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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Detyra e kursit dhe qëllimet e saj

Detyrë kursi

Qëllimet

Përdorimi i teknikave komanduese të siguresave dhe atyre të LOGO! në një rrip 
transportues me motor 24 VDC

Të veçanta:

Vënia në punë me buton dhe rele-vetëmbajtëse 
Buton dhe qark mbrojtës 
Ndryshimi i kahut të lëvizjes së një rripi transportues përmes butonit ose një sensori 
të vendosur në fund të tij 
Zëvendësimi i qarqeve të thjeshta me ato LOGO! të tipit 24RC 
Rritje e mundësisë së komandimit përmes një numëruesi impulsesh për detyra të 
tjera komandimi 

Për të modernizuar linjat e prodhimit në firmën Fa... duhet të përdoren
teknologji të reja. Në vendet dhe proçeset e domosdoshme duhet që
modulet e vjetra bashkuese të programuara të zëvëndësohen me module të reja. 
Në këtë rast detyra jonë është të zëvendësojmë modulin-siguresë komandues 
me një modul komandues të tipit LOGO. Për këtë duhet të analizohen proçeset 
komanduese, si dhe të vlerësohen përparësitë dhe mangësitë e secilës  
teknikë. 
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Detyra e kursit dhe qëllimet e saj
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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Baza materiale

Baza materiale

Qarku mbrojtës

 SO3209-1C  Bordi kontrollues 1

SO3209-1D

Pjesët përbërëse për ndërtimin
e qarkut mbrojtës
(këto pjesë mund të kombinohen
sipas dëshirave të klientit)

SO3713-7Z 
Element komunikues 9 polësh

(do të përdoret kryesisht në kursin
SH5001-2F) 

SO3713-7Y
Element komunikues  25 polësh

(Alternativ për SO3713-7Z) 

LM9601 Transportues me dy rripa 24V DC 

SO3538-8C Burim rryme 24V / 2A DC 

3



Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Baza materiale

LOGO! (Element shtesë)

 SO3213-5F  LOGO! 24V RC

SO3209-1Q Board universal LOGO!

S03213-5E Kabëll lidhës nga LOGO! në PC

S04001-3U LOGO! CD

- Pjesë të ndryshme
lidhëse
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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Sistemet fleksible, automatike të prodhimit

Sistemet fleksible, automatike të prodhimit

Të ndodhura nën presionin e rritjes së gamës së prodhimeve, të kohës shumë të shkurtër 
për prodhim, si dhe zvogëlimit të sasisë së tyre, shumë firma gjenden përpara 
vështirësive,  të cilat nuk mund të zgjidhen me impiantet klasike të prodhimit. Ndryshimi 
i kushteve ekonomike në firma si dhe zhvillimet teknike në kontekstin e rritjes së 
automatizimit dhe fleksibilitetit, kanë sjellë një ndryshim në filozofinë e prodhimit. Për të 
justifikuar këtë zhvillim, është shpikur një gjeneratë e re sistemeve të impianteve: 
sistemet fleksible, automatike të prodhimit. Në mënyrë të përgjithësuar me 
këtë nënkuptohen të gjitha llojet e impianteve të prodhimit, tek të cilat funksione të 
veçanta, si përpunimi, montimi apo edhe informacionet përkatëse, realizohen pa 
ndërhyrje nga jashtë. Një karakteristikë e veçantë e tyre është lidhja informatike-teknike e 
pjesëve të veçanta të sistemit.

Qëllimi është futja në prodhim e sistemeve të impianteve, të cilat kanë rendiment të lartë, 
por edhe janë fleksible. Ndërkohë që faktori njeri shihet sa më shumë që të jetë e 
mundur i shkëputur nga puna e makinerisë.
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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Sistemet fleksible, automatike të prodhimit

Përdorimi i tyre nuk kufizohet vetëm në firma të vogla dhe të mesme. Me dimensionimin e 
duhur të pjesëve përbërëse të këtyre sistemeve bëhet i mundur përdorimi i tyre jo vetëm 
për prodhime të veçanta dhe në numër të vogël, por edhe në fushën e prodhimit me 
shumicë. E rëndësishme për vënien në punë dhe rendimentin është fleksibiliteti i kërkuar 
për prodhim. Meqenëse ky nocion do të përdoret shpesh, sidomos në kombinim me 
sistemet automatike të prodhimit, do ta sqarojmë kuptimin e tij më poshtë.

Nocioni fleksibilitet përshkruan aftësinë për të qenë në gjendje pune për detyra të 
ndryshme të një impianti prodhimi, brenda një hapësire kohore të caktuar. Sa më e 
madhe të jetë rëndësia e këtyre detyrave, si dhe sa më e shkurtër të jetë koha e ndërrimit 
të proçesit (kohë dhe shpenzime), po aq më i madh vlerësohet edhe fleksibiliteti i 
impiantit. Përmes përkufizimeve të ndryshme bëhet e qartë, se nocioni "fleksibilitet" është 
i lidhur me kritere të veçanta, të cilat ndikojnë në mënyrë direkte në programimin e 
sistemit.

Një pjesë e rëndësishme e këtij sistemi është rripi i transmisionit. 

Rripi i trasmisionit (i quajtur ndryshe shirit trasmisioni) është një furnizues permanent i 
prodhimit. Rripi furnizues, i cili është elementi konstruktiv më i rëndësishëm i furnizuesit 
të prodhimit, është një shirit (rrip) i pafundmë, i cili rrotullohet mbi guzhineta cilindrike ose 
rreshqet mbi shina, shërben njëkohësisht si mjet mbajtës por edhe transportues 
("furnizues prodhimi i pandërprerë). Ai vihen në lëvizje përmes forcës së fërkimit ose 
përmes disa cilindrave motorrikë. Rripi i trasmisionit përdoret si për materiale inerte (rërë, 
gurë), ashtu edhe për materiale me copa (paketa). Bashkë me furnizuesit e prodhimit mbi 
rrotëza dhe atyre mbi shina, rripi i transportit përbën një ndër furnizuesit e prodhimit më të 
rëndësishmit dhe me përdorim më të gjerë.
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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Sistemet fleksible, automatike të prodhimit

Në shumë impiante industriale furnizuesit e prodhimit shërbejnë si mjete transporti të 
mallrave/pjesëve të prodhimit nëpër repartet e prodhimit.
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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Sistemet fleksible, automatike të prodhimit

Rripi i transmisionit LM9601 dhe përbërësit e tij
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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Sistemet fleksible, automatike të prodhimit

Rripi i transmisionit

Në një sistem DC lidhet një elektromotorr me 24V i rrymës së njëtrajtshme me fuqi 9,5W 
dhe me vlerë nominale të numrit të rrotullimeve prej 3000 Rr/min.

Furnizues prodhimi me rrip të 
dyfishtë 24VDC:
1x Sensor optik: 
Pozicionues i paletës (çelës 
dritash)
2x Sensorë magnetikë: 
Për ekstremitetet e furnizuesit 
të prodhimit
1x Rele 24V: 
Për proçesin e punës përpara
1x Rele 24V: 
Për proçesin e punës prapa
1x Rele 24V: për proçesin e 
ngadaltë të punës
1x Motorr: 
24V DC 18 Watt
2x Ingranazhe: 
D=7 mm PU jeshile, të salduara
4x M12 Bashkuese: 
24V Sinjali hyrës
1x Komunikues të 
dhënash SUB-D 9 Lapsa
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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Sistemet fleksible, automatike të prodhimit

Urat e komunikimit

Urë komunikuese 9-polshe: 

Në motorrët e rrymës së njëtrajtshme 
ndryshimi i drejtimit të rrotullimit mund të 
realizohet përmes ndërrimit të poleve të 
tensionit të armaturës UA. 
Zvogëlimi i vlerës së numrit të rrotullimeve 
mund të realizohet përmes lidhjes së një 
rezistence RV. Në rastin e rripit të 
trasmisionit të dyja realizohen përmes një 
releje të brendshme.

Relete kanë këto funksione:

K1 për proçesin e punës përpara 
K2 për proçesin e punës prapa dhe 
K3 për proçesin e ngadalësuar 

Pin Përshkrimi  Pjesa Koment

 1  B1 Sensor 
magnetik 

Fillimi i rripit 
(majtas)

 2  B2 Sensor 
magnetik 

Fundi i 
rripit (djathtas)

 3  B3 Sensor 
optik

Pozicionimi i 
paletës

 4  / M12 
Bashkuese Rezervë

 5  K1 Rele 24V Përpara
 6  K2 Rele 24V Prapa

 7  K3 Rele 24V Proçesin e 
ngadalësuar

 8  0V  /  /
 9  +24V  /  /
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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Sistemet fleksible, automatike të prodhimit

Urë komunikuese -polshe:

Sensorët në pjesën e fundit të shiritit

Shirit furnizues i prodhimit ka kontakte-Reed si çelësa për pjesën përfundimtare të tij 
(shiko foton e mëposhtme).

Një Rele-Reed është një rele aktivizuese për rrjete, të cilat punojnë me një kontakt-
Reed. Çelësat e kontaktit - Reed janë masha kontakti të shkrira, të vendosura në një 
kapsule qelqi në gjendje zbrazëtie ose e mbushur me një gas mbrojtës. Këto kontakte 
përbëjnë edhe sustën e kontaktit dhe solenoidin (pjesa magnetike). Mashat e kontaktit 
përbëhen prej shtresash të metalesh që nuk ndryshken, të përbërë prej materialesh ferro-
magnetike, (p.sh. hekur i butë; soft iron-eng.). Komandimi e kontakteve kryhet nëpërmjet 
një fushe magnetike vepruese nga jashtë, e cila realizohet nëpërmjet një magneti të 
vazhdueshëm (kontakt-Reed) ose me veprimin e rrymës elektrike të krijuar nga një 
bobine magnetike (releja-Reed).

Magnetet e përhershëm vendosen në paletë dhe shërbejnë si pikë referimi e pozicionit 
përfundimtar të bazamentit mbajtës. 

Pin Përshkrimi Pjesa Koment

 3  B1 Sensor 
magnetik 

Fillimi i rripit 
(majtas)

 4  B2 Sensor 
magnetik 

Fundi i 
rripit (djathtas)

 5  B3 Sensor 
optik

Pozicionimi i 
paletës

19  K1 Rele 24V Përpara
20  K2 Rele 24V Prapa

 21  K3 Rele 24V Proçesin e 
ngadalësuar

 23  0V  /  /
25  +24V  / /
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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Sistemet fleksible, automatike të prodhimit

Sensorët impulsivë

Në eksperimentet mbi temën me numëruesin e impulseve kërkohen njohuri rreth 
sistemeve elektronike të matjes së distancave. Informacion i cili do të shtjellohet edhe në 
këtë faqe. 

Për matjet e saktë të distancave dhe të këndeve tek makineritë fabrikuese, robotet etj, 
aplikohet një sistem matjesh, i cili punon me impulse. Këtu do të dallojmë dy lloj sisteme 
matjesh, sistem i ndryshueshëm dhe atë absolut.

Sistemet e ndryshueshme të matjes (Inkrementale)

Fjala inkrement rrjedh nga latinishtja dhe tregon një parametër, i cili ndryshon vlerë e tij. 
Me fjalën "vlerë" nënkuptojmë shumën e impulseve të numëruara. Inkrementi është një 
impuls, vlera e të cilit mund të shtohet, ose mund të zvogëlohet (me një impuls).

Si principe matëse shërbejnë proçesi i tejçimit dhe reflektimit të dritës. Në sistemet e 
transferimit do të përdoret sistemi i reflektimit të dritës. Principi i punës të së cilit 
paraqitet në pjesën e mëposhtme të animuar.
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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Sistemet fleksible, automatike të prodhimit

Rrezja e fokusuar e burimit të dritës (dioda laser) do të reflektohet përmes pjesëve të 
çelëta (jo të errëta) të shiritit lëvizës të shkallëzuar dhe do të absorbohet nga linjat e 
errëta. Rrezja e reflektuar e dritës do të përthithet nga një foto-diodë. Për këtë arsye ajo 
përzjell një radhë impulsesh, frekuenca e të cilave është proporcionale me shpejtësinë e 
shiritit linear lëvizës. Njëkohësisht numri i impulseve shërben si masë për matur 
distancën e realizuar dhe mund të tregohet përmes një numratori elektronik. Numratorit 
do të duhet ti jepet edhe një sinjal tjetër i lëvizjes ose i drejtimit të rrotullimit, në mënyrë 
që ai të numërojë sipas rastit me vlera në ngritje, ose në zbritje.  

Parimi i funksionit të përshkruar mund të përdoren jo vetëm për matjen e distancave dhe 
shpejtësive. Në të njëjtën mënyrë funksionon edhe matja e këndeve dhe e numrit të 
rrotullimeve, nëse shiriti vlerësues i përshkallëzuar radhitet në mënyrë radiale.

Shiriti i përshkallëzuar këtu kryen një lëvizje të plotë rrotulluese dhe jo lineare. E njëjta gjë 
ndodh në sistemet e transferimit.

Fotografia e mëposhtme tregon sistemin e ndryshueshëm (inkremental) matës të pjesës 
transferuese.

Nga shpjegimet e mësipërme arrihet në përfundimin, që 
sistemet e ndryshueshme matëse nuk matin një pozicion 
absolut, përkundrazi ato mund të regjistrojnë vetëm 
ndryshimn e pozicionit. Për këtë arsye duhet që në fillim të 
përshkallëzuesit të përcaktohet një pozicion reference, prej të 
cilit të përcaktohet pozicioni aktual i objektit.
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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Sistemet fleksible, automatike të prodhimit

Cilat sisteme të matjes së distancave përdoren tek shiritat furnizues?

A kanë nevojë sistemet inkremental të matjes së distancave gjithmonë për një sistem 
reference?

Absolutë
Inkremental

E saktë!

Po
Jo

E saktë!
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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Qarku i thjeshtë mbrojtës

Qarku i thjeshtë mbrojtës

Siguresat komanduese elektromagnetike, arritën të mbizotëronin si një formë e 
përmirësuar dhe e pavarur e sistemeve komanduese nga pikëpamja ndërtuese qysh në 
fillim të viteve 1950. Gjithashtu përmirësimet në jetëgjatësinë dhe garancinë e siguresës 
e sidomos rreziku i minimizuar i djegjes së kontakteve bashkë me një mirëmbajtje të 
thjeshtë, sollën përhapjen e shpejtë dhe të gjerë të tyre.

Sistemi komandues me siguresa ka këto përparësi:

mund të riparohet nga çdo elektriçist i kualifikuar në vendin e punës 
kanë një jetëgjatësi të lartë dhe janë shumë rezistente nëse mirëmbahen 
sistematikisht 
nuk janë të ndjeshme ndaj mbingarkesës së tensionit dhe të rrymës si dhe në rastin 
e një lidhjeje të shkurtër 
nuk janë të ndjeshme ndaj luhatjes së temparaturave 
kanë cilësi shumë të mira elektromagnetike 

Një sigurese komanduese cilësohet edhe si një komandues i programuar lidhës.
Këto lloj sistemesh (KPL) janë sisteme që zotërojnë një lidhje tepër të qëndrueshme. 
"Programi" i këtij sistemi qëndron tek lidhjet e vendosura ndërmjet pjesëve të veçanta të 
tij. Përmes lidhjeve në seri dhe paralel të kontakteve dhe përdorimit të DHE apo OSE do 
të krijohen sisteme lidhës të qëndrueshme. Një sistem i tillë komandues mund të 
ndërtohet pa shumë vështirësi dhe pa nevojën e një njohje paraprake kompjuterike dhe 
programuese. Ai është relativisht i thjeshtë për tu kuptuar. Nga ana tjetër për ndërtimin e 
sistemit nevojitet shumë hapësirë dhe ai nuk është fleksibël. Nëse funksionet e sistemit 
do të ndryshoheshin apo do të zgjeroheshin atëherë do të na duhej të siguronim pjesët 
ndërtuese, që do të ndryshoheshin si dhe të vendosnim lidhjet e reja midis tyre në sistem.

Skema e planit të një qarku
të thjeshtë mbrojtës
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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Qarku i thjeshtë mbrojtës

Përshkrimi i detyrave në sistemin komandues:

Në një firmë XY duhet të vendosen në punë, të mirëmbahen dhe të riparohen shiritat 
furnizues si dhe sisteme të tjera transferimi. Pas përfundimit të proçesit të mirëmbajtjes 
duhet të bëhet kontrolli i imtësishëm i çdo shiriti furnizues.

Detyra juaj është ndërtimi i sistemit komandues për shiritat furnizues-DC.
Me këtë sistem komandues si dhe përmes një testi automatik përfundimtar do të 
kontrollohet edhe funksionimi i punës së shiritit furnizues. 
Gjatë zhvillimit të testit motorri i shiritit furnizues duhet të komandohet nga siguresat e 
lidhura në të. Për dhënien e komandave duhet të përdoren tastat e vëna në dispozicion. 
Pozicioni i paletës mund të vëzhgohet me ndihmën e sensorëve të pjesës së fundme të 
shiritit. 
Skema e mëposhtme teknologjike paraqet varësitë e pjesëve përbërëse në shiritin 
furnizues.

Ecuria e proçesit komandues:

Mbajtësi i bazamentit transportues pas përdorimit të tastës S1 duhet të lëvizë deri në 
pozicionin e djathtë përfundimtar (krahu u motorrit). Pasi të arrijë sensorët e pjesës së 
fundme të shiritit B2, do të ndryshohet drejtimi i rrotullimit të shiritit furnizues dhe mbajtësi 
i bazamentit do të lëvizë në pozicionin e kundërt përfundimtar, ku përsëri do të ndryshojë 
drejtimi i rrrotullimit.

Ky proçes pune mund të kryhet për aq kohë sa tasta S2 të jetë në përdorim.
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Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Qarku i thjeshtë mbrojtës

Parashtrimi i detyrave:

Detyrat në sistemin komandues do të ndahen në tri pjesë. Në të gjitha detyrat në sistemin 
komandues kushtojini një rëndësi të veçantë integrimit të sistemeve të sigurisë (çelësi i 
sinjalizimit të alarmit dhe difekteve dhe ai fikës) dhe funksionim e tyre gjatë zhvillimit të 
detyrës suaj.

Pjesa e parë e detyrës: Ndezja dhe fikja përmes tastës (me vetëmbajtës; opcional)

Motorri duhet të ndizet dhe të fiket me anë të tastës S1.

Në komandimin direkt tasta S1 do të lidhet direkt me qarkun e punës 
Në komandimin indirekt S1 ndodhet në qarkun komandues. S1 komandon 
siguresën K1, me kontaktin e punës të së cilës motorri do të ndizet dhe do të fiket. 

Ndërtoni në mënyrë të pavarur një qark të ri, me anë të të cilit motorri pas shtypjes së 
tastës S1 të qëndrojë i ndezur edhe pasi të lini të lirë tastën në fjalë (me vetëmbajtje). 
Vetëm pasi të shtypni S0 ose S2 motorri do të fiket përsëri.

Pjesa e dyte e detyrës: Bllokues- taste dhe sigurese

Me tastën S3 dhe S4 duhet të realizoni një bllokuese të tastave. Gjithashtu duhet 
realizuar edhe një bllokuese e siguresave me S3, S4 dhe me kontaktet e siguresave K1 
dhe K2. Komandoni motorrin nëpërmjet tastës dhe bllokuesit të siguresave.
Tastat dhe bllokuesi i siguresave do të përdoren për të shmangur përdorimin e paqëllimtë 
të tastave.
Shiriti transportues mund të ndalohet përmes përdorimit të tastave S0 dhe S2.

Pjesa e tretë e detyrës: Ndryshimi i kahut të rrotullimit

Zgjeroni sistemin komandues me një tastë për ndryshim e kahut të rrotullimit të motorrit.
Kahu i rrotullimit do të ndryshojë si më poshtë:

Tasta S3 -> djathtas dhe 
Tasta S4 -> e lëviz nga e majta 

Ndyshimi i drejtimit të rrotullimit përmes sensorëve të pjesës së fundme të shiritit duhet të 
bëhet i pandryshuar. Duhet përllogaritur që pozicioni fillestar i mbajtësit të bazamentit 
ndodhet afërsisht midis dy sensoreve të ekstremiteteve të shiritit dhe ky pozicion nuk 
përputhet me pozicionin e sensorëve.
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Komandimi direkt:
Motorri duhet të ndizet në mënyrë direkte nëpërmjet tastës S1. Motorri duhet të fillojë të 
punojë ndërkohë që tasta S1 është e shtypur. Tregoni kujdes në përdorimin e motorrit! 
Gjatë kohës që ai nuk përdoret ai është në gjëndje të fikur.
Vendosni tastën e alarmit – fikjes S0 dhe të fikjes S2 përpara tastës S1 në qarkun 
komandues dhe kontrolloni funksionimin e tastës AUS gjatë përdorimit të saj.  

Komandimi indirekt: 
Ndryshe nga komandimi direkt këtu tastat do të vendosen vetëm në qarkun komandues. 
Motori do të ndizet nëpërmjet një sigurese. Nëse do të shtypim tastën S1, atëherë 
siguresa do të ndizet, ndërsa motorri do të ndizet nëpërmjet një kontakti pune të 
siguresës. Pas lënies së lirë të tastës S1 siguresa K1 do të fiket. Çelësi i kontaktit të 
siguresës K1 do të hapet dhe motorri nuk do të furnizohet me rrymë nga rrjeti. Motorri 
është në gjëndje të fikur.

Vendosni tastën e alarmit  - fikjes S0  dhe tastën e fikjes S1 në qarkun komandues dhe 
kontrolloni funksionimin e tastës AUS gjatë përdorimit të saj.  

Vetëmbajtja:
Vetëmbajtja shërben për të ruajtur të pandryshueshëm drejtimin e motorrit edhe pas 
shtypjes dhe lënies së lirë të tastës S1, derisa të përdoret tasta e alarmit – fikjes S0 ose 
tasta e fikjes S2.
Sinjali i ndezjes së tastave do të ruhet nga siguresa derisa sinjali i fikjes të aktivizohet. 
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Qarku 1.1 “Ndezja direkte me tastë”

1.1.1 Motorri përdorues 24VDC i sistemit transferues duhet të ndizet në mënyrë direkte 
nëpërmjet një taste. Plotësoni skemën e mëposhtme të qarkut duke vendosur lidhjet e 
munguara përkatëse. (Qarkun e mëposhtëm të plotësuar printojeni në letër! Udhëzimet e 
nevojshme mund ti gjeni në të dhënat *.pfd tek CD-ja e bashkangjitur librit)

Lidhni pikat e mësipërme në mënyrë të saktë me njëra – tjetrën.

Ndihmës lidhës për motorrin 24 VDC

24 V S1 / 2
S0 / 4 S2 / 3
S2 / 4 S1 / 1
S1 / 2 0 V
0V S1 / 2 dhe Pin 8

E saktë!
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Radhitja e pin-eve të prizës SUB-D 9-polshe

1.1.2 Montoni tastat S0, S1, S2 dhe pjesën ndërtuese transportuese në bordin e kontrollit. 
Lidhni nëpërmjet kabllove të prera (9 ose 25 polshe) shiritin furnizues dhe pjesën 
ndërtuese transportuese.
Lidhni elementët me njëri–tjetrin si më poshtë:
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Lista

1.1.3 Vendoseni qarkun në gjendje pune dhe kontrolloni funksionimin e tij!

nga tek Ngjyra
Ushqyes rryme +24V Platforma 

SO3209-1C +24V
 e kuqe

Platforma 
SO3209-1C +24V (e kuqe)

Platforma 
SO3209-1C   L1 
(+24V i bardhë)

 e zezë

Ushqyes rryme 0V Platforma 
SO3209-1C 0V

 e zezë

Platforma SO3209-1C +24V Tastë S0 / 3  e kuqe
Tastë S0 / 4 Tastë S2 / 3  e kuqe
Tastë S2 / 4 Tastë S1 / 1  e kuqe
Tastë S1 / 2 Grupi transmetues

SO3713-7Z Pin 5 
 e kuqe

Platforma SO3209-1C +24V Grupi transmetues
SO3713-7Z  Pin 9

 e kuqe

Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin 8

Platforma 
SO3209-1C 0V

 e zezë

Rip-dyfish furnizues 24VDC 
LM9601 Urë komunikimi

Grupi transmetues
SO3713-7Z Urë komunikimi

gri
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Qarku 1.2 “Ndezja indirekte me tastë”

1.2.1 Motorri përdorues 24VDC i sistemit transferues duhet të ndizet në mënyrë indirekte 
nëpërmjet një taste dhe një siguresë në qarkun e punës. Plotësoni qarkun e mëposhtëm, 
duke vendosur lidhjet e munguara përkatëse. (Qarkun e mëposhtëm të plotësuar 
printojeni në letër!)

Qarku i punës                                                   Qarku komandues

Lidhni pikat e mësipërme në mënyrë të saktë me njëra–tjetrën.

1.2.2 Montoni tastat S0, S1, S2 dhe pjesën ndërtuese transportuese në bordin e kontrollit. 
Lidhni nëpërmjet kabllove të prera (9 ose 25 polëshe) shiritin furnizues dhe pjesën 
ndërtuese transportuese. Lidhni elementët me njëri–tjetrin si mëposhtë:

24 V S0 / 3, K1 / 1 dhe Pin 9
S0 / 4 S2 / 3
S2 / 4 S1 / 1
S1 / 2 K1 / A1
0 V K1 / 2, K1 / A2 dhe Pin 8

E saktë!
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Lista

1.2.3 Vendoseni qarkun në gjendje pune dhe kontrolloni funksionimin e tij!

nga tek Ngjyra
Ushqyes rryme +24V Platforma 

SO3209-1C +24V
 e kuqe

Platforma 
SO3209-1C +24V (e kuqe)

Platforma 
SO3209-1C   L1 
(+24V i bardhë)

e zezë

Ushqyes rryme 0V Platforma 
SO3209-1C 0V

e zezë

Platforma 
SO3209-1C +24V

Tastë S0 / 3  e kuqe

Tastë S0 / 4 Tastë S2 / 3  e kuqe
Tastë S2 / 4 Tastë S1 /.1  e kuqe
Tastë S1 / 2 Schütz K1 / A1  e kuqe
Siguresa K1 / A2 Platforma 

SO3209-1C 0V
e zezë

Platforma 
SO3209-1C +24V

Schütz K1 / 1  e bardhë

Schütz K1 / 2 Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin 5 

 e bardhë

Platforma 
SO3209-1C +24V

Grupi transmetues
SO3713-7Z  Pin9

e kuqe

Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin8

Platforma 
SO3209-1C 0V

e zezë

Rip-dyfish furnizues 24VDC 
LM9601 Urë komunikimi

Grupi transmetues
SO3713-7Z Urë komunikimi

 gri

25



Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Qarku i thjeshtë mbrojtës

1.3.1 Motorri përdorues 24VDC i sistemit transferues duhet të ndizet në mënyrë indirekte 
nëpërmjet një taste me një siguresë në qarkun e ngarkuar. Ndërkohë që fikja e motorrit 
do të relalizohet nëpërmjet tastës fikëse ose tastës fikëse të alarmit. Plotësoni çelësat e 
mëposhtëm, duke vendosur lidhjet e munguara përkatëse. Qarku ngarkues qëndron i 
pandryshuar ashtu si në detyrën e mëparshme. (Qarkun e mëposhtëm të plotësuar 
printojeni në letër!)

Lidhni pikat e mëposhtme në mënyrë të saktë me njëra–tjetrën.

1.3.2 Montoni elementët e duhur në bordin e kontrollit. Lidhni nëpërmjet kabllove të prera 
(9 ose 25 polëshe) shiritin furnizues dhe pjesën ndërtuese transportuese. Lidhni 
elementet me njëri–tjetrin si më poshtë:

24 V S0 / 3 dhe Pin9
S0 / 4 S2 / 3
S2 / 4 S1 / 1 dhe K1 / 13
K1 / A1 S1 / 2 dhe K1 / 14
0 V K1 / A2

E saktë!
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Lista

1.3.3 Vendoseni qarkun në gjendje pune dhe kontrolloni funksionimin e tij!

Cili kontakt ndez motorrin (në L+) në mënyrë indirekte?

nga tek   Ngjyra
Ushqyes rryme +24V Platforma 

SO3209-1C +24V
 e kuqe

Platforma 
SO3209-1C +24V (e kuqe)

Platforma SO3209-1C   L1 
(+24V e bardhë)

e zezë

Ushqyes rryme 0V Platforma SO3209-1C 0V e zezë
Platforma 
SO3209-1C +24V

Tastë S0 / 3  e kuqe

Tastë S0 / 4 Tastë S2 / 3  e kuqe
Tastë S2 / 4                       Tastë S1 / 1 dhe

Siguresa K1 / 13
 e kuqe

Tastë S1 / 2                 Siguresa K1 / 14  dhe 
K1 / A1

 e kuqe

Siguresa K1 / A2 Platforma SO3209-1C 0V e zezë
Platforma 
SO3209-1C +24V

Siguresa K1 / 1  e 
bardhë

Siguresa K1 / 2 Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin 5 

 e 
bardhë

Platforma SO3209-1C +24V Grupi transmetues
SO3713-7Z  Pin9

 e kuqe

Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin8

Platforma 
SO3209-1C 0V

e zezë

Rip-dyfish furnizues 24V DC 
LM9601 Urë komunikimi

Grupi transmetues
SO3713-7Z Urë 
komunikimi

 gri

S0
S1
S2
K1

E saktë!
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Zgjidhje: Qarku 1.1 "Lidhja direkte"

Zgjidhje: Qarku 1.2 " Lidhja indirekte"
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Zgjidhje: Qarku 1.3 "Me vetëmbajtje"
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Bllokuesi i tastave

Një bllokues i tastave duhet të shmangë kombinimin e dy funksioneve të ndryshme të 
çelësave (p.sh. kahu i djathtë dhe kahu i majtë). Gjithashtu një bllokues tastash ndikon në 
shmangjen e problemeve të shkaktuara nga përdorimi i njëkohshëm i dy tastave. Pra 
njëra prej tastave duhet të mos vihet në përdorim në mënyrë që të arrihet ndezja prej 
çelësit. Kuptohet që edhe këtu si në kapitullin 1.3.1 duhet të instalohen vetëmbajtës për 
çelësat përkatës. Nëpërmjet një bllokuesi taste bëhet e mundur ndezja direkte, pa patur 
nevojën e përdorimit të tastës fikëse AUS. Në këtë rast mund të shmangen avari të 
ndryshme në makineritë e mëdha, të cilat punojnë në kushte të vështira.

Shënim: Faktikisht një motorr duhet të fiket, nëse rrezikon të punojë në kah të kundërt 
para se të bëhet ndryshimi i drejtimit të rrotullimit. Por në këtë rast ky lloj rreziku nuk 
përbën një problem shqetësues, pasi këtu një ndryshim direkt i drejtimit të rrotullimit është 
i lejuar.

Bllokuesi i siguresave

Një bllokues sigurese shmang aktivizimin e njëkohshëm të siguresave. Kur siguresa K1 
është e aktivizuar, atëherë siguresa K2 nuk mund të aktivizohet. Në mënyrë që të 
aktivizohet releja tjetër, duhet më parë të fiket sistemi i çelësave përmes tastës fikëse 
AUS. Bllokuesi i siguresave nuk lejon që dy lloj çelësash të përdoren njëkohësisht. Ajo ka 
të njëjtin funksion si bllokuesi i tastave, por ka një konstruksion tjetër, pasi siguresat 
bllokohen ndaj njëra–tjetrës. Në të kundërt me bllokuesin e tastave fikja e siguresava 
aktive respektive është e nevojshme.
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Qarku 2.1 "  Bllokuesi i tastave me vetëmbajtës"

2.1.1 Motorri përdorues 24VDC i sistemit transferues duhet të ndizet në mënyrë indirekte 
nëpërmjet një taste për kahun e djathtë ose për kahun e majtë. Duhet të siguroheni që 
me shtypjen e tastës për kahun e djathtë ose të majtë të mos shkaktohen difekte. 
Plotësoni skemën e mëposhtme të çelësave duke vendosur lidhjet e munguara 
përkatëse. (Qarkun e mëposhtëm të plotësuar printojeni në letër! Udhëzimet  e 
nevojshme mund ti gjeni në të dhënat *.pfd në CD e bashkangjitur librit)

 Qarku i punës

Qarku komandues
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Lidhni pikat e mësipërme në mënyrë të saktë me njëra–tjetrën.

2.1.2 Montoni elementët e nevojshëm në bordin kontrollues. Bashkoni përmes kabllove (9 
dhe 25 polësh) shiritin furnizues me pjesën ndërtuese furnizuese. Lidhni elementet me 
njëri–tjetrin si më poshtë:

24 V S0 / 3, K1 / 1, K2 / 1 dhe Pin 9
S0 / 4 S2 / 3
S2 / 4 S3 / 1, K1 / 13 dhe S3 / 3
S4 / 3 S3 / 2 dhe K1 / 14
S4 / 4 K1 / A1
S3 / 4 S4 / 1 dhe K2 / 13
K2 / A1 S4 / 2 dhe K2 / 14
K1 / 2 Pin 5
K2 / 2 Pin 6
0 V K1 / A2, K2 / A2 dhe Pin 8

E saktë!
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Lista

2.1.3 Vendoseni qarkun në gjendje pune dhe kontrolloni funksionimin e tij!

nga tek   Ngjyra
Ushqyes rryme +24V Platforma

SO3209-1C +24V
 e kuqe

Platforma
SO3209-1C +24V 
(e kuqe)

Platforma
SO3209-1C L1 
(+24V e bardhë)

e zezë

Ushqyes rryme 0V Platforma
SO3209-1C 0V

e zezë

Platforma SO3209-1C +24V Tastë S0 / 3  e kuqe
Tastë S0 / 4 Tastë S2 / 3  e kuqe
Tastë S2 / 4                          Tastë S3 /1, 

S3/ 3 und 
Siguresë K1 / 13

 e kuqe

Tastë S3 / 2                     Tastë S4 / 3 dhe
Siguresë K1 / 14

 e kuqe

Tastë S3 / 4    Tastë S4 / 1 dhe
Siguresë K2 / 13

 e kuqe

Tastë S4 / 2 Siguresë K2 / 14 dhe
K2 / A1

 e kuqe

Siguresë K2 / A2 Platforma
SO3209-1C 0V

 schwarz

Tastë S4 / 4 Schütz K1 / A1  e kuqe
Siguresë K1 / A2 Platforma

SO3209-1C 0V
 e zezë

Platforma SO3209-1C +24V Siguresë K1 / 1  e bardhë
Siguresë K1 /2 Grupi transmetues

SO3713-7Z Pin 5 
 e bardhë

Platforma
SO3209-1C +24V

Grupi transmetues
SO3713-7Z  Pin9

 e kuqe

Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin8

Platforma
SO3209-1C 0V

 e zezë

Rrip-dyfish furnizues 
24VDC LM9601 
Urë komunikimi

Grupi transmetues
SO3713-7Z 
Urë komunikimi

gri
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Qarku 2.2 "Bllokuesi i siguresave"

2.2.1 Motorri përdorues 24VDC i sistemit transferues duhet të ndizet në mënyrë indirekte 
nëpërmjet një taste për kahun e djathtë ose për kahun e majtë. Duhet të siguroheni që 
me shtypjen e tastës për kahun e djathtë ose të majtë të mos shkaktohen difekte. Pë të 
realizuar ndryshimin e kahut duhet të lidhni një çelës ndërmjet. Plotësoni skemën e 
mëposhtme të çelësave duke vendosur lidhjet e munguara përkatëse. (Qarkun e 
mëposhtëm të plotësuar printojeni në letër! Udhëzimet  e nevojshme mund ti gjeni në të 
dhënat *.pfd në CD e bashkangjitur librit) 

Lidhni pikat e mësipërme në mënyrë të saktë me njëra–tjetrën.
24 V S0 / 3
S0 / 4 S2 / 3
S2 / 4 S3 / 1, K1 / 13, S4 / 1 dhe K2 / 13
K2 / 71 S3 / 2 dhe K1 / 14
K2 / 72 K1 / A1
K1 / 71 S4 / 2 dhe K2 / 14
K1 / 72 K2 / A1
0 V K1 / A2 dhe K2 / A2

E saktë!
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2.2.2 Montoni elementët e nevojshëm në bordin kontrollues. Bashkoni përmes kabllove (9 
dhe 25 polësh) shiritin furnizues me pjesën ndërtuese furnizuese. Lidhni elementet me 
njëri–tjetrin si më poshtë:
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Lista

nga tek Ngjyra
Ushqyes rryme +24V Platforma 

SO3209-1C +24V
e kuqe

Platforma 
SO3209-1C +24V (e kuqe)

Platforma 
SO3209-1C L1 
(+24V e bardhë)

e zezë

Ushqyes rryme 0V Platforma 
SO3209-1C 0V

e zezë

Platforma SO3209-1C +24V Tastë S0 / 3 e kuqe
Tastë S0 / 4 Tastë S2 / 3 e kuqe
Tastë S2 / 4                         Tastë S3 /1 dhe

Tastë S4 / 1, 
Siguresë K1 / 13 dhe
Siguresë K2 / 13

e kuqe

Tastë S3 / 2                 Siguresë K1 / 14 dhe
Siguresë K2 / 72 

e kuqe

Tastë S4 / 2    Siguresë K1 / 72 dhe
Siguresë K2 / 14

e kuqe

Siguresë K2 / 71 Siguresë K1 / A1 e kuqe
Siguresë K1 / A2 Platforma 

SO3209-1C 0V
e zezë

Siguresë K1 / 71 Siguresë K2 / A1 e kuqe
Siguresë K2 / A2 Platforma 

SO3209-1C 0V
 e zezë
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Lista (vazhdim)

2.2.3 Vendoseni qarkun në gjendje pune dhe kontrolloni funksionimin e tij!

Kur përdorim njëkohësisht tastën S3 për kahun e djathtë dhe S4 për kahun e majtë 
tek një bllokim aktiv tastash, atëherë 

Në një bllokues tastash mbyllësi i një taste do të lidhet me hapësin e një taste tjetër...

 nga  tek  Ngjyra
Platforma SO3209-1C +24V Siguresë K1 / 23 dhe

Siguresë K2 / 23 Grupi 
transmetues
SO3713-7Z  Pin9

e 
bardhë

Siguresë K1 / 24 Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin 5 

e 
bardhë

Siguresë K2 / 24 Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin 6 

e 
bardhë

Grupi transmetues SO3713-
7Z Pin8 

Platforma 
SO3209-1C 0V 

e zezë

Rrip-dyfish furnizues 24V DC 
LM9601 
Urë komunikimi

Grupi transmetues
SO37137Z 
(Urë komunikimi) 

gri

Motorri do të punojë në kahun e djathtë
Motorri do të punojë në kahun e majtë
Nuk do të ndodhë asgjë

E saktë!

Në seri
Në parallel
Në seri ose parallel

E saktë!
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Cili nga pohimet për tastën S4 është i saktë, nëse duam ta ndezim motorrin 
nëpërmjet tastës S3 në rastin e një bllokimi aktiv tastash?

Kur bllokuesi i siguresës është aktiv, atëherë motorri do të ndizet me përdorimin e 
tastës S3 për kahun e djathtë. Çfarë do të ndodhë nëse do të shtypet tasta S4 për 
kahun e majtë?

Cila tastë duhet të përdoret për të ndryshuar drejtimin e rrotullimit të motorrit?

Kur blllokuesi i siguresave është aktiv, nuk mund të aktivizohen të dyja siguresat 
njëkohësisht, pasi qarku i një sigurese...

Duhet mbajtur e shtypur tasta S4
Tasta S4 nuk duhet të shtypet
Nuk ka rëndësi nëse tasta S4 do të shtypet apo jo

E saktë!

Motorri do të ndizet për kahun e majtë.
Motorri do të vazhdojë të punojë në kahun e djathtë.
Motorri do të ndalojë.

E saktë!

S1
S2
S3 ose S4

E saktë!

të hapësit të një sigurese tjetër do të ndërpritet
të mbyllësit së një sigurese tjetër do të ndërpritet
të mbyllësit dhe të hapësit të një sigurese tjetër do të 
ndërpritet

E saktë!
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Zgjidhje qarku 2.1 "Bllokuesi i tastave me vetëmbajtje"

Qarku i punës
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Qarku komandues

Zgjidhje qarku 2.2 "Bllokuesi i tastave me vetëmbajtje"
Qarku i punës
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Qarku komandues
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Ndryshuesi i kahut të rrotullimit me tastë

Nëse motorri do të rrotullohej në dy kahe, atëherë duhet që dy linjat e jashtme të 
këmbehen me njëra-tjetrën, në mënyrë që të ndryshojë kahu i rrymës furnizuese. E 
rëndësishme është që motorri të fiket para se të ndërrohet kahu i rrotullimit. Dy siguresat 
nuk duhet të aktivizohen asnjëherë njëkohësisht, pasi rrjeti mund të pësojë lidhje të 
shkurtër.

Përmes përdorimit të tastës S3 bobina do të aktivizohet nga siguresa K1. 
Siguresa K1 e ndez motorrin në kahun e djathtë dhe mbahet në rrjetin e tensionit mbi një 
çelës ndihmës, pasi lëmë të lirë tastën S3. Hapësi K1 pengon elektrikisht ndezjen e 
siguresës K2. 
Duke përdorur tastën S4 realizohet ndezja e siguresës K2 (motorri punon në kahun e 
djathtë). 
Për të bërë ndryshimin e kahut të rrotullimit nga e djathta në të majtë duhet të përdoret 
më parë tasta "AUS".

Nëse do të përdorim njëkohësisht tastat S3 dhe S4, nuk ndodh asgjë. Në këtë rast kemi 
të bëjmë me një bllokim të tastave. Për të bllokuar të dy siguresat nga njëra-tjetra, vëmë 
në funksion bllokuesin e siguresave në qarkun komandues.

Më poshtë do të shikoni skemën e planit për ndërruesin e kahut të rrotullimit me tastë. 
Drejtimet e lëvizjeve të shiritit duhet të përcaktohen nga tasta S3 për kahun e djathtë dhe 
S4 për kahun e majtë. 
Me tastën S2 shiriti lëvizës mund të ndalohet.
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Ndërruesi i kahut të rrotullimit me sensorë në pozicionin e fundmë të shiritit

Ndërtoni një qark, i cili të funksionojë si më poshtë: 

Përmes përdorimit të tastës S1 bobina e siguresës K1 do të aktivizohet. Siguresa K1 do 
të mbahet në rrjetin e tensionit me anën e K1. 
Rryma në qarkun e punës kalon mbi mbyllësin K1 mbi pinin 5. Motori është i ndezur në 
kahun djathtas. 
Motorri do të punojë në kahun e djathtë përsa kohë paleta nuk e ka arritur pozicionin 
përfundimtar djathtas. Kështu do të ndërpritet rryma nga siguresa K1 përmes hapësit të 
djathtë të sensorit të pozicionit të fundmë të shiritit. Kështu kalimi djathtas ndalohet. 
Njëkohësisht do të aktivizohet bobina e siguresës K2 me kontaktin mbyllës të sensorit të 
kahut të djathtë. Siguresa K2 mbahet në rrjetin e tensionit me ndihmën e K2. Rryma në 
qarkun e punës kalon mbi mbyllësin K2 në pinin 6. Motorri ndizet në kahun e majtë të 
rrotullimeve. Ai do të punojë majtas për aq kohë sa paleta të arrijë sensorin. Siguresa K2 
do të aktivizohet nga kontakti hapës i sensorëve të pozicionit të fundmë të kahut të majtë. 
Njëkohësisht do të aktivizohet siguresa K1 dhe motorri do të punojë sërish në kahun e 
djathtë.

Shiriti furnizues do të lëvizë nga një kah në tjetrin derisa të përdoret  tasta S0 (Not-Aus) 
ose tasta S2 (Aus).

Udhëzim:  Sensorët e pozicionit të fundmë të shiritit mund të shpërndajnë vetëm sinjale 
komanduese. 
Për këtë arsye duhet të montohen siguresa ndihmëse, në mënyrë që të realizojnë hapjen 
dhe mbylljen e kontakteve. Kështu siguresa K3 mund të përdoret për sensorin e djathtë 
dhe ajo K4 për sensorin e majtë. 
Sensori i majtë B1 duhet të lidhet me pjesën përbërëse transferuese K3 mbi pinin 1. 
Sensori B2 duhet të lidhet me K4 mbi pinin 2.

Në poshtë shikoni skemën e planit për "ndërruesin e drejtimit të rrotullimit me 
sensorë të pozicionit të fundmë të shiritit".
Përmes përdorimit të tastave S1 dhe S2 shiriti mund të vihet në lëvizje ose të ndalohet.
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Lidhni pjesët përbërëse transferuese, tastat S0, S2, S3, S4, siguresën K1 (me NO dhe 
NC) dhe siguresën K2 (me NO dhe NC) në bordin e punës, në të cilin duhet të lidhet 
tensioni ushqyes (DC 24V). Lidhni nëpërmjet një kablloje lidhëse 9 polshe shiritin 
furnizues me elementet përbërëse transferues dhe lidhni pjesët përbërëse me njëra-
tjetrën si më poshtë:
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Lista

2) Plotësoni qarkun e mëposhtëm komandues (qarku i punës është i njëjtë me 
eksperimentin e mëparshëm, prandaj ju duhet të ndërtoni vetëm qarkun komandues). 
Printoni qarkun e mëposhtëm!

nga tek   Ngjyra
 Ushqyes rryme +24V  Platforma SO3209-1C +24V  e kuqe
 Platforma SO3209-1C +24V (e 
kuqe)

 Platforma SO3209-1C   L1 (+24V e 
bardhë)  e zezë

 Ushqyes rryme 0V  Platforma SO3209-1C 0V  e zezë
 Platforma SO3209-1C +24V  Tastë S0 / 3  e kuqe
 Tastë S0 / 4  Tastë S2 / 3  e kuqe

 Tastë S2 / 4                           Tastë S3 / 1 dhe S3 / 3, Schütz K1 / 
13 und Schütz K2 / 13  e kuqe

 Tastë S3 / 2                      Tastë S4 / 3  e kuqe
 Tastë S3 / 4    Tastë S4 / 1  e kuqe

 Tastë S4 / 2  Siguresë K1 / 72 dhe Siguresë K2 / 
14  e kuqe

 Tastë S4 / 4  Siguresë K1 / 14 dhe Siguresë K2 / 
72  e kuqe

 Siguresë K2 / 71  Siguresë K1 / A1  e kuqe
 Siguresë K1 / A2  Platforma SO3209-1C 0V  e zezë
 Siguresë K1 / 71  Siguresë K2 / A1  e kuqe
 Siguresë K2 / A2  Platforma SO3209-1C 0V  e zezë

 Platforma SO3209-1C +24V  Siguresë K1 / 23, Schütz K2 / 23 dhe 
Grupi transmetues SO3713-7Z  Pin 9

 e 
bardhë

 Siguresë K1 / 24  Grupi transmetues SO3713-7Z Pin 5  e 
bardhë

 Siguresë K2 / 24  Grupi transmetues SO3713-7Z Pin 6  e 
bardhë

 Grupi transmetues SO3713-7Z 
Pin 8  Platforma SO3209-1C 0V  e zezë

 Rrip-dyfish furnizues 24V DC 
LM9601 Urë komunikimi

 Grupi transmetues SO3713-7Z Urë 
komunikimi  gri
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Lidhni pikat e tregura më sipër në mënyrë të saktë me njëra-tjetrën.

3) Vendoseni qarkun e punës dhe kontrolloni funksionimin e tij!

24 V S0 / 3
S0 / 4 S2 / 3
S2 / 4 S3 / 1, K1 / 13, S3 / 3 dhe K2 / 13
S3 / 2 S4 / 3
K2 / 71 S4 / 4 dhe K1 / 14
K2 / 72 K1 / A1
S3 / 4 S4 / 1
K1 / 71 S4 / 2 dhe K2 / 14
K1 / 72 K2 / A1
0 V K1 / A2 dhe K2 / A2

E saktë!
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Ndërruesi i drejtimit të rrotullimit me sensorë të pozicionit të fundmë të shiritit

4) Vendosni tastën S1, siguresën K3, (me NO dhe NC) dhe siguresën K4, (me NO dhe 
NC) në bordin e punës.
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Lista

nga tek   Ngjyra
Ushqyes rryme +24V Platforma SO3209-1C +24V  e kuqe
Ushqyes rryme SO3209-1C 
+24V (e kuqe)

Platforma SO3209-1C   L1 (+24V 
e bardhë) e zezë

Ushqyes rryme 0V Platforma SO3209-1C 0V e zezë
Platforma SO3209-1C +24V Tastë S0 / 3  e kuqe
Tastë S0 / 4 Tastë S2 / 3  e kuqe

Tastë S2 / 4                          

Taster S1 / 1, Siguresë K1 / 1, 
Siguresë K2 / 13

Siguresë K3 / 13 dhe Siguresë 
K4 / 13

 e kuqe

Tastë S1 / 2                     Siguresë K2 / 71  e kuqe

Siguresë K1 / 2 Siguresë K2 / 72,Siguresë K3 / 
72 dhe Siguresë K4 / 14  e kuqe

Siguresë K2 / 14 Siguresë K3 / 14 dhe Siguresë 
K4 / 72  e kuqe

Siguresë K3 / 71 Siguresë K1 / A1  e kuqe
Siguresë K1 / A2 Platforma SO3209-1C 0V e zezë
Siguresë K4 / 71 Siguresë K2 / A1  e kuqe
Siguresë K2 / A2 Platforma SO3209-1C 0V e zezë
Grupi transmetues SO3713-7Z 
Pin1 Siguresë K4 / A1  e 

bardhë
Siguresë K4 / A2 Platforma SO3209-1C 0V e zezë
Grupi transmetues SO3713-7Z 
Pin2 Siguresë K3 / A1  e 

bardhë

Siguresë K3 / A2 Platforma SO3209-1C 0V  e 
bardhë

Platforma SO3209-1C +24V
Siguresë K1 / 3, Siguresë K2 / 23 
dhe Grupi transmetues
SO3713-7Z  Pin9

 e 
bardhë

Siguresë K1 / 4 Grupi transmetues SO3713-7Z 
Pin 5 

 e 
bardhë

Siguresë K2 / 24 Grupi transmetues SO3713-7Z 
Pin 6

 e 
bardhë

Grupi transmetues SO3713-7Z 
Pin8 Platforma SO3209-1C 0V e zezë

Rrip-dyfish furnizues 24V DC 
LM9601 Urë komunikimi

Grupi transmetues SO3713-
7Z Urë komunikimi  gri
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5) Plotësoni qarkun komandues dhe të punës. (Printoni qarkun e mëposhtëm!)

Lidhni pikat e tregura me sipër në mënyrë të saktë me njëra-tjetrën.

6) Vendoseni qarkun e punës dhe kontrolloni funksionimin e tij!

Gjatë ndryshimit të kahut të rrotullimit nëpërmjet tastave motorri punon në kahun 
djathtas. Çfarë ndodh kur shtypim tastën S4?

24 V S0 / 3, K1 / 3, K2 / 23 dhe Pin 9
S0 / 4 S2 / 3
S2 / 4 S1 / 1, K1 / 1, K2 / 13, K3 / 13 dhe K4 / 13
S1 / 2 K2 / 71
K3 / 71 K2 / 72, K1 / 2 dhe K4 / 14
K3 / 72 K1 / A1
K4 / 71 K2 / 14 dhe K3 / 14
K4 / 72 K2 / A1
Pin 1 K4 / A1
Pin 2 K3 / A1
K1 / 4 Pin 5
K2 / 24 Pin 6
0 V K1 / A2, K2 / A2, K3 / A2, K4 / A2 dhe Pin 8

E saktë!
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Nëse duam ta ndryshojmë kahun e rrotullimit të motorrit nga e majta në djathtë, 
atëherë duhet të shtypim më parë tastën S2, pasi ...

motorri punon me tej në kahun e djathtë
motorri punon majtas
motorri ndalohet

E saktë!

bllokuesi i siguresave është aktiv
bllokuesi i tastave është aktiv
vetëmbajtja është aktive

E saktë!
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Ndërrimi i kahut me tastë
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Ndërrimi i kahut me tastë ose me çelës në pozicionin përfundimtar
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Komandimi - LOGO!

Sistemet e vogla komanduese LOGO! po gjejnë përdorim gjithnjë e më shumë në 
tekniken e instalimit, por edhe në proçeset e thjeshta të punës në sektorin industrial. 
Shkak për këtë është aplikimi i thjeshtë i detyrave të kontrollit dhe instalimi fleksibël i këtij 
sistemi të vogël komandues.

LOGO! është një sistem modular, i cili nga një pajisje e thjeshtë mund të zgjerohet sipas 
nevojës. Nga pikëpamja e çmimeve dhe rendimentit LOGO! pozicionohet mbi sistemet e 
thjeshta të siguresave komanduese, por nën sistemet komanduese S7. Nga ana tjetër 
përsa i përket përpunimit të vlerave kohore, LOGO! ka një kosto më të ulët dhe të 
leverdisshme, si dhe ka fleksibiliet më të lartë sesa siguresat komanduse (VPS). Në 
krahasim me një SPS spektri i funksioneve të LOGO!-s është më i ngushtë, pasi ruajtësi 
dhe përpunuesi i informacioneve ka funksion të kufizuar.

LOGO! është një sistem i vogël komandues i firmës Siemens AG për automatizimit e 
proçeseve të thjeshta (si p.sh. ndriçimi i një dritareje çdo mbrëmje nga ora 20:00 deri në 
mëngjes në orën 06:00). Përmes modulit të zgjeruar LOGO! ofrohen mundësi të gjëra 
ndërtimi (maksimumi 24 hyrje digitale, 16 dalje digitale, 8 hyrje analoge dhe 2 dalje 
analoge), kështu që ekziston mundësia e drejtimit të instalimeve komplekse. Gjithashtu 
ky sistem mund të aktivizohet edhe me një modul komunikimi si p.sh. AS-Interface ose 
edhe me EIB. Komandimi –LOGO! mund të paraqitet me ekran LOGO!-Basic ose pa 
ekran LOGO!- Pure. Programi për komandimin -LOGO! paraqitet direkt në pajisje ose në 
një pajisje kompjuterike. Bashkë me të skicohet edhe një skemë grafike e planit në një 
plan funksionues (FUP) ose në një plan kontakti (KOP) të përbërë prej pjesësh ndërtimi 
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të paraqitura në përmes "Drag dhe Drop". Pra nuk është e nevojshme të zotëroni njohuri 
programuese paraprake ose të njiheni më parë me gjuhë programimi si p.sh. dhe C+. 
Përkrah 8 funksioneve kryesore (AND dhe OR) vihen në dispozicion edhe 28 funksione të 
veçanta të integruara në të (si p.sh. ndezje e ngadalësuar, fikje e ngadalësuar, numërues 
i kohës së punës, numërues i thjeshtë, rele me vetëmbajtës, rregullues-PL etj).

Siteme të tilla të vogla komanduese gjejnë përdorim gjithnjë e më shumë në sektorin 
industrial, sidomos në proçese të shkurtra pune si  komandimi i kompresoreve, i skenave 
të tribunave, i shiritave furnizues ose i sistemeve komanduese të dyerve të garazheve.

Duke qenë se komanduesit e vegjël LOGO! nuk futen në grupin e një SPS-je nuk do të 
quhet SPS e vogël, por komandues i vogël ose rele inteligjente.

58



Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Komandimi - LOGO!

Mënyra e funksionimit të relesë komanduese LOGO! mund të përshkruhet në formën e 
mëposhtme:

Sinjalet hyrëse shpërndajnë në relenë komanduese informacione mbi gjëndjen aktuale të 
proçesit të punës si dhe mbi defekte shërbimi të ndryshme. Releja komanduese reagon 
ndaj sinjaleve hyrëse nëpërmjet pragramit të regjistruar. Ai regjistron kështu sinjale 
dalëse, të cilat ndikojnë në mënyrë mbikëqyrëse në proçesin e punës së pjesëve 
përbërëse.

Vijimësia e proçesit komandues do të ruhet në ruajtësin e të dhënave të  pajisjes LOGO!-
nëpërmjet një programi të caktuar.
Programimi mund të zhvillohet në dy rrugë.

1) Programimi direkt në pajisje:

Modulet-Basic (pajisjet kryesore) të LOGO!-s mund të programohen direkt në pajisje pa 
patur ndonjë vështirësi. Për këtë do të përdoren gjashtë tasta shërbimi dhe ekrani-LCD.

2) Aplikimi/transferimi i programimit përmes kompjuterit:

Programi LOGO!Soft Comfort mundëson një paraqitje të hollësishme të programit të plotë 
në ekran. Pas instalimit dhe testit simulues programi mund të kalohet me anë të një 
kablloje lidhëse në modulin-Basic të LOGO!-s. Një test direkt na mundëson mbikëqyrjen e 
sinjaleve komanduese në pajisje gjatë proçesit të punës. Programi LOGO!Soft Comfort 
mund të paraqese programe në dy mënyrat e mëposhtme:

a) Paraqitja funksionale e bllokut; ger.- Funktions-Block-Darstellung (FBD).

b) Ladder (LAD)

Në këtë kurs do të instalohen programe vetëm me FBD.
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Përshkrimi i detyrave të sistemit komandues:

Pas përvetësimit të temës mbi siguresat  mund të kuptohet më qartë vijimësia e proçesit 
komandues të sistemeve të transferimit. Qarqet komanduese të thjeshta kanë gjetur 
përdorim të gjerë dhe nuk kanë patur nevojë për një teknologji të komplikuar. Për këtë 
arsye do të zëvendësohen siguresat komanduese me një sistem të vogël komandues 
LOGO!. Njëkohësisht do të përdoren përparësitë që ofron ky sistem. Lëvizjet e sistemit 
transferues duhet të përpunohen dhe të regjstrohen nga një numërues impulsesh (p.sh. 
Pozicionimi)

Proçesi i komandimit:

Kahu i rrotullimit të motorrit duhet të ndryshojë sapo mbajtësi i bazamentit të arrijë 
sensorët e pjesës së fundme të shiritit furnizues B1 dhe B2. Këto dy sensorë B1 dhe B2 
shmangin kalimet e pallogaritura të mbajtësit të bazamentit në pozicionin përfundimtar 
dhe kështu rrëzimin e tij.

Mbajtësi i bazamentit rrëshqet deri në pozicionin djathtas, ku takon sinjalin B2 dhe 
pastaj vazhdon të rrëshqasë në shiritin furnizues majtas. 
Kur mbajtësi i kontaktit të arrijë pozicionin përfundimtar, duke prekur dhe sinjalin B1, 
atëherë shiriti do të rrëshqasë përsëri në drejtimin djathtas. 
Pas 10 impulsesh sistemi transferues do të fiket. Ai mund të aktivizohet përsëri në 
mënyrë manuale. 

Parashtrimi i detyrës:

Detyrat e sistemit komandues do të ndahet në disa pjesë. Në të gjitha detyrat në sistemin 
komandues kushtojini një rëndësi të veçantë integrimit të sistemeve të sigurisë (çelësit të 
sinjalizimit të alarmit dhe difekteve dhe atij fikës) dhe funksionim e tyre gjatë zhvillimit të 
detyres suaj.

Pjesa e parë e detyrës: Ndezja përmes tastës me vetëmbajtje

Motorri duhet të ndizet dhe të fiket nëpërmjet tastës S1.

Në komandimin direkt tasta S1 do të lidhet në mënyrë direkte në qarkun e punës. 
Në komandimin indirekt tasta S1 ndodhet në qarkun komandues. Tasta S1 
komandon siguresën K1, me anë të kontaktit të punës të së cilës motorri mund të 
ndizet dhe të fiket. 

Projektoni një qark me anë të të cilit motorri të qëndrojë i ndezur pas përdorimit të tastës 
S1dhe pas lënies së lirë të tastës (me vetëmbajtje). Vetëm përmes shtypjes së tastës së 
alarmit-fikjes S0 dhe të fikjes S2 motorri mund të fiket përsëri.
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Pjesa e dytë e detyrës: Bllokusi i tastave dhe i siguresave

Me tastat S3 dhe S4 duhet të realizohet bllokimi i tastave. Pastaj duhet të realizohet 
bllokimi i siguresave nëpërmjet tastave S3, S4 dhe kontakteve të siguresës K1, K2. 
Komandoni motorrin me anë të bllokuesit të tastave ose të siguresave. Bllokuesit e 
tastave dhe të siguresave do të regjistrohen sipas ndryshimit të drejtimit të rrotullimit të 
motorrit.

Pjesa e tretë e detyrës: Ndryshimi i kahut të rrotullimit

Shtoni në sistemin komandues edhe një tastë tjetër për ndryshimin e kahut të rrotullimit të 
motorrit. Kahu i rrotullimit duhet të ndryshohet me

tastën S3 -> djathtas dhe 
tastën S4 -> majtas 

Gjithashtu edhe sensoret e pjesës së fundme të shiritit duhet të ndryshojnë drejtimin me 
ndryshimin e kahut të rrotullimeve të motorrit.

Në këtë rast supozohet që pozicioni fillestar i mbajtësit të bazamentit është afërsisht 
midis sensorëve të ekstremiteteve të shiritit dhe nuk takohet me asnjë prej tyre.

Pasi ta shtypim tastën S1 motorri do të ndizet dhe paleta transportuese rrëshqet djathtas 
derisa të shkojë në pozicionin e fundit në shirit dhe të arrijë sensorin B2. Pastaj ai e 
ndryshon kahun e rrotullimit dhe paleta do të kalojë në drejtimin majtas. Kur paleta të 
arrijë pozicionin përfundimtar dhe kështu sensorin B1, atëherë shiriti do të kalojë përsëri 
në kahun djathtas. Motorri mund të fiket përmes tastës së alarmit-fikjes S0 dhe fikjes S2.

Pjesa e katërt e detyrës: Numëruesi i impulseve

Numëruesi i impulseve do të vendoset për ruajtjen e kahut të rrotullimit djathtas të shiritit 
transportues dhe që ai të qëndrojë në një pozicion të caktuar.
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3.1. Ndezja me tastë (komandimi direkt)

Hapi 1:

Motorri përdorues 24VDC i sistemit transferues duhet të ndizet në mënyrë direkte 
nëpërmjet një sistemi LOGO!. Plotësoni skemën e mëposhtme të qarkut duke vendosur 
lidhjet e munguara përkatëse. (Qarkun e mëposhtëm të plotësuar printojeni në letër! 
Udhëzimet e nevojshme mund ti gjeni në të dhënat *.pfd në CD-në bashkangjitur librit)

Hapi 2:

Lidhni rrjetin ushqyes me bordin e kontrollit. Montoni pjesët përbërëse të nevojshme në 
bordin e kontrollit. Lidhni nëpërmjet kabllove lidhëse (9 ose 25 polëshe) shiritin furnizues 
dhe pjesën  transportuese lidhëse. Lidhni pjesët përbërëse ndërtuese me njëra-tjetrën si 
vijon:
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Lista

nga tek   Ngjyra
Ushqyes rryme +24V Platforma 

SO3209-1C +24V
 e kuqe

Platforma 
SO3209-1C +24V (e kuqe)

Platforma SO3209-1C L1
+24V e bardhë)

 e zezë

Ushqyes rryme 0V Platforma SO3209-1C 0V  e zezë
Platforma 
SO3209-1C +24V

Tastë S0 / 4, Tastë S1 / 2 
dhe Tastë S2 / 4

 e kuqe

Tastë S0 / 3 LOGO! / I1  e kuqe
Tastë S2 / 3 LOGO! / I2 e kuqe
Tastë S1 / 1 LOGO! / I3 e kuqe
Platforma SO3209-1C +24V LOGO! / L, LOGO! / Q1 / 1 

dhe Grupi transmetues
SO3713-7Z  Pin 9

 e 
bardhë

Platforma SO3209-1C 0V LOGO! / M dhe Grupi 
transmetues
SO3713-7Z Pin 8

 e zezë

LOGO! / Q1 / 2 Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin 5 

 e 
bardhë

LOGO! dalje e të dhënave PC  e zezë
Rrip-dyfish furnizues 24V DC 
LM9601 Urë komunikimi

Grupi transmetues
SO3713-7Z Urë komunikimi

 gri
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Hapi 3:

Programoni sistemin LOGO! për qarqet e mëposhtme:

Ndezja direkte me LOGO! 
Vetëmbajtja me lidhësit NAND dhe NOR 
Vetëmbajtja me një pjesë përbërëse ruajtëse (RS-FF)

Hapi 4:

Përgjigjuni pyetjes së mëposhtme nëpërmjet njohurive të marra nga qarku i siguresave 
1.1 dhe 1.2. Cili funksion është përgjegjës për komandimin direkt të motorrit? Q në këtë 
rast paraqet daljen e sistemit të vogël komandues për relenë e komanduar.

Cila njësi komanduese është përgjegjëse për qarkun e mësipërm?

Shënim: Tasta e alarmit-fikjes S0 dhe tasta e fikjes S2 janë hapës. Kini kujdes këtë 
tendencë.

Hapi 5:

Vendoseni në gjëndje pune shiritin furnizues

Vetëmbajtja

Hapi 6:

Përgjigjuni pyetjes së mëposhtme sipas të dhënave të marra nga qarku 1.3. ? Q në këtë 
rast paraqet daljen e sistemit të vogël komandues për relenë e komanduar.

Q1=I1*I2*I3
Q1=I1+I2+I3
Q1=I1*I2+I3
Q1=I1+I2*I3
Q1=I1*I3+I2
Q1=/I1*/I2*I3

E saktë!
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Cila njësi komanduese është e duhura për vetëmbajtjen?

Hapi 7:

Ndryshoni programimin e LOGO!-s  në mënyrë që të integroni në sistemin komandues 
vetëmbajtjen.

Hapi 8:

Realizoni lidhjen e vetëmbajtësit me një RS-FLIP-FLOP.

Q1=/I1*/I2*(I3+Q1)
Q1=/I1+/I2+I3*Q1
Q1=/1*/I2+I3*Q1
Q1=I1+I2+I3+Q1

E saktë!
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"Plani lidhës LOGO! për një ndezje direkte me vetëmbajtje"

Plani lidhës LOGO! për një ndezje direkte me vetëmbajtje
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Ndezja me tastë (komandimi direkt)

Vetëmbajtje

1. Kombinime me "AND" dhe "OR":

START  NDEZJE

AUS FIKJE

NOT-AUS  EMERGJ.-FIKJE
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Hyrje: NOT-AUS  (I1), AUS  (I2), START (I3);

Dalja: Q1  (Q1);

Q1 do të lidhet përsëri në mënyrë që të vetëmbahet. 

2. Me rele me vetëmbajtës(RS):

Sinjali dalës Q1 duhet të aktivizohet nga tasta START dhe të lëshohet nga tastat 
NOTAUS ose AUS. Në këtë rast do të aplikohet një ruajtje e sinjalit me dominancë 
kthyese.

68



Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Komandimi - LOGO!

3.2. Bllokues tastash

Hapi 1:

Motorri përdorues 24VDC i sistemit transferues duhet të ndizet në mënyrë direkte ose 
indirekte nëpërmjet një sistemi LOGO!. Plotësoni skemën e mëposhtme të qarkut duke 
vendosur lidhjet e munguara përkatëse. (Qarkun e mëposhtëm të plotësuar printojeni në 
letër! Udhëzimet e nevojshme mund ti gjeni në të dhënat *.pfd në CD-në bashkangjitur 
librit)

Hapi 2:

Lidhni rrjetin ushqyes me bordin e kontrollit. Montoni pjesët përbërëse të nevojshme në 
bordin e kontrollit. Lidhni nëpërmjet kabllove bashkuese (9 ose 27 polshe) shiritin 
furnizues dhe pjesën  transportuese lidhëse. Lidhni pjesët përbërëse ndërtuese me njëra-
tjetrën si vijon:
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Lista

nga tek   Ngjyra
Ushqyes rryme +24V Platforma SO3209-1C +24V  e kuqe
Platforma SO3209-1C +24V 
(e kuqe)

Platforma SO3209-1C   L1 
(+24V e bardhë)

 e zezë

Ushqyes rryme 0V Platforma SO3209-1C 0V  e zezë
Platforma SO3209-1C +24V Tastë S0 / 4, Tastë S2 / 4, 

Tastë S3 / 2 dhe Tastë S4 / 2
 e kuqe

Tastë S0 / 3 LOGO! / I1  e kuqe
Tastë S2 / 3 LOGO! / I2  e kuqe
Tastë S3 / 1 LOGO! / I3  e kuqe
Tastë S4 / 1 LOGO! / I4  e kuqe
Platforma SO3209-1C 
+24V 

LOGO! / L, LOGO! / Q1 / 1, 
Q2 / 2 
Grupi transmetues
SO3713-7Z  Pin9

 e 
bardhë

Platforma SO3209-1C 0V LOGO! / M dhe Grupi 
transmetues
SO3713-7Z Pin8

e zezë

LOGO! / Q1 / 2 Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin 5 

 e 
bardhë

LOGO! / Q2 / 2 Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin 6

 e 
bardhë

LOGO! Dalje e të dhënave PC e zezë
Rrip-dyfish furnizues 
24VDC LM9601 Urë 
komunikimi

Grupi transmetues
SO3713-7Z Urë komunikimi

gri
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Hapi 3:

Përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme nëpërmjet skemës së qarkut të siguresave 2.1.

Cili barazim i qarkut është e duhuri për bllokuesin e tastave?

Cila barazim i qarkut është e duhuri për bllokuesin e tastave?

Shënim:

S0, S2 jane hapës. S3 ka një mbyllës dhe një hapës. S4 ka gjithashtu një mbyllës dhe një 
hapës. Tregoni kujdes për këtë tendencë.

Hapi 4:

Krijoni përmes veprimeve të sakta algjebrike një program, i cili të realizohet me  lidhjet 
AND dhe/ose OR. Me këtë program mundësohet një lëvizje e ngjashme e shiritit 
furnizues me atë të realizuar në eksperimentin 2.1 të bllokuesit të tastave. Në këtë rast do 
të përdorim sistemin LOGO!. Vendoseni shiritin furnizues në gjëndje pune.

Hapi 5:

Minimizoni qarkun e vënë në përdorim përmes montimit të një ruajtësi të dhënash të 
pjesëve përbërëse për vetëmbajtje.

Q1=/I*/I2*I3*I4*Q1
Q1=/I*/I2*(I3+Q1)*/I4
Q1=/I+/I2+(I3+Q1)*/I4

E saktë!

Q2=/I*/I2*I3*I4*Q1
Q2=/I*/I2*(I4+Q2)*I3
Q2=/I*/I2*(I4+Q2)*/I3

E saktë!
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Bllokues sigurese

Hapi 6:

Përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme nëpërmjet skemës së qarkut të siguresave 2.2.

Cila njësi e qarkut është e duhura për qarkun e mësipërm të siguresave?

Hapi 7:

Krijoni përmes veprimeve të sakta algjebrike një program, i cili të mund të realizohet me  
lidhjet AND dhe/ose OR. Me këtë program duhet të mundësohet një lëvizje e ngjashme e 
shiritit furnizues me atë të realizuar në eksperimentin 2.2 të bllokuesit të siguresave. Në 
këtë rast do të përdorni sistemin LOGO!. Vendoseni shiritin furnizues në gjëndje pune.

Hapi 8:

Krijoni një program të ri. Ai duhet të ketë të njëjtat funksione ashtu sikur të kishte të 
montuar edhe edhe një rele vetëmbajtëse RS. Në këtë rast do të përdorni sistemin 
LOGO!. Vendoseni shiritin furnizues në gjëndje pune.

Q1=/I1*/I2*(I3+Q1)*/Q2
Q1=/I1*/I2*I3+Q1*/Q2
Q1=/I1*/I2*(I3+Q1)*/Q1
Q2=/I1*/I2*(I4+Q2)*/Q1
Q2=/I1*/I2*(I4+Q1)*/Q2
Q2=/I1*/I2*(I3+Q2)*/Q1

E saktë!
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Zgjidhjet "Bllokuesi i tastave dhe i siguresave"

Bllokuesi i tastave

1. Kombinim me "AND" dhe "OR":

Hyrjet: NOT-AUS (I1), AUS (I2), djathtas; ger.- rechts (I3), majtas; ger.- links (I4);

Daljet: Q1 (Q1), Q2 (Q2).

Q1 dhe Q2 do të ndërlidhen në mënyrë që të vetëmbahen. Q1 dhe Q2 janë të lidhura me 
njëra-tjetrën në sistemin AND me koefiçent l4 dhe l3.

NOT-AUS            EMERGJ.-FIKJE

AUS FIKJE

rechts djathtas

links majtas

74



Teknika komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!
Komandimi - LOGO!

2. Me rele vetëmbajtëse (RS):

Q1 do të lidhet me koefiçentet l3 dhe l4 l1 ose l2. Q2 do të lidhet me l4 dhe l3 ose l2.
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Bllokuesi i siguresës

1. Kombinim me "AND" dhe "OR":

Hyrjet: NOT-AUS (I1), AUS (I2), djathtas; ger.- rechts (I3), majtas; ger.- links (I4);

Daljet: Q1 (Q1), Q2 (Q2).

Q1 dhe Q2 do të ndërlidhen në mënyrë që të vetëmbahen. Q1 do të lidhet me koefiçentin 
e Q2 dhe e kundërta.
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2. Me rele vetëmbajtëse (RS):

Q1 do të lidhet me koefiçent l3 dhe me Q2 me koefiçent l1 ose l2. Q2 do të lidhët me l4 
dhe me Q1 me l1 ose l2.
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3.3. Ndryshim i kahut me tastë

Hapi 1

Motorri përdorues 24VDC i sistemit transferues duhet të ndizet në çdo pozicion në 
kahun e djathtë apo të majtë nëpërmjet një sistemi LOGO!. Plotësoni skemën e 
mëposhtme të qarkut duke vendosur lidhjet e munguara përkatëse. (Qarkun e 
mëposhtëm të plotësuar printojeni në letër! Udhëzimet  e nevojshme mund ti gjeni në të 
dhënat *.pfd në CD-në bashkangjitur librit)

Hapi 2:

Lidhni rrjetin ushqyes me bordin e kontrollit. Montoni pjesët përbërëse të nevojshme në 
bordin e kontrollit. Lidhni nëpërmjet kabllove të prera (9 ose 25 polëshe) shiritin furnizues 
dhe pjesën  transportuese lidhëse. Lidhni pjesët përbërëse ndërtuese me njëra-tjetrën si 
vijon:
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Lista

Hapi  3:

Përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme nëpërmjet skemës së qarkut të siguresave 3.1.

Cila njësi e qarkut është e duhura për qarkun e mësipërm të siguresave?

nga tek Ngjyra
Ushqyes rryme +24V Platforma 

SO3209-1C +24V
e kuqe

Platforma 
SO3209-1C +24V (e kuqe)

Platforma 
SO3209-1C   L1 
(+24V e bardhë)

e zezë

Ushqyes rryme 0V Platforma 
SO3209-1C 0V

e zezë

Platforma 
SO3209-1C +24V

Tastë S0 / 4, 
Tastë S2 / 4, 
Tastë S3 / 2 dhe 
Tastë S4 / 2

e kuqe

Tastë S0 / 3 LOGO! / I1 e kuqe
Tastë S2 / 3 LOGO! / I2 e kuqe
Tastë S3 / 1 LOGO! / I3 e kuqe
Tastë S4 / 1 LOGO! / I4 e kuqe
Platforma 
SO3209-1C +24V 

LOGO! / L, 
LOGO! / Q1 / 1, Q2 / 2 Grupi 
transmetues
SO3713-7Z  Pin9

e 
bardhë

Platforma SO3209-1C 0V LOGO! / M dhe Grupi 
transmetues
SO3713-7Z Pin8

e zezë

LOGO! Q1 / 2 Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin 5 

e 
bardhë

LOGO! Q2 / 2 Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin 6

e 
bardhë

LOGO! Urë komunikimi PC  e zezë
Rrip-dyfish furnizues 24V 
DC LM9601 
Urë komunikimi

Grupi transmetues
SO3713-7Z Urë komunikimi

 gri
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Shënim:

S0, S2 jane hapës. S3 ka një mbyllës dhe një hapës. S4 ka gjithashtu një mbyllës dhe një 
hapës. Tregoni kujdes për këtë tendencë.

Hapi 4:

Krijoni përmes veprimeve të sakta algjebrike një program, i cili të mund të realizohet me  
lidhjet AND dhe/ose OR. Me këtë program të mundësohet një lëvizje e ngjashme e shiritit 
furnizues me atë të realizuar në eksperimentin 3.1 të ndryshimit të kahut të rrotullimit me 
tastë. Në këtë rast do të përdorim sistemin LOGO!. Vendoseni shiritin furnizues në 
gjëndje pune.

Hapi 5:

Krijoni një program të ri. Ai duhet të ketë të njëjtat funksione ashtu sikur të kishte të 
montuar edhe një rele vetëmbajtëse "RS". Në këtë rast do të përdorim sistemin LOGO!. 
Vendoseni shiritin furnizues në gjëndje pune.

Q1=/I1*/I2*(I3*/I4+/Q1)*/Q2
Q1=/I1*/I2*(/I3*/I4+Q1)*/Q2
Q1=/I1*/I2*(I3*/I4+Q1)*/Q2
Q2=/I1*/I2*(/I3*I4+/Q2)*/Q1
Q2=/I1*/I2*(/I3*I4+Q2)*/Q1
Q2=/I1*/I2*(/I3*/I4+Q2)*/Q1

E saktë!
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Ndryshimi i kahut me çelës në pozicionin përfundimtar

Hapi 6:

Motorri përdorues 24VDC i sistemit transferues duhet të ndizet në çdo pozicion nëpërmjet 
një sistemi LOGO! me një tastë në kahun e djathtë. Gjithashtu duhet të ndryshohet 
drejtimi i rrotullimit tek sensorët e fundmë të shiritit. Plotësoni skemën e mëposhtme të 
qarkut duke vendosur lidhjet e munguara përkatëse. (Qarkun e mëposhtëm të plotësuar 
printojeni në letër!)

Hapi 7:

Lidhni rrjetin ushqyes me bordin e kontrollit. Montoni pjesët përbërëse të nevojshme në 
bordin e kontrollit. Lidhni nëpërmjet kabllove të prera (9 ose 25 polëshe) shiritin furnizues 
dhe pjesën  transportuese lidhëse. Lidhni pjesët përbërëse ndërtuese me njëra-tjetrën si 
vijon:
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Lista

nga tek   Ngjyra
Ushqyes rryme +24V Platforma SO3209-1C +24V e kuqe
Platforma SO3209-1C 
+24V (e kuqe)

Platforma SO3209-1C   L1 
(+24V e bardhë)

 e zezë

Ushqyes rryme 0V Platforma SO3209-1C 0V  e zezë
Platforma SO3209-1C 
+24V

Tastë S0 / 4, Tastë S1 / 2 dhe 
Tastë S2 / 4

 e kuqe

Tastë S0 / 3 LOGO! / I1  e kuqe
Tastë S2 / 3 LOGO! / I2  e kuqe
Tastë S1 / 1 LOGO! / I5  e kuqe
Platforma 
SO3209-1C +24V 

LOGO! /L, 
LOGO! / Q1 / 1 dhe Q2 / 1 
Grupi transmetues
SO3713-7Z  Pin9

 e 
bardhë

Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin 1 

LOGO! / I4  e 
bardhë

Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin 2

LOGO! / I3  e 
bardhë

Platforma 
SO3209-1C 0V

LOGO! / M dhe Grupi 
transmetues
SO3713-7Z Pin8

 schwarz

LOGO! / Q1 /2 Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin 5 

 e 
bardhë

LOGO! / Q2 / 2 Grupi transmetues
SO3713-7Z Pin 6 

LOGO! Dalje e  të 
dhënave

PC  e zezë

Rrip-dyfish furnizues 
24VDC LM9601 
Urë komunikimi

Grupi transmetues
SO3713-7Z Urë komunikimi

 gri
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Komandimi - LOGO!

Hapi 8:

Përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme nëpërmjet skemës së qarkut të siguresave 3.2.

Cila njësi algjebrike e qarkut është e duhura për qarkun e mësipërme të siguresave?

Hapi 9:

Krijoni përmes veprimeve të sakta algjebrike një program, i cili të mund të realizohet me  
lidhjet AND dhe/ose OR. Me këtë program mundësohet një lëvizje e ngjashme e shiritit 
furnizues me atë të realizuar në eksperimentin 3.2 të sensorëve të fundme të shiritit. Në 
këtë rast do të përdorni sistemin LOGO!. Vendoseni shiritin furnizues në gjëndje pune.

Hapi 10:

Krijoni një program të ri. Ai duhet të ketë të njëjtat funksione ashtu sikur të kishte të 
montuar edhe një rele vetëmbajtëse RS. Në këtë rast do të përdorni sistemin LOGO!. 
Vendoseni shiritin furnizues në gjëndje pune.

Q1=/I1*/I2*(I5*/Q2+I4+Q1)*/I3
Q1=/I1*/I2*(I5*Q2+I4+Q1)*/I3
Q1=/I1*/I2*(I5*/Q2+/I4+Q1)*I3
Q2=/I1*/I2*(I3+/Q2)*/I4
Q2=/I1*/I2*(I3+Q2)*/I4
Q2=/I1*/I2*(/I3+Q2)*I4

E saktë!
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Zgjidhjet "ndërrimi i kahut me tastë ose me çelës në pozicionin"

Ndërrimi i kahut me tastë

1. Kombinime me "AND" dhe "OR":

Hyrjet: NOTAUS (I1), AUS (I2), djathtas; ger.- rechts (I3), majtas; ger.- links (I4);

Dalje: Q1 (Q1), Q2 (Q2).

NOT-AUS EMERGJ.-FIKJE

AUS FIKJE

rechts djathtas

links majtas

 Start             Ndezje

 rechter Endlagersensor sensori i fundmë djathtas

 linker Entlagersensor                      sensori i fundmë majtas 
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Komandimi - LOGO!

Q1 dhe Q2 do të ndërlidhen në mënyrë që të vetëmbahen. Q1 do të bllokohet me 
koefiçentin Q2 dhe e kundërta. Koefiçentet I3 dhe I4 përbëjnë kusht paraprak për 
vetëmbajtjen e Q1 në hyrjen „AND B001“. Koefiçentet I3 dhe I4 përbëjnë kusht paraprak 
për vetëmbajtjen e Q2 në hyrjen „AND B001“.
Vetëmbajtja e Q1 dhe Q2 mund të ndërpritet me koefiçentet I1ose I2.
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Komandimi - LOGO!

2. Me rele vetëmbajtëse(RS):

Q1 do të lidhet me koefiçent l3 dhe l4, ndërsa Q2 me l1 ose l2. Q2 do të lidhet me 
koefiçent l3 dhe l4 dhe me Q1 me keofiçent l1 ose l2.
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Komandimi - LOGO!

Ndryshimi i drejtimit të rrotullimit me sensorë të poziconit të fundmë të shiritit

1. Kombinime me "AND" dhe "OR":
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Komandimi - LOGO!

2. Me rele vetëmbajtëse (RS):

I4, Q1 ose I5*/Q2 kthen Q1; I1, I2 ose I3 kthen Q1 mbrapsht. I3 ose Q2 kthen Q2; I1, I2 
ose I4 kthen Q2 mbrapsht.
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Në këtë eksperiment ju duhet të ndaloni paletën e lëvizshme në një pozicion të 
përcaktuar me anën e një numëruesi të impulsive.

Në këtë detyrë motorri duhet të punojë në atë mënyrë, që pas shtypjes së tastës S1 të 
lëvizë në kahun djathas. Përfundimisht paleta ndalon në një pozicion të caktuar, përpara 
se ajo të ketë arritur sensorin e djathtë.
Ky pozicion do të përcaktohet nga sensori i impulseve dhe do të jepet përmes programit 
kompjuterik. 
Motorri i vënë në gjëndje pune mund të ndalohet përshembull kur numëruesi të ketë 
numëruar nga 1 deri në 10. 
Një riaktivizim i numëruesit të impulseve në program do të mundësohet me ndihmën e 
tastës S3.
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Aplikimi i numëruesit  të impulsive

Hapi 1:

Lidhni tensionin ushqyes në bordin e punës, në të cilin të jenë montuar pjesët përbërëse 
transferuese, tastat S0, S1, S2, S3, dhe LOGO!. Lidhni elementet përbërëse me njëra-
tjetrën si më poshtë:
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Lista

Hapi 2:

Krijoni një program, në të cilin bëjnë pjesë edhe FBD "numëruesit RS" për kahun 
"përpara-/prapa". Transferojeni këtë program tek LOGO! dhe vëni shiritin furnizues në 
punë.

nga tek   Ngjyra
Ushqyes rryme +24V Platforma SO3209-1C +24V  e kuqe
Platforma SO3209-1C +24V (e 
kuqe)

Platforma SO3209-1C   L1 
(+24V e bardhë) e zezë

Ushqyes rryme 0V Platforma SO3209-1C 0V e zezë

Platforma SO3209-1C +24V Tastë S0 / 4, Tastë S2 / 4, 
Tastë S1 / 2 dhe Tastë S3 / 2  e kuqe

Tastë S0 / 3 LOGO! / I1  e kuqe
Tastë S2 / 3                        LOGO! / I2  e kuqe
Tastë S1 / 1                  LOGO! / I3  e kuqe
Tastë S3 / 1       LOGO! / I5  e kuqe

Platforma SO3209-1C +24V
LOGO! / L, LOGO! / Q1 / 1 
Grupi transmetues SO3713-
7Z  Pin9

 e 
bardhë

Platforma SO3209-1C 0V
LOGO! / M dhe Grupi 
transmetues 
SO3713-7Z Pin8

 e zezë

LOGO! Q1 / 2 Grupi transmetues 
SO3713-7Z Pin 5 

 e 
bardhë

Grupi transmetues SO3713-7Z 
Pin 3 LOGO! / I4  e 

bardhë
LOGO! Dalje e të dhënave PC  e zezë
Rrip-dyfish furnizues 24V DC 
LM9601 Urë komunikimi

Grupi transmetues 
SO3713-7Z Urë komunikimi  gri
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Vënia në punë e numëruesit të impulseve

START NDEZJE
NOT-AUS           EMERGJ.FIKJE
AUS FIKJE
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Përmbledhje

Sistemi komandues i siguresave

Përparësitë:

mund të riparohet nga çdo elektriçist i diplomuar në vendin e punës 
kanë një jetëgjatësi të lartë dhe rezistencë të madhe nëse mirëmbahen 
sistematikisht 
nuk janë të ndjeshme nga mbingarkesa e tensionit dhe e rrymës si dhe në rastin e 
një lidhjeje të shkurtër 
nuk janë të ndjeshme ndaj luhatjes së temperaturave 
kanë cilësi shumë të mira elektromagnetike 
një sistem i tillë komandues mund të ndërtohet pa shumë vështirësi dhe pa nevojën 
e një njohje paraprake kompjuterike dhe programuese 
ai është relativisht i thjeshtë për tu kuptuar 

Mangësitë: 

për ndërtimin e sistemit nevojitet shumë hapësirë 
ai nuk është fleksibel 
nëse funksionet e sistemit do të ndryshoheshin apo do të zgjeroheshin atëherë do 
të na duhej të siguronim pjesët ndërtuese, që do të ndryshoheshin si dhe të 
vendosnim lidhjet e reja midis tyre në sistem 

Sistemi komandues LOGO!

Përparësitë:

ka nevojë për pak vend 
është fleksibël 
nëse ndodhin ndryshime të funksioneve të sistemit duhet të ndryshohet programimi 
i tij 

Mangësitë: 

janë të nevojshme njohuri programimi kompjuterik 
nuk është i thjeshtë per tu riparuar 
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Skema qarqesh për tu printuar

Qarku 1.1 "Ndezja direkte me tastë"
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Skema qarqesh për tu printuar

Qarku 1.2 "Ndezja indirekte me tastë"

Qarku i punës                                                   Qarku komandues
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Skema qarqesh për tu printuar

Qarku 1.3 "Ndezja indirekte me tastë dhe vetëmbajte"

Qarku komandues

Qarku 2.1 "Bllokim taste me vetëmbajtje"

Qarku i punës
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Skema qarqesh për tu printuar

Qarku 2.1 "Bllokim taste me vetëmbajtje"

Qarku komandues
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Skema qarqesh për tu printuar

Qarku 2.2 "Bllokues sigurese"

Qarku komandues
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Skema qarqesh për tu printuar

3.1. Ndezja me tastë
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Copyright

Copyright © 2012 LUCAS-NÜLLE GmbH.

Kursi i ELO TRAIN i teknikave komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO! 
është i mbrojtur ligjërisht përmes ligjeve që mbrojnë të drejtën e autorit.
Nuk lejohet riprodhimi i këtij libri ose pjesëve të tij si fotokopje, në formën e të dhënave, si 
dokument, mikrofilm, forma të tjera, ose në gjuhë të tjera, pa lejen me shkrim të autorit 
LUKAS NÜLLE GmbH.
Software i përshkruar do të shpërndahet mbi bazën e një kontrat-liçense të përgjithshme 
ose njëpërdorimshe. Përdorimi dhe riprodhimi i software-it do të rregullohet nga 
udhëzimet e dhëna në kushtet e kontratës.
Në rast ndryshimesh në pjesë të caktuara të paautorizuara nga autori LUKAS NÜLLE 
GmbH, atëherë humbasin të gjitha të drejtat për garanci apo mbështetje profesionale.
Firma LUKAS NÜLLE falenderon Dipl. -Ing. Fatmir Gjyriqi për ndihmën e palodhur në 
përshtatjen e materialeve tona në gjuhën shqipe.

Urime të përzemërta!
Kjo është faqja e fundit e këtij kursi, pra ju keni përfunduar me sukses 
kursin "teknikave komanduese me siguresa mbrojtëse 24V ose LOGO!" 
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