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Tema mësimore nr.1: Njohuri kryesore mbi makinat elektrike sinkrone
1.1. Njohuri kryesore e parimi i punës së makinave sinkrone
Makina sinkrone është makinë e rrymës alternative, rotori i së cilës rrotullohet me shpejtësi
konstante dhe të barabartë me atë të fushës magnetike të statorit: n1 =f/p (rrot/sek) ose n1
=60f/p (rrot/min) ku: n1 – është shpejtësia sinkrone , f – frekuenca e rrymës , p – numri
i çiftpoleve të statorit. Skema parimore e motorit tregohet në figurën 1. Polet N dhe S , që
shërbejnë për të krijuar fushën magnetike kryesore, përfaqësojnë statorin dhe brenda tyre
vendoset pjesa e rrotullueshme e makinës, që quhet rotor.

Fig. 1. Modeli i makinës sinkrone
1.2. Ndërtimi i makinës sinkrone
Makinat sinkrone janë dy llojesh: me pole në stator dhe me pole në rotor.
Ndërtimi i makinës me pole në stator .Kjo makinë ka dy pjesë kryesore: a) statori që është i
palëvizshëm i derdhur bllok prej gize apo çeliku në të cilin montohen polet kryesore ku
vendoset pështjella e eksitimit, dhe b) rotori ka formë cilindri prej fletësh çeliku elektroteknik
të llakuara, të izoluara , të presuara si një bllok i vetëm në kanalet e periferisë së tij vendoset
pështjella prej Cu .
Ndërtimi i makinave me pole në rotor. Edhe kjo makinë ka dy pjesë kryesore: a) statorin , që
ka të njëjtin ndërtim si më sipër dhe rotorin, dhe b) rotorin i cili ndërtohet dy llojesh në
varësi të shpejtësisë: me pole të dukshme ose me pole të padukshme. Rotori me pole të
dukshme ndërtohet prej fletësh çeliku elektroteknik në formë yllëze të presuara, të ioluara si
një bllok i vetëm i montuar në bosht. Rotori me pole të padukshme është cilindër masiv prej
fletësh çeliku elektroteknik të llakuara të izoluara, të presuara si një bllok i vetëm i montuar
në bosht.
1.3. Eksitimi i makinës sinkrone
Makinat sinkrone eksitohen në dy mënyra: a) me eksitim të pavarur , b) me vetëeksitim.
Në makinën me eksitim të pavarur eksitimi realizohet nga nje gjenerator i rrymës së vazhduar
me eksitim paralel, që ushqen pështjellën e eksitimit të G.S. Skema e një makine të tillë
tregohet në figurën 2. Në makinën me veteksitim rryma alternative e prodhuar nga gjeneratori
sinkron, pasi drejtohet nga një paisje elektronike e paisur me drejtues të rrymes (zakonisht
dioda apo tiristorë) dërgohet në pështjellën e eksitimit të G.S nëpërmjet furçave dhe unazave
Skema e një gjeneratori të tillë tregohet në figurën 3.

2

Fig. 2. Skema e MS me eksitim të pavarur

Fig. 3. Skema e MS me vetëksitim

1.4. Pështjella e makinave të rrymes alternative
Elementi kryesor i pështjellës është seksioni (korniza abcd). Gjerësia e seksionit (largësia
mes brinjëve ab dhe cd) matet me numrin e kanaleve të statorit ku vendosen brinjët aktive të
seksionit. Ajo formon hapin e pështjellës y që afërsisht merret sa hapi polar τ . Pështjella e
statorit zakonisht ndërtohet me hap të plotë kur y=Z/2p është numër i plotë ose të shkurtuar
kur y<Z/2p . Pështjella e statorit mund të jetë me një ose dy shtresa .
1.4.1 Parametrat kryesorë për njehsimin e pështjellës
Z - numri i kanaleve të statorit; m - numri i fazave(zakonisht 3); τ - hapi polar që matet
me kanale,llogaritet: τ=Z/2p; y - hapi i pështjellës, matet me kanale,llogaritet: y=Z/2p=τ;
q - është numri i seksioneve që i takon një faze nen një pol,llogaritet q=τ/m=Z/2pm.
Duke ditur që çdo çift polesh i takojnë 3600 elektrike, atëhere “p” çift polesh i takojnë p*3600
elektrike (d.m.th kur makina ka p=2 , perimetri i statorit do të ketë 2*3600 =7200 elektrike).
Me këtë arsyetim këndi elektrik mes dy kanaleve të njëpasnjëshme , në gradë elektrike do të
llogaritet: ɑ=3600 p/Z. Largësia në kanale ndërmjet fillimit të fazave gjendet:yf =1200 /ɑ.
1.4.2 Vizatimi i skemës së hapur të pështjellës dyshtresore së statorit
Për të realizuar skemën e hapur të pështjellës së statorit do pranojmë që sipërfaqja cilindrike e
statorit është shtrirë në plan dhe forma e seksionit është gjashtëkëndore . Figurat hap pas hapi
tregohen më posht . Për ndërtimin e skemës së hapur ndiqet kjo rradhë pune:
- Llogariten parametrat e pështjellës (y,q,ɑ,yf ............) në bazë të të dhënave
- Vizatojmë kanalet për dy shtresat me vija të holla (të plotë për shtresën e sipërme dhe të
ndërprerë atë të poshtme) dhe i emërtojmë me numra duke filluar ku të duam.
- Vizatojmë ndarjet polare τ (numri i tyre është 2p) , caktojmë kahet e f.e.m për shtresat e
sipërme të alternuara për çdo ndarje polare .
- Ndajmë me ngjyra të ndryshme fazat në çdo ndarje polare (caktojmë q në çdo τ)
- Ndërtojmë seksionet sipas hapit y dhe caktojmë kahun e f.e.m për shtresat e poshtme në
mënyrë që në çdo seksion të ketë qarkullim rryme .
- Përcaktojmë hapin e fazave yf dhe lidhim në seri seksionet e çdo faze në çdo pol .
- Lidhim në seri seksionet e çdo faze në mënyrë që të ketë qarkullim rryme
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Fig. 4. Skema e hapur e pështjellës së statorit
1.5. F.e.m që induktohet në pështjellën e makinës së rrymës alternative
F.e.m që induktohet në M.S duhet të ketë madhësi e frekuencë të caktuar dhe forma e saj të
jetë sa më sinusoidale. Realizimi i dy kushteve të para është më i thjeshtë . Realizimi i formës
sinusoidale është më i vështirë, sepse në qarkun e gjeneratorit përveç harmonikës së parë
shfaqen edhe harmonikat e larta teke , kryesisht të 3-ta; 5-ta dhe të 7-ta . Si masë konstruktive
për realizimin e një forme sa më sinusoidale bëhet rrumbullakimi i fundit polar dhe raporti i
pjesës me kanale kundrejt asaj pa kanale në rotor të jetë 2/3 . Edhe me plotësimin e këtyre
kushteve lakorja është përsëri e deformuar lind d.m.d e eleminimit të harmonikave të larta
teke .F.e.m të harmonikave të treta kanë frekuencë trefishe eleminimi i tyre realizohet duke
lidhur pështjellat në yll ose trekëndësh , eleminohet lindja e rrymës në pështjellën e makinës .
Eleminimi i harmonikave të 5-ta dhe të 7-ta realizohet duke shkurtuar hapin e pështjellës në y
= (0,8-0,86)*τ . Ky veprim merret parasysh nëpërmjet koeficentit të shkurtimit të hapit
Ksh , që llogaritet me raportin e f.e.m të seksionit me hap të shkurtuar me atë me hap të plotë.
Ksh = Esh /Ep <1. Pështjella është e shpërndarë në periferinë e rotorit jo e përqëndruar dhe kjo
merret parasysh nëpërmjet koeficentit të shpërndarjes Kshp , që llogaritet me raportin e f.e.m
të shpërndarjes kundrejt asaj të përqëndruar: Kshp =Eshp /Epër . Të dy koeficentët e më sipërm
merren parasysh në një të vetëm që quhet koeficenti i pështjellësK = Ksh *Kshp. Shprehja e
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plotë e f.e.m të një faze të pështjellës së gjeneratorit është: E = 4,44*f*Ë*K*Φm
1.6. Reaksioni i induktit
Në pështjellën trefazore të statorit kalon një sistem simetrik rrymash tre fazore dhe krijojnë
fushën magnetike rrotulluese të induktit . Kjo fushë rrotullohet me të njëjtën shpejtësi me atë
të poleve të rotorit. Bashkë veprimi i të dy fushave krijon reaksionon e induktit. Reaksioni i
induktit për ngarkesë aktive . Në këtë rast këndi i shfazimi mes rrymës dhe f.e.m është zero .
Fusha magnetike e induktit është pingul me atë të rotorit e rrotullohen në mënyrë sinkrone
figurën 5. Fusha magnetike rezultante shformohet dhe dobësohet , themi që reaksioni i
induktit ka karakter terthor .

Fig. 5. Reaksioni tërthor për ngarkesë aktive
Reaksioni i induktit për ngarkesë induktive. Për ngarkesë thjesht induktive rryma mbetet
pas f.e.m me 900 . Fusha magnetike e induktit ka të njëjtin drejtim me atë të rrotorit por me
kah të kundërt e rrotullohet me shpejtësi të njëjtë me atë të poleve të rrotorit . Fusha
magnetike rezultante dobësohet, themi që reaksioni i induktit ka karakter gjatësor
çmagnetizues dhe shkakton zvogëlim të f.e.m e tensionit në daljet e gjeneratorit .
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Fig. 6. Reaksioni gjatësor për ngarkesë induktive
Reaksioni i indukit për ngarkesë kapacitive. Për ngarkesë thjesht kapacitive rryma është
para f.e.m me 900 . Fusha magnetike e induktit ka drejtim e kah të njëjtë me atë të rrotorit e
rrotullohen me të njejtën shpejtesi sinkrone. Fusha magnetike rezultante forcohet , themi që
reaksioni i induktit ka karakter gjatësor magnetizues dhe shkakton rritjen e f.e.m dhe tensionit
në daljet e gjeneratorit.

Fig. 7. Reaksioni gjatësor për ngarkesë kapacitive
1.7. Karakteristikat e punës së makinave sinkrone
Karakteristikat kryesore të gjeneratorit sinkron janë lakore që paraqesin veçoritë e punës së
tij. Janë dy: karakteristika e punimit pangarkesë dhe karakterstika e punimit me ngarkesë.
Skema për realizimin e këtyre karakteristikave tregohet në figurën 8 .

Fig. 8. Skema e gjeneratorit sinkron
Karakteristika e punimit pa ngarkesë paraqet varësinë e f.e.m nga rryma e eksitimit kur
gjeneratori rrotullohet me shpejtësi nominale n= nn dhe rryma Ing = 0. Me anë të saj
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vlerësohen cilësitë e qarkut magnetik të gjeneratorit . Realizohet sipas skemes në figurën 9 ,
kur çelësi Ç1 është i hapur Ing = 0 .

Fig. 9. Karakteristika e punimit pa ngarkesë
Karakteristika e punimit me ngarkesë është një lakore që paraqet varësinë e tensionit në
daljet e gjeneratorit U nga rryma në ngarkesë Ing për rrymë eksitimi dhe faktor fuqie dhe
shpejtësi rrotullimi kostante . Me anë të saj vlerësojmë ndikimin e reaksionit të induktit në
madhësinë e tensionit. Realizohet sipas skemes në figurën 8 (çelësi Ç1 i mbyllur). Quajmë
ndryshim absolut tensioni madhësinë: ΔU = Un - U, ndërsa ndryshim relativ tensioni
madhësinë: ΔU% =(Un –U)/U *100. Tensioni gjeneratorit mbahet konstant me ndihmën e
reostatit të rregullimit Rrreg. .

Fig. 10. Karakteristika e punimit me ngarkesë

1.8. Kyçja në paralel e gjeneratorit sinkron
Kyçja në paralel e gjeneratorëve realizohet për rritjen e rendimentit të tyre , rrit sigurinë e
furnizimit me energji elektrike të konsumatorëve , lehtëson problemin e rezervës , ul koston e
prodhimit të enegjisë. Për realizimin e kyçjes në paralel duhet të plotësohen
domosdoshmërisht disa kushte: a) f.e.m e gjeneratorit që kyçet në paralel duhet të ketë
madhësi të barabartë me tensionin e rrjetit: EG = Urr ; b) f.e.m e gjeneratorit që kyçet në
paralel dhe tensioni i rrjetit duhet të kenë kahe të kundërt: EG = -Urr ; c) frekuenca e f.e.m të
gjeneratorit dhe ajo e tensionit të rrjetit duhet të jenë të barabarta fG = frr ; d) renditja e fazave
të gjeneratorit dhe e tensionit të rrjetit duhet të jenë të njëjta (AG,BG,CG me Arr,Brr,Crr).
Plotësimi i këtyre kushteve paraqitet vektorialisht me ndihmën e dy vektorëve të barabartë në
kundërfazë . Kur nuk plotësohet qoftë edhe një prej këtyre kushteve lindin rryma barazuese
me pasoja të padëshirueshme për gjeneratorin .
1.9. Metodat e kyçjes në paralel të G.S
Për kyçjen në paralel të gjeneratorit me rrjetin përdoren dy metoda kryesore: metoda e
sinkronizimit të saktë dhe metoda e vetsinkronizimit.
Metoda e sinkronizimit të saktë për kyçjen në paralel, realizohet me ndihmën e një motori
parësor , që rrotullon rotorin e gjeneratorit me shpejtësi të përafërt me atë sinkrone . Kontrolli
i barazimit të f.e.m me tensionin e rrjetit realizohe nga dy voltmetra të vendosur një nga ana e
gjeneratorit dhe tjetri nga rrjeti si në figurën 11.Eksitohet gjeneratori derisa f.e.m të
barazohet me tensionin .
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Fig. 11. Skema e lidhjes së sinkronoskopit me shuarje drite
Metoda e vetësinkronizimit është e thjeshtë dhe e shpejtë . Sipas saj nuk ka nevojë kontrolli i
plotësimit të njëkohshëm i kushteve të kyçjes në paralel.Veprohet në këtë mënyrë: rrotullohet
gjeneratori pa u eksituar, dhe kur shpejtësia është pranë asaj nominale, kyçet në rrjet dhe i
jepet eksitimi .
1.10. Marrja e fuqisë aktive dhe reaktive nga G.S në paralel
1.10.1. Marrja e fuqisë aktive nga gjeneratori i kyçur në paralel me rrjetin
Supozojmë se gjeneratori është i kyçur në paralel me rrjetin d.m.th janë plotësuar katër
kushtet e kyçjes në paralel.Të shohim se ç’ndodh n.q.s ndryshojmë shpejtësinë e motorit
parësor që vë në llëvizje rotorin e gjeneratorit Po të rrisim shpejtësinë e këtij motori do të
rritet edhe shpejtësia e rrotullimit të f.e.m të gjeneratorit pra do të prishet ekuilbri mes EG dhe
Urr ; F.e.m del para tensionit të rrjetit me një kënd që varet nga shpejtësia e motorit . Lind një
diferencë tensioni ΔU=EG -Urr në qarkun e gjeneratorit lindin rryma që janë në vonesë fazë
kundrejt ΔU me 900 . Tensioni i rrjetit ekuilibrohet nga ai në dalje të gjeneratorit . Gjeneratori
ngarkohet dhe i jep rrjetit fuqi aktive: P=3*U*Ia =3*U*I*cosφ. Duke rritur sasinë e faktorit
lëvizës gjeneratori ngarkohet dhe i jep rrjetitfuqi aktive.

Fig. 12. Diagrama e gjeneratorit sinkron me ngarkesë aktive

1.10.2. Marrja e fuqisë reaktive nga gjeneratori i kyçur në paralel me rrjetin
Supozojmë se gjeneratori është kyçur në paralel me rrjetin , d.m.th janë plotësuar kushtet e
kyçjes në paralel.Të shohim ç’ndodh n.q.s rrisim rrymën e eksitimit të eksitatorit , pra e
mbieksitojmë gjeneratorin. Në këtë rast f.e.m e tij do të rritet mbi atë normale , prishet
ekuilibri me tensionin e rrjetit . Do të lind një diferencë tensioni ΔU=EG –Urr me kah të
njëjtë me atë të f.e.m. Nën veprimin e kësaj ΔU do të lind një rrymë I e shfazuar me 900 pas
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tij dhe ka karakter induktiv për gjeneratorin. Gjeneratori i jep rrjetit fuqi reaktive .Njëlloj
arsyetojmë edhe kur e nëneksitojmë gjeneratorin . Në këtë rast ΔU do të ketë kah të njëjtë me
Urr ndërsa I do të jetë para f.e.m me 900 , ka karakter kapacitiv, gjeneratori merr nga rrjeti
fuqi reaktive . Në të dy rastet fuqia aktive do të jetë zero sepse cosφ = cos900 = 0 . Duke
ndryshuar rrymën e eksitimit mund të rregullohet vetëm fuqia reaktive e gjeneratorit dhe
është e pamundur që ai të ngarkohet me fuqi aktive .

Fig. 13. Diagrama e gjeneratorit sinkron me ngarkesë reaktive
1.11. Motori sinkron. Humbjet dhe rendimenti në makinat sinkrone
1.11.1. Motori sinkron
Makinat sinkrone janë të kthyeshme d.m.th e njëjta makinë punon edhe në regjim gjenerator
edhe në regjim motor . Kjo do të thotë që ndërtimi është i njëjtë në të dy rastet . Veçoria
dalluese e motorit sinkron është se rotori i tij rrotullohet me shpejtësi konstante të njëjtë me
atë sinkrone .
1.11.2. Humbjet dhe rendimenti në makinën sinkrone
Klasifikimi i humbjeve.Procesi i shndërrimit të energjisë elektrike në mekanike dhe
anasjelltas shoqërohet me humbje të energjisë. Humbjet mund të jenë konstante, që nuk
varen nga ngarkesa , dhe të ndryshueshme , që varen nga ngarkesa .
Humbjet konstante përbëhen nga humbjet magnetike dhe humbjet mekanike.Humbjet
magnetike përbëhen nga shuma e humbjeve për dukurinë histerezis dhe nga rrymat Fuko .
Humbjet mekanike krijohen për shkak të fërkimit në kushinetat , të furçave me unazat , të
statorit me ajrin dhe humbjet për ventilim. Shuma e humbjeve mekanike dhe magnetike
përbëjnë humbjet e punimit pa ngarkesë : P0 = pç +p mek + p e
Humbjet e ndryshueshme janë humbjet elektrike që shndërrohen në nxehtësi , në pështjellën
e statorit . Këto humbje varen nga ngarkesa , prandaj ato quhen humbje të ndryshueshme P el
P el = 3*I2* r.
Rendimenti në makinat sinkrone përfaqëson raportin e fuqisë së dobishme P2 ndaj fuqisë që
merr makina P1 : η = P2/P1 . Rendimenti mund të përcaktohet me metodën e drejtpërdrejtë ose
jo të drejtpërdrejtë . Sipas metodës së parë , përcaktimi i rendimentit bëhet duke matur fuqitë
P1 dhe P2 . Në metoden jo të drejtpërdrejtë , përcaktohen me rradhë të gjitha humbjet dhe
gjendet shuma e tyre : Σp = pç + pmek + pel + pe
Pas përcaktimit të shumës së humbjeve , përcaktohet rendimenti duke matur njërën prej
fuqive. Për gjeneratorin kemi η=P2 /(P2 +Σp) ndërsa për motorin kemi η =(P1 –Σp)/P1.

Tema mësimore nr.2: “Njohuri kryesore mbi makinat asinkrone”
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2.1. Njohuri kryesore . Parimi i punës i motorit asinkron.
Makinat asinkrone janë makina të rrymës alternative në të cilat shpejtësia e rrotullimit të
rotorit është e ndryshme nga ajo e fushës magnetike rrotulluese të statorit. Shpejtësia e
rrotullimit varet nga frekuenca e rrjetit ushqyes f dhe nga ngarkesa në boshtin e saj .
Përdoren kryesisht si motorë një dhe trefazorë edhe si mikromakina. Parimi ipunës së këtyre
makinave bazohet në bashkëveprimine rrymave të induktuara në pështjellën e rotorit me
fushën magnetike rrotulluese të pështjellës së statorit.Fusha magnetike rrotulluese në
pështjellën e statorit krijohet nga kalimi i rrymës trefazore në pështjellën trefazore të statorit
Për të shpjeguar parimin e punës së motorit asinkron shfrytëzojmë modelin e këtij motori që
tregohet në figurën 14 .

Fig. 14. Modeli i motorit asinkron
Statori përfaqësohet nga magneti i përhershëm në formë patkoi i mbështetur lirshëm mbi një
mbështetëse . Brenda tij është vendosur një kornizë që mund të lëvizë lirshëm.Rrotullojmë
magnetin me shpejtësi kostante n1 , krijojmë një fushë magnetike të rrotullueshme .Vëmë re se
bashkë me të do të rrotullohet edhe edhe korniza brenda saj,në të njëjtin kah por me shpejtësi
n2 më të vogël se n1.Shpejtësia e motorit asinkron është gjithmonë më e vogël se ajo sinkrone
e statori , se për ndryshe nuk do të induktoheshin rryma në pështjellën e rrotorit .Një
parametër mjaft i rëndësishëm i M.A është rëshqitja “s” . Ajo përfaqëson ndryshimin mes
shpejtësisë së statorit me atë të rotorit kundrejt asaj të statorit: s =( n1- n2)/n1. Shprehet në
përqindje zakonisht dhe ndryshon nga 0 deri 1.Vlera nominale e saj është (0,01-0,06) ose (16)% . Nga formula e rrëshqitjes gjejmë mënyrën e llogaritjes së shpejtësisë së rotorit n1:
n2=n1 *( 1 - s )
2.2. Ndërtimi i motorit asinkron
Motori asinkron është i ndërtuar nga dy pjesë kryesore: statori dhe rotori. Në varësi të
ndërtimit të rotorit dallojmë dy tipe motorash: motor me rotor të lidhur shkurt dhe motor me
rotor me faza (unaza kontakti)
Statori është i njëjtë për të dy tipet, i ndërtuar nga karkasa prej gize apo alumini , e derdhur
në bllok . Në të montohet qarku magnetik prej fletësh çeliku elektroteknik të llakuara,të
izoluara , të presuara si një bllok i vetëm . Në kanalet e tij vandoset pështjella prej Cu me
seksione të ndryshëm . Ajo është trefazore dhe mund të lidhet në yll ose trekëndësh me
ndihmën e pllakëzave prej Cu Filliomet e pështjelles tre fazore shënohen me gërmat e mëdha
A,B,C ndërsa mbarimet me gërmat X , Y , Z . Ato sipas rastit mund të lidhen në yll ose nëe
trekëndësh me ndihmën e disa pllakëzave prej bakri .
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Fig. 15. Statori
Rotori i lidhur shkurt ka dy pjesë: qarkun magnetik dhe pështjellën . Në këta motorë numri i
fazave është i barabartë me atë të shufrave,që i takojnë një çift të poleve “p” , d.m.th numri i
shufrave për fazë është “p”. Numri i spirave të rotorit W2 do të jetë : W2 = p/2 = 0,5p.
Rotori me faza ka një qark magnetik i cili është i ndërtuar si i motorit me rotor të lidhur
shkurt . Pështjella e këtij rotori është trefazore. Mbarimet e saj lidhen në yll ose trekëndësh ,
ndërsa fillimet lidhen në tre unaza kontakti prej bakri , të izoluara nga njëra – tjetra dhe
boshti ku janë fiksuar. Mbi to rrëshqasin furçat që realizojnë lidhjen me reostatet , që
ndryshojnë vlerën e rezistencës së rotorit sipas kërkesave. Për të pakësuar dëmtimin e furçave
nga fërkimi, në disa motorë pas nisjes së tyre furçat shkëputen nga unazat nëpërmjet një
mekanizmi të posaçëm dhe i lidh unazat shkurt .
2.3. F.e.m që induktohet në stator e rotor . Ekuacioni i ekuilibrit të saj
Rrymat që kalojnë në pështjellat e statorit dhe rotorit të motorit asinkron krijojnë fluksin
rezultant që rrotullohet me shpejtësi “n1” dhe ka dy përbërse: fluksin kryesor Φ dhe fluksin e
shpërndarjes rreth pështjellës së statorit dhe asaj të rotorit(Φsh1 ; Φsh2).
Fluksi kryesor indukton në dy pështjellat e statorit dhe rotorit f.e.m E1 dhe E2 që llogariten:
për statorin E1 = 4.44*f1*Ë1*K1*Φ dhe për rotorin:E2 = 4.44*f2*Ë2*K2*Φ , ku: f2 - është
frekuenca e rrymës në rotor dhe llogaritet: f2 = f1*s .Flukset e shpërndarjes induktojë në
këto pështjella f.e.m të shpërndarjes: për statorin Esh1 = -j*I1*x1 dhe për rotorin Esh2 = j*I2*x2 , ku: x1 dhe x2 - janë rezistencat induktive të pështjellave të statorit dhe rotorit .
Ekuacioni i ekuilibrit të f.e.m për një fazë të pështjellës së statorit dhe rotorit do të jetë: për
pështjellën e statorit U1 = -E1 + jI1*x1 +I1*r1 dhe për pështjellën e rotorit: 0 = E2 – j*I2*x2 –
I2*r2, ku: I1*r1 dhe I2*r2 - janë rëniet aktive të tensionit në pështjellat e statorit dhe
rotorit për një fazë. Meqë pështjella e rotorit ka dy përbërëse aktive “r” dhe induktive “x” ,
rryma në rotor mbetet pas f.e.m me një kënd që varet nga raporti i këtyre rezistencave dhe
llogaritet nëpërmjet tangentit të tij . Ekuacioni i rrymës në stator dhe rotor do të jetë:
I1 =I0 –I2
2.4. Diagrama vektoriale . Skema e zëvëndësimit të M.A
2.4.1. Reduktimi i motorit asinkron
Meqënëse pështjellat e statorit dhe rotorit nuk kanë lidhje elektrike mes tyre studimi i motorit
asinkron me ndihmën e ligjeve të elektroteknikes paraqet vështirësi. Lind d.m.d e
zëvëndësimit të tij me një skemë ku pështjellat të kenë lidhje elektrike .
2.4.2. Diagrama vektoriale e motorit asinkron
Kjo ndërtohet duke shfytëzuar ekuacionet e ekuilibrit të f.e.m dhe rrymës në motor:
U1 = -E1+j*I1*x1+I1*r1 ; 0 = E’2-j*I’2*x’2 +I’2*r’2 ; I1 =I0 – I’2 .
Për ndërtimin e saj veprojmë në këtë mënyrë: vendosim vektorin e fluksit rezultant
horizontalish , 900 pas tij vendosim dy f.e.m E 1 dhe E2 . Me këndet përkatës φ0 dhe φ2
vendosim përkatësisht vektorët e rrymave I0 dhe I2 . Më pas gjejmë I1 vektorialisht sipas
ekuacionit të rrymave . Tensionin U1 sipas ekuacionit të parë , dhe viztojmë mardhëniet e
f.e.m dhe rënieve të tensionit në rezistencat e rrotorit.Diagrama vektoriale ka formë si në
figurën 16 .
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Fig. 16. Diagrama vektoriale e motorit asinkron
2.4.3. Skema e zëvëndësimit të motorit asinkron
Ndërtohet duke shfrytëzuar ekuacionet e ekuilibrit të f.e.m dhe rrymave në stator dhe rotor .
Pështjellat e statorit dhe rotorit kanë dy përbërëse aktive “r” dhe induktive “x” . Qarku
magnetik përfaqsohet nëpërmjet rezistences aktive “r0” dhe induktive “x0” në të cilat kalon
rryma e punimit pangarkesë “I0” . Skema e zëvëndësimit tregohet në figurën 17 .
Kjo skemë ka dy qarqe: qarkun e punës, që përfaqësohet nga rezistencat e statorit “Z 1”dhe
rotorit “Z 2” të lidhura në seri dhe qarkun e magnetizimit , që përfaqsohet nga rezistencat e
statorit “Z1” dhe magnetizimit “Z0” të lidhura në seri .

Fig. 17 Skema e zëvendësimit të M.A
2.5. Momenti rrotullues dhe analiza e lakores së tij
Momenti rrotullues në motorin asinkron krijohet nga bashkëveprimi i fushës magnetike
rrotulluese të statorit me rrymat që induktohen në pështjellën e rotorit. Madhësia e tij mund të
shprehet nëpërmjet fuqisë elektromagnetike që kalon elektromagnetikisht nga statori në rotor:
M = Pem /ɷ 1 . Varësia kryesore e momentit rrotullues është ajo nga rrëshqitja “s” dhe shpesh
shfrytëzohet si karakteristikë mekanike e motorit M=f(s) , kur të gjithë parametrat e tjerë janë
konstant . Kjo varësi ka formë si në figurën 18 .

Fig. 18. Lakorja e varësisë M=f(s)
Karakteristika ndërtohet duke i dhënë
reshqitjes
vlera nga 0 deri në 1. Për s=0 kemi M=0 ,
që
i
korrespondon pikës O(0;0) dhe për s = 1
kemi M=Mnis
,që i korespondon pikës B(1;Mnis ) .
Quhet rrëshqitje kritike rëshqitja për të cilën momenti rrotullues arrin vlerën maksimale Mmax
Shënohen “sk” , ndërsa momenti maksimal me “ Mk”.. Në lakoren e ndërtuar paraqitet me
pikën A(sk;Mk) .Rrëshqitja kritike varet nga rezistenca aktive e pështjellës së rotorit ; ajo
është në përpjestim të drejtë me të dhe në përpjestim të zhdrejtë me rezistencën induktive të
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motorit asinkron të reduktuar. Kur arrihet vlera e momentit kritik , shpejtësia e motorit
vazhdon të rritet ndërsa momenti elektromagnetik fillon të zvogëlohet derisa momenti
rrotullues M të ekuilibrohet nga momentet kundërveprues që veprojnë në boshtin e motorit:
momenti M0 dhe momenti M2 :M=M0+M2 =Mst , ku: M0 – momenti i punimit pangarkesë,
M2 – momenti i dobishëm në boshtin e motorit. Pjesa OA e varësisë i përgjigjet regjimit të
punës së qëndrueshme të motorit , quhet pjesa e punës së tij, s < sk ; M < Mk . Në këtë pjesë
çdo luhatje e ngarkesës në bosht shoqërohet me ndryshimin përkatës të momentit. Pika D me
koordinata D(sn;Mn) i korespondon regjimit të punës së vendosur të motorit(ate nominal).
Pjesa AB e varësisë i korespondon regjimit të punës së paqëndrueshëm të motorit .
Pika A është kufiri i qëndrueshmërisë së punës së motorit .Quhet aftësi e mbingarkesës së
motorit raporti i momentit kritik me atë nomonal që zhvillon motori . Shënohet me
k,llogaritet: k = Mk/Mn . Zakonisht ka vlera 1,7 -2 . Në praktikë , një përdorim të veçantë ka
gjetur varësia e shpejtësisë së rotorit nga momenti elektromagnetik që zhvillon motori , kjo
varësi quhet karakteristikë mekanike: n2 = f(M). Ka formë si në figurën 19 .

Fig. 19. Lakorja e varësisë n = f(M)

Vlerat karakteristike të saj janë:
- s =0; n1= n2; M = 0; n2 quhet shpejtësia ideale e punimit pangarkesë.
- s = sk ; M = Mk; n = nk .(momenti dhe rrëshqitja krititke)
- s = sn; M = Mn; n = nn (momenti dhe rrëshqitja nominale)
- s =1 ; M = Mnis ;n = 0 (çasti i nisjes).
Quhet karakteristikë mekanike artificiale , karakteristika e ndërtuar për vlera të ndryshme të
rezistencës së rotorit.

Fig. 19. Lakorja e varësisë M = f(s)
2.6. Humbjet dhe rendimenti në motorin asinkron
Humbjet në makinën asinkrone. Makinat asinkrone janë të kthyeshme d.m.th e njëjta
makinë punon edhe si gjenerator edhe si motor. Kjo do të thotë që ndërtimi është i njëjtë në të
dy rastet.Transformimi i energjisë në motorin asinkron shoqërohet me humbje , që
klasifikohen në: mekanike, magnetike dhe elektrike. Humbjet mekanike dhe ato magnetike
quhen humbje kostante. Ato nuk varen nga ngarkesa.Humbjet mekanike krijohen për shkak
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të fërkimit në kushinetat, të furçave me unazat, të rotorit me ajrin dhe humbjet për ventilim
shënohen pmek .Humbjet magnetike përbëhen nga shuma e humbjeve për dukurinë e
histerezisit dhe nga rrymat Fuko , në të dy pështjellat pç , atë të statorit pç1 dhe rotorit pç2 që
janë të papërfillshme. Humbjet e ndryshueshme janë humbjet elektrike që shndërrohen në
nxehtësi , në pështjellën e statori p E1dhe atë të rotorit p E2 .Humbjet elektrike në pështjellën e
rotorit varen nga rëshqitja s (janë në përpjestim të drejtë me të). Këto humbje varen nga
ngarkesa I 1 dhe I2 si dhe nga rezistencat përkatëse të këtyre pështjellave , prandaj ato quhen
humbje të ndryshueshme p el . Humbjet e përgjithshme në motor llogariten: Σp= pç1 +pmek
+pE1 +pE2. Rendimenti në motorin asinkron. Rendimenti i makinës asinkrone përfaqëson
raportin e fuqisë së dobishme “P2” ndaj fuqisë që merr makina “P1” : η = P2/P1. Rendimenti
mund të përcaktohet drejtpërdrejtë ose jo drejtpërdrejtë . Sipas metodës së parë , përcaktimi i
rendimentit bëhet duke matur fuqitë “P1” dhe “P2” . Në metoden jo të drejtpërdrejtë ,
përcaktohen me rradhë të gjitha humbjet dhe gjendet shuma e tyre :Σp = pç1 + pE1 + pmek +
pE2 . Pas përcaktimit të shumës së humbjeve , përcaktohet rendimenti duke matur fuqinë “P1”
.η =(P1 –Σp)/P1 =1- Σp/P1
2.7. Karakteristikat e punës së motorit asinkron
Karakteristikat e punës së motorit asinkron paraqesin varësinë e shpejtësisë së rrotullimit
“n2” , rendimentit “η”,momentit të dobishëm “M2” , koefoçentit të fuqisë “cosφ1” dhe rrymës
“I1” , nga fuqia e dobishme “P2” për tension “U1” dhe “f1” konstante .
Karakteristika e shpejtësisë n2 = f(P2). Për ndërtimin e saj shrytëzohet varësia: n2 = n1(1-s).
Karakteristika është pothuajse vijë e drejtë. Me rritjen e ngarkesës , rrëshqitja rritet shpejtësia
zvogëlohet,karakteristika bëhet rënëse,e lakuar.Karakteristika e momentit M2=f(P2). Për
ndërtimin e kësaj karakteristike shfrytëzojmë varësinë M2=9.55P2/n2 . Karakteristika e
faktorit të fuqisë cosφ1 =f(P2) .Në çastin fillestar të nisjes faktori i fuqisë ka vlera të vogla .
Me rritjen e ngarkesës reshqitja rritet,ai zvogëlohet. Kjo sjell edhe rënien e karakeristikës.
Vlera më e madhe e tij arrihet për ngarkesë afersisht nominale. Karakteristika e rrymës I1 =
(P2).Rryma “I” llogaritet me shprehjen I 1= I0-I’2 .Të gjitha karakteristikat tregohen në
figurën 20 :

Fig. 20. Karakteristikat e punës të MA
2.8. Nisja e motorit asinkron sipas tipit
Mënyra e nisjes së motorit asinkron varet nga tipi . Për të dy tipet proçesi i nisjes duhet të
plotësojë dy kërkesa kryesore: 1) Të sigurojë rrymë të përshtshme nisjeje, 2) Moment të
mjaftueshëm nisjeje.
Nisja e motorit me rrotor të lidhur shkurt. Për këtë tip motori ekzistojnë dy mënyra
nisjeje: direkt dhe me tension të ulur .
Nisja direkte. Kjo mënyrë realizohet për një tip të caktuar motori , që duron rrymat e larta të
nisjes (4 deri 8) “In” dhe moment të vogël nisjeje . Me rritjen e shpejtësisë rryma zvogëlohet
dhe momenti rritet .
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Fig. 21. Nisja direkte
Nisja me tension të ulur. Sipas kësaj mënyre nisen motorat me rotor të lidhur shkurt rrymat e
nisjes së të cilëve shkaktojnë luhatje tensioni që dëmtojnë rregjimin e punës së pajisjeve të
tjera që punojnë në të njëjtin rrjet me ta .Gjatë ndryshimit të tensionit duhet të kemi parasysh
varësinë e momentit nga tensioni. Ka tre mënyra të nisjes së motorit me tension të ulur:
a) nisja e motorit asinkron me rotor të lidhur shkurt duke ndryshuar lidhjen e pështjelles së
statorit nga ylli në trekëndësh; b) nisja me rezistencë në rotor (reaktor). Skematikisht tregohet
në figurën 22b; c) nisja me autotransformator. Ky proçes realizohet sipas skemës në figurën
22c..

Fig. 22.a,b,c. Nisja e M.A me tension të ulur
Nisja e motorit me rotor me faza. Ky tip motori niset vetëm me reostat në qarkun e rotorit.
Qëllimi i përdorimit të reostatit të nisjes ka si qëllim uljen e rrymave të nisjes dhe rritjen e
momentit të nisjes.Vlera e rezistencës së reostatatit të nisjes mund të zgjidhet e tillë që në
çastin e nisjes momenti i nisjes të arrijë vlerën e momentit kritik. Reostati i nisjes del
gradualisht nga puna në këtë mënyrë: Me rritjen e shpejtësisë së motorit momenti zvogëlohet
dhe kur ai arrin vlerën 1,2Mn , del nga puna një pjesë e reostatit të nisjes . Momenti që
zhvillon motori në këtë çast do të rritet me kërcim në vlerën e momentit të nisjes dhe do të
vazhdojë të zogëlohet përsëri ; kur të arrijë vlerën 1,2Mn del nga puna një pjesë tjrtër e
reostatit të nisjes , momenti do të rritet me kërcim në vlerën 1,2Mn . Ky proçes përsëritet deri
sa del nga puna i gjithë reostati i nisjes.Shpejtësia ka arritur vlerën pranë asaj
nominale,momenti vlerën e momentit statik(Mn=Mst) . Skema e motorit dhe karakteristikat e
nisjes tregohen në figurën 23.Reostati i nisjes ka ndërtim te tillë që të durojë rrymat e mëdha
të nisjes për një koh të shkurtër dhe të ketë më shume se dy shkallë nisjeje .
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Fig. 23. Nisja e M.A me rotor me faza
2.9. MA me kanale të thella. MA me pështjellë dyfishe në rrotor
2.9.1. Motori me kanale të thella në rotor.
Motori me kanale të thella në rotor është motor asinkron me rotor të lidhur shkurt . Ai ka
ndërim të zakonshë , nga statori dhe rotori me peshtjelle në formë kafazi .
Statori: është i ndërtuar nga zgjedha e derdhur në bllok , gizë ose çelik , qarku magnetik prej
fletësh çeliku elektroteknik me trashësi të ndryshme , të llakuara , izoluara , të presuara si një
bllok i vetëm . Pështjella e statorit.
Rotori: ka ndërtim të veçante.Qarku magnetik i tij është i ndëruar prej fletësh çeliku , kanalet
ku vendoset pështjella janë më te gjatë se të gjerë (në raport gati 1me 10) . Në këta kanale
vendoset pështjella prej shiritash bakri të lidhur shkurt . Skematikisht tregohet në figurën 24 .
Për shkak të formës së kanalit fluksi në pjesën e poshtme të tij , gjatë nisjes , është më i
dëndur se në pjesën e sipërme gjë që shkaton një shpërndarje jo të njëtrajtshme të rrytmës .
Në momentin e nisjes kur s=1 dhe f2=f1 rryma kalon në pjesën e sipërme , pra gjatë nisjes
ndodh një shtytje e rrymës në pjesën e sipërme të thuprës . Me rritjen e shpejtësisë (s<1 dhe
f2<f1 )rruma shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme në thupër . Motori punon si motor i
zakonshëm. Të metat e këtij motori janë: cosφ të vogël dhe kosto të lartë.

Fig. 24. M.A me kanale të thella në rotor
2.9.2. Motori me pështjellë dyfishe në rotor
Motori me pështjellë dyfishe në rotor ka ndërtim të zakonshëm: statori dhe rotori me
pështjellë të lidhur shkurt .
Statori ka ndërtim të zakonshëm : zgjedha , qarku magnetik, pështjella .
Rotori ka dy pështjella të lidhura shkurt në formë kafazi. Pështjella që vendoset pranë
sipërfaqes , quhet e nisjes , përcjellësit e saj janë në formë cilindri prej tunxhi ose bronxi me
rezistencë aktive të vogël dhe induktive të madhe .Pështjella tjetër quhet e punës , përcjellësit
e saj kanë formë drejtkëndëshe prej bakri me rezistencë aktive të vogël dhe induktive të
madhe . Në momentin e nisjes kurs=1 dhe f2=f 1 pjesa më e madhe e rrymës do të kalojë në
pështjellën e nisjes (rryma shperndahet në përpjestim të drejtë me rezistencën induktive) .
Kur shpejtësia rritet s<1 dhe f2<f1 rryma shpërndahet në varësi të rezistencës aktive. Rryma
kalon në pështjellën e punës , posht . Skematikisht forma e një seksioni tregohet në figurën
25. Të metat kryesore të këtij motori jënë : kosto e lartë dhe “cosφ” e ulët .
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Fig. 25. M.A me pështjellë dyfishe në rotor
2.10. Parimet e rregullimit të shpejtësisë së M.A
Shpejtësia e rrotullimit të rotorit në motorin elektrik llogaritet n2 = n1(1-s) =f1/p *(1 – s).
Nga kjo shprehje vëmë re se shpejtësia mund të rregullohet duke ndryshuar: 1) frekuencën
“f1” të tensionit ushqyes “U1”; 2) numrin e çiftpoleve “p” ; 3) rrëshqitjen “s”
Rregullimi i shpejtësisë duke ndryshuar frekuencën “f1” kërkon gjenerator me frekuencë të
ndryshueshme ose transformues frekuence.Për shkak të kostos së lartë përdoret rrallë .
Rregullimi i shpejtësisë nëpërmjet ndryshimit të çiftpoleve “p” përdoret në motorat asinkron
me rotor të lidhur shkurt pështjella e statorit e të cilëve është e ndërtuar nga dy pjesë , që
mund të lidhen në seri ose në paralel . Gjatë lidhjes në seri pështjella e statorit mund të lidhet
në yll dhe trekëndësh duke patur një numër të vogël çift polesh(1/2) . Kjo mënyrë lidhje
realizon një përgjysmim të shpejtësisë . Kur kalohet në lidhjen në paralel që realizohet me një
lidhje në yll dyfish për të dy rastet sigurohet një dyfishim i çiftpoleve,pra një përgjysmim i
shpejtësisë .Në figurë tregohet mënyra e lidhjes së pështjellës në seri dhe paralel .

Fig. 26. Skema të lidhjes së pështjellës së statorit me dy shpejtësi
Rregullimi i shpejtësisë duke ndryshuar rrëshqitjen përdoret në motorat asinkron me rotor
me faza . Nëpërmjet furçave dhe unazave vendosen reostatet e regullimit që ndryshojnë
rezistencën e rrotorit , rëshqitjen që është në përpjestim të drejtë me të . Rritja e rezistencës
rrit rëshqitjen , zvogëlon shpejtësinë , rrit edhe humbjet që e bën këtë mënyrë të kushtueshme.
2.11. Motori asinkron një fazor,veçoritë e tij
Motori asinkron një fazor ka një përdorim të gjerë në praktikë në paisjet elektroshtëpijake dhe
në mekanizmat me fuqi të vogël. Ka ndërtim të zakonshëm, statori dhe rotori. Pështjella e
statorit të tij zë 2/3 e kanaleve, quhet pështjella e punës. Rotori është i lidhur shkurt (në
formë kafazi) . Rryma një fazore që kalon në pështjellën e statorit krijon një fushë magnetike
pulsante të pamjaftueshme për të rrotulluar rotorin , pra vetëm me pështjellën e punës motori
nuk niset. Lind d.m.d e krijimit të fushës magnetike rrotulluese rrethore. Për të krijuar një
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fushë rrotulluese rrethore nga rryma një fazore duhet të plotësohen tre kushte kryesore: 1) të
egzistojnë dy pështjella të shfazuara me 90 0 elektrike midis tyre; 2) rrymat që kalojnë në to
të jenë të shfazuara me 90 0 elektrike midis tyre; 3) forcat magnetizuese të të dy pështjellave
të jenë të barabarta.Plotësimi i këtyre kushteve ne motorin njefazor realizohet duke vendosur
në 1/3 kanaleve të statorit një pështjellë ndihmëse, e zhvendosur me 90 0 kundrejt asaj të
punës . Kjo pështjellë që quhet pështjella e nisjes . Numri i spirave të saj zgjidhet i tillë që
forcat magnetike të pështjellave të punës dhe të nisjes të jenë të barabarta (IpË p=I nË n) . Për
të realizuar zhvendosjen me 90 0 të rrymave në këto pështjella përdore një kondesator “C” në
seri me pështjellën e nisjes . Për të zvogëluar koston e motorit kondesatori mund të
zëvëndësohet edhe me një rezistencë “R” . Në këtë rast fusha magnetike është eliptike , por e
mjafueshme për të rrotulluar rotorin . Mos plotesimi qoftë edhe i një prej këtyre kushteve sjell
lindjen e një fushë magnetike rrotulluese rrethore dhe një moment elektromagnetik të
pamjaftueshëm për të realizuar nisjen e motorit . Pas nisjes së motorit egzistenca e pështjellës
së nisjes nuk është e d.m.d , prandaj ajo mund të hiqet quhet nga puna . Shpesh ajo lihet në
punë sepse permirëson “cosφ” dhe rrit rendimentin e motorit , motori me dy pështjella .
Skema e një motori një fazor tregohet në figurë .

Fig. 27. Skema e M.A njëfazor

Tema mësimore nr.3: Njohuri mbi motorët asinkron specialë
3.1. Motorët asinkron me pole të dala në stator
Motorët asinkron me pole të dukshëm në stator janë motorë asinkron një fazor me rotor të
lidhur shkurt . Statori i tyre është me pole të dukshëm,qarku magnetik i të cilëve është i ndarë
në dy pjesë jo të njëjta . Në pjesën më të vogël vendoset një spirë e lidhur shkurt që realizon
edhe ekranizimin e kësaj pjese të polit . Rryma nje fazore e eksitimit që kalon njëkohësisht në
të dy pështjellat e statorit krijon dy flukse: atë të lidhur shkurt dhe atë të ekranizimit të
zhvendosur në koh dhe hapsirë . Madhësitë e këtyre flukseve janë të ndryshme që krijojnë
një fushë magnetike rezultante eliptike jo rrethore por të mjafueshme për të realizuar nisjen
e motorit . Këta motorë prodhohen me fuqi e tension të vogël . Kanë këto të meta: cosφ ,
rendiment të ulët , moment te vogël nisjeje . Si përparësi mund të përmëndim ndërtimin e
thjeshtë dhe qëndrueshmërinë
e lartë në punë . Ndërtimi i
polit të tyre tregohet në figure .
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Fig. 28. M.A me pole të dala
3.2. Rregullatori induktiv i tensionit
Rregullatori induktiv i tensionit është motor asinkron me rotor me faza , i frenuar.Shërben për
realizimin e tensionit në kufij të gjerë . E veçanta e tij është se pështjellat e statorit dhe rotorit
janë të lidhura elektrikisht , i ngjashëm me autotransformatorin. Skematikisht tregohet në
figurë .

Fig. 29. Skema e rregullatorit induktiv
3.3. Sistemet e lidhjes sinkrone (S.L.S)
Sistemet e lidhjes sinkrone përfaqësojnë tërësinë e paisjeve që shërbejnë për rrotullimin
sinkron apo sinfazor të boshteve të pa lidhur mekanikisht midis tyre . Sistemi më i thjeshtë i
lidhjes sinkrone përbëhet nga selsina dhënëse “S.Dh” dhe selsina marrëse “S.M” të lidhura
midis tyre me linjën elektrike të ndërlidhjes “L.N”. “S.L.S” punojnë në dy regjime:a) statik
që siguron transmetim sinkron të një këndi ; b) dinamik që siguron rrotullim të
vazhdueshëm. Selsinat mund të jenë një dhe tre fazore . “S.L.S” tre fazore përdoren për fuqi
të mëdha , kur kërkohet një rrotullim sinkron i dy boshteve në largësi , në këto raste “S.L.S”
punojnë si dhënës dhe marrës. “S.L.S” tre fazore punojnë në dy rregjime: a) indikator b)
transfor –mator. Regjimi indikator përdoret kur boshti i udhëhequr zhvillon një moment
frenues të vogël. Selsinat një fazore mund të jenë me dhe pa kontakte. Selsinat me kontakte
kanë dy pështjella, dhënëse dhe marrëse të lidhura me linjën e ndërlidhjes, quhen të
sinkronizimit.Pështjellat që lidhen me rrjetin ushqyes dhe krijojnë fushën magnetike të
makinës quhen të eksitimit . Pështjellat e eksitimit janë njëfazore , ndërsa ato të sinkronizimit
janë tre fazore të lidhura në yll të shfazuara me 1200.
3.4. Rregjimi indikator i selsinës
Skema kryesore e regjimit indikator tregohet në figurën 30 . Sipas këtij regjimi punojnë dy
selsina të të njëjtit tip , selsina dhënëse “S.Dh” dhe ajo marrëse “S.M” të lidhura me linjën e
ndërlidhjes L.N . Pështjellat e eksitimit lidhen me rrjetin një fazor në paralel ose në seri;
kurse ato të sinkronizimit lidhen midis tyre me linjën e ndërlidhjes “L.N” .Selsinat quhen në
përputhje kur pështjellat e sinkronizimit janë të rrotulluara kundrejt aksit të pështjellave të
eksitimit me kënde të njëjta në selsinën dhënëse “ɑdh” dhe në selsinën marrëse “ɑm” . Kur
këto kënde nuk janë të njëjta selsinat janë në mospërputhje . Diferenca e këtyre këndeve
quhet këndi i mos përputhjes θ .Rryma alternative që kalon në pështjellat e eksitimit të
selsinave , krijon në çdo njërën prej tyre fusha magnetike pulsante që induktijnë në pështjellat
e sinkronizimit f.e.m . Kur selsinat janë në përputhje f.e.m te selsinave dhënëse dhe marrëse
janë në fazë dhe të barabarta ato ekuilbrojnë njëra tjetrën , në pështjellat e sinkronizimit nuk
kalon rrymë . Në pozicionin e mospërputhjes f.e.m të fazave të selsinave nuk janë të njëllojta
dhe lind rryma e sinkronizimit që krijon momentin rrotullues të sinkronizimit që tenton të
rrotullojë rotorët e selsinave në pozicionin e përputhjes , me këndin θ . Meqënëse rotori i
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dhënësit është i frenuar ai i marresit do të zhvendoset me këndin θ .Realizohet kështtu
transmetimi në largësi i këndit.

Fig. 30. Selsina në regjim indikator

3.5. Mikromotorët zbatues asinkron
3.5.1. Njohuri të përgjithshme mbi mikromotorët zbatues asinkron
Mikromotorët zbatues asinkron mund të jenë disa tipesh . Ata dallohen nga njëri –tjetri nga
ndërtimi i rotorit . Sipas ndërtimit të rotorit dallojmë mikromotor me: rotor bosh jo
ferromagnetik; me rotor në lidhje të shkurtër;me rotor bosh ferromagnetik; me rotor masiv
ferromagnetik. Në statorin e tyre vendosen dy pështjella të zhvendosura në hapsirë me 900
elektrike. Njëra prej tyre lidhet me rrjetin dhe quhet e eksitimit, kurse në tjetrën , atë të
komandimit, jepet sinjali komandues. Zhvendosja në fazë e këtyre tensioneve realizohet
nëpërmjet një kondesatori të lidhur në pështjellën e eksitimit. Zhvendosja në hapsirë dhe fazë
e tensioneve të këtyre pështjellave realizohet për të krijuar fushë magnetike rrotulluese
rrethore.
Mikromotori zbatues asinkron me rotor bosh është i ndëruar nga statori dhe rotori . Statori i
tyre ka dy pjesë të jashtme dhe të brendëshme. Statori i jashtëm bëhet prej fletësh çeliku
elektroteknik njëlloj si tek motorët e zakonshëm . Statori i brendshëm bëhet gjithashtu prej
fletësh çeliku elektroteknik dhe shërben për të zvogëluar rezistencën magnetike të fluksit që
kalon në hapsirën ajrore . Pështjellat bëhen dy shtresore me hap të shkurtuar . Rotori është
bosh, në formë gote, prej lidhjesh alumini , i fiksuar në bosht dhe rrotullohet lirisht nëpërmjet
një kushinete.Në mikromotorët me fuqi të vogël pështjella vednoset në statorin e brendshëm.
Ndonjëherë njëra prej pështjellave vendoset në statorin e jashtëm .
Mikromotori zbatues asinkron me rotor të lidhur shkurt ka ndërtim të zakonshëm: statori
dhe rotori .Pështjella e rotorit të tyre bëhet prej materiali me rezistencë specifike elektrike të
madhe për të siguruar një zonë pune të qëndrueshme të madhe , rregullim linear dhe të mos
ketë vetërrotullim , rrëshqitja kritike arrin 3 deri në 4 . Bëhen me hapësirë ajrore të vogël për
të zvogëluar rrymën e magnetizimit , rritur cosφ , momentin rrotullues dhe shpejtësinë e
veprimit .
Mikromotorët zbatues asinkron me rotor bosh ferromagnetik kanë vetëm një stator , atë të
jashtëm.Rotori i tyre ka formë cilindri prej fletësh çeliku elektroteknik me trashësi të
ndryshme.Rezistenca aktive e rotorit është shumë e madhe dhe shmang vetërrotullimin e
rotorit duke siguruar qëndrueshmëri në punë në të gjithë hapsirën e shpejtësisë së rrotullimit .
Karakteristikat mekanike dhe të rregullimit i afrohen atyre lineare. Për shkak të momentit të
madh të inercisë dhe atij të vogël në nisje kanë shpejtësi të vogël veprimi .
Mikromotorët asinkron me rotor masiv ferromagnetik kanë rotor prej çeliku masiv, pa
pështjellë.Kanë fuqi të vogël dhe shpejtësi të madhe dhe moment të madh inercie.
3.6. Motorët e rrymës alternative me kolektor
Motorët asinkron njëfazor pa kolektor zakonisht kanë faktor fuqie “cosφ” të vogël si dhe
karakteristika rregullimi pak të përshtatshme . Për përmirësimin e këtyre të metave ata pajisen
me kolektor . Shtimi i kolektorit i bën ata të kenë një ndërtim konstruktiv të ndërlikuar dhe
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kushte të rënda komutimi gjë që kufizon përdorimin e tyre .Këta motorë mund të jenë një dhe
tre fazor , me pështjellë të eksitimit të lidhur në seri dhe në paralel .
3.6.1. Motorët e rrymës alternative një fazor me kolektor me eksitim në seri
Skema e një motori të tillë tregohet në figurën 31. Elementët kryesorë janë:
1- indukti dhe kolektori
2- pështjella e eksitimit
3- Pështjella e kompesimit
4- Polet shtesë
5- Transformator i seksionuar

Fig. 31. Motori asinkron njëfazor me kolektor
Motorët njëfazor me kolektor me fuqi të vogël nuk kanë pështjellë kompesimi ose pole
shtesë . Këta motorë mund të punojnë në të dy rrjetet: të rrymës së vazhduar dhe alternative ,
për këtë arësye quhen motorë universal me kolektor. Pështjella e eksitimit të motorit
universal ndahet në dy pjesë . Gjatë punës në rrjetin e rrymës alternative përdoret një pjesë e
pështjellës, ndërsa gjatë punës në rrjetin e rrymës së vazhduar e gjithë pështjella .
Skematikish një motor i tille tregohet në figurën 32 . Fusha e përdorimit të këtyre motorëve
është e gjërë . Ata përdoren në paisje dhe instrumenta të ndryshme elektrike , si motorë
transmisionesh të përdorimit të përgjithshëm dhe si motorë zbatues në automatikë .

Fig. 32. Skema e motorit universal me kolekto

Tema mësimore nr.4: Zgjedhja e fuqisë së motorëve elektrikë
4.1. Njohuri kryesore mbi zgjedhjen e fuqisë së motorit elektrik
Ngarkesa e motorit mund të shprehet nëpermjet rrymës “I” dhe momentit “M” . Varësia e
rrymës , momentit dhe fuqisë nga koha quhet diagramë e ngarkesës .Diagrama e ngarkesës
shfrytëzohet për zgjedhjen e fuqisë së motorit elektrik. Kur zgjedhja është bërë saktë motori
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punon pa u nxehur mbi temperaturën e lejuar për klasën e dhënë të izolimit . Rryma që kalon
ne pështjellë , krijon për ngarkesën e dhënë një sasi nxehtësie , që rrit temperaturën e motorit
deri në kufirin e lejuar për klasën e dhënë të izolimit. Afati i shërbimit të motorit arrin deri në
20 vjet . Motori duhet te zgjidhet në mënyrë të tillë që temperatura maksimale të mos kaloje
kufirin e lejuar për vleren e dhënë të izolimit të pështjellës .Të qënit në rregull nga ana e
nxehjes është një kriter i rëndësishëm për zgjedhjen saktë të fuqisë së motorit elektrik .
Temperatura maksimale e nxehjes së motorit gjatë punës nuk duhet të kalojë kufirin e lejuar
për vlerën e dhënë të izolimit të pështjellës . Materialet izoluese që përdoren për ndërtimin e
makinave elektrike ndahen në gjashtë klasa sipas qëndrueshmërisë së izolimit .Temperatura e
mbinxehjes së motorit “τ” përcaktohet si diferencë e temperaturës së lejuar të izolimit “θiz”
dhe temperaturës së mjedisit rrethues “θmj” që merret rreth 400 .Kriter tjetër i rëndësishëm
për zgjedhjen saktë të fuqisë së motorit është edhe kriteri i aftësisë së mbi ngarkesës , që
përcaktohet nga vlera e koefiçentit të mbingarkesës “KM” . Në bazë të këtij koefiçenti
llogaritim momentin maksimal te motorit:KM = Mkr/Mn. Kriteret bazë të zgjedhjes saktë të
fuqisë së motorit elektrik janë dy: 1) Të qënit në rregull nga ana e mbinxehjes
2) Aftësia e mbingarkesës së motorit
4.2. Bazat teorike të nxehjes. Ekuacionet e nxehjes dhe ftohjes së motorit elektrik
Gjatë punës së motorit elektrik ndodh shndërrimi i energjisë elektrike në mekanike , një pjesë
e kësaj energjie shndërohet në nxehtësi dhe çon në nxehjen e motorit.Fillimisht nxehen
pjeset e brendshme pranë pështjellave ku edhe kalon rryma , pastaj pjesët e jashtme.Kur
temperatura në siperfaqen e jashtme të motorit kalon temperaturën e mjedisit θmj ndodh
shkëmbimi i nxehtësisë ndërmjet motorit dhe mjedisit rrethues . Për një ngarkesë të dhënë të
motorit e gjithë nxehtësia e prodhuar nga motori i jepet mjedisit rrethues , arrihet regjimi i
vendosur nxehtësor . Për thjeshtësi studimi i gjithë motori merret si një trup homogjen me
përcjellshmëri të njëjtë dhe pranohet që sasia e nxehtësisë që i jepet mjedisit rrethues , është
në përpjestim të drejtë me diferencën e temperaturës së mjedisit rrethues me temperaturën e
motorit elektrik .
4.2.1 Mënyra e nxehjes së motorit elektrik
Gjatë punës së motorit me ngarkesë kostante sasia e nxehtësisë e prodhuar prej tij në
intervalin e kohës “dt” shkon për nxehjen e vetë motorit dhe mjedisit rrethues . Sasia e
nxehtesisë që mban vet motori llogaritet C * dτ , ndërsa sasia e nxehtësisë që i jepet mjedisit
rrethues llogaritet A*τ*dt . Pra mund të shkruajmë :ΔP * dt = C*dτ + A * τ*dt ku:
C - është kapaciteti nxehtesor i motorit dhe trgon sasinë e nxehtësisë që nevoitet për
të rritur temperaturën e motorit me 10 celsius shprehet me [ J/0 C ]
A - është nxehtësi dhënia e motorit , që tregon sasinë e nxehtësisë që i jepet mjedisit
rrethues në një sekondë , për diferencën e temperaturës 10 C dhe matet me [ J/S0 C ].
Raportin e kapacitetit nxehtësor “C” me nxehtësidhënien e motorit “A” e quajmë kostante
nxehtësore “Tnx” , matet në sekonda .Tnx = C/A. Pas disa veprimesh dhe zëvendesime
matematikore gjejme formën përfundimtare të mënyrës së nxehjes së motorit elektrik:
τ = τv * ( 1 - e--t/Tnx ) + τfill * e—t/Tnx
n.q.s në çastin fillestar temperatura e motorit është sa ajo e mjedisit rrethues , d. m.th τfill = 0
ekuacioni merr formën: τ = τv * ( 1 - e--t/Tnx ). Shprehjet tregojnë se nxehja e motorit
realizohet sipas ligjit eksponencial . Njëra lakore i takon rastit kur proçesi i punës së motorit
fillon nga temperatura e mjedisit dhe lakorja tjetër rastit kur motori fillon punë i nxehur me
një temperaturë fillestare te ndryshme nga ajo e mjedisit , d.m.th nuk ka arritur të ftohet
plotësisht .
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Fig. 33. Lakoret e nxehjes dhe ftohjes së motorit
4.2.2. Mënyra e ftohjes së motorit .
Kur motorin e shkëpusim nga rrjeti ai do të ftohet . Procesi i ftohjes realizohet nga shprehja:
τ = τfill * e—t/T0 ku: T0 - quhet kostantja ftohëse e kohës.Të dy kostantet nxehtësore dhe
ajo ftohëse e kohës karakterizojnë shpejtësinë e zhvillimit të proçesit nxehtësor dhe ftohës në
motorin elektrik . Kur këto kostante janë të barabarta atëherë si nxehja dhe ftohja e motorit
mbaron në të njëjtën kohë . Njëra prej lakoreve tregon se motori ftohet deri në temperaturën e
mjedisit , ndërsa tjetra kur nuk ftohet plotësisht d.m.th motori rifillon punë i nxehur .
4.3. Diagrama e ngarkesës , regjimet nominale të punës së motorëve elektrikë
4.3.1. Diagrama e ngarkesës
Diagrami i i ngarkesës së mekanizmit të punës , paraqet varësinë e momentit statik nga koha
Mst = f (t) , dhe përcakton karakterin e ndryshimit të ngarkeses . Gjatë punës së makinës në
regjimin kalimtar , kur ndryshon shpejtësia , lind edhe momenti dinamik varet nga nxitimi
kendor “ɑ” (Md =J *ɑ) . Fuqia, në këtë rast , do të varet nga momenti i inercisë të pjesëve
lëvizëse të sistemit dhe nga momenti i inercisë së motorit , i cili nuk njihet . Kur momenti
dinamik luan rol të dukshëm problemi zgjidhet me dy etapa : 1) zgjidhet paraprakisht motori
2)provohet motori sipas nxehjes dhe aftësisë së mbi ngarkesës.Zgjedhja paraprake e fuqisë së
motorit dhe frekuencës së rrotullimit të motorit bëhet në bazë të diagramit të ngarkesës së
makinës së punës , dhe duke marrë parasysh momentin e inercisë të motorit të zgjedhur
paraprakisht, ndërohet diagrama e ngarkesës së transmisionit M(t) ; P(t) ; I(t) . Në bazë të
diagramës provohet motori sipas nxehjes dhe mbingarkesës së lejuar , kur nuk plotësohen
rezultatet e provës zgjidhet një motor tjetër me fuqi më të madhe . Momenti nominal i motorit
zgjidhet në bazë të kofiçentit “kd” i cili merr parasysh rregjimin dinamik të transmisionit dhe
ka vlera 1,1 deri në 1,3Mn = kd*Mst.mes. Gjatë rregullimit të shpejtësisë , në drejtim nga
poshtë , si shpejtësi nominale merret ajo këndore “ɷmax” . Me madhësitë e gjetura “Mn” dhe
“nn” zgjidhet nga katalogu motori i përshtatshëm dhe përcaktohet momenti dinamik i tij ,
ndërrohet diagrami i ngarkesës së transmisionit , varësia M = f (t) .

Fig. 34. Diagrama e ngarkesës
4.3.2. Regjimet nominale të punës së
transmisioneve
elektrike
Regjimet e punës së motorit elektrik janë të shumëllojshëm . Ata dallohen nga njëri - tjetri
nga kohëzgjatja , ndryshimi i ngarkesës të madhësisë së tyre , kushtet e ftohjes etj . Dallimin
mes tyre e bën karakteri i nxehjes së motorit që lejon edhe dallimin mes regjimit të punës së
transmisioneve elektrike. Në praktikë njihen tetë regjime nominale të punës së motorit
elektrik që kovencionalisht i shënojmë S1 – S8 . Prej tyre vetëm tre janë më të përdorshëm
S1; S2 ; S3 .
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S1 --- regjim nominal kohe zgjatur i punës së makinës me ngarkesë kostante; S2 --regjim nominal kohëshkurtër i punës (Grafikisht tregohet në figurën 33b);. S3 --- regjim
nominal kohëshkurtër i përsëritur i punës. Ky regjim karakterizohet nga koefiçenti i kohë
zgjatjes relative të kyçjes KK % :KK% = tp/( tp =+ t0 ) * 100% = tp/tc * 100%
Vlerat e KK% janë 15%; 25%; 40%; 60% . Regjimi kohë shkurtër i përsëritur karakterizohet
kushti tp<<< Tnx . Grafiku i fuqisë dhe i temperaturës tregohet në figurën 33c .

Fig. 35.a,b,c. Regjimet e punës
4.4. Zgjedhja e fuqisë së motorit elektrik sipas regjimit nominal të punës.
4.4.1. Zgjedhja e fuqisë së motorit elektrik për regjim nominal të zgjatur pune S 1
Në varësi të proçesit teknologjik makinat e punës punojnë me regjim të zgjatur pune me
ngarkesë: a) të zgjatur kostante të zgjatur b) të ndryshueshme. Sipas ndryshimit të
ngarkesës, ka disa mënyra zgjedhjeje të fuqisë së motorit.
Makina punon me regjim të zgjatur pune me ngarkesë kostant .Në këtë rast fuqia e motorit
përcaktohet nga fuqia në boshtin e hyrjes së makinës së punës “Pmp” që është konstante . Në
katalog zgjidhet motori me fuqi nominale sa ajo ose pak më e madhe se e makinës së punës
“Pmp” pra :P n > Pmp
Makina punon me regjim nominal kohë të zgjatur pune me ngarkesë të ndryshueshme.
Supozojmë se makina e punës punon sipas regjimit nominal kohë zgjatur pune me ngarkesë
të ndryshueshme. Diagrami i ngarkesës tregohet në figurën 36. N.q.s njohim varësinë e
rendimentit nga fuqia e dobishme për zgjedhjen e fuqisë së motorit mund të përdorim
metodën e humbjeve mesatare . Meqënëse mbinxehja është në përpjestim të drejtë me
humbjet , llogarisim humbjet mesatare të fuqisë “ΔP mes” . Zgjedhim për orientim motorin me
fuqi nominale :P n = k*P mes ku: k - është një koeficent rezervë me vlerë ( 1 ,1 –1 , 3 ).
Nga grafiku η = f ( ΔP ) përcaktojmë humbjet e fuqisë për çdo ngarkesë dhe humbjet
mesatare të fuqisë “ΔP mes” . Mbinxehja normale e motorit do të jetë Pn > Pmes .

Fig. 36. Diagrami i ngarkesës së motorit për regjim S1

4.4.2. Zgjedhja e fuqisë së motorit me metodën
e rrymës së njëvlerëshme
Sipas kësaj metode, për humbje të caktuara në motor , rryma e tij zëvendësohet me një rrymë
te njëvlerëshme, e cila gjatë punës së motorit shkakton të njëjtat humbje si edhe rryma e
vërtetë . Duke ditur që humbjet e plota percaktohen si shumë e humbjeve kostante “p0” dhe
atyre të ndryshueshme “pel” , që varen nga ngarkesa , pas një serë zëvendësimesh gjejmë që
regjimi i zgjatur i punës me ngarkesë të ndryshueshme zëvendësohet me një regjim me
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ngarkesë konstante me humbje në motor të barabarta me ato mesatare të ngarkesës reale .
Rryma e njëvlerëshme do të llogaritet me formulën :
Inj = . Gjatë zgjedhjes së motorit duhet të plotësohet kushti:In >Inj
Meqënëse më shpesh njihet diagrama e momentit , përdoret metoda e momentit të
njëvlershëm , që llogaritet :
Mnj =
. Duke ditur shpejtësinë këndore nominale, përcaktojmë fuqinë
e njëvlershme : Pnj = Mnj *ɷn Motori zgjidhet në rregull nga ana nxehtësore , nëse plotësohet
kushti :Pn > Pnj. Nëse njohim diagramën e fuqisë , duke shfrytëzuar varësinë e momentit
nga fuqia , llogarisim direkt fuqinë e njëvlershme :
Pnj =
4.4.3. Zgjedhja e fuqisë së motorit për regjim nominal kohë shkurtër pune S2
Kur motori punon me ngarkesë konstante dhe koha e punës së tij është e barabartë me kohën
nominale për të cilen në katalog jepet fuqia nominale , zgjedhja e fuqisë së motorit nuk
paraqet vështirësi . Në këtë rast , zgjidhet motori me fuqi nominale Pn > P dhe tp = tn.
Por ndodh shpesh që koha e punës së motorit nuk është e barabartë me kohën e punës , për të
cilën në katalog nuk jepet fuqia nominale . Në këtë rast zgjidhet motori me fuqi më të madhe
se ajo që kerkohet , kur koha e punës është më e madhe se ajo nominale . Pra plotësohet
kushti : Pn > P ;dhe tn < tp . E kundërta veprohet për rastin kur koha e punës është më e
vogël se koha nominale , pra tp < tn , në katalog zgjidhet motori me fuqi Pn > P
Llogaritja e fuqisë nominale përcaktohet nga formula :
, ku: Knx është koeficenti
i mbingarkesës nxehtësore.

Fig. 37. Diagrami i ngarkesës së motorit për regjim S2
4.4.4. Zgjedhja e fuqisë së motorit për regjim nominal kohëshkurtër të përsëritur
pune S3
Zgjedhja e fuqisë së motorit sipas këtij regjimi nuk paraqet vështirësi kur “KK” është i
barabartë me njërën nga vlerat e tij nomonale . Fuqia e motorit zgjidhet e tillë që të plotësojë
kushtin Pn > P . Problemi ndërlikohet kur nuk plotësohet ky kusht . Për këtë rast duhet që
nxehja e motorit të zgjedhur për punë me parametra nominal të jetë e njëjtë me ata të dhënë .
Ky kusht plotësohet kur fuqia e njëvlerëshme për të dy regjimet e punës të jetë e njëjtë . Ky
kusht plotësohet kur fuqia nominale plotëson kushtin :
.N.q .s jepet
grafiku i momentit M = f ( t ) fuqia “P” përcaktohet nga shprehja : P = M ɷ . Kur ngarkesa
ne regjimin kohëshkurtërtë përsëritur pune është e ndryshueshme , në fillim përcaktohet
momenti i njëvlershëm ose fuqia e njëvlershme pa përfshirë kohën e pushimit , pastaj
përcaktohet fuqia nominale e motorit.
4.4.5. Prova e fuqisë së motorit sipas aftësisë së mbingarkesës
Kriteri i dytë i rëndësishëm i zgjedhjes saktë të fuqisë së motorit është ai i aftësisë së mbi
ngarkesës . Kjo provë bëhet në të gjitha rastet kur ka mbingarkesë për kohë të shkurtër , duke
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krahasuar vlerat e momentit dhe rrymës maksimale me ato nominale . Në këtë rast duhet të
plotësohet kushti : për monmentin kM > Mmax / Mn dhe për rrymën : ki > Imax / In ku:
kM , ki - janë vlerat e mbingarkesës së momentit dhe rrymës të nxjera nga katalogu.
4.5. Zgjedhja e fuqisë së motorit elektrik sipas I dhe U
Një vëmendje e veçantë gjatë zgjedhjes së fuqisë së motorit i duhet kushtuar edhe mjedisit
dhe pozicionit ku do të përdoret motori. Sipas ndërtimit konstruktiv motorët elektrik i
klasifikojmë në dhjetë klasa : p.sh për klasën e parë merret parasysh mbështetja, realizohet
me këmbëza me një apo dy panele kushinetash; klasa e tetë merr parasysh pozicionin , ajo
realizohet me bosht vertikal etj .Në varësi të mjedisit ku do të shfrytëzohet motori , ndërtohet
me mënyra të ndryshme mbrojtjeje . Sipas mënyrës së mbrojtjes nga mjedisi rrethues motorët
elektrik ndërtohen : a) të hapur, pa asnjë paisje mbrojtje ; b) të mbyllur, hapësira e brendshme
e makinës veçohet nga mjedisi i jashtëm, por jo hermetikisht ; c) Të mbyllur hermetikisht ,
ku përjashtohet kontakti me mjedisin rrethues; d) Të mbrojtrur , ka paisje mbrojtëse nga
rënia e sendeve të vogla dëmtuese ; e) Të mbrojtur nga grimcat materiale dhe spërkatjet; f)
Të mbrojtur nga plasjet , ka pajisje të veçanta , që zbusin temperaturën e produkteve që mund
të shkaktojnë rrezik plasje. Sipas mënyrës së ftohjes ndërtohen :a) me ftohje natyrore; b)
me ajrim; c) me ajrim të pavarur .Zgjedhja e fuqisë së motorit elektrik sipas rrymës apo
tensionit është e vështirë , sidomos në rastet kur kërkohet rregullim shpejtësie. Zgjedhja në
këto raste bëhet duke u mbështetur në krahasimet tekniko – ekonomike . Për transmisionet e
parregullueshëm më e përshtatshme , nga pikëpamja ekonomike është të përdoren motorët të
rrymës alternative, asinkronë ose sinkron.Për transmisionet e rregullueshëm, motorët
asinkron me rotor me faza .Motorët e rrymës alternative ndërtohen me tension 380 V ; 660 V;
6000 V . Motorët me tension 6000 V ndërtohen me fuqi 200 kW -- 250 kW e lartë . Për
motorët e rrymës së vazhduar tensionet standarte janë 220 V dhe 440 V për fuqi të vogël
dhe të mesme .

Tema mësimore nr.5 : Skema të thjeshta komandimi të motorëve elektrikë
5.1. Aparatet komutuese elektrike
5.1.1.Njohuri kryesorembi klasifikimin dhe karakteristikat e aparateve komutuese
Veprimi i kyçje – shkyçjes së qarqeve elektrike , pra ndryshimi me hop i rezistencës së tij ,
quhet komutim i qarkut elektrik . Aparatet që kryejnë këtë funksion quhen komutuese .
Klasifikimi i aparateve komutuese është i shumë llojshëm . Më poshtë po rradhisim disa prej
tyre .
Në varësi të të pasurit kontakte : a) Aparate komutimi me kontakte ; b) Aparate komutimi
pa kontakte
Në varësi të qarqeve elektrike të pavarura: a) Aparate komutimi një polare; b) Aparate
komutimi shumëpolare .
Në varësi të numrit të pozicioneve të kontakteve: a) Aparate komutuese me kontakte
njëpozicionësh; b) Aparate komutuese me kontakte dypozicionësh ;c) Aparate komutuese me
kontakte shumëpozicionëshe.
Në varësi të numrit të llojit të transmisionit: a) Aparate komutuese me kontakte me
transmesion me dorë ; b) Aparate komutuese me transmesion motorik .
Në varësi të llojit: a) Aparate komutuese me vetkthim; b) Aparate komutuese pa vetkthim .
Sipas rolit në qark klasifikohen në : çelësa , automatë , çelësa rrugorë , butona , ndarës ,
kontaktorë , rele , nisës magnetik , kontrolerë etj .
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Sipas funksionit që kryejnë në aparatet komutuese , klasifikohen në dy grupe kryesore :
a) Aparate komutuese komandimi që realizojnë kyçjen dhe çkyçjen e qarqeve elektrike ,
nisjen dhe rregullimin e shpejtësisë këndore , frenimin e motorave elektrikë :
b) Aparate komutuese mbrojtjeje , që shërbejnë për mbrojtjen e personelit në raste avarish ,
për shmangien e dëmtimeve në instalimet elektrike , mbingarkesat e mëdha , lëkundjet e
palejuara tëtensionit etj .
Sipas tensionit të punës së tyre :a) Aparate komutuese me tension deri ne 1000V ( tension të
ulët );b) Aparate komutuese me tension mbi 1000 V (tension të lartë). Në të gjithë llojet
aparateve të përmëndura më sipër dallohen dy qarqe kryesore : qarku i komandimit apo i
fuqisë dhe qarku ndihmës .
5.1.2 Aparatet komutuese me komandim me dorë
Në aparatet komutues me dorë , veprimi komandues i tyre kryhet me dorë ose nëpërmjet
mekanizmit të punës. Kontaktet e këtyre aparateve lidhen në qarqet e komandimit. Gjatë
komandimit kërkojnë një forcë relativisht të madhe nga personeli , kanë përmasa të mëdha
dhe fuqi të kufizuar .
Kontrolerët janë aparate komutuese shumë shkallëshe që shërbejnë për të ndryshuar skemën
e lidhjes së qarqeve elektrike . Sipas llojit të rrymës ndahen në :kontroler të rrymës së
vazhduar dhe të rrymës alternative, kontroler fuqie (kontaktet e të cilëve lidhen direkt në
qarqet e ushqimit të motorëve elektrikë) dhe kontroler komandimi (kontaktet e të cilëve
lidhen në qarqet ndihmës). Sipas ndërtimit ndahen në : kontroler tip baraban dhe kontroler
tip jashtëqëndror. Si e metë e kontrolerëvë tip baraban janë fërkimi i kontakteve të
lëvizëshme dhe të palëvizëshme, që shkakton dëmtimin e shpejtë të tyre dhe zgjatjen e
harkut elektrik gjatë shkyçjes së qarkut elektrik. Shpesh në kontaktet e kontrolerëve të fuqisë
vendosen mjete harkshuese .
Butoni i komandimit është një aparat komutues me veprim joautomatik , që lidhet me qarqet
ndihmës për komandimin në distancë të aparateve të rrymës së vazhduar dhe asaj alternative.
Mund të përdoren edhe në qarqet e sinjalizimit . Komandimi i tyre bëhet me dorë dhe me
këmbë , nëpërmjet një pedali . Butonat ndërtohen të tipit urë me kontakte normalisht të hapur
me kontakte normalish të mbyllur dhe me dy palë kontakte; normalisht të hapur dhe
tnormalisht të mbyllur . Këta të fundit përdoren për të shmangur punimin e njëkohshëm të dy
qarqeve elektrike (bllokim mekanik). Kompleti i përbërë nga disa elementë butonash të
vendosur në një kuti quhet stacion butonash. Stacioni i butonave montohet në trupin e
makinës së punës .
Çelësat rrugorë janë aparate komutimi që vihen në lëvizje nga mekanizmi që komandohet në
varësi të rrugës së përshkruar prej tij. Veprimet komutuese të tij shërbejnë si impulse për
punimin automatik të transmisionit elektrik. Ata montohen për të shmangur mundësinë e
kalimit të mekanizmit përtej pozicionit fundorë të tij . Kontaktet e çelësave rrugorë lidhen në
qarqet e komandimit .
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Fig. 38. Çelës rrugor dhe butona komandimi
5.1.3 Aparatet komutuese me komandim automatik
Kontaktorët janë aparate komutuese elektromagnetike të paracaktuara për kyçjen në largësi
të qarqeve elektrike të fuqisë. Skema parimore e nje kontaktori tregohet në figurën 39 .
Elementi kryesor i kontaktorit është elektromagneti, kontaktet kryesorë që kyçin dhe shkyçin
qarqet kryesorë, bllok-kontaktet që shërbejnë për komutimin e qarqeve ndihmës. Parimi i
punës: rryma që kalon në elektromagnetin, krijon fluksin kryesor, i cili magnetizon
bërthamën e elektromagnetit kryesor dhe tërheq zgjedhën. Mbyllen kontaktet kryesorë, hapen
dhe mbyllen bllok-kontatet ndihmës . Gjatë ndërprerjes së rrymës në bobinë, bërthama e
elektromagnetit çmagnetizohet, zgjedha e lëvizshme kthehet në pozicionin fillestar , të gjithë
kontaktet kthehen në gjendjen normale . Kontaktorët me fuqi mesatare dhe të madhe pajisen
me dhomë harkshuese për të rritur qëndrueshmërinë e harxhimit elektrik të kontakeve
kryesorë .
Reletë janë aparate komutuese , që nën veprimin e çfardo impulsi, elektik ose jo , që arrin një
vlerë të caktuar, kyç – shkyç automatikisht qarkun e komandimit. Sipas qëllimit të përdorimit
reletë klasifikohen në rele mbrojtjeje , dhe në rele komandimi. Sipas madhësive që veprojnë
ndahen në : rele rryme,rele tensioni, rele fuqie,rele frekuence, rele nxehtësie, rele shpejtësie
etj. Sipas kohës së veprimit ndahen në rele me veprim të drejtpërdrejtë dhe rele me mbajtje
kohe . Në figurë tregohet skema parimore e një releje nxehtësore.

Fig. 39. Skema e kontaktorit dhe relesë nxehtësore
5.2. Njohuri kryesore mbi komandimin e transmisioneve elektrike
Realizimi i një varg veprimesh në përshtatje me kërkesat e proçesit teknologjik, quhet
komandim i transmisioneve elektrike .Komandimi i transmisioneve elektrike kryhet me dorë,
gjysëm automatik dhe automatik. Gjatë komandimit me dorë të gjitha veprimet i kryen
personeli .Gjatë komandimit gjysëm automatik , personeli jep vetëm impulset e komandimit
gjithë veprimet e tjera të komandimit, kryhen automatikisht . Gjatë komandimit automatik
personeli jep vetëm impulsin fillestar, gjithë veprimet e tjera kryen automatikisht .Skema
elektrike e transmisioneve elektrike nënkupton skemën e qarqeve elektrike ku përfshihen
motorët elektrikë , shndërruesat , aparatet e ndryshëm etj .Të gjithë elementët e skemës kanë
shenjat e veta kovencionale . Përdoren dy lloje skemash komandimi : ajo parimore dhe ajo e
montimit. Në skemën e parë elementët vendosen në mënyrë që të jetë i qartë funksionimi i
skemës . Në skemën e montimit elementët vendosen atje ku do të montohen, pozicioni real i
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tyre.Parimet kryesore të komandimit të transmesoneve të komandimit janë tre:1) Komandimi
sipas shpejtësisë , realizohet me rele shpejtësie ose frekuence ; 2) Komandim sipas kohës,
realizohet me rele kohe; 3) Komandimi sipas rrymës , realizohet me rele rryme .
5.3. Komandimi i transmisioneve elektrike me rele-kontaktorë
5.3.1. Komandimi i motorit asinkron me rotor të lidhur shkurt me një kah
rrotullimi (pa revers)
Motori asinkron me rotor të lidhur shkurt komandohet zakonisht nëpërmjet nisësit magnetik,
që përbëhet nga një kontaktor rryme dhe prej dy releve të nxehtësore të vendosura në një kuti.
Skema e komandimit tregohet në figurën 40 . Kjo skemë ka dy qarqe : qarkun e fuqisë dhe
qarkun e komandimit .Qarku i fuqisë ka këto elemente: çelësin Ç që realizon lidhjen me
rrjetin ; siguresat për mbrojtjen nga lidhjet e shkurtëra ; kontaktet kryesore “L” , normalisht
të hapura të kontaktorit L ; kontaktet e releve RN1 e RN2 për mbrojtjen nga mbi ngarkesat
dhe motori. Qarku i komandimit (ndihmës) ka këto elemente: butonat e komandimit (nisje
dhe ndalim) ; bobinën e komandimit të kontaktorit “L” së bashku me kontaktet ndihmës L ,
normalisht të hapur ; reletë nxehtësore RN1 dhe RN2 .
Komandimi i motorit : - Mbyllim çelësin “Ç” ;- Shtypim butonin nisje ;- Merr ushqim
bobina e kontaktorit L , që mbyll kontaktet kryesore “L” në qarkun kryesor; - Motori merr
ushqim dhe niset . Njëkohësisht mbyllet kontakti “L” në qarkun ndihmës që shunton butonin
nisje , motori punon edhe kur heqim gishtin prej tij; - Ndalimi bëhët duke shtypur butonin
ndalim . Në këtë rast ndërpritet ushqimi në bobinën e kontaktorit “L” , e cila hap bllokkontaktet kryesore në qarkun e fuqisë “L” dhe motori ndalet . Në skemë janë parashikuar tre
lloje mbrojtje: mbrojtja nga mbingarkesat për një kohë të gjatë , nëpërmjet releve RN1 e
RN2; .mbrojtja nga ulja e theksuar e tensionit , nëpërmjet zvogëlimit të forcës tërheqëse të
bobinës së kontaktorit “L” , që shkyç kontaktet dhe motori ndalet; mbrojtja nga lidhjet e
shkurtra ,nëpërmjet siguresave .

Fig. 40. Skema e komandimit të motorit me një kah rrotullimi
5.3.2. Komandimi i motorit asinkron me rotor të lidhur shkurt me dy kahe
rrotullimi . (me revers)
Motori asinkron me rotor të lidhur shkurt komandohet zakonisht nëpërmjet nisësit magnetik
me dy kahe rrotullimi (apo reversiv) , që përbëhet nga dy kontaktorë , njëri “P” për kahun
para dhe tjetri “M” për kahun prapa , si në figurë dhe prej dy releve nxehtësore të
vendosura në një kuti . Skema e komandimit tregohet në figurën 41.Kjo skemë ka dy qarqe:
a) qarkun e fuqisë dhe b) qarkun e komandimit .Qarku i fuqisë ka këto elemente : çelësin Ç
që realizon lidhjen me rrjetin ; siguresat për mbrojtjen nga lidhjet e shkurtra ; kontaktet
kryesore “P” dhe “M” normalisht të hapura të kontaktorëve “P” dhe “M” ; kontaktet e
releve RN1 e RN2 për mbrojtjen nga mbi ngarkesat ; motori . Qarku i komandimit (
ndihmës ) ka këto elemente : butonat e komandimit (nisje dhe ndalim); bobinat e
komandimit të kontaktorëve “P” dhe “M” , së bashku me kontaktet ndihmës “P” dhe “M” ,
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normalisht të hapur dhe të mbyllur ; reletë nxehtësore RN1 dhe RN2 .

Fig. 41. Skema e komandimit të motorit me dy kahe rrotullimi
Komandimi i motorit : - Mbyllim çelësin “Ç” ;- Shtypim butonin “nisje” , për para “P” ;
- Merr ushqim bobina e kontaktorit “P”, që mbyll kontaktet kryesore “P” në qarkun kryesor
- Njëkohësisht mbyllet kontakti “P” në qarkun ndihmës që shunton butonin “nisje” , hapet ai
“P” normalisht i mbyllur , që bllokon kontaktorin “M” për prapa . Motori merr ushqim dhe
niset në kahun para. Motori punon edhe kur heqim gishtin prej butonit;- Për nisjen e motorit
në kahun prapa , veprohet njëlloj , por shtypet butoni “prapa” “M” . Në këtë rast merr ushqim
bobina e kontaktorit “M” , që lidh motorin me rrjetin por me dy faza të ndërruara.Për të
eleminuar “l.sh.” në qarkun e statorit n.q.s shtypen gabimisht njëkohësisht të dy butonat ,
përdoret bllokimi elektrik nëpërmjet dy bllok-kontakteve normalisht të mbyllur “P” dhe
“M” , që përjashton mundësinë e kyçjes së njëkohshme të kontaktorëve “P” ;”M” .Ndalimi
bëhët duke shtypur butonin “ndalim” . Në këtë rast ndërpritet ushqimi në bobinën e
kontaktorit e aktivizuar P apo M , e cila hap bllok kontaktet kryesore përkatës në qarkun e
fuqisë dhe motori ndalet . Në skemë janë parashikuar tre lloje mbrojtje : mbrojtja nga
mbingarkesat për një kohë të gjatë , nëpërmjet releve RN1 e RN2; mbrojtja nga ulja e
theksuar e tensionit , nëpërmjet zvogëlimit të forcës tërheqëse të bobinës së kontaktorit , që
shkyç kontaktet dhe motori ndalet ;mbrojtja nga lidhjet e shkurtra , nëpërmjet siguresave .
5.4. Skema të ndryshme komandimi të motorav elektrikë sipas tipi .
5.4.1. Skema e komandimit të motorit asinkron me rotor të lidhur shkurt me dy
kahe rrotullimi dhe me dy shpejtësi rrotullimi
Skema tregohet në figurën 42. Në këtë skemë përdoren katër kontaktorë : dy për ndryshimin e
kahut të rrotullimit të motorit dhe dy për ndryshimin e shpejtësisë së tij . “P” është kontaktori
për komandim para ; “M” kontaktori për komandim mbrapa ; “1L” është kontaktori që
realizon lidhjen në trekëndësh të pështjellës së statorit ( për shpejtësi të vogël ) dhe “2L”
është kontaktori që realizon lidhjen në yll të saj ( për shpejtësi të madhe ).
Skema ka dy qarqe : qarkun e fuqisë dhe qarkun e komandimit.
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Fig. 42. Skema e komandimit të motorit me dy kahe rrotullimi dhe dy shpejtësi
Elementet kryesorë të qarkut të fuqisë janë : çelësi “Ç” që realizon lidhjen me rrjetin;
siguresat që realizojnë mbrojtjen nga lidhjet e shkurtëra ; bllok-kontaktet kryesore “P” dhe
“M” për nisjen para apo mbrapa ; kontaktet e releve nxehtësore 1RN dhe 2RN ; bllok –
kontaktet “1L” dhe “2L” që ndryshojnë skemën e lidhjes së pështjelles së statorit nga
trekëndësh në yll sipas shpejtësisë ; statori. Elementet kryesorë të qarkut të komandimit
janë : butonat e komandimit ( “ndalim” dhe “nisje” “para” “prapa” ) ; bobinat e kontaktorëve
të komandimit “P” dhe “M” së bashku me kontaktet e tyre ; bobinat e kontaktorëve për
ndryshimin e shpejtësisë së motorit “1L” dhe “2L” së bashku me kontaktet ndihmës të tyre;
reletë nxehtësorë 1RN dhe 2RN .
5.4.2. Skema e komandimit të motorit asinkron me rotor me faza në varësi rrymës
Në figurën 43 tregohet skema e komandimit të motorit asinkron me rotor me faza në varësi
të rrymës . Skema ka dy qarqe: qarkun e fuqisë dhe qarkun e komandimit.

Fig. 43. Skema e komandimit të motorit me rotor me faza në varësi të rrymës
Elementet e qarkut të fuqisë : çelësi “Ç” që realizon lidhjen me rrjetin ; siguresat “S” që
realizojnë mbrojtjen nga lidhjet e shkurtra ; bobinat e releve maksimale 1RM dhe 2RM ;
bllok-kontaktet kryesore “L” të kontaktorit “L” ; motori MA në rotorin e të cilit janë
vendosur reostatet e nisjes “1R” , “2R” , “3R” të shkallëzuar nëpërmjet kontakteve
normalisht të hapura të kontaktorëve “1N” , “2N”, “3N” . Çdo shkallë e reostatit është lidhur
në seri me reletë 1RNx , 2RNx ,3RNx .
Elementet e qarkut të komandimit ; siguresat “S” ; butonat “nisje”-“ndalim” ; bobina e
kontaktorit “L” së bashku me kontaktin ndihmës të saj “L” ; kontaktet e releve maksimale
1RM dhe 2RM ; releja bllokuese RB me kontaktin normalisht te hapur RB ; bobinat e
kontaktorëve “1N” ; “2N” ; “3N” me kontaktet e veta ; kontaktet normalisht të hapura të
releve 1RNx; 2RNx ; 3RNx .
5.5. Komandimi i vinçave
5.5.1. Njohuri kryesore mbi komandimin e mekanizmave të transportit vertikal
Mekanizmat më të përdorshëm për transportin vertikal në sektorë të ndryshëm të prodhimit
janë vinçat. Përhapje më të madhe kanë vinçat – urë që realizojnë ngritje – ulje, si dhe
zhvendosje të peshave tërthorazi në të gjithë sipërfaqen e objektit . Nyjet kryesore mekanike
të një vinçi janë : ura , në të cilën montohen kareli me çengelin ngritës dhe kareli me kovën
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kafshuese. Komandimi i tyre realizohet nga një kabinë në distancë .
5.5.2. Mënyrat e komandimit të vinçave
Skemat e komandimit të motorëve ,projektohen sipas rregullave të shfytëzimit të instalimit
me vinça dhe sipas kërkesave të teknologjike specifike për vinçat. Në vinça përdoren
kryesisht këto sisteme komandimi të transmisioneve elektrike :
1) Sistemi i komandimit të drejtëpërdrejtë nëpërmjet kontrolerëve të fuqisë të tipit
jashtëqëndror me motor asinkron me rotor me faza (njihet si sistemet K–MAF)
2) Sistemi i komandimit me kontroler magnetik me transmision të rrymes së vazhduar dhe
rrymës alternative (njihen si sistemet KM - MV ; KM - MA)
3) Sistemi gjenerator–motor (njihet si sistemi G – MV)
4) Sistemi me shndërrues me tiristorë dhe motor të rrymës së vazhduar (njihet si sistemi
SHT – MV)
5) Sistemi me rregullues të tensionit me tiristorë me motor asinkron (njihet si sistemi RTT –
MA)
6) Sistemi me shndërrues me tiristorë të frekuencës me motor asinkron (njihet si sistemi
SHTF – MA). Komandimi i motorit realizohet nëpërmjet aparateve rele–kontaktorë ,
ndërsa rregullimi i shpejtësisë nëpërmjet rezistencës në qarkun e rotorit . Motorët
asinkron me rotor të lidhur shkurt përdoren rrallë , sepse krijojnë nxitime dhe rryma të
mëdha në nisje , rregullitë keq të shpejtësisë , mbingarkesa nga rrymat e nisjes .
Skemat e komandimit të vinçave mund të jenë simetrike dhe josimetrike . Simetrike quhet
ajo skemë për të cilën karakteristikat në pozicionet e dorezës së kontrolerit me të njëjtin
numër janë janë të ngjashëm. Josimetrike quhen ato skema kur pozicioneve të njëjta të
dorezës së komando-kontrolerit i përgjigjen karakteristika të ndyshme .
5.5.3. Komandimi i mekanizmit të lëvizjes së urës së vinçit me motor te rrymes së
vazhduar me eksitim në seri
Skema e komandimit të urës së vinçit tregohet në figurë .

Fig. 44. Skema e komandimit të vinçit me M.R.V me eksitim në seri
5.6. Komandimi i ashensorëve për pasagjerë
Ashensorët janë mekanizma të transportit vertikal të paracaktuar për transportimin e
pasagjerëve dhe ngarkesave në godinat e banimit, administrative dhe të prodhimit. Pajisjet
kryesore të tyre janë: kabina , arganija ngritëse, kablli, kundërpesha, motori , pajisja frenuese
elektromagnetike dhe aparatet e komandimit. Këto pajisje vendosen në pjesën e sipërme dhe
të poshtme të pusit. Në ashensorët e sotëm, forca tërheqëse nga motori tek kabina zakonisht
jepet nëpërmjet arganos dyskajore me pulexhën me fërkim të kabllit udhëheqës,ku kablli
vendoset në kanalet gjysmërrethi, me disa kalime që ndodhen në sipërfaqen e pulexhës.

32

Lidhja midis pulexhës dhe kabllit kryesor bëhet në sajë të fërkimit dhe nuk është fiksuar
ngurtësisht.Pajisja specifike, që mbron kabinën dhe kundërpeshën nga goditja mbi
dyshemenë e pusit gjatë mosfunksionimit të çelësave fundorë,përbëhet nga amortizuesit me
vaj, mbi të cilët ulet kabina dhe kundërpesha. Motori i ashensorit mund të lidhet me pulexhën
e fërkimit nëpërmjet reduktorit ose drejtpërdrejt. Në lidhje me këtë, ekzistojnë dy tipa
transmisionesh elektrike: me reduktor dhe pa reduktor. Përdorimi i çdo njërit prej tyre duhet
bërë në bazë të krahasimeve tekniko-ekonomike të varianteve.Në figurën 45, tregohet skema
e komandimit me butona e ashensorit me shpejtësi lëvizjeje 0,5-0,75 m/s .

Fig. 45. Skema e komandimit të ashensorit me M.A me faza
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