës këtu do të përdoren vlerat efektive. 

Edhe në zhargonin e përditshëm përdoren vlerat 230V si tension i rrymës konstante 
dhe 400V si tension trefazor, duke u lidhur gjithnjë me vlerën efektive.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rezistencat Ohmike në rrymën e ndryshueshme

Eksperiment mbi ligjin e Ohm-it në rrymën e 
ndryshueshme 

Skema e qarkut 

Skica e mëposhtme e planit të rrymës do të përdoret për zhvillimin e këtij  eksperimenti:  

  

Pjesët përbërëse  

Pjesët e mëposhtme përbërëse do të përdoren për zhvillimin e eksperimentit  

Me anë të matjeve të vlerave të intensitetit dhe tensionit të rrymës në një 
rezistencë ohmike do të tregohet që edhe në rrymën e vazhdueshme vlen 
parimi i ligjit të Ohmit. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

10 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

1 PS4121-3G R 2,2k
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rezistencat Ohmike në rrymën e ndryshueshme

Aparaturat 

Pajisjet e mëposhtme me veçoritë e tyre përkatëse do të përdoren për zhvillimin e 
eksperimentit:  

Zhvillimi i eksperimentit  

Zhvilloni eksperimentin sipas radhës së përcaktuar në bordin e punës.  

 Ura lidhëse duke filluar nga 110 Pad  
 Pjesët elektronike  
 Pajisjet matëse dhe kabllot 

Aparaturë Konfiguracioni

Kabull i zi Masë

Kabull i kuq V Ohm Hyrje

Çelës regjistrues V ~

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

Kanal A Kanal B

Ndjeshmëria 2 V/DIV 2 V/DIV

Burimi DC DC

Polariteti norm norm

y-pos 0 0

Zhvendosja në kohë 2 msec/DIV  

Modus X/T  

Kanali shkarkues A  

Buza shkarkuese pos  

Forma e kurvës sinusoidale

Amplituda 2V

Faktor i frequenzës x1

Frequenza 5Hz
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rezistencat Ohmike në rrymën e ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rezistencat Ohmike në rrymën e ndryshueshme

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvilloni eksperimentin ju mund:  

 të masni dhe të llogarisni vlerën e efektive dhe amplitudën  
 të vertetoni vertetësinë e ligjit të Ohm-it për qarqet me rrymë të ndryshueshme  

Vendosni vlerën e tensionit dalës në një vlerë amplitude në 7V. Nxirrni të dhënat e 
marra nga oshiloskopi për të dy kanalet hyrëse A dhe B në grafik. 

 

Sa është vlera tensionit të amplitudës në kanalin A? 

Sa është vlera efektive e tensionit në kanalin A? 

  

 
 

UA S = 7 V E saktë! 

UA RMS = 4,96V E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rezistencat Ohmike në rrymën e ndryshueshme

Sa është vlera tensionit të amplitudës në kanalin B? 

Sa është vlera efektive e tensionit në kanalin B? 

  

  

Sa është vlera e raportit midis dy tensioneve (vlerat maksimale)? 

Sa është vlera e raportit midis vlerave efektive të dy tensioneve? 

  

Sa është raporti i tensioneve ndarës në dy rezistencat? 

 

 
 

uA S = 4,81V E saktë! 

UA RMS = 3,41V E saktë! 

UB S / UA S = 0,69 E saktë! 

UB_RMS / UA_RMS = 0,69 

Llogarisni 
varësinë  mes 
vlerave efektive 
të tensioneve! 

R2 / (R1 + R2) = 0,69 E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rezistencat Ohmike në rrymën e ndryshueshme

Përsëritni eksperimentin me një vlerë tjetër frekuence.Dhjetëfishoni vlerën e 
frekuencës duke përdorur butonin e frekuencës në gjeneratorin funksional. Vendoseni 
oshiloskopin me luhatje të vogël kohe. 

 

Sa është vlera e amplitudës së tensionit në kanalin A? 

Sa është vlera efektive e tensionit në kanalin A? 

 
 

UA S = 7 V E saktë! 

UA RMS = 4,96V E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rezistencat Ohmike në rrymën e ndryshueshme

Sa  është vlera e amplitudës së tensionit në kanalin B? 

Sa është vlera efektive e tensionit në kanalin B? 

Sa është vlera e raportit të dy tensioneve (Vlerat maksimale)? 

Sa është vlera e raportit të tensioneve efektive? 

Sa është vlera e raportit të ndarësve të tensionit në dy rezistencat? 

 

 
 

UA S = 4,81V E saktë! 

UA RMS = 3,41V E saktë! 

UB S / UA S = 0,69 E saktë! 

UB RMS / UA RMS = 0,69 E saktë! 

R2 / (R1 + R2) = 0,69 E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rezistencat Ohmike në rrymën e ndryshueshme

 
 

44



EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

  

Kursi EloTrain 

  

Copyright © 2010 LUCAS-NÜLLE GmbH.  
All rights reserved.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Objektivat 

  

Pasqyra e lëndës 

 Kapaciteti i një kondensatori  
 Ngarkimi dhe shkarkimi  
 Sjellja e një kondensatori ndaj një tensioni të ndryshueshëm  
 Rezistenca reaktive e një kondesatori  
 Qarqet paralele të kondensatorëve  
 Qarqet në seri të kondensatorëve  
 Këndi i fazës  
 Filtrat e frekuencës 

  

Kushtet paraprake  

Kusht paraprak për suksesin në zhvillimin e këtij kursi 

 Njohuri themelore në teknikën e rrymës konstante  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Kapaciteti i një kondensatori 

  

Kondensatorët janë sisteme në të cilat ruhet një sasi e caktuar ngarkese elektrike 
rezervë. Një kondensator përbëhet nga dy pllaka metali të cilat përfaqësojnë elektrodat e 
kondensatorit. Nëpërmjet ndarjes së ngarkesave krijohet një diferencë potenciali (tension) 
U midis dy elektrodave. Grafiku i mëposhtëm na paraqet si shembull të një kondensatori 
me pllaka metalike ku dallojmë qartë pllakën A dhe d, tek e cila depozitohet edhe 
ngarkesa. Përmes ndarjes së ngarkesës krijohet një fushë elektrike midis pllakave (nuk 
paraqitet në grafik).   

  

Midis pllakave ka edhe një lëndë izoluese e quajtur Dielektrikum (nuk paraqitet në grafik). 
Midis ngarkesës dhe tensionit krijohet një varësi lineare, e dhënë në formulën e 
mëposhtme. 

  

Madhësia C do të shënohet si kapaciteti i kondensatorit dhe njësia matëse e saj është 
Farad (shënohet: F). Sa më i madh të jetë kapaciteti i kondensatorit, aq më shumë 
ngarkesë nevojitet në mënyrë që midis pllakave të krijohet një vlerë e caktuar tensioni. 
Për analogji mund të marrim shembullin e një pishine e cila ka një kapacitet të caktuar. 
Kapaciteti i plotë arrihet kur suprina e sipërfaqes së ujit është në vijë të drejtë me buzët e 
pishinës, duke krijuar tensionin e gjëndjes së mbushjes së plotë. Sa më i madh të jetë 
kapaciteti aq më e madhe është sasia e ujit (ngarkesës), që do të na duhet për të 
mbushur pishinën që të arrijmë këtë pikë të mbushjes (tensionit). 

Kapaciteti i një kondensatori mund të merret si një vlerë konstante, por njëkohësisht ai 
varet nga ndërtimi gjeometrik i kondensatorit, si dhe nga dielektrikumi i përdorur. Për një 
kondensator me pllaka (përafërsisht edhe për kondensatorët luhatës me cilindra 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

koncentrikë me distancë të vogël) vlen barazimi  

  

Kështu 0 është një konstante me një vlerë 8.8542·10-12 AS/Vm, r është njësia e numrit 
e dielektricitetit dhe, A sipërfaqja e një pllake, ndërsa d është distanca ndërmjet pllakave. 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Ngarkimi dhe shkarkimi i një kondensatori 

  

Ngarkimi dhe shkarkimi i një kondensatori janë dukuri ose proçese të cilat i kemi njohur 
edhe në kursin e teknikës së rrymës konstante. Gjatë ngarkimit të një kondensatori 
përmes një ngarkuesi me rezistencë R, do të karikojmë atë me një vlerë tensioni të 
rrymës konstante U0. Në këtë mënyrë tensioni i kondensatorit rritet nga 0V në vlerën 
përfundimtare U në formën e një funksioni-e. Rryma e ngarkesës zotëron në çastin e 
parë vlerën e saj maksimale dhe pastaj zvogëlohet në formën e funktionit-e duke shkuar 
drejt vlerës zero (kurba e ngarkimit të një kondensatori grafiku i mëposhtëm majtas). 
Nëse do ta ndërprismin lidhjen midis kondensatorit me burimin ushqyes të tensionit dhe 
më pas e lidhim atë shkurt, duke e mbyllur përkohësisht, atëherë ndodh shkarkimi i 
kondensatorit (grafiku i mëposhtëm djathtas).  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Rryma e ngarkesës dhe e shkarkesës kalojnë në drejtime të kundërta. Shpejtësia e 
ngarkimit dhe e shkarkimit të kondensatorit varet nga kapacitetit i tij dhe vlera e 
rezistencës R dhe do të karakterizohet nga konstantja kohore T = R·C. Pasi të kalojë kjo 
kohë kondensatori ka arritur të ngarkohet me vlerën 63% të vlerës totale të tensionit 
furnizues, ndërsa kur kemi të bëjmë me proçesin e kundërt, pra shkarkimin, pas kalimit të 
kësaj kohe shkarkohet 63 % e vlerës totale të tensionit. Nëse kondensatori është 
ngarkuar plotësisht, atëherë nuk kalon më nëpër të vlerë rryme për tek ngarkesa. Kështu 
kondensatori e bllokon rrymën konstante. 

Nëse pas ngarkimit do ta ndërpresim furnizimin me tension ushqyes pa e mbyllur më 
parë qarkun e rrymës atëherë kondensatori e mban vlerën e ngarkesës, në mënyrë që 
vlera e tensionit të paktën teorikisht në mënyrë të pambarimtë të qëndrojë sa më gjatë në 
kondensator. Në realitet ndodh gjithnjë që kondensatori të shkarkojë një vlerë të vogël 
tensioni.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Kondensatori në tensionin drejtkëndor të rrymës së 
ndryshueshme 

Për të kuptuar parimin e punës së kondensatorit në qarqet me rrymë të ndryshueshme, 
duhet së pari të zhvillojmë një eksperiment imagjinar. Për këtë ashtu siç tregohet edhe në 
grafikun e mëposhtëm (pjesa majtas e pamjes) kondensatori do të vendoset midis një 
çelësi të shënuar me S dhe një rezistence R, duke u lidhur në dy burime rryme (p.sh. 
bateri) me polaritete të ndryshme. Nëse do ia ndryshojmë pozicionin periodikisht çelësit 
S, atëherë lidhja e rrjetit të rezistencës dhe çelësit RC do të formojë një tension 
katërkëndor të rrymës së ndryshueshme. Në këtë mënyrë përmes kondensatorit do të 
kalojë rrymë e ndryshueshme (pjesa e djathtë e pamjes). Kështu kondensatori do të 
ngarkohet, ndërkohë që vlera e ngarkesës së rrymës do të bjerë dhe vlera e tensionit të 
kondensatorit do të rritet. Pas ndërrimit të polaritetit të tensionit, fillon ngarkimi i rrymës në 
drejtim të kundërt dhe kondensatori shkarkohet. Vlera e tensionit të kondensatorit arrin në 
zero dhe më pas rritet në drejtimin tjetër fakt i ilustruar edhe nga kurba, vijimësia e së 
cilës na tregon drejtimin që merr tensioni i kondensatorit, kur çelësi mban pozicionin e vet 
të pandryshueshëm. Pasi të komandohet çelësi përsëri kondensatori do fillojë të 
ngarkohet nga fillimi. Kështu kondensatori do të ngarkohet e shkarkohet vazhdimisht me 
rrymë të ndryshueshme, duke patur një rezistencë me madhësi të kufizuar të rrymës së 
ndryshueshme dhe jo një rezistencë pakufisht të madhe të rrymës konstante.  

 

Në diagram vërejmë, që në kondensator kalon rrymë para se të krijohet një vlerë tensioni 
midis pllakave të kondensatorit. Gjithashtu aty kalon një rrymë shkarkuese para se të 
ndihet zvogëlimi i vlerës së tensionit në kondensator. Këtu kemi të bëjme me një spostim 
të fazës midis rrymës dhe tensionit. Në kondensator rryma e nxit tensionin para kohe, 
ndërsa e kundërta ndodh në një rezistencë ohmike ku rryma dhe tensioni janë në një 
fazë.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Në vijimësinë e kurbës duket qartë se fuqia e intensitetit të rrymës në fillim është më e 
madhe, ndërsa më pas do të zvogëlohet menjëherë. Sa më shpejt dhe shpesh të 
komandohet çelësi i qarkut, aq më e madhe do të jetë mesatarja e fuqisë së intensitetit të 
rrymës, pasi në këtë rast përdoret "pjesa e lartë" e ngarkesës dhe shkarkesës. Është e 
pritshme pra, që rezistenca e rrymës së ndryshueshme do të zvogëlohet me rritjen e 
vlerës së frekuencës. Gjithashtu është e pritshme që përmes një vlere kapaciteti më të 
madhe të kondensatorit të kalojë një sasi më e madhe rrymës së ndryshueshme duke 
qenë se çdo fazë ngarkimi, faza ku fuqia e intensitetit të rrymës është më e madhe, do të 
zgjasë më gjatë. Një kapacitet i madh i kondensatorit bën që vlera e rezistencës së 
rrymës së ndryshueshme të jetë më e vogël. 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Eksperiment mbi kondensatorin në sinjalet 
katërkëndore 

Skema e planit 

Skema e mëposhtme do të përdoret për eksperimentin:  

  

Pjesët përbërëse 

Pjesët e mëposhtme do të përdoren për eksperimentin: 

Me anë të një gjeneratori me sinjal katërkëndor do të ngarkohet dhe 
shkarkohet periodikisht një kondensator. Përmes vijimësisë së kurbës dhe 
matjeve të karakteristikave të kohës, që i duhet kondensatorit për ngarkimin 
dhe shkarkimin, llogarisni kapacitetin e kondensatorit. Gjithashtu do të 
vrojtohet edhe luhatja e fazës midis intensitetit të rrymës dhe tensionit në 
kondensator. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

10 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

1 PS4122-2C C 0,47 ľ

1 PS4122-2E C 1ľ
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

   

Aparaturat 

Aparaturat e mëposhtme me karakteristikat e tyre do të përdoren në eksperiment: 

Përgaditja 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

Kanali A Kanali B

Ndjeshmëria 2 V/DIV 2 V/DIV

Trans. sinjali DC DC

Polariteti norm norm

y-pos 0 0

Zhvend. në kohë 1 msec/DIV  

Modusi X/T  

Kanali shkarkues A  

Buza shkarkuese pos  

Forma e kurvës drejtkëndore

Amplituda 10V (vlera max.)

Fakt. frekuencës x10

Frequenza
10 Hz (10 x 10 Hz = 
100 Hz)
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë të:  

 Interpretojë kurbën e ngarkimit dhe të shkarkimit të një kondensatori  
 Llogarisë kapacitetin e një kondensatori nëpërmjet kurbës së ngarkesës dhe 

shkarkesës  
 Gjykojë mbi fazën e një kondensatori. 

Vendoseni oshiloskopin dhe gjeneratorin funksional ashtu siç përshkruhet më lart. 
Kini kujdes që të përdorni kanalin A duke zbatuar sinjalin katërkëndor, pasi kështu do 
të arrini një nisje të saktë të shënimit të sinjalit. 
 
Ndërtoni grafikun:  

 

Matni kohën në të cilën vlera e tensionit në kondensator ka rënë me 63% d.m.th. me 
6.3V. 

 
 

t63% = 0,47ms E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Llogaritni kapacitetin e kondensatorit: 

 

Këmbeni vlerën e kondesatorit prej 0,47ľF kondensator me vlerën prej 1ľF 
kondensator. 
Ndryshoni luhatjen e kohës në 100 ľsec.  
Përsëritini matjet dhe llogarisni vlerën e kapacitetit.  

 
Ndërtoni diagramën:  

 

 
 

C = τ / R = τ / 1000 Ω = 0,47ľF E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Matni kohën në të cilën vlera e tensionit në kondensator ka rënë me 63% d.m.th. me 
6.3V. 

Llogaritni kapacitetin e kondensatorit: 

Ngarkimi dhe shkarkimi i një kondensatori vijon: 

 

  

 
 

t63% = 1 ms E saktë! 

C = τ / R = τ / 1000 Ω = 1___ľF E saktë! 

 ashtu si tensioni me sinjal drejtkëndor.

 përgjatë funksionit eksponencial.

 në vijë të drejtë.

E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Lidhjet paralele të kondensatorëve 

Grafiku i mëposhtëm tregon një shembull të një lidhjeje paralele të kondensatorëve, ku në 
të gjithë kondensatorët kemi të njëjtën vlerë tensioni U.  

  

Kondensatorët mbartin ngarkesën  

  

Ngarkesa e krijuar nga një burim rryme i përbashkët  është e barabartë me shumat e 
ngarkesave të çdo pjese:  

  

Kështu vlera e kapacitetit të përgjithshëm C është sa shuma e kapaciteteve të lidhjeve 
paralele:  

  

Pra vlen pohimi:  

  

Në lidhjet paralele të disa kondensatoreve kapaciteti i 
përgjthshëm është sa shuma e kapaciteteve të çdo 
kondensatori.
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Kjo gjë është e kuptueshme, pasi lidhja paralele e kondensatorëve vepron si zmadhimi i 
sipërfaqes së një pllake.     

Lidhja në seri e kondensatorëve  

Nëse do lidhnim në një qark disa kondensatorë në seri në një burimi ushqyes, 
atëherë tensioni nëpër qark do të kalojë një ngarkesë Q.  

  

Nën ndikimin e fushës elektrostatike (induksionit) në të gjithë kondensatorët kalon e njëjta 
ngarkesë Q, por kapaciteti i kondensatorëve është i ndryshëm dhe si rrjedhim edhe 
tensioni i pjesshëm Ui tek secili prej tyre do të jetë i ndryshëm:  

  

Vlera e përgjithshme e tensionit është barabartë me shumën e tensioneve të pjesshme 
në çdo kondensator, pra vlen barazimi:  

  

Kështu për kapacitetin e përgjithshëm në lidhjen në seri të një qarku vlen formula:  

62



EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Pra me pak fjalë:  

Kapaciteti i përgjithshëm është më i vogël sesa vlera më e vogël e kapacitetit të një 
kondensatori në qark. Lidhja në paralel e kondensatorëve vepron si zmadhimi i distancës 
ndërmjet pllakave. 

 
 

Në lidhjen në seri të disa kondensatorëve vlera e anasjelltë 
e kapacitetit të përgjithshëm është e barabartë me shumën 
e vlerave të anasjellta të kapaciteteve të secilit prej 
kondensatorëve.
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Eksperiment mbi lidhjen paralele të kondensatorëve 

Skema e planit  

Skema e planit të rrymës qëndron gati e pandryshuar pasi do të lidhet vetëm një 
kondensator paralel në qark:  

  

Pjesët përbërëse 

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë:  

   

   

Der Eksperimenti i mëparshëm do të përsëritet, gjatë të cilit kondensatorët do 
të lidhen paralel dhe ne do të vrojtojmë ndikimin e  tyre. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

10 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

1 PS4122-2C C 0,47 ľ

1 PS4122-2E C 1ľ

65



EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

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 2 V/DIV 2 V/DIV

Trans. sinjal DC DC

Polariteti norm norm

y-pos 0 0

Zhvend. në kohë 1 msec/DIV  

Modusi X/T  

Kanali shkarkues A  

Buza shkarkuese pos  

Forma e kurbës drejtkëndore

Amplituda 10V (vlera max.)

Fakt. frekuencës x10

Frequenza
5 Hz  
(10 x 5 Hz = 50 Hz)  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë të:  

 gjykojë mbi ndikimin e kondensatorëve në qarqet me lidhje paralele 

  

Vendoseni oshiloskopin dhe gjeneratorin funksional ashtu siç përshkruhet më lart. 
Kini kujdes që të përdorni kanalin A duke zbatuar sinjalin drejtkëndor, pasi kështu do 
të arrini një nisje të saktë të shënimit të sinjalit.  
 
Ndërtoni grafikun:  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Matni kohën në të cilën vlera e tensionit në kondensator ka rënë me 63% d.m.th. me 
6.3V.  

Llogaritni kapacitetin e kondensatorëve:  

Çfarë konkluzioni nxirrni duke analizuar vlerat e kapazitetit për të dy kondensatoret?  

 

 
 

t63% = 1,47 ms  E saktë! 

C = τ / R = τ / 1000 Ω = 1,47 ľF  E saktë! 

 Të dyja vlerat e kapaciteteve dyfishohen

 Të dyja vlerat e kapaciteteve mblidhen

 Të dyja vlerat e kapaciteteve zbriten

 Vlera më e lartë e dy vlerave të dhëna të kapaciteteve 
kryeson.

E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Lidhjet në seri të kondensatorëve 

Nëse do të lidhnim në një qark disa kondensatorë në seri në një burim ushqyes, 
atëherë tensioni në qark do të kalojë një ngarkesë Q.  

  

Nën ndikimin e induksionit elektrostatik në të gjithë kondensatorët vendoset e njëjta 
ngarkesë Q, por kapaciteti i kondensatorëve është i ndryshëm dhe si rrjedhim edhe 
tensioni i pjesshmëm Ui tek secili prej tyre është i ndryshëm:  

  

Vlera e përgjithshme e tensionit është barabartë me shumën e tensioneve të pjesshme 
në çdo kondensator, prandaj vlen si më poshtë  

  

Kështu për kapacitetin e përgjithshëm në lidhjen në seri të një qarku jepet formula  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Kështu vlen pohimi:  

Kapaciteti i përgjithshëm është më i vogël sesa vlera më e vogël e kapacitetit të çdonjërit 
prej kondensatorëve. Lidhja në seri e kondensatorëve vepron si zmadhimi i distancës 
ndërmjet pllakave. 

 
 

Në lidhjen në seri të disa kondensatorëve vlera e anasjelltë 
e kapacitetit të përgjithshëm është e barabartë me vlerën e 
anasjelltë të kapaciteteve të secilit prej kondensatorëve.
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Eksperiment mbi lidhjen në seri të kondensatorëve 

Skema e planit 

Der Skica e planit të rrymës qëndron gati e pandryshueshme, por me të vetmin ndryshim 
që do të shtohet edhe një kondensator tjetër: 

  

Pjesët përbërëse 

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë: 

   

   

Eksperimenti i mëparshëm do të përsëritet. Për këtë do të aktivizohen 
kondensatorët në seri dhe do të përshkruajme ndikimin e tyre në qark. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

10 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

1 PS4122-2C C 0,47 ľ

1 PS4122-2E C 1ľ
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

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 2 V/DIV 2 V/DIV

Trans. sinjali DC DC

Polimi norm norm

y-pos 0 0

Zhvend. në kohë 1 msec/DIV  

Modusi X/T  

Kanali shkarkues A  

Buza shkarkuese pos  

Forma e kurbës Drejtkëndore

Amplituda 10V (vlera max.)

Fakt. frekuencës x10

Frequenca
5 Hz  
(10 x 5 Hz = 50 Hz) 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë të:   

 gjykojë mbi ndikimin e kondensatorëve të lidhur në seri në një qark 

Vendoseni oshiloskopin dhe gjeneratorin funksional ashtu siç përshkruhet më lart. 
Kini kujdes që të përdorni kanalin A duke zbatuar sinjalin drejtkëndor, pasi kështu do 
të arrini një nisje të saktë të shënimit të sinjalit.  
 
Ndërtoni grafikun:  

 

Matni kohën në të cilën vlera e tensionit në kondensator ka rënë me 63% d.m.th. me 
6.3V. 

Llogaritni kapacitetin e kondensatorëve: 

 
 

t63% = 0,35ms E saktë! 

C = τ / R = τ / 1000 Ω = 0,35ľF E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Çfarë konkluzioni nxirrni duke analizuar vlerat e kapazitetit për të dy kondensatoret? 

 

 
 

 Të dyja vlerat e kapaciteteve dyfishohen

 Të dyja vlerat e kapaciteteve mblidhen

 Të dyja vlerat e kapaciteteve zbriten

 Vlera e anasjelltë e kapacitetit të përgjithshëm është e 
barabartë me shumën e vlerave të anasjellta të 
kapaciteteve të çdo kondensatori.

E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Kondensatori me tension në formë sinusoidale të 
rrymës së ndryshueshme 

  

Nëse do të vendosim në një kondensator një formë sinusoidale të tensionit të rrymës së 
ndryshueshme sipas formulës 

  

ashtu siç shihet më lart edhe kondensatori zotëron një tension sinusoidal të rrymës së 
ndryshueshme me këndin e dhënë nga formula 

  

ndërsa për intensitetetin e rrymës së ndryshueshme vlen barazimi  

 

Grafiku i mëposhtëm na tregon vijimësinë e kurbës.  

 

Tensioni i kondensatorit arrin vlerën maksimale në momentin që intensiteti i rrymës 
zotëron vlerën zero dhe anasjelltas.  

  

Në qarkun e rrymës së kondensatorit tensioni i rrymës i paraprin intensitetit të saj me 
këndin   = 90°. 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Rezistenca reaktive (pasive) e një kondensatori 

  

Vlera momentale e fuqisë së një kondensatori p(t) jepet si prodhim i intensitetit të rrymës 
me vlerën momentale të tensionit. Duke qenë se intensiteti i rrymës dhe tensioni në 
kondensator kanë një luhatje faze prej 90°, atëherë vërejmë, që ashtu siç paraqitet edhe 
në grafik (kurba jeshile), kurba e fuqisë ka një vijimësi kohore me frekuencë të dyfishtë. 
Kjo kurbë ka edhe pjesë të veçanta ku rryma dhe tensioni kanë të njëjtin drejtim. Pra në 
pjesë të caktuara kohore kur tensioni dhe rryma kanë të njëjtin drejtim, kondensatori 
vepron si një konsumues, ndërsa në pjesë kohore ku tensioni dhe rryma kanë të njëjtin 
drejtim kondensatori vepron si ushqyes (bateri).  

  

Në diagram paraqitet 
marrja e energjisë si fuqi 
pozitive, ndërsa dhënia e 
energjise si fuqi negative. 
Energjia elektrike luhatet 
vazhdimisht midis 
kondensatorit dhe burimit 
ushqyes. Ndërsa tek një 
konsumues ohmik (në të 
cilin shndërrohet energjia 
elektrike në 
energji termike) përdorim 
termin rezistenca reaktive 
(pasive) e një 

kondensatori. Duke patur këtë parasysh themi që, kondensatori në vend të një rezistence 
ohmike ka një rezistencë reaktive kapacitative XC, e cila jepet me anë të parametrave të 
vlerave efektive të tensionit U dhe të intensitetit I:  

  

Madhësia e rezistencës reaktive është e njëjtë me atë të rezistencave të thjeshta dhe 
njësia matëse është Ohm-i (njësia matëse   
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Ashtu siç është përmendur dhe më parë, nëse kondensatori furnizohet me rrymë të 
ndryshueshme, atëherë kemi përparësinë ku sa më e lartë të jetë vlera e frekuencës, aq 
më i madh është kapaciteti i kondesatorit. Formula e kapacitetit të rezistencës reaktive 
jepet si më poshtë 

  

Në mënyrë kualitative mund të përmbledhim:  

Shembull: Një kondensator me vlerën 1 ľF, kur frekuenca e rrjetit ka vlerën prej  f = 50 
Hz ka një vlerë rezistence reaktive prej 

 

 
 

Rezistenca reaktive kapacitative do të zvogëlohet sa më shumë që rritet vlera e 
frekuencës dhe sa më shumë rritet kapaciteti
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Eksperiment mbi rezistencën reaktive 

Skema e planit  

Zhvillimi i eksperimentit pothuajse nuk ndryshon nga zhvillimi i eksperimenteve të 
mëparshme. Ndryshoni vetëm pajisjet matëse.  

  

Elementët përbërës  

Pjesët e mëposhtme do të përdoren për zhvillimin e eksperimentit: 

  

Në këtë eksperiment do të matet teknikisht rezistenca reaktive e kondensatorit 
dhe do të krahasohet me vlerën e llogaritur. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

10 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

1 PS4122-2C C 0,47 ľ
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Aparaturat  

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

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat  

Përgatitni eksperimentin në modulin qëndror në radhën e mëposhtme:  

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

  

Aparatura Konfigurimi

Kabëll i 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 mA Hyrje

Buton regjistrues mA

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

Forma e kurbës Sinusoidale

Amplituda 10V (vlera max.)

Fakt. i frekuencës x100

Frequenza
10 Hz  
(100 x 10 Hz = 1000 
Hz)
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë:  

 Matjen e vlerës së rezistencës reaktive  

Vendoseni gjeneratorin funksional ashtu siç paraqitet më lart, matni vlerën e tensionit 
dhe të intensitetit të rrymës në të dy multimetrat dhe llogaritni: 

Sa është vlera e tensionit në kondensatorin C?  

Sa është vlera e intensitetit të rrymës I në rezistencën R dhe kondensatorin C?  

Llogarisni vlerën e rezistencës reaktive të kondensatorit C me ndihmën e vlerave të 
pjesëve përbërëse? 

Llogarisni vlerën e rezistencës reaktive të kondensatorit Cme ndihmën e vlerave të 
parametrave të pjesëve përbërëse?  

 

 
 

UC = 1,7  V  E saktë! 

I = 4,99 mA  E saktë! 

XC = UC / I = 281  Ω  E saktë! 

XC = 1/ (2πfC) = 339  Ω  E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Rrisni vlerën e frekuencës në gjeneratorin funksional në 2 kHz, matni përsëri vlerën e 
tensionit dhe të intensitetit të rrymës në të dy multimetrat. Llogarisni: 

Sa është vlera e tensionit në kondensatorin C?  

Sa është vlera e intensitetit të rrymës I në rezistencën R dhe kondensatorin C? 

Matni vlerën e rezistencës reaktive në kondensatorin C me anë të vlerave të matura? 

Matni vlerën e rezistencës reaktive në kondensatorin C me anë të vlerave të pjesëve 
përbërëse ? 

Çfarë konkluzionesh arrini mbi rezistencën reaktive të kondensatorit? 

 

 
 

UC = 0,91 V  E saktë! 

I = 5,2_ mA  E saktë! 

XC = UC / I = 180  Ω  E saktë! 

XC = 1/ (2πfC) = 168  Ω  E saktë! 

 Vlera e rezistencës reaktive të një kondensatori është 
konstante

 Vlera e rezistencës reaktive të kondensatorit varet nga vlera 
e kapacitetit

 Vlera e rezistencës reaktive të kondensatorit varet nga vlera 
e frekuencës

 Vlera e rezistencës reaktive të kondensatorit varet nga vlera 
e tensionit

E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Zhvendosja e fazës në lidhjen rezistencë-kondensator 
RC   

Nëse në një rezistence ohmike R do të vendosim  një vlerë tensioni të rrymës së 
ndryshueshme me formë sinusoidale, atëherë intensiteti i rrymës dhe tensioni do të jenë 
në një fazë, ku vlerat efektive të tyre do të zotërojnë të njëjtin drejtim (shikoni grafikun në 
të majtë të pamjes së dhënë). Kondensatori paraqet një rezistencë reaktive XC, në të 
cilën tensioni dhe intensiteti ndahen me një kënd faze prej  = 90°, kështu të dy treguesit 
ndërtojnë një kënd të djathtë (pjesa në mes të pamjes së dhënë). Nëse do të 
komandonim vetëm rezistencën ohmike dhe kapacitetin në radhën e lidhjes RC, atëherë 
do të përftojmë një rezistencë të përgjithshme, një pjesë e së cilës ndikon në qark dhe një 
pjese tjeter nuk vepron mbi të. Vlera e tensionit bën që intensiteti i rrymës të vendoset në 
një kënd faze, i cili për nga vlera e frekuencës, e rezistencës ohmike dhe kapacitetit merr 
një vlerë nga 0 në 90 gradë (pjesa e djathtë e pamjes). Në këtë rast treguesi i tensionit U 
jepet me anë të mbledhjes gjeometrike të tensioneve të pjesshme UR (që kalon nga faza 
në rrymë) dhe UC (që e ndan rrymën me 90 gradë).  

  

Ashtu si në rrymën konstante edhe në rrymën e ndryshueshme zbatohet ligji i Ohmit, 
prandaj për vlerat efektive të tensionit dhe të rrymës vlen formula  

  

Rezistenca Z vepron si një rezistencë treguese e rrymës së ndryshueshme, e cila luan 
rolin e një rezistence ndikuese, por edhe të një rezistence reaktive e cila nuk ndikon në 
qark. Këto të dyja duhet të mblidhen edhe në rastin e tensioneve të ndryshme 
gjeometrike. Grafiku i mëposhtëm e përforcon këtë pohim. Ai tregon të ashtëquajturin 
trekëndëshi i rezistencës me një lidhje RC. 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

  

Rezistenca treguese Z mund të llogaritet nga trekëndëshi i rezistencës pasi në një 
trekëndësh këndëdrejtë vlen barazimi  

  

Duke nxjerrë në të dyja anët e barazimit rrënjën X C nga pozicioni i saj në barazim, 
atëherë përftojmë  

  

Edhe këndi i fazës   mund të llogaritet nga trekëndëshi i rezistencës; kështu vlen  

  

Këto barazime mund të çojnë në gjetjen e vlerës së kapacitetit, nëse njohim vlerat e 
këndit të fazës rezistencës R si dhe  bashkë me vlerën e f . Kur kemi gjetur vlerën e 
kapacitetit C, atëherë mund të përftojmë barazimin  

  

Në mënyrë alternative mund të llogarisim (ashtu si në eksperimentin e zhvilluar në 
vazhdim të kursit) edhe luhatjen e fazës midis tensionit të kondensatorit UC dhe tensionit 
ushqyes U. Vlera e kapacitetit mund të përftohet nga formula  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Shembull: Një rezistencëR = 220 do të lidhet në seri me një kondensator C = 10 
ľF dhe me një vlerë tensioni U=220V, ndërsa vlera e frekuencës është vendosur f = 50 
Hz . Atëherë duhet të llogarisim vlerën kapacitative të rezistencës reaktive, rezistencën 
treguese, intensitetin e rrymës  I dhe të dy vlerat e tensioneve të pjesshme UR dhe UC 
bashkë me këndin e fazës  midis U dhe I. Kështu kemi:  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Eksperiment mbi këndin e fazës në lidhjen RC 

Skema e rrjetit 

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

  

Aparaturat 

Në këtë eksperiment do të përdoren këto elementë:  

 
 

Me anë të këndit të fazës midis intensitetit dhe tensionit mund të gjejmë 
kapacitetin e kondensatorit. Duhet të vendosni oshiloskopin në atë mënyrë që 
ai t'ju tregojë vlera të sakta matëse të kohës. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

10 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

1 PS4122-2C C 0,47 ľ
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Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Aparaturat  

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 kabllot 

Aparatura Përshkrimi

Kanali A Kanali B

Ndjeshmëria 2 V/DIV 2 V/DIV

Trans. sinjali DC DC

Polariteti norm norm

y-pos 0 0

Zhvend. në kohë 100 ľsec/DIV  

Modusi X/T  

Kanali shkarkues A  

Buza shkarkuese pos  

Forma e kurbës sinusoidale

Amplituda 7V (Vlerë efektive)

Fakt. frequenzës x10

Frequenza
20Hz (10 x 20 Hz = 
200Hz)
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Zhvillimi eksperimetit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë të:  

 Llogarisë vlerën e kapacitetit në kondensator nëpërmjet këndit të fazës midis 
intensitetit të rrymës dhe tensionit.  

  

Matni me anë të oshiloskopit vijimësinë e vlerave të dy tensioneve. Kini kujdes që 
vlera e frekuencës në gjeneratorin funksional të jetë gjithnjë 50Hz dhe perioda të 
qëndrojë 20 msec.Vrojtoni gjëndjen e fazës të dy sinjaleve. 
 
Ndërtoni diagramin:  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Matni zhvendosjen e kohës midis dy vlerave të tensioneve. 

Çfarë vlere të zhvendosjes së fazës mund të llogaritni nga matja e kohës për të dy 
tensionet? 

Çfarë vlere të llogaritur të luhatjes së fazës zotërojnë dy tensionet? 

Tensioni në kondensator i shkon intensitetit të rrymës: 

 

 
 

tB - tA = 440 ľs E saktë! 

φ = 32__° E saktë! 

φ = arctan (1 / (ωCR)) = 31__° E saktë! 

 nga pas.

 njëlloj si rryma

 duke e paraprirë.

E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Lidhja RC si ndarës tensioni të varur nga frekuenca 

Grafiku i mëposhtëm na tregon edhe një herë lidhjen - RC në një këndvështrim tjetër. 
Tensioni ushqyes i rrymës së ndryshueshme U0 ( tensioni hyrës në lidhje) furnizon 
kondensatorin me tension të rrymës së ndryshueshme UC (tensioni dalës i lidhjes). Është 
e qartë se në këtë paraqitje të lidhjes-RC kemi të bëjme me një ndarës tensioni të varur 
nga frekuenca. Ndërkohë që rezistenca ndikuese R është e varur nga vlera e frekuencës, 
rezistenca reactive XC zvogëlohet me rritjen e vlerës së frekuencës f. Në këtë mënyrë 
edhe vlera e tensionit në dalje UC e lidhjes ulet me rritjen e frekuencës. Ndërsa lidhja - 
RC "lejon të kalojnë" vlera të ulta frekuence, vlerat e larta të saj do të pengohen 
plotësisht. Kjo lloj forme e  lidhjes - RC quhet ndryshe edhe filter kufizues i vlerave të ulta 
të frekuences.  

  

Vlera e tensionit në dalje UC mund të llogaritet si një ndarës ohmik tensioni në rrymën 
konstante, prandaj vlejnë barazimet:  

  

pra për varësinë e tensionit nga dalja në hyrje kemi:  

  

Z është rezistenca e përgjithshme (rezistenca treguese / impedance) e lidhjes.  

Nëse marrim varësinë për vlera të caktuara të R dhe C me një vlerë të dhënë frekuence 
(e cila do të paraqitet në një bosht logaritmik), atëherë do të përftojme vlerën e 
amplitudës në lidhjen - RC. Duke ditur se për vlera të vogla të frekuencës për shkak të 
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vlerave të larta të rezistencës kapacitative praktikisht vlera e tensionit ushqyes në 
kondensator bie, ndërsa për vlera shumë të larta frekuence në kondensator, në të cilin 
nuk ka me rezistencë vlera e tensionit në dalje shkon drejt zeros.  

  

Edhe luhatja e fazës ndërmjet vlerave të tensionit është e varur nga frekuenca dhe jepet 
nga barazimi  

  

në këtë rast shenja negative tregon që tensioni në dalje i ndjek pas tensionit në hyrje. 
Paraqitja grafike e kësaj varësie tregohet si një kalim të fazës të lidhjes - RC. Për vlera të 
ulëta të frekuencës të dyja tensionet janë në një faze, ndërsa në rastin e vlerave të larta 
të frekuencës kemi një luhatje të fazës në këndin -90°.  

  

Kalimi i amplitudës dhe i fazës së bashku do të përcaktohen edhe si një kalim të 
frekuencës në një lidhje - RC.  
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Frekuenca kufizuese e lidhjes-RC  

Kalimi i frekuencës së lidhjes - RC është i varur nga rezistenca ohmike R dhe kapaciteti 
C. Vijimësia themelore e amplitudës dhe e kalimit të fazës (forma e kurbës) është gjithnjë 
i njëjtë; një ndryshim në rezistencë apo në kondensator çon në luhatjen e kurbës në 
boshtin e frekuencës. Si madhësi e një lidhje - RC përdoret e ashtëquajtura frekuenca 
kufizuese e lidhjes. Ajo jepet me anë të barazimit  

  

Nëse do të vendosim një vlerë amplitudë atëherë do të kemi  

  

prandaj në rastin e frekuences kufizuese amplituda është 0.707-fishi i vlerës maksimale 
të vlerës efektive të madhësisë së daljes. Për kalimin e fazës vlen  

  

po ashtu luhatja e fazës midis vlerës së tensionit në hyrje dhe dalje të lidhjes është në 
rastin e një frekuence kufizuese  -45°. Grafikët e mëposhtëm e paraqesin këtë varësi me 
qartësisht.  
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Frekuenca kufizuese nuk varet nga vlerat e veçanta R dhe C, por nga prodhimi i tyre 
R·C, e ashtëquajtura konstante e kohës T e lidhjes - RC. Sa me e madhe të jetë vlera e 
kësaj konstanteje, aq më vogël është vlera e frekuencës kufizuese të lidhjes - RC dhe 
anasjelltas, sa më vogël të jetë kjo konstante, aq me e madhe do të jetë frekuenca 
kufizuese e lidhjes - RC. Nëse do ta zëvendësojmë këtë lidhje - RC, për shembull me një 
rezistencë ohmike me një vlerë të dhjetëfishuar dhe njëkohësisht një kondensator me një 
të dhjetën e kapacitetit fillestar, atëherë kalimi i frekuences në lidhjen - RC nuk ndryshon.  

Në teknikën e informacionit paraqitja e kalimit të amplitudës përmban shpesh jo vetëm 
atë, por edhe aksin e amplitudës në mënyrë logaritmike. Kështu na jepet një kurbe e 
lidhjes - RC, e cila në zonën  me vlera të larta frekuence paraqitet lineare. Grafiku i 
mëposhtëm na tregon kalimin e amplitudës të paraqitur me lart, por në këtë rast edhe me 
aksin logaritmik të amplitudës. 
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Në këtë lloj paraqitje  vijueshmëria e amplitudës jepet me anë të njësisë matëse decibel 
(simboli dB). Në këtë rast vlera e vijueshmërisë së amplitudës 1 korrespondon vlerës 0 
dB, ndërsa për vlerën 0.1 (pra 10-1) kemi vlerën -20dB, për 0,01 (pra 10-2) kemi vlerën -
40dB. Formula e llogaritjes është  

  

Varësinë e amplitudës nga 1/2 = 0.707 deri në frekuencën kufizuese e jep vlera prej -
3dB. 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Eksperiment mbi filtrin e frekuencave të ulta me 
lidhjen-RC 

Skema e planit  

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

  

Aparaturat  

Pjesët e mëposhtme do të përdoren për zhvillimin e eksperimentit:  

 
 

Kurba e filtrës është një paraqitje e rëndësishme në një qark elektronik. Në 
këtë eksperiment do të mësoni të masni një kurbë filtri në mënyrë të pavarur, si 
dhe ta prezantoni atë. Kurba e filtrit ju mundëson të njihni frekuencën 
kufizuese të filtrit. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

9 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

1 PS4122-2C C 0,47 ľ
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Kondensatori në qarkun e rrymës së ndryshueshme

Aparatura 

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  
 Pjesët elektronike  
 Pajisjet matëse dhe kabllot 

Aparaturat Konfiguracioni

Kabëll i 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 Masse

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje

Buton regjistrues V ~

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

Forma e kurbës sinusoidale

Amplituda 5V (Vlera max.)

Fakt. frekuncës x1

Frequenza 1,5Hz
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Zhvillimi eksperimetit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë: 

 Të masë kalimin e frekuencës së një kufizuesi dhe të vleresojë ato  
 Të llogarisë kalimin e frekuencës së një kufizuesi  

  

Ndërtoni kurbën e filtrit të kufizuesit. Vendosni në filtër një vlerë tensioni hyrës me 
vlerë efektive prej 5V. Regjistroni gjeneratorin funksionues sipas vlerave  të 
tabelës  me të dhënat e frekuencës. Shënoni në tabelë vlerat e matura të përftuara 
nga voltmetri i dytë matës për vlerat e tensionit në dalje. Llogaritni varësinë e vlerave 
të tensionit në hyrje dhe në dalje si dhe shënoni rezultatet në tabelë.  
 
Ndërtoni diagramin:  

  

 

f[HZ] U[V] U/U0
10 5,00 1,00
20 5,00 1,00
30 4,94 0,99
50 4,89 0,98

100 4,72 0,94
200 4,22 0,84
300 3,67 0,73
500 2,66 0,53

1000 1,56 0,31
2000 0,85 0,17

3000 0,58 0,12
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Llogaritni vlerën e frekuencës kufizuese me anë të vlerave të dhëna të pjesëve 
përbërëse! 

Lexoni vlerën e frekuencës të vlerave të ulëta  nga diagrami i dhënë! 

Çfarë ndodh në një filtër të frekuencave të ulta? 

 

 
 

1E0 1E1 1E2 1E3 1E4
f [Hz]

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

U
 /
 U

0

fG = 1/(2πRC) = 340 Hz E saktë! 

fG = 339 Hz E saktë! 

 Lejon të kalojnë vlerat e larta të frekuencës

 Lejon të kalojnë vlerat e ulëta të frekuencës

 Vlerat e frekuencave të larta shndërrohen në vlera 
frekuence të ulëta

E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

  

Kursi EloTrain 

  

Copyright © 2010 LUCAS-NÜLLE GmbH.  
All rights reserved.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Induksioni i një bobine 

  

 
Përmes mbështjelljes së një numri të shumëfishuar përçuesish ndërtohet një bobine. Kur 
në të kalon rrymë elektrike ajo do ndikohet nga vijat e fushës magnetike. Fuqia e fushës 
magnetike përcaktohet nga fluksi  magnetik. Nëse ky fluks ndryshon përmes bobinës 
(p.sh me ndryshimin e fuqisë së rrymës elektrike), në bobinë do të krijohet  i ashtëquajturi 
tension i vetëinduktuar, vlera e të cilit do të varet nga njëra anë nga ndryshimi i 
shpejtësisë së rrymës elektrike dhe nga ana tjetër nga madhësia e bobinës. Induksioni L i 
bobinës është në këtë rast një masë me aftesinë për të krijuar tension të vetëinduktuar. 
Për një bobinë të përmasave të mëdha vlen barazimi  

  

Këtu ľ0 është konstantja e fushës magnetike dhe ľ r është madhësia që ka bërthama e 
bobinës, N numri i mbështjelljeve, I gjatësia e bobinës dhe A prerja tërthore e saj (shiko 
grafikun e mëposhtëm).  

  

Madhësia e induksionit është Henri (njësia matëse H= 1 Vs/A). Një bobinë e ka 
induksionin 1H , kur për një ndryshim konstant të rrymës në bobine me 1A për sekondë 
tensioni i vetëinduktuar induktohet në 1 V.  

 
 

Përveç fushës elektrike të krijuar psh midis dy pllakave të një 
kondensatori të ngarkuar në elektroteknike ekziston edhe një tip 
tjetër fushe në formën e një fushe magnetike. Ndërkohë që fusha 
elektrike ndodhet në një zone me ngarkesa të palëvizshme, fusha 
magnetike ndodhet në një zonë me ngarkues të lëvizshëm të lidhur 
në rrymën elektrike.
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Lidhja në seri dhe paralel e induksioneve 

  

Për lidhjen në seri dhe paralel të induksioneve vlejnë të njëjtat formula si në rastin e 
rezistencave ohmike. Grafiku i mëposhtëm ju tregon si fillim lidhjen në seri të 
induksioneve.  

  

Për induksionin e përgjithshëm vlen  

  

Vlen gjithashtu  

Grafiku i mëposhtëm tregon lidhjen paralele të induksioneve të bobinave.  

  
 
 

Në lidhjet në lidhjet në seri të disa bobinave vlera e 
anasjelltë e induksionit të përgjithshëm është e barabartë 
me vlerën e anasjelltë të induksioneve të veçanta.
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Induksioni i përgjithshëm llogaritet në këtë rast me   

  

Vlen në këtë mënyrë  

 
 

Në lidhjet paralel të disa bobinave vlera e anasjelltë e 
induksionit të përgjithshëm është e barabartë me vlerën e 
anasjelltë të induksioneve të veçanta.
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Parimi i punës së një bobine 

  

Parimin i punës së një bobine e njohim që në kapitujt e rrymës konstante. Nëse do të 
lidhim një bobinë me një burim rryme konstante (çelësi është i mbyllur) ashtu siç tregohet 
edhe në grafik, sapo të kalojë fluksi i i rrymës elektrike, përmes vetëinduktimit do 
të krijohet një vlerë tensioni e induktuar Uind, i cili sipas rregullës së Lencit është i drejtuar 
në kah të kundërt me tensionin e jashtëm të rrymës konstante U0. Në këtë mënyrë rritet 
vlera e intensitetit në formën e funksionit-e dhe e arrin vlerën e vet maksimale vetëm pas 
një farë kohe. Vlera e këtij intensiteti varet nga madhësia e induksionit L dhe vlera e 
rezistencës ohmike R (zona 1 në diagramin e kohës).  

 

Nëse do të ndërpresim furnizimin me tension të rrymës konstante (hapim çelësin), 
atëherë fusha magnetike në bobinë do të shpërbëhet dhe do të induktojë një tension të 
induktuar, i cili vepron kundër shkakut të ndryshimit të fushës magnetike (ndërprerjes së 
furnizimit me tension) dhe lejon të kalojë përsëri fluks rryme (zona (2) në diagramin e 
kohës). Tensioni i induktuar shmang në këtë rast rënien e fluksit të rrymës në bobinë.  

Për konstanten e kohës vlen:  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Bobinat në rrymën sinusoidale të ndryshueshme 

  

Ashtu siç u vu re në një bobinë kur ajo komandohet me anë të çelësit aty krijohet një 
induksion i cili i mbivendoset intensitetit të rrymës. Nëse do të vendosim një vlerë 
induksioni (një bobinë me një rezistencë ohmike) në një tension të rrymës së 
ndryshueshme në formë sinusoidale  

 

tregohet që edhe intensiteti i rrymës në bobinë  ka një vijëmësi sinusoidale dhe tensioni 
përshpejtohet me këndin  

 

Intensiteti i rrymës ndjek barazimin  

 

Grafiku i mëposhtëm tregon vijimësinë.  

 

Intensiteti i rrymës në bobinë arrin vlerën e vet maksimale në atë moment, kur tensioni 
tregon vlerën zero dhe anasjelltas.  

  

Në qarkun e rrymës së bobinës intensiteti e ndjek nga pas tensionin me  = 90°.
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Në mënyrë të ngjashme si tek kondensatori edhe bobina furnizohet me rrymë të 
ndryshueshme për shkak të zhvendosjes së fazës me 90°, por gjithashtu ajo furnizohet 
edhe me energji reaktive (pasive), e cila shërben për krijimin dhe shpërbërjen e fushës 
magnetike. Bobinat në përgjithësi kanë gjithmonë një (edhe pse të vogel) rezistencë 
ohmike, kështu që luhatja e fazës është më vogël se 90°. Prandaj për këtë përdoret një 
farë vlerë të fuqisë ndikuese të rrymës.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Eksperiment mbi bobinat në sinjalet drejtkëndore 

Skema e planit 

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

  

Pjesët përbërëse  

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë:  

   

Me anë të një gjeneratori me sinjal katërkëndor do të kontrollohet periodikisht 
puna e një bobine. Me anën e vijimësisë së kurbës dhe matjes së kohës 
karakteristike mund të llogaritni induksionin në bobinë.  

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

10 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

1 PS4124-1F L 33mH
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

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 Konfiguracioni

Kanali A Kanali B

Ndjeshmëria 2 V/DIV 2 V/DIV

Trans. sinjali DC DC

Polariteti norm norm

y-pos 0 0

Zhvend. në kohë 100ľs/DIV  

Modusi X/T  

Kanali shkarkues A  

Buza shkarkuese pos  

Forma e kurbës drejtkëndore

Amplituda 10V (Vlera max.)

Kanali shkarkues x100

Frequenza
10 Hz  
(100 x 10Hz = 1kHz)
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë:  

 të interpretojë vlerat e intensitetit dhe tensionit të rrymës në një induksion.  
 të llogarisë vlerën e induksionit në një bobinë përmes vijimësisë së tensionit.  

Vendoseni oshiloskopin dhe gjeneratorin funksional ashtu siç përshkruhet më lart. 
Kini kujdes që të përdorni kanalin A duke zbatuar sinjalin drejtkëndor, pasi kështu do 
të arrini një nisje të saktë të shënimit të sinjalit.  
 
Ndërtoni grafikun:  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Matni kohën e përcaktuar në të cilën vlera e tensionit në rezistencë bie me 63% ose 
me 6.3 Volt. 

Llogarisni vlerën e induksionit në bobinë: 

Rënia e vlerës së intensitetit të rrymës përmes induksionit (ç'magnetizimi) vijon: 

 

 
 

t63% = 30 ľs E saktë! 

L = τ R = τ 1000 Ω = 30__mH E saktë! 

 ashtu si tek tensioni në sinjalin drejtkëndor.

 përgjatë një funksioni eksponencial.

 në vijë të drejtë.

E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Rezistenca reaktive në një bobinë 

  

Ashtu si edhe tek kondensatori dhe tek bobinat madje edhe tek ato më idealet (që nuk 
kanë rezistenca ndikuese), intensiteti dhe tensioni i rrymës janë të zhvendosur me një 
kënd luhatjeje 90°, pra kemi të bëjmë me një energji të luhatshme. Vlera më e madhe e 
rezistencës në këtë rrymë, kundrejt rrymës konstante shpjegohet me rezistencën reaktive 
induktive X L. Kjo krijohet me anë të një tensioni të kundërt, i cili përftohet nëpërmjet 
vetëinduksionit.  

Sa më e lartë të jetë vlera e induksionit në një bobinë, aq më e madhe është vlera e 
tensionit të kundërt dhe kështu edhe e rezistencës reaktive. Gjithashtu sa më e madhe të 
jetë vlera e tensionit induktiv, aq më shpejt ndryshon intensiteti i rrymës, gjithashtu edhe  
vlera e frekuencës. Formula për rezistencën reaktive të induksionit është  

  

Kështu mund të përmbledhim:  

Shembull 1: Një bobinë me një vlerë induksioni prej 2H ka një vlerë frekuence prej 50 Hz 
dhe një vlerë rezistence reaktive të induksionit prej  

  

Shembull 2: Një bobinë me një vlerë rezistence reaktive prej 12.5  ka një vlerë 
frekuence prej 40Hz dhe një vlerë induksioni prej  

   

Vlera e rezistencës reaktive të induksionit do të rritet me 
rritjen e vlerës së frekuencës dhe të induksionit.
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Eksperiment mbi këndin e fazës në lidhjen   RL 

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 këtë eksperiment do të kontrollohet këndi i luhatjes së një induksioni. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

10 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

1 PS4124-1F L 33mH
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Pjesët përbërëse  

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë:  

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 Konfiguracioni

Kanali A Kanali B

Ndjeshmëria 1 V/DIV 1 V/DIV

Trans. sinjali DC DC

Polariteti norm norm

y-pos 0 0

Zhvend. në kohë 10 ľsec/DIV  

Modusi X/T  

Kanali shkarkues B  

Buza shkarkuese pos  

Forma e kurbës sinusoidle

Amplituda 4V Vlera max,

Fakt. frequenzës x100

Frequenza
50Hz  
(100x50Hz = 5 kHz)
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë:  

 Të përcaktojë vlerën e induksionit në një bobinë përmes këndit të luhatjes së 
tensionit dhe intensitetit të rrymës.  

  

Kini kujdes që vlera e frekuencës në gjeneratorin funksionues të jetë mundësisht 
5000 Hz me një periode 200 ľs. Matni të dyja vlerat e tensionit në oshiloskop. 
Ndërtoni diagramin:  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Matni zhvendosjen e kohës midis dy tensioneve. 

Çfarë vlere të luhatjes së fazës mund të llogarisni nëpërmjet vlerës së kohës për të 
dyja tensionet? 

Tensioni në induksion i shkon intensitetit të rrymës: 

 

 
 

tB - tA = 22 ľs E saktë! 

φ = 40__° E saktë! 

 nga pas

 njësoj si rryma

 duke i paraprirë

E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

 
 

134



EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Filtri i frekuencave të larta - RL 

Ashtu si tek lidhja - RC  edhe në lidhjen - RL kemi të bëjmë me një ndarës tensioni të 
varur nga vlerat e frekuencës. Në këtë rast rezistenca reaktive e induksionit X L rritet me 
rritjen e vlerave të frekuencës f. Si rrjedhim rritet edhe vlera e tensionit UL në dalje të 
lidhjes me rritjen e vlerës së frekuencës. Lidhja - RL i lejon vlerat e larta të frekuencës 
dhe ndalon vlerat e ulëta të saj. Lidhja - RL quhet shpesh edhe filtër i frekuencës të 
vlerave të larta. Grafiku i mëposhtëm i tregon më qartë varësinë midis tensioneve të 
veçanta.  

  

Tensioni në dalje UL mund të llogaritet ashtu si ndarës ohmik tensioni në rrymën 
konstante. Kështu vlen  

  

për varësinë e tensionit dalës me atë hyrës  

  

Në këtë rast Z është rezistenca e përgjithshme (rezistenca e dukshme) e lidhjes. Nëse në 
këtë varësi do të kishim të dhëna të përcaktuara të R dhe L dhe ti jepnim grafikisht në 
bazë të një vlere të dhënë frekuencë, atëherë mund të përftojmë paraqitjen e kalimit të 
amplitudës së lidhjes - RC. Është e ditur se për vlera të vogla frekuence, për shkak të 
vlerës së vogël të rezistencës reaktive të induksionit. Praktikisht nuk kalon vlerë tensioni 
në bobinë, ndërkohë për vlera të larta frekuence bobina ka një vlerë të lartë rezistence 
dhe si rrjedhim një pjese e madhe e tensionit ushqyes kalon në bobinë. Kalimi i 
amplitudës ka vijimësi të kundërt me lidhjen - RC e cila lejon frekuencat me vlerë të 
vogël.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

  

Edhe në paraqitjen e kalimit të amplitudës, të shprehur në dB (shiko grafikun e 
mëposhtëm), tregohet pikërisht kalimi i amplitudës i pasqyruar në lidhjen - RC.  

  

Ndërsa në lidhjen - RL të frekuencave të larta ekziston një kufi i vlerës së frekuencës, e 
cila jepet me anë të formulës  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Luhatja e fazës midis tensioneve   në lidhjen - RL jepet me anë të barazimit  

  

Grafiku i mëposhtëm tregon kalimin përkatës të fazës për vlera të larta të frekuencës. Të 
dyja tensionet janë afërsisht në një fazë, ndërsa për vlera shumë të vogla frekuence në 
lidhjen - RL kemi një luhatje të fazës në këndin +90°. Për vlerën kufi të frekuencës luhatja 
e fazës është +45°.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Eksperiment mbi frekuencat e larta në lidhjen-RL 

Skema e planit  

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

  

Pjesët përbërëse  

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë:  

   

Kurba e filtrit është një paraqitje e rëndësishme në një qark elektronik. Në këtë 
eksperiment ju do të mësoni të matni dhe të paraqisni një kurbë filtri në mënyrë 
të pavarur.  

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

9 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

1 PS4124-1F L 33mH
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Pjesët përbërëse  

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë:  

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 Konfiguracioni 

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje

Buton regjistrues V ~

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

Forma e kurbës sinusoidale

Amplituda 5V Vlera max.

Fakt. frequenzës x1

Frequenza 10Hz

140



EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë:  

 Të masë dhe të gjykojë mbi kalimin e frekuencës së një filtri të frekuencave të larta.  
 Të llogarisë frekuencën kufi të filtrit të frekuencave të larta. 

Paraqitni kurbën e filtrit të frekuencave të larta. Vendosni vlerën e tensionit hyrës në 5 
V vlerë efektive. Vendosni në gjeneratorin funsionues vlerat e dhëna në tabelë dhe 
matni me voltmetrin e dytë vlerat e tensionit dalës dhe shënoni të dhënat në tabelë. 
Llogaritni varësinë midis tensionit hyrës dhe dalës dhe vendosni të dhënat në tabelë. 
  
 
Ndërtoni diagramin:  

 

f[HZ] U[V] U/U0
30 0,27 0,05
50 0,27 0,05

100 0,29 0,06
200 0,33 0,07
300 0,40 0,08
500 0,48 0,12

1000 1,00 0,20
2000 1,93 0,39
3000 2,71 0,54
5000 3,90 0,78

10000 5,00 1,00

1E0 1E1 1E2 1E3 1E4
f [Hz]

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

U
 /
 U

0
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme

  

Llogaritni vlerën kufi të  frekuencës mbi bazën e vlerave të pjesëve përbërëse!  

Lexoni vlerën e frekuencës nga diagrami!  

Çfarë ndodh në një filtër frekuencash të larta?  

 

  

 
 

fG = R/(2πL) = 4822 Hz  E saktë! 

fG = 4500 Hz  E saktë! 

 Frekuencat e larta lejohen të kalohen

 Frekuenca të ulëta lejohen të kalohen

 Frekuencat e larta shndërrohen në frekuenca të ulëta

E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Bobina në rrymën e ndryshueshme
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

  

Kursi EloTrain 

  

Copyright © 2010 LUCAS-NÜLLE GmbH.  
All rights reserved.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

Filtri zonal i frekuencës 

  

Përmbajtja e lendës 

 Qarqet me lidhje në seri dhe lidhje paralele të bobinave, rezistenca dhe 
kondensatori  

 Ndërtimi i një filtri zonal të frekuencës  
 Ndërtimi i një rrethi luhatës 

Kushtet paraprake 

Kushtet paraprake për përvetësimin e suksesshëm të kursit 

 Njohuri mbi funksionimin e filtrit të frekuencave të larta dhe të ulëta 

Filtri zonal i frekuencës  

Nëse do të kombinojmë një filtër të frekuencave të ulta (TP) me një të frekuencave 
të larta  (HP), duke i komanduar ato radhazi ndërtojmë kështu të ashtëquajturin filtër 
zonal (BP). Nga vetë emri kuptojmë që ky filtër lejon kalimin e frekuencave, të cilat i 
përkasin një zone me vlera të caktuara, ndërsa frekuencat që nuk i përkasin kësaj zone 
pengohen. Qarku i mëposhtëm tregon një shembull të një filtri zonal, i cili është krijuar 
nga lidhja në seri me filtrin e frekuencave të ulëta në një qark të lidhjes - LR  (pjesa e 
gjelbër e qarkut të paraqitur) dhe të një  lidhje - CR me një filtër të frekuencave të larta 
(pjesa blu e qarkut).   

 

Kalimi i frekuencës të filtrit zonal përftohet nga mbivendosja e kalimeve të filtrit të 
frekuencave të larta dhe të ulëta. Grafiku i mëposhtëm e paraqet këtë edhe më qartë me 
anë të kalimit të amplitudës.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

 

Zona e lejuar e frekuencave është e dallueshme, ka një gjerësi të zonës së shënuar me B 
dhe karakterizohet nga frekuenca mesatare f0, e cila është paraqitur edhe në grafikun më 
lart. Frekuenca mesatare përcaktohet si mjeti gjeometrik i prodhimit të fH dhe fL: 

 

Gjerësia e zonës së frekuencës së filtrit B tregon diferencën midis kufirit të sipërm të 
frekuencës fH dhe atij të poshtëm fL.  

 

Në sistemet teknike ajo do të përcaktohet si një vlerë e cila arrihet përmes kalimit nga 
zona e ndaluar dhe ajo e lejuar, me fjale te tjera një reduktim me 3 db përkundrejt vlerës 
maksimale, që përbën një rënie të tensionit prej 0.707- fishin e vlerës fillestare. 

Nëse të dy pjesët e qarkut do të lidhen me njëri-tjetrin (p.sh. me anë  të një qarku OP), 
atëherë kalimi i frekuencës së filtrit zonal përbën mbivendosjen e saktë të kalimit të dy 
filtrave të frekuencës (rasti ideal). Nëse dy pjesët e qarkut janë pasive ashtu siç paraqitet 
dhe më lart, atëherë filtri i pjesës së prapme të qarkut (filtri i frekuencave të larta), 
ngarkon filtrin e ndodhur në pjesën e përparme të qarkut (filtri i frekuencave të ulëta), 
kështu që për kalimin e përgjithshëm të frekuencave ka  një farë luhatje nga rasti ideal. 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

Eksperiment mbi filtrin zonal të frekuencës 

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 vëzhgojmë punën e një filtri zonal të frekuencës. Në 
eksperimentet e mëparshme keni mësuar mbi vijimësinë e punës së një filtri të 
frekuencave të larta dhe të ulëta. Filtri zonal është kombinimi i këtyre të dyve. 
Gjithashtu kurba e filtrit zonal do të matet dhe do të paraqitet në mënyrë 
logaritmike.  

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

9 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4121-3C R 1k

1 PS4121-3G R 2,2k

1 PS4122-2E C 1ľ

1 PS4124-1E L 10mH
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

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 Konfiguracioni

Kabëll i 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

Forma e kurbës sinusoidale

Amplituda 5V

Faktori i frequencës x10

Frequenca 1 Hz
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë:  

 të masë dhe të gjykojë mbi kalimin e frekuencës së një filtri zonal  
 të llogarisë frekuencën mesatare të një filtri zonal  

Skiconi kurbën e filtrit zonal. Vendosni një tension hyrës në filtër prej 5 V vlerë 
efektive. Vendosni në gjeneratorin e frekuencës vlerat e dhëna në tabelë. Matni me 
anë të  
voltmetrit të dytë vlerat e tensionit dalës dhe shënoni rezultatet në tabelë. Llogaritni 
varësinë e tensionit dalës ndaj atij hyrës dhe shënoni të dhënat në tabelë.  
 
Ndërtoni diagramin:  

 

f[HZ] U1[V] U2[V] U1/U2
10 5,00 0,66 0,13
20 5,00 1,31 0,26
30 5,00 1,85 0,37
50 5,00 2,73 0,47

100 5,00 3,83 0,77
200 5,00 4,38 0,88
300 5,00 4,50 0,90
500 5,00 4,54 0,91

1000 5,00 4,41 0,88
2000 5,00 3,91 0,78
3000 5,00 3,45 0,69
5000 5,00 2,60 0,52

10000 5,00 1,50 0,30
20000 5,00 0,77 0,15
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

Lexoni nga diagrami vlerën maksimale të frekuencës fH: 
 

Lexoni nga diagrami vlerën minimale të frekuencës fL: 
 

Llogaritni frekuencën mesatare nëpërmjet vlerave kufi të frekuencës f0: 
 

Llogaritni gjerësinë e zonës B nëpërmjet vlerës kufi të frekuencës B:  

 

  

  

  

  

1E0 1E1 1E2 1E3 1E4
f [Hz]

0,0

0,1
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0,3

0,4
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0,8

0,9

1,0

U
1/

U
2

fH = 10000 Hz  E saktë! 

fL = 35  Hz  E saktë! 

f0 = sqr (fH fL) = 592  Hz  E saktë! 

B = fH - fL = 9965 Hz  E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

Rezonanca dhe qarku lëkundës 

  

Përmbajtja e lëndës  

 Qarqet me lidhje në seri dhe paralel të bobinave, rezistencës dhe kondensatorit  
 Ndërtimi i një filtri zonal  
 Ndërtimi i një qarku lëkundës  

Kushtet paraprake  

Kushtet paraprake për përvetësimin e suksesshëm të kursit  

 Njohuri mbi funksionimin e fitrave të frekuencave të larta dhe të ulëta  

Rezonanca   

Nëse do të lidhim një bobinë në paralel me një kondensator, do të krijohet një qark 
lëkundës paralel, ashtu siç tregohet edhe në grafikun e mëposhtëm.  

 

Vlera përçuese e qarkut me lidhje paralel e krijuar nga vlera e kapacitetit dhe e 
induksionit do të bëhet zero, nëse vlera kapacitative dhe ajo induktive e rezistencës 
reaktive janë identike. Në këtë rast vlerat e tensionit në bobinë dhe në kondensator janë 
afërsisht njësoj dhe ngrihen me drejtim përpara për arsye të luhatjes së fazës me këndin 
180°. Kështu qarku do të punojë si një rezistencë ndikuese Rr dhe në të do të kalojë 
vetëm intensitet i rrymës ndikuese IR. Grafiku i mëposhtëm paraqet diagramin tregues 
për këtë dukuri të quajtur rezonancë (pjesa e djathtë e grafikut). Ashtu si tek qarku 
lëkundës i lidhjes në seri, intensiteti i rrymës I tek frekuenca e rezonancës  është i lidhur 
me vlerën e tensionit të vendosur U në fazë. Pjesa e majtë e pamjes së mëposhtme 
paraqet krahasimin e diagramit tregues të një frekuence me frekuencën e rezonancës. 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

 

Në rastin e rezonancës mundet që intensiteti i rrymës në bobina dhe kondensatorë të 
marrë vlera shumë të larta dhe vlera e përgjithshme e intensitetit të rrymës në qark të 
katërfishohet.  

Duke qenë se në rastin e rezonancës vlera induktive dhe kapacitative në rezistencën 
reaktive duhet të jenë identike, atëherë për frekuencën e rezonancës zbatohet i njëjti 
parim i barazimit, ashtu si tek qarku lëkundës me lidhje në seri, kështu vlen  

 

Varësia e intensitetit të rrymës së një pjese të qarkut me vlerën e përgjithshme të 
intensitetit të rrymës përcaktohet këtu si efikasitet (rendiment) i qarkut lëkundës me lidhje 
paralele:  

 

Në rastin e rezonancës është çdo pjesë e rrymës Q - herë më e madhe sesa vlera e 
përgjithshme e intensitetit të rrymës. Efikasiteti mund të përcaktohet dhe llogaritet  me 
anë të formulave të qarkut lëkundës me lidhje në seri duke përdorur parametrat e dhënë 
nga pjesët përbërëse.  

Qarqet lëkundëse me lidhje paralele përdoren për të nxjerrë një lloj të caktuar frekuence 
(frekuenca rezonante) të dalë nga  vlera të ndryshme frekuencash. Duke qenë se 
rezistenca e qarkut lëkundës në rastin e rezonancës ka vlerën e vet më të madhe, 
atëherë për kalimin e amplitudës së qarkut jepet vijimësia e paraqitur në grafikun e 

Një qark lëkundës me lidhje paralel ka në rastin e rezonancës vlerën më të madhe të 
rezistencës. Në bobinë dhe në kondensator krijohet një rritje e madhe e vlerës së 
intensitetit të rrymës (rezonanca e intensitetit të rrymës).
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

mëposhtëm.  

 

Në qarkun lëkundës me lidhje në seri jepet një karakteristikë e kundërt. Duke qenë se 
këtu qarqet e filtrave lejojnë vetëm vlera të përcaktuara të frekuencës të shtrira në një 
zonë të veçantë të frekuencës së rezonancës,ato i quajmë edhe filtra zonale. Kështu për 
shembull vendosni ndërmjet antenës dhe tokës një tension që lejon të gjitha vlerat e 
frekuencave, të cilat mund të kapen nga antena. Nëse do të vendosim ndërmjet antenës 
dhe tokës një qark lëkundës me lidhje paralele, atëherë lejohen nga ai të gjitha vlerat e 
frekuncës duke përjashtuar vlerat që janë afër frekuencës së rezonancës. Krijuesi i 
tensionit (antena) do të vendoset në gjendje qetësie për rastin e frekuencës së 
rezonancës dhe në lidhje të shkurtër në rastin e vlerave të tjera të frekuencës. 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

Eksperiment mbi qarkun lëkundës dhe rezonancën 

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 këtë eksperiment do të vëzhgohet sjellja kualitative e një qarku lëkundës, si d
të kontrollohet ndjeshmeria e këtij lloj qarku bashkë me këndin e fazës.  

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

9 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4121-2N R 100

1 PS4121-3C R 1k

1 PS4122-2E C 1 ľ

1 PS4124-1E L 10mH
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

Aparaturat  

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

 
 

Aparatura Përshkrimi

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje

Buton regjistrues V ~

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

Hyrjet e oshiloskopit do të lidhen paralel me 
multimetrin!  

Kanali A Kanali B

Ndjeshmëria 1V /DIV 200 mV/DIV

Transmetuesi DC DC

Polimi norm norm

y-pos 0 0

Zhvend. në kohë 100 ľsec/DIV  

Modusi X/T  

Kanali shkarkues A  

Buza shkarkuese -  

Forma e kurbës sinusoidale

Amplituda 8V Vlera max.

Fakt. frequenzës x100

Frequenca
25Hz  
(100x25Hz = 2,5kHz)
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

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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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë:  

 të llogarisë dhe të përcaktojë në mënyrë eksperimentale vlerën e frekuencës së një 
qarku lëkundës  

 të kuptojë mënyrën e ndikimit të rezonancës 

Përcaktoni frekuencën e rezonancës në qarkun lëkundës. Vendosni gjeneratorin 
funksionues dhe oshiloskopin ashtu siç udhëzohet edhe më sipër. Rregulloni vlerën e 
frekuencës në gjenerator në atë mënyrë që të dyja kurbat e aksit-x të priten në një 
pikë. Vendndodhja e fazës së sinjalit reagon në mënyrë të ndjeshme ndaj 
ndryshimeve të frekuencës mbi frekuencën e rezonancës sesa mbi amplitudën. Në 
këtë mënyrë metoda është shumë e saktë. Vendoseni voltmetrin 1 në pozicionin 
matës të frekuencës.  

  

Çfarë vlere frekunce të rezonancës arrini të përcaktoni?  

 

Ndërtoni pamjen e oshiloskopit për përcaktimin e rezonancës:  
 

 

 
 

Frekuenca e rezonancës fR = 1514  Hz  E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

  

Qarku lëkundës do të ushqehet me tension të rrymës së ndryshueshme. Vlera e 
tensionit dalës do të zvogëlohet në bazë të vlerës së dobishmërisë së qarkut 
lëkundës dhe të konsumimit të pjesëve përbërëse. Ndërtoni kurbën e filtrit të qarkut 
lëkundës me lidhje paralele. Matni vlerat e tensioneve U1 dhe U2 për vlerat e dhëna 
të frekuencës dhe shënoni të dhënat në tabelë. Gjykoni mbi paraqitjen logaritmike të 
të dy kurbave të filtrit. 
 
Ndërtoni diagramin: 
 

 

f[HZ] U1[V] U2[V]
10 0,60 0,50
20 0,60 0,50
30 0,60 0,50
50 0,60 0,50

100 0,60 0,50
200 0,61 0,50
300 0,61 0,50
500 0,65 0,50

1000 0,90 0,48
1400 1,73 0,39
1500 1,96 0,36
1600 1,99 0,37
2000 1,12 0,47
3000 0,22 0,49

5000 0,12 0,48

10000 0,05 0,46

20000 0,05 0,45
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

 
 

1E0 1E1 1E2 1E3 1E4
f [Hz]

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

U
 [
V
]

164



EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C

Çfarë vlerash të frekuencës së rezonancës arrini të gjeni? 

Çfarë vlerë të frekuencës së rezonancës arrini të nxirrni nga diagrami? Llogaritni 
vlerën e frekuencës së rezonancës duke u bazuar mbi gjykimet tuaja teorike: 

Çfarë karakteristikash ka një qark lëkundës me lidhje paralele? (Udhëzim: Bazoni 
përgjigjen e saktë në matjet e mëparshme të kurbës së filtrit!) 

 

 
 

Frekuenca e rezonancës fR =1600 Hz E saktë! 

Frekuenca e rezonancës fR = 1 / (2π sqr (LC)) = 1591 Hz E saktë! 

 Tensioni mbi LC në kushtet e rezonancës është minimal.

 Tensioni mbi LC në kushtet e rezonancës është maksimal.

 Shuma e vlerave të  intensiteteve të rrymës nëpër LC në 
kushtet e rezonancës është minimale.

 Shuma e vlerave të intensiteteve të rrymës  nëpër LC në 
kushtet e rezonancës është maksimale.

E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet në lidjet në seri dhe paralel të R, L dhe C
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Transformatorët me dhe pa ngarkesë

  

Kursi EloTrain 

  

Copyright © 2010 LUCAS-NÜLLE GmbH.  
All rights reserved.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Transformatorët me dhe pa ngarkesë
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Transformatorët me dhe pa ngarkesë

Përmbajtja e lëndës 

  

Përmbajtja e lëndës 

 Ndërtimi i një transformatori  
 Parimi i punës në gjëndje qetësie  
 Parimi i punës nën ngarkesë 

Kushtet  paraprake 

Kushtet paraprake për një përvetësim të suksesshëm të kursit janë: 

 njohuri paraprake mbi rrymën e ndryshueshme dhe bobinat  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Transformatorët me dhe pa ngarkesë
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Transformatorët me dhe pa ngarkesë

Përshkrimi i transformatorit   

Transformtorët janë pajisje elektrike, të cilat shërbejnë për të ç'tensionuar vlerat e 
tensioneve të rrymës së ndryshueshme nga vlerat e larta, në të ulëta dhe anasjelltas. Në 
teknikën e rrymës së fuqishme transformatorët përcaktohen si ç'tensionues. Në teknikën 
matëse nga ana tjetër quhen shpesh shndërrues, në teknikën e rrymës së dobët 
përcaktohet si mbingarkues. Mënyra e ndikimit të transformatorit lidhet me induksionin 
elektromagnetik. Më poshtë paraqiten transformatorë të përdorur për të vendosur  rrymën 
e ndrysheshme në një fazë.  

Ndërtimi i transformatorit 

Grafiku i mëposhtëm tregon parimin e punës së transformatorit për rrymën e 
ndryshueshme një-fazore.  

  

Transformatori përbëhet nga një bërthamë e mbyllur hekuri dhe e rrethuar nga fletë 
metalike për të mposhtur vorbullën e rrymës. Për të patur sa më pak humbje të masës së 
hekurit gjatë ç'magnetizimit përdoret një material i veçantë në sipërfaqen mbartëse të 
fletëve të metalit (trafo). Bërthama e hekurit mbart dy mbështjellje me numër të ndryshëm 
mbështjelljesh N1 dhe N2. Mbështjellja, në të cilën do të kalojë  energji elektrike përmes 
një tensioni të rrymës së ndryshueshme do të quhet mbështjellja primare  (grafiku i 
mësipërm në të majtë), ndërsa intensiteti i rrymës që kalon në këtë mbështjellje I1 do të 
quhet intensitet primar. Mbështjellja, së cilës do ti merret energji elektrike, do të quhet 
mbështjellje sekondare (grafiku i mësipërm në të djathtë), ndërsa intensiteti i rrymës I2 do 
të quhet intensitet sekondar. Edhe tensionet U1 dhe U2 që kalojnë nëpër mbështjellje do 
të quhen tension primar dhe tension sekondar. Lidhësit e mbështjelljes primare shënohen 
me 1U dhe 1V, ndërsa ato të lidhjes sekondare me 2U dhe 2V. 
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Mënyrat e ndikimit të transformatorit 

Rryma e ndryshueshme në lidhjen primare të bërthamës së hekurit krijohet duke e 
ndërruar vazhdimisht fuqinë dhe drejtimin e saj në bërthamën e hekurit, e cila çon edhe 
në ndryshimin e fuqisë dhe drejtimin e fushës magnetike të ndryshueshme. Në rast se do 
të vrojtojmë vijat e fushës magnetike, shohim se ato vijojnë nga mbështjellja primare ku 
ato krijohen, për të shkuar drejt mbështjelljes sekondare, brenda gjatësisë së bërthamës 
së hekurit. Kështu të dyja bobinat janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën përmes një 
fushe magnetike të përbashkët (fluksi magnetik ). Në mbështjelljen sekondare në bazë 
të ligjit të induksionit do të induktohet një tension frekuenca e të cilit është e njëjtë me atë 
të tensionit të mbështjelljes primare. Nëse do të lidhim në mbështjelljen sekondare një 
konsumues (në grafikun e sipërm një rezistence ohmike) atëherë në të do të kalojë 
intensitet sekondar i rrymës. 

Në grafikun e mëposhtëm paraqiten në një plan simbolet e pjesëve përbërëse të një 
trasformatori njëfazor. Me këto simbole kuptohen pjesët kryesore të transformatorit 
d.m.th. dy mbështjelljet.  

 

Parimi i punës në gjëndje zbrastie 

Në gjëndje zbrastie (qetësie), pra kur mbështjellja sekondare është e hapur, 
transformatori sillet në të njëjtën mënyrë sikur mbështjellja sekondare të mos ekzistonte 
d.m.th. sillet si një bobinë e thjeshtë. Për shkak të vlerës së lartë të induksionit dhe të 
induktivitetit të rezistencës reaktive të lidhur me të, kalon një vlerë e vogël e intensitetit të 
rrymës, i cili krijon fushën magnetike të ndryshueshme duke u cilësuar si 
rrymë magnetike. Midis tensonit primar të vendosur në bobinë dhe intensitetit të 
magnetizuar të rrymës ka një luhatje faze prej 90°.  

Tensioni dhe intensiteti i rrymës në gjëndje zbrastie 

Intensiteti në mbështjelljen primare krijon një fushë magnetike e cila indukton në 
mbështjelljen sekondare një gjëndje të pangarkuar të transformatorit, i ashtëquajturi 
tension në gjëndje zbrastie. Vlera e amplitudës  e tensionit në gjëndje qetësie është e 
varur nga vlera e amplitudës  e trashësisë së fluksit magnetik, nga prerjes tërthore të 
bërthamës së hekurit A, nga vlera e frekuencës rrethore e intensitetit hyrës , si dhe nga 
numri i mbështjelljeve N të mbështjelljes sekondare. Këtu vlen barazimi  

 

Nëse do të zëvendësojmë vlerën e frekuencës së qarkut me 2 f dhe vlerën e amplitudës 
së tensionit me vlerën efektive në gjendje zbrastie U0 të shumëzuar me  do të përftojmë 

173



EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Transformatorët me dhe pa ngarkesë

të ashtëquajturin barazim themelor të transformatorëve  

 

Varësia e ndërsjelltë 

Barazimi themelor i transformatorëve vlen natyrisht jo vetëm për pjesën sekondare, por 
edhe për pjesën primare të transformatorit. Përderisa trashësia e fluksit të prerjes tërthore 
të frekuencës në të dyja anët është identike, atëherë vlen barazimi i dhënë në bazë të 
ligjit të ohmit mbi parimin e punës së rezistencave të bobinave  

 

Në këtë rast me indeksin 1 është shënuar vlera primare e transformatorit dhe me indeksin 
2 pjesa sekondare. Kështu vlen:  

Në bobinat me shumë mbështjellje do të krijohet një vlerë e lartë tensioni (mbitension), 
ndërsa në bobinat me pak mbështjellje krijohet një vlerë e ulët tensioni (nëntension). 
Varësia e numrit të mbështjelljeve të zonës me mbitension (pavarësisht nëse është pjesa 
primare apo sekondare) në lidhje me numrin e mbështjellejve të zonës me nëntension do 
të quhet varësi e ndërsjelltë ü.  
Nëse transformatori nuk do të kishte humbje energjie, atëherë duhej që ngarkesa në 
pjesën primare S1 = U1 I1 të kishte fuqi rezervë të barabartë me fuqinë e marrë nga zona 
sekondare S2 = U2 I2 . Kjo nënkupton që intensitetet e rrymës sillen në raport të zhdrejtë 
në krahasim me tensionet; lidhur me numrin e mbështjelljeve vlen barazimi  

 
 
 

Në transformatorët varësia e tensioneve në gjëndje 
qetësie është e njëjtë me varësinë e numrit të 
mbështjelljeve.
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Eksperiment mbi mënyrat e ndikimit të transformatorit 

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 këtë eksperiment do të mësoni mbi transformatorët me një bobinë 
magnetike të lidhur në të. Ju do të vëzhgoni punën e tij në vlera të ndryshme të 
rrymës së vazhdueshme dhe të varësisë së ndërsjelltë. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

9 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4124-2D L N=300

2 PS4124-2E L N=900

1 PS4124-2N Komplet bërthamash
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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  
 Bobinë transformatori primare N=900  
 Bobinë transformatori sekondare N =900  
 Aparatura matëse dhe kabllo  

Aparatura Përshkrimi

Kabëll i 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

Forma e kurbës sinusoidale

Amplituda 3V efektive

Faktori i frekuencës x1

Frequenca 50 Hz
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat  

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë:  

 të kuptojë mënyrën e ndikimit të një transformatori  
 të gjykojë mbi varësinë e ndërsjelltë 

Vendoseni një vlerë efektive tensioni prej afërsisht 3 Volt dhe me një frekuencë prej 
50Hz në gjeneratorin funksionues. Matni vlerën e tensionit në dalje me aparatin e 
dytë matës. 

Vendoseni së pari transformatorin në punë pa bërthamën e hekurit. 
A ka vlerë tensioni në bobinën e majtë, kur aty nuk është lidhur bërthama e hekurit? 

 
 

 Po ka vlerë tensioni

 Jo nuk ka vlerë tensioni
E saktë! 
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Vendosni dy gjysmat  ndarëse të bërthamës së hekurit në bobinë në atë mënyrë që 
sipërfaqet ndarëse të takohen në pjesën e brendshme të bobinës. 
Çfarë vlere të tensionit mund të matni? 

Përse induktohet rrymë vetëm pasi futet bërthama në pjesën e majtë të mbështjelljes 
sekondare? 

Këmbeni mbështjelljen sekondare me një bobinë me 300 mbështjellje. Çfarë vlere 
tensioni mund të matni? 

Zvogëloni vlerën e tensionit primar me vlerë efektive1.5 V! 
Këmbeni mbështjelljen sekondare me një bobinë me 900 mbështjellje. 
Këmbeni mbështjelljen primare me një bobinë me 300 mbështjellje. 
Çfarë vlere tensioni mund të matni? 

Cilën prej ligjeve të madhësive mund të vërtetoni përmes tre matjeve tuaja? 

 

 
 

Tension sekondar US = 2,97V E saktë! 

 Mbi bërthamën e hekurit kalojnë elektronet në mbështjelljen 
sekondare

 Të dyja bobinat janë bashkuar me njëra-tjetrën magnetikisht 
mbi bërthamën e hekurit. Këtu mund të induktohet një vlerë 
tensioni.

 Bërthama i fikson të dyja bobinat pranë njëra-tjetrës dhe 
mundëson kështu lidhjen e tyre

E saktë! 

Tensioni sekondar US = 0,98V E saktë! 

Tensionit sekondar US = 4,3 V E saktë! 

 N1 / N2 = U1 / U2

 N1 / N2 = U2 / U1

 N1 * U1 = N2 * U2

E saktë! 
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Reagimi i transformatorëve në gjëndje ngarkese 

Në gjëndje ngarkese kalon rrymë në mbështjelljen sekondare. Duke qenë se vetë kjo 
rrymë krijon një fushë magnetike në drejtim të kundërt me fushën magnetike të 
mbështjelljes sekondare, ajo e dobëson fushën magnetike sipas rregullës së Lencit. Në 
këtë mënyrë një pjesë e fushës do të zhvendoset nga bërthama duke depërtuar 
vetëm njërën nga dy mbështjelljet. 
Vijat e fushës magnetike në këtë rast do të quhen linjat e dukshme të fushës magnetike. 
Ky fluks ndikon në një rënie të tensionit. Në këtë mënyrë vlera e tensionit sekondar nuk 
është më aq e madhe, sesa duhet të ishte pas ndikimit të mbështjelljes.  

Përmes kalimit të rrymës në pjesën sekondare do të rritet dhe vlera e intensitetit hyrës. 
Intensitetet e rrymave krijojnë në rezistencën e mbështjelljes rënie të vlerave të tensionit. 
Transformatori i ngarkuar luan rolin e një gjeneratori me një rezistencë të brendshme. Ajo 
përbëhet nga një pjesë ohmike dhe induktive. Grafiku i mëposhtëm paraqet pamjen 
përkatëse të thjeshtuar të transformatorit, ku RLtregon ngarkesën ohmike dhe I fluksin e 
intensitetit të ngarkuar të rrymës.  

 

Vlera e tensionit dalës U2 është më vogël me vlerën e rënies të tensionit të brendshëm 
në transformator, sesa vlera e tensionit hyrës U1. Të dyja tensionet shfaqin një luhatje të 
fazës e cila është e varur nga lloji i ngarkesës. Diagrami i mëposhtëm paraqet varësinë 
për ngarkesat ohmike. Vlera e tensionit dalës dhe e intensitetit të ngarkuar të rrymës janë 
në këtë rast në fazë.  

 

Vlera e rënies së tensionit të brendshëm të transformatorit përftohet nga shuma e rënies 
së tensionit në pjesët e veçanta I x R dhe I x XL, të cilat paraqiten në diagram përmes 
trekëndëshit gri.  
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Ky trekëndësh do të quhet edhe trekëndëshi i Kapp-it (nga fizikanti Gisbert Kapp 1852-
1922).  

Diagrami i mëposhtëm paraqet ndërvarësitë e krijuara në rastin e ngarkeses induktive. 
Vlera e intensitetit të rrymës së ngarkuar në këtë rast ndjek nga pas tensionin dalës me 
këndin 90°, ashtu si edhe rënia e tensionit ohmik I x R. Duke qenë se vlera e tensionit në 
ngarkesë ka të njëjtën fazë si rënia induktive e tensionit I x XL, atëherë edhe rënia e 
brendshme e tensionit në këtë lloj ngarkese është vërtet e madhe.  

 

Ndërvarësitë e krijuara në rastin e një ngarkese kapacitative na i paraqet diagrami i 
mëposhtëm. Intensiteti i ngarkuar i rrymës i paraprin tensionit dalës me këndin 90°. Në 
këtë rast vlera e tensionit dalës është më e madhe se vlera e tensionit hyrës, pasi 
induksioni i brendshëm dhe kapaciteti i ngarkesës krijojnë një qark lëkundës me lidhje në 
seri. Për këtë arsye kondensatorët e mëdhenj duhet të mos lidhen të vetëm në rrjetin e 
rrymës.  
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Në ngarkesën ohmike - induktive vendosen raporta ndërmjet vlerave të ndërvarura sipas 
diagramin të mëposhtëm. Zhvendosjes e fazës midis intensitetit të rrymës dhe tensionit 
dalës varen nga rezistenca dhe induksioni, si dhe luhatet nga 0 dhe 90°. Rënia e tensionit 
në këtë lloj ngarkesë ka vlerën më të madhe, pasi rezistenca reaktive dhe ajo induktive 
sillen ndaj ngarkesës njësoj si transformatori me rezistencën e brendshme.  
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Reagimi i transformatorit 

Skema e planit  

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

  

 
 

Matni vlerat e tensioneve dhe të intensiteteve duke llogaritur gradën e ndikimit 
të një transformatori në raste të vlerave të ndryshme të ngarkesave në pjesën 
sekondare. Në këtë rast duhet të arrini në përfundimin se grada e ndikimit të 
një transformatori varet nga madhësia e ngarkesës.  

183



EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Transformatorët me dhe pa ngarkesë

Pjesët përbërëse  

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementë:  

 
 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

2 PS4124-02 Urë e madhe

11 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4121-2A R 10

1 PS4121-2E R 22

1 PS4121-2G R 33

1 PS4121-2N R 100

1 PS4121-2S R 220

1 PS4121-3A R 680

1 PS4124-2D L N=300

2 PS4124-2E L N=900

1 PS4124-2N Komplet bobinash

184



EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Transformatorët me dhe pa ngarkesë

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 
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

Forma e kurbës sinusoidale

Amplituda 6V

Faktori i frekuencës x1

Frequenca 50Hz
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Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat  

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë:  

 të evidentojë që në gjëndje zbrastie të transformatorit vlera e intensitetit të 
magnetizuar të rrymës ulët.  

 të shpjegojë pavarësinë e reagimit të tensionit nga ndikimi i mbështjelljes.  
 të përcaktojë pavarësinë e reagimit të tensionit nga ndikimi i mbështjelljes.  
 të evidentojë pavarësinë e vlerës së ngarkesës së intensitetit primar dhe sekondar 

nga vlera e fuqisë.  
 të evidentojë pavarësinë e ngarkesës së gradës së ndikimit.  

Vendosni një vlerë afërsisht 6V të tensionit hyrës. Përdorni për këtë aparatin matës të 
tensionit. Matni vlerat e intensitetit primar dhe sekondar si dhe të tensionit sekondar, i 
cili bie në rezistencën e ngarkesës, në bazë të vlerave të dhëna të rezistencës në 
tabelën e mëposhtme. Përdorni ampermetrin e pjesës primare për matjen e 
intensitetit të rrymës në pjesën sekondare dhe kapërceni pozicionin e hapur të matjes 
me një urë lidhëse. Llogaritni fuqinë dhe gradën e ndikimit për të gjitha rastet si dhe 
shënoni rezultatet në tabelë. 
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Në diagram do të dalloni madhësitë primare të dhëna me pika të rrumbullakta, ndërsa 
madhësitë sekondare të dhëna me rombe. 

Reagimi i tensionit primar dhe sekondar 

RL[Ohm] U1[V] I1[mA] P1 [mW] U2 [V] I2 [mA] P2 [mW] Eta [%]
0 6,00 136,66 820 0,00 394,00 0 0

10 6,00 48,30 288 1,30 127,00 165 57
22 6,00 26,93 162 1,50 72,00 108 67
33 6,00 20,10 121 1,60 51,40 82 68

100 6,00 11,00 66 1,80 17,80 32 48
220 6,00 9,34 56 1,90 8,40 16 29
680 6,00 8,85 53 1,90 2,60 5 9

∞ 6,00 8,77 53 1,90 0,00 0 0
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 përkon në rastet e një vlere jo shumë të madhe ngarkesë 
pak a shumë me varësinë e numrit të mbështjelleve.

 afësisht 1

 është afërsisht i kundërt propocionalisht me varësinë 
e mbështjelljes 

E saktë! 
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Reagimi i intensitetit primar dhe sekondar 

Sjellja e fuqisë primare dhe sekondare (grada e ndikimit ETA) 

Në një mbështjellje sekondare të hapur në qarkun sekondar nuk kalon rrymë. Përse 
në pjesën primare megjithatë kalon i ashtëquajturi intensiteti i rrymës në gjëndje 
zbrastie?  

Sa është vlera më e lartë (e saktë) e gradës së ndikimit, që mund të matnit? 

 

 
 

 përkon në rastet e një vlere jo shumë të madhe ngarkesë 
pak a shumë me varësinë e numrit të mbështjelleve.

 afësisht 1

 është afërsisht i kundërt propocionalisht me varësinë 
e mbështjelljes  

E saktë! 

 përkon në rastet e një vlere jo shumë të madhe ngarkesë 
pak a shumë me varësinë e numrit të mbështjelleve.

 është vazhdimisht 1 (100%)

 është afërsisht i kundërt propocionalisht me varësinë 
e mbështjelljes  

E saktë! 

 Gjëndja e zbrastisë së intensitetit të rrymës krijohet nga 
saktësia e matjeve

 Gjëndja e zbrastisë së intensitetit të rrymës krijohet nga 
kapacitetet parazitare.

 Gjëndja e zbrastisë së intensitetit të rrymës është gati një 
intensitet reaktiv, të cilit i nevojitet magnetizimi 

E saktë! 

η = 68____________________ % E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rryma trefazore

  

Kursi EloTrain 

  

Copyright © 2010 LUCAS-NÜLLE GmbH.  
All rights reserved.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rryma trefazore
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rryma trefazore

Objektivat dhe parathënie   

Përmbajtja e lëndës  

 Përshkrimi i krijimit  të rrymës trefazore  
 Ndërtimi i një rrjeti të rrymës trefazore dhe emërtimi i përçuesit  
 Matja e tensionit të një rrjeti të rrymës trefazore dhe dallimi i tij  
 Përcaktimi dhe emërtimi i lidhjeve midis tensioneve  
 Matja dhe sqarimi i këndit të luhatjes së fazës midis tensioneve  

 Kushtet paraprake  

Kushte paraprake për përvetësimin e suksesshëm të kursit  

 Njohja e parimeve të rrymës së ndryshueshme     

Teknika e rrymës trefazore, gjeneratori dhe rrjeti  

 Një gjenerator i rrymës trefazore përbëhet nga një stator dhe një rotor.   

  

  

Statori: 
Statori është një pjesë e 
palëvizshme, i cili përbëhet 
nga shtrati ose ndarësi / rregullatori i 
vijave magnetike (material prej hekuri 
me përcjellshmëri të lartë) dhe 
mbështjellja prej bakri.  

Rotori:  
Rotori (këtu nuk paraqitet), është 
pjesa e brendshme e lëvizshme. Ai 
ka një aks, i cili vihet në lëvizje 
përmes gjeneratorit.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rryma trefazore
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rryma trefazore

Krijimi i rrymës trefazore 

Për të kuptuar më mirë parimin e punës së gjeneratorit na ndihmon edhe paraqitja e 
skemës së një gjeneratori të thjeshtë. Një magnet i palëvizshëm përbën pjesën kryesore 
të rotorit. Në praktikë rotorët e gjeneratoreve të rrymës trefazore janë "elektromagnetë". 
Statori ka në përgjithësi tre mbështjellje që i mbështillen tre bërthamave të hekurit. Këto 
tre bërthama janë të lidhura magnetikisht nga ana e jashtme me çdo bërthamë. Në 
pjesën e brendshme bërthama mbyllet me "shtratin / ndarësin" e vijave magnetike. Ky lloj 
ndarësi bashkë me telat përçues të mbështjelljes janë vendosur në brendësi të 
gjeneratorit me këndin 120. Telat përçues në pjesën e fillimit të tyre ndërtojnë të 
ashtëquajturat lidhjet e jashtme përçuese. Fijet janë të lidhura me njëra-tjetrën dhe 
përbëjnë lidhjen përçuese neutrale.  

 

Nëse rotori do të vendoset në gjëndje pune dhe do të rrotullohet me një shpejtësi 
konstante, atëherë ai indukton në mbështjellet një vlerë tensioni, i cili ka një vijimësi 
sinusoidale. Ajo arrin vlerat e veta maksimale pozitive kur poli i veriut të magnetit të rotorit 
arrin në mes të ndarësit të vijave magnetike, ndërsa vlerën e vet maksimale negative e 
merr kur ai është në polin e jugut të magnetit.  

Duke qenë se të tre ndarësit e valëve të magnetit kanë një spostim në këndin prej 120, 
atëherë edhe tensionet e induktuara janë të spostuara me këtë kënd, pra tek tensionet 
kemi një shmangie të fazës me këndin 120. 

Në centralet elektrike rotorët punojnë gjithmonë me të njëjtën shpejtësi. Frekuenca e 
tensionit rezulton me vlerën 50 Hz dhe nuk e ndryshon më këtë vlerë. Edhe tensionet do 
të mbahen në një vlerë të njëjtë të pandryshueshme.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rryma trefazore

Tensionet e gjeneratoreve do të kalojnë nëpër rrjetin elektrik që kalon në stacione të 
ndryshme, nga centralet elektrike deri tek çdo shtëpi dhe çdo konsumator. Në këtë rast 
kemi dy koncepte, rrjeti normal dhe rrjeti i tensionit . Duke qenë se gjeneratori i paraqitur 
në shembullin e mësipërm ka gjithsej katër lidhje përçuesish, atij i nevojiten edhe katër 
përçues rrjeti, të cilët ndërtojnë rrjetin e katër përçuesve.  

Në këtë rrjet vihen në dispozicion për konsumuesin dy lloje të ndryshme tensioni të lartë:  

1. Tensionet e fijeve përçuese të mbështjelljes U1N,U2N dhe U3N, të cilat qëndrojnë 
midis përçuesve të jashtëm L1, L2 ose L3 dhe përçuesit neutral N.  

2. Tensionet e përçuesve U12, U23 dhe U31, të cilat ndodhen përkatësisht midis dy 
përçuesve të jashtëm.  

Këto lloj tensionesh kanë amplituda të ndryshme dhe dallohen nga njëri-tjetri nga faktori 
lidhës  1,732.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rryma trefazore

Treguesi 

Vlerat e tensionit në sistemin e rrymës trefazore mund të shikohen grafikisht më qartë me 
anë të shigjetave të paraqitura. Këto shigjeta quhen ndryshe tregues. Gjatësia e tyre 
përcakton amplitudën, ndërsa drejtimin e jep këndi i shmangies së fazës. Shigjetat 
tregojnë tensionin e fijeve përçuese (kabllove) kur ato tregojnë pikën e mesit të rotorit. 
Shigjetat që lidhin përçuesit tregojnë tensionin e linjës.  
  
Gjatësia e treguesit dallohet në mënyrë ekzakte me anë të faktorit lidhës .  

 

Gjeneratori trefazor ELO Train Systems i përdorur në eksperiment është i ngjashëm me 
gjenratorin e rrymës trefazore te skicuar me lart dhe përcjell tensione me vlera të 
krahasueshme. Vlera më e lartë e tensionit është përcaktuar dhe qëndron në 7V, pra një 
tension i parrezikshëm, i cili për këtë lloj eksperimentesh është shumë i përshtatshëm. 
Ndryshe nga tensioni i rrjetit gjeneratorit tonë trefazor mund ti ndryshojmë edhe vlerën e 
frekuencës. Nëse do të përdorim gjatë ndezjes së ELO Train Multi Power Supply butonin 
on/off të rrjetit të rrymës trefazore, atëherë frekuenca do të marrë vlerën 1Hz. Pasi ta 
fikim dhe ta ndezim përsëri ose nëse do e ndezim rishtaz gjeneratorin, atëherë fillon 
furnizimi me tension ushqyes me 50Hz. 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rryma trefazore
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rryma trefazore

Eksperiment mbi rrjetin e rrymës trefazore 

Skema e planit 

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

Pjesët përbërëse 

Për zhvillimin e eksperimentit do të përdorën këto elementët:  

Në këtë eksperiment do të tregohet përftimi i rrymës trefazore. Ju do të mësoni 
të gjeni këndin e fazës të tre fazave të radhitura njëra pas tjetrës. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

1 PS4124-01 Kabllo

4 PS4124-02 Urë e madhe

12 PS4124-03 Urë e vogël

3 PS4121-3C R 1k

2 PS4123-5E LED jeshile

1 PS4123-5B LED e kuqe
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rryma trefazore

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 5 V/DIV 5V/DIV

Transmetuesi DC DC

Polariteti norm norm

y-pos 0 0

Zhvend. në kohë 2 msec/DIV  

Modusi X/T  

Kanali shkarkues A  

Buza shkarkuese pos  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rryma trefazore

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë:  

 të njohë të tre fazat e rrymës trefazore  
 të masë këndin e fazës së qarkut të rrymës trefazore  

Mbani të shtypur butonin on/off të furnizuesit me rrymë trefazoregjatë ndezjes së Multi 
Power Supply. Pjesa e rrymës trefazore krijohet me një vlerë frekuence prej 1Hz. 
Vëzhgoni diodat ndriçuese. 

Vëzhgimi i mëposhtëm mund të kryhej në diodat ndriçuese:  

 

Ndizni dhe fikni "Multi Power Supply" në butonin "on/off" dhe përsëriteni veprimin. 
Pjesa e rrjetit të rrymës trefazore e furnizon qarkun me një frekuencë të rrymës 
trefazore prej 50Hz. Vendosni lidhjet e oshiloskopit në pozicionet e përcaktuara. 
Ndërtoni diagramin: 
 

 

  

 Diodat ndriçuese ndriçojnë me radhë. Drejtimi i rrotullimit të 
sinjalit ndriçues është i kundërt me akrepat e orës.

 Diodat ndriçuese nuk ndriçojnë. Nuk ka asnjë sinjal të 
drejtimit rrotullues.

 Diodat ndriçuese ndriçojnë me radhë. Drejtimi i rrotullimit të 
sinjalit ndriçues është i njëjtë me treguesin e kohës.

E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Rryma trefazore

Sinjali në kanalin B i shkon nga pas sinjalit A. Matni kohën T, e cila ndjek sinjalin dhe 
llogaritni këndin e fazës. 

Sa është luhatja e kohës midis dy tensioneve? 

Sa është këndi i fazës? 

 

 
 

t = 6,7___________________ ms E saktë! 

φ = 120___________________° E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet yll të ngarkuara simetrikisht / jo-simetrikisht

  

Kursi EloTrain 

 

 

  

Copyright © 2010 LUCAS-NÜLLE GmbH. 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet yll të ngarkuara simetrikisht / jo-simetrikisht
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet yll të ngarkuara simetrikisht / jo-simetrikisht

Objektivat dhe përshkrimi 

  

Përmbajtja  

 Ndërtimi dhe kontrollimi i qarkut yll  
 Përshkrimi vendosjes së lidhjeve të nevojshme të një konsumatori të rrymës 

trefazore në një qark yll  
 Ndryshimet ndërmjet ngarkesave simetrike nga atyre josimetrike  
 Paraqitja e vlerave të njëjta të rrymës në përçuesin neutral  
 Shpjegimi i ndikimin të ndërprerjeve tek përçuesit neutral      

Kushtet paraprake  

Kushte paraprake në përvetësimin e suksesshëm të kursit: 

 Njohuri mbi rrymën e ndryshueshme    

Teknika e rrymës trefazore, qarqet yll të ngarkuara simetrikisht 
dhe josimetrikisht    

  

Nëse rezistencat përçuese të konsumatorëve të rrymës trefazore Z1, Z2 dhe Z3 janë të 
njëjta, atëherë kemi të bëjmë me një ngarkesë simetrike. Ndërsa për rezistenca të 
ndryshme kemi të bëjmë me ngarkesë josimetrike. 
Në rastin e ngarkesës simetrike të gjitha tensionet janë të barabarta. Tensioni në pikën e 
yllit është zero edhe kur në të nuk është lidhur një përçues neutral. Nëse do të vendoset 
në pikën e yllit një përçues neutral N atëherë, aty nuk do të kalojë rrymë.  

Në rastin e një ngarkese josimetrike vlerat e tensioneve të vijave përçuese janë të njëjta, 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet yll të ngarkuara simetrikisht / jo-simetrikisht

kur në pikën e yllit vendoset një përçues neutral, në të cilin kalon rrymë. 

Nëse përçuesi neutral nuk është i lidhur, paraqiten vlerat e ndryshme të tensionit të vijave 
përçuese dhe pika e yllit zhvendoset, duke qenë se midis pikës së yllit dhe përçuesit 
neutral mund të matet një vlerë tensioni.  

Tensionet midis dy fazave nuk japin tensionin në vijat përçuese: U L  UStr

 

Intensitetet e përçuesve të rrymës japin intensitetitin e vijave përçuese: IL = I 
Str  

Në rastin e një konsumuesi të rrymës trefazore fillimet e rezistencave jepen me U1, V1, W 

1, ndërsa mbarimet me U2, V2, W2 . Për një qark në formë ylli në praktikë jepet kjo skicë 
e vendosjes së lidhjeve:  

  

Zbatimi në praktikë  

Në skicat e qarqeve fazat e ardhura do të shënohen shpesh me L1, L2 dhe L3, ndërsa 
fazat e konsumuara pjesërisht me U, Vdhe W. Në tekstet e vjetra i gjejme me treguesit R, 
S dhe T. Një shembull të një qarku në formë ylli me ngarkesë simetrike është ngrohësi 
elektrik, i cili përgjithsisht është i përbëre prej katër përçuesave (tre fazat L1, L2, L3 dhe 
tokëzuesi). Një shembull tipik i përdorimit të qarkut yll është soba elektrike. Tek ajo 
ushqehen me tension  pllakat dy e nga dy si dhe furra secila me nga 230V. Duke qenë se 
secili prej elementeve duhet të komandohet në mënyrë të pavarur atëherë, këtu kemi të 
bëjmë me një qark yll me ngarkesë josimetrike. Në rrymën trefazore duhet të jenë 5 tela 
të lidhur (3 për fazat një përçues nul / neutër dhe një tokëzues). Soba elektrike mund të 
punojë me lidhje njëfazore të rrymës së ndryshueshme, me lidhje trefazore të rrymës së 
ndryshueshme ose me rrymë rrotulluese. Në varësi të llojit të rrymës së përdorur duhen 
vendosur ura lidhëse dhe përçues.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet yll të ngarkuara simetrikisht / jo-simetrikisht

Eksperiment mbi qarket në formë ylli 

Skema e planit 

Plani i mëposhtëm do të përdoret për zhvillimin e eksperimentit:  

  

Pjesët përbërëse  

Folgende Bauteile werden bei dem Versuch benötigt:  

 
 

Ju do të mësoni si reagon rryma trefazore nën ngarkesë. Ju do të matni vlerën 
e intensitetit të rrymës në faza të ndryshme dhe tek përçuesi nul / neutër . 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

4 PS4124-02 Urë e madhe

22 PS4124-03 Urë e vogël

3 PS4121-3C R 1k

1 PS4121-3G R 2,2k
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet yll të ngarkuara simetrikisht / jo-simetrikisht

Aparaturat 

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

 
 

Aparaturat Përshkrimi

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq 400 mA Hyrje

Buton regjistrues mA =

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

Kabëll i zi Masë

Kabëll i kuq V Ohm Hyrje

Buton regjistrues V =

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

Kanali A Kanali B

Ndjeshmëria
500 
mV/DIV

200 
mV/DIV

Transmetuesi DC DC

Polariteti norm norm

y-pos 0 0

Zhvend. në kohë 200 ľsec/DIV  

Modusi X/Y  

Kanali shkarkues -  

Buza shkarkuese -  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet yll të ngarkuara simetrikisht / jo-simetrikisht

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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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet yll të ngarkuara simetrikisht / jo-simetrikisht

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat 

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë:  

 të njohë dhe të llogarisë ndikimin e një ngarkese në qarkun e rrymës rrotulluese.  
 të dallojë dhe të gjykojë mbi ndryshimin ndërmjet tensionit të vlerave kulmore dhe 

atij të vlerës efektive në qarkun e rrymës rrotulluese.  

Sa është vlera e intensitetit të rrymës që kalon në rezistencat e veçanta dhe sa është 
vlera e intensitetit të pikës së yllit  IS  në masë? 

Sa është vlera e tensionit mbi rezistencë dhe sa është fuqia  P0=U0 * IR në këtë 
rezistencë? 

 

Çfarë vrojtimesh mund bëni? 

 
 

IR = 6,1___________________ mA 

IS = 0,3  mA
 E saktë! 

U0 = 6,11__________________ V 

P0 = 37  mW
 E saktë! 

 Vlera e intensitetit është e njëjtë kudo pasi edhe të gjitha 
rezistencat kanë vlera të njëjta.

 Kur të gjitha fazat janë të ngarkuara njësoj, nuk kalon vlerë 
rryme në përçuesin nul / neutral.

 Kur fazat janë të ngarkuara në mënyrë jo të njëjtë, kalon një 
vlerë rryme në perçuesin nul.

 Kur fazat janë të ngarkuar në mënyrë jo të njëjtë kalon një 
vlerë rryme në fazat e tjera.
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet yll të ngarkuara simetrikisht / jo-simetrikisht

Vlera efektive e tensionit në çdo fazë është 7 V. Cilat nga pohimet e mëposhtme janë 
të vërteta? 

Sa është fuqia e mbartur e ngarkesave simetrike në qarqet yll? 

 

Hiqni një rezistencë nga qarku. Sa është vlera e intensitetit të rrymës nga pika e yllit 
në masë? 

Ndizni aparatin matës për matjen e tensionit të rrymës së ndryshueshme përsëri. Sa 
është vlera e tensionit të pikës luhatëse të yllit US nga masa? 

Vendosni rezistencen prej 1000 Ohm përsëri në pozicionin e mëparshëm duke shtuar 
një rezistencë tjetër 2.2k Ohm paralele mbi R1. Sa është vlera e pikës së luhatjes së 
yllit? 

 

  

  

 Intensiteti i rrymës mbi rezistencë nuk i përmbahet ligjit të 
Ohm-it.

 Vlera e intensitetit të rrymës mbi rezistencë është 7mA.

 Shuma e intensiteteve në ngarkesën simetrike të qarkut yll 
është gjithmonë zero.

 Vlera e përgjithshme e fuqisë së qarkut është e barabartë 
me vlerën e shumave të  vlerave të veçanta të fuqisë.

E saktë! 

 Ajo është 49 mW.

 Ajo është 0 Watt, pasi vlerat e e intensiteteve 
kompensohen.

 Ajo është 147mW, pasi në çdo rezistencë harxhohet një 
vlerë fuqie prej 49 mW.

E saktë! 

IS = 7,2  mA E saktë! 

US = 3,6  V E saktë! 

US = 0,85  V E saktë! 
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Qarqet yll të ngarkuara simetrikisht / jo-simetrikisht
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet trekëndore të ngarkuara simetrikisht / josimetrikisht

  

Kursi - EloTrain 

 
Copyright © 2010 LUCAS-NÜLLE GmbH. 
All rights reserved.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet trekëndore të ngarkuara simetrikisht / josimetrikisht
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet trekëndore të ngarkuara simetrikisht / josimetrikisht

Objektivat dhe parathënie 

  

Përmbajtja e lëndës  

 Ndërtimi dhe kontrollimi i qarqeve trekëndore  
 Përshkrimi i vendosjes së lidhjeve të nevojshme për lidhjen e një konsumatori të 

rrymës trefazore në qarqet trekëndore  
 Dallimi i ngarkesave simetrike nga ato josimetrike  
 Shpjegimi i ndikimit të rënies së vlerës së rezistencës së vijave përçuese  
 Shpjegimi i ndikimit të ndërprerjeve në përçuesat e jashtëm  
 Llogaritja, matja dhe përcaktimi i vlerës së intensitetit të rrymës në përçuesat e 

jashtëm në rastet  e një ngarkese josimetrike    

Kushtet paraprake  

Kushte paraprake për përvetësimin e suksesshëm të kursit  

 Njohuri mbi rrymën e ndryshueshme    

Rryma trefazore, qarqet trekëndore me ngarkesa simetrike dhe 
josimetrike  

Në një qark trekëndor tre rezistencat e linjave përçuese të konsumatorit janë vendosur në 
formë trekëndore me njëri-tjetrit. Tre përçuesit e jashtëm L1, L2 dhe L3 janë të lidhur në 
pikat e lidhjes respektive me rezistencat dyfishe të linjave përçuese.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet trekëndore të ngarkuara simetrikisht / josimetrikisht

  

Tensionet ndrmjet dy fazave vendosen direkt në vijat përçuese: U L = UStr

 

Intensiteti i rrymës të përçuesve ndahet përkatësisht në linja përçuese: IL  
IStr  

Në një konsumator të rrymës trefazore fillimet e linjave përçuese U1, V1, W 1 do të 
tregohen në mënyrë normative, ndërsa pjesa dalëse e tyre (fundet) me U2, V2, W2. Si 
rrjedhim në një qark trekëndor në praktikë jepen këto pozicione lidhjesh:  

  

Fundi i një rezistence do të lidhet në fillimin e rezistencës tjetër. 

  

Zbatimi në praktikë  

Makineritë elektrike me fuqi të lartë lidhen shpesh në një qark trekëndor, pasi në rrjet 
arrihet të merret një fuqi më të madhe. 
Duhet patur kujdes në lidhjen e motorëve me rrymë trefazore. Këmbimi i një fazë ndikon 
në ndryshimin e drejtimit të rrotullimit. 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet trekëndore të ngarkuara simetrikisht / josimetrikisht

Eksperiment mbi qarqet trekëndore 

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 këtë eksperiment do të mësoni në mënyrë eksperimentale përparësitë e një 
qarku trekëndor kundrejt një qarku yll në kushtet e përdorimit të rrymës 
trefazore. Ju do të matni vlerat e përdorura të intensitetit dhe të tensionit të 
rrymës në konsumues dhe do të llogarisni fuqinë e konsumuar. 

Sasia Id-Nr. Përshkrimi

1 PS4124-01 Kabëll

3 PS4124-02 Urë e madhe

19 PS4124-03 Urë e vogël

3 PS4121-3C R 1k

1 PS4121-3G R 2,2k
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet trekëndore të ngarkuara simetrikisht / josimetrikisht

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 

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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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet trekëndore të ngarkuara simetrikisht / josimetrikisht

  

   

Zhvillimi i eksperimentit dhe detyrat  

Pasi të zhvillojë eksperimentin nxënësi do të jetë i aftë:  

 të ndërmarrë kryerjen e matjeve në qarqet trekëndore.  
 të evidentojë përparësitë e qarqeve trekëndore.  
 të llogarisë vlerat e fuqisë së përgjithshme dhe të veçanta të konsumatorit  

Matni vlerën e intensitetit të rrymës në një rezistencë dhe vlerën e tensionit mbi të. Sa 
janë këto vlera? Llogaritni vlerën e fuqisë në këtë rezistencë. 

  

 
 

IR = 12,2__________________ mA 

U0 = 12,2__________________ V
 

P0 = 148  mW
 

E saktë! 

217



EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Qarqet trekëndore të ngarkuara simetrikisht / josimetrikisht

Cilat nga pohimet e mëposhtme janë të sakta? 

 

  

Në cilat konkluzione mund të arrini në bazë të vrojtimeve tuaja? 

 

 
 

 Fuqia e një qarku trekëndor është tre herë më e madhe se 
ajo e një qarku yll në rastin kur vlera e tensionit ushqyes 
dhe e rezistencës është e njëjtë për të dyja qarqet.

 Fuqia e një qarku trekëndor është barabartë me atë të një 
qarku yll në rastin kur vlera e tensionit ushqyes dhe e 
rezistencës është e njëjtë për të dyja qarqet.

 Një qark trekëndor është veçanërisht i përshtatshëm për të 
mbartur fuqitë e vlerave të larta.

E saktë! 

 Vlera efektive e tensionit në konsumues është më e madhe 
sesa vlera e tensionit midis fazës dhe përçuesit nul.

 Në një qark trekëndor ju mund të mbartni vlera të larta të 
fuqisë edhe kur vlerat maksimale të intensitetit të rrymës 
janë të kufizuara.

 Fuqia e mbartur është e pavarur nga vendosja e fazës së 
fazave të veçanta njëra pas tjetrës.

 Në qarqet trekëndore përçuesi nul duhet të mbartë 
diferencën e vlerës së intensitetit të rrymës në rastet kur 
ngarkesa është josimetrike.

 Në qarqet trekëndore simetrike vlera e mbartur e fuqisë 
duhet të ndahet njëtrajtësisht gjithmonë.

E saktë! 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Gjeneratori funksional

Gjeneratori funksional 

Gjeneratori funksional shërben për të ndërtuar dhe ushqyer qarqet me tension me 
frekuencë variabël dhe formë kurbe të ndryshme.  

 

Për të realizuar këtë gjeneratori duhet ketë  elementet e mëposhtëm:  

  

1. Komandimi i gjeneratorit me një LED të lidhur  

  

  

Pasi të shtypni butonin do të ndriçojë LED dhe vlera e caktuar e tensionit do të vendoset 
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Gjeneratori funksional

në dalje. 

   

2. Komandues përzgjedhës për format e tensionit  

Format e mëposhtme mund të përdorni nëpërmjet shtypjes së herëpashershme të 
butonit:  

 Tension në formë sinusoidale 
 Tension selektues 
 Tension katërkëndor tension  
 katërkëndor me kah pozitiv tensioni  

Forma aktuale e përzgjedhur e tensionit do të tregohet me anë të ndriçimit të LED.  

  

3. Përzgjedhësi zonal i frekuencës me një LED të lidhur  

Në përzgjedhësin zonal të frekuencës do të shumëzohet faktori i përcaktuar i frekuencës 
nga butoni rrotullues. Faktorët e mundshëm janë të ndryshëm dhe dallohen nga njëri-tjetri 
me faktorin 10. Faktorët e mundshëm janë:  

 x 1  
 x 10  
 x 100  
 x 1.000 = 1k  
 x 10.000 = 10k  

Përzgjedhja e faktorit bëhet me anë të butonit. Për këtë për çdo faktor të përzgjedhur në 
të djathtë do të ndriçojë edhe LED.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Gjeneratori funksional

 

4. Rregulluesi i amplitudës  

Ai shërben për të rregulluar vlerat e larta të tensionit dhe ka 10 vija shkallëzimi. Tensioni i 
pikut është tensioni midis vijës nul dhe pikës më të lartë të kurbës së tensionit. Vlerat 
jepen nëpërmjet shkallëzimit 1-10 V të vlerës së tensionit të pikut, e njëjtë për të gjitha 
llojet e formës së tensionit. 
  

Për të eliminuar defekte në pjesët ndërtuese duhet filluar gjithnjë me vlerat e ulëta 
të amplitudës dhe pastaj të rrisni ngadalë vlerën e tensionit!  

  

 

5. Rregulluesi i frekuencës  

Ky buton lejon kombinimin e frekuencës me zonën përzgjedhëse të frekuencës me 
shkallëzim nga 1 Hz deri në 50 Hz. 
Sipas shkallëzimit 5 Hz do të shumëzohen me faktorin e përzgjedhur të frekuencës.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Gjeneratori funksional

 

6. Priza e tensionit të ndryshueshëm  

Butoni për perzgjedhjen e vlerave të tensionit të ndryshueshëm ndodhet në pjesën e 
djathtë afër elementeve të vendosura në bordin të punës. 
Vlera e dhënë e tensionit prej 20 Vss = Tension max.-max., tregon që vlera maksimale e 
mundshme e tensionit të pikut është 10 Volt positive + 10 Volt negative . Ngarkesa 
maksimale mund të jetë 0.3 A. Dalja është e mbrojtur në mënyrë elektronike nga 
mbingarkesa, qarku i shkurtër apo vlerat e larta të rrymës. 

  

 

7. Priza e tensionit të ndryshueshëm, i frenuar  

Ky buton furnizon me një tension të ndrysheshëm, i cili ka një vlerë humbjeje prej 10 dB. 
Ky sinjal nevojitet sidomos për rastet e rezervave të sinjalit për qarqet përforcues.  
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EloTrain: Teknika e rrymës së ndryshueshme dhe trefazore 
Copyright

 

Copyright © 2004-2010 LUCAS-NÜLLE GmbH. 

Kursi i ELO TRAIN i rrymës ndryshueshme dhe teknikën e rrymës trefazore 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 kursit. Ju keni përfunduar kursin "ELO Train të 
rrymës së ndryshueshme dhe teknikën e rrymës trefazore". 
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