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Parafjalë 
 

Ky material mësimor përbëhet nga libri i teorisë me detyra dhe libri i punës me fletë të përpunuara 
detyrash. Të dy këto pjesë i referohen njera tjetrës. 
 
Në këtë libër teorie, përmbajtjet janë organizuar në hapa mësimorë që sipas kurrikulës janë të 
përmbledhura në fusha specifike teknike. Përmbajtja e librit shkon përtej vizatimit klasik profesinal të 
nivelit bazë me fushat e vizatimit teknik dhe teknikën së instalimit. Në kapitullin, Qarqet Logjike 
Bazë, Elektronika dhe Masat e Sigurisë trajtohen përmbajtje nga teknologjia. Duke u nisur nga kjo, 
në këtë libër janë vënë në dispozicion detyra për t’u ushtruar dhe thelluar më tej. 
 
Nxënësi njihet me materialin e ri mësimor nëpërmjet një probleme. Pas kësaj, nxënësi merr 
informacione nëpërmjet teksteve dhe vizatimeve që i lehtësojnë të kuptuarit dhe zgjidhjen e 
problemës.  
 
Detyrat që kanë një pike të kuqe përpara, gjenden tek libri i punës të printuara në një fletë vizatimi. 
Aty jepet edhe një pjesë e zgjidhjes, në mënyrë që ajo të jetë më e lehtë ose të kursehet koha për 
punë të panevojshme vizatimi. Tek detyrat e tjera, nxënësi mund të ushtrojë zgjidhjen e detyrave në 
mënyrë të pavarur. 
 
Ky libër duhet të ndihmojë në 
 Përballimin e sasisë së madhe të materialit mësimor 
 Në të kuptuarit e lidhjeve funksionale 
 Të menduarin në sistem 
 Në arritjen e kualifikimeve bazë 
 Zhvillimin e punës së pavarur tek nxënësit 
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6.1 Skemat e lidhjeve elektrike  

 

 
Problemë 
Një llampë fiket dhe ndizet me një çelës, që kalon nëpër një rele 
rryme. Ky qark duhet të paraqitet me anë të një skeme. 

Në vizatimet teknike përckatohen përmasat e pjesëve 
përbërëse, të gjitha detajet e formës së tyre, pamjes dhe 
materialit të tyre. Në Elektroteknikë janë me rëndësi të 
veçantë dhe të nevojshme informacionet rreth lidhjeve të 
kabllove dhe funksionit të qarkut. Zhvillimi, prodhimi dhe 
vendosja, vënia në punë, mirëmbajtja dhe  

kërkimi i defekteve vendosin kritere të ndryshme tek këto pajisje 
elektrike. Prandaj, përpara se të përgatiten skemat elektrike, duhet 
të qartësohet, se cilit qëllim i shërben skema dhe cila lloj skeme i 
përshtatet më shumë këtij qëllimi. 

Qëllimi i përdorimit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kritere të përgjithshme që duhet të përmbushen nga 
skemat e qarqeve. 
Skemat e qarqeve duhet të paraqiten në gjëndje të 
stakuar dhe pa rrymë, dhe pajisjet në gjëndjen e tyre 
fillestare. 
Skemat e qarqeve duhet të paraqiten qartë. Kabllot të 
vizatohen mundësisht pa kryqëzime. Nëse kjo nuk është 
e mundur, atëherë duhet patur kujdes që pikat e 
ndërprerjes të dallohen dhe të lexohen qartë. 

 
 
Të gjitha pajisjet elektrike duhet të emërtohen qartë dhe kudo 
njësoj, si në qarqet elektrike ashtu edhe në instalimet elektrike 
konkrete në vënd. 
Zakonisht jepet lloji dhe numri i pajisjes. Sipas nevojës mund të 
jepen edhe të dhëna të tjera në lidhje me sistemin e instalimit, 
pozicionin, funksionin dhe lidhjen elektrike. 

 
  

Pershkrimi i lidhjeve dhe i 
poziciomit Brenda ambjentit 

Pershkrimi i mënyrës së veprimit 

Skema e lidhjes se telave Skema e pozicionimit ne ambjent Diagrama 
 

Skema e qarqeve elektrike 
 

Skema e kalimit te rrymes 
Skema e pergijthshme elektrike 
Skema zevendesuese e qarkut 
elektrik 

 

Diagrama sipas kohës 
Diagrama sipas drejtimit të kalimit 

 

Skema e vendosjes se pajisjeve 
Skema instalimit 

 

Skema e lidhjes se telave te pajisjeve 
Skema e lidhjeve elektrike 
Skema e lidhjeve 

Skema ?? Skema 

njefijore  shumefijore 
Paraqitje 

e zmontuar e montuar 
Paraqitje 

Sipas pozicionit  jo sipas pozicionit 
në ambient në ambient 

Paraqitje 

Vendosja e pajisjeve në ambient Vendosja e simboleve të 
çelësave/ kontakteve elektrike 

 

Detajet e skemes se qarkut 
elektrike 
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Shëmbuj skemash të lidhjeve elektrike 
 
Skema e përgjithshme e lidhjes elektrike  
 
Skema e përgjithshme e qarkut elektrik është një 
paraqitje e thjeshtëzuar e qarkut elektrik. Ajo vizatohet si 
skemë njëfijore dhe jep një vështrim të përgjithshëm të 
qarkut elektrik. Ajo paraqet vetëm shpërndarjen e rrymës. 
Për paraqitjen e pajisjeve elektrike përdoren zakonisht 
simbole të thjeshtëzuara. 
 
 
Skema e instalimit  
 
Skema e instalimit tregon pozicionin e saktë të pajisjeve 
elektrike brënda një sistemi instalimesh, ku mund të 
përfshihen dritat, pajisjet me elektromotorë ose ato të 
komandimit në distancë. 
Paraqitja e thjeshtë psh. pa informacione rreth kabllove, 
po bëhet gjithnjë e më e përdorshme. Nga skema e 
qarkut elektrik shpesh nuk mund të nxirret mënyra e 
veprimit të çelësit. 
 
Skema e kalimit të rrymës 
 
Tek skema e kalimit të rrymës elektrike në paraqitjen e 
detajuar, lidhja mekanike e pjesëve të veçanta të një 
pajisjeje elektrike dhe pozicioni hapësinor nuk merren 
parasysh. Qarku paraqet rrugën që ndjek rryma, e cila në 
varësi të mundësive, vizatohet e drejtë ose e kryqëzuar. 
Tek kjo paraqitje, funksioni i qarkut paraqitet shumë  
qartë. Prandaj, kjo skemë preferohet për hartimin e 
qarkut dhe për kërkimin e gabimeve.  
 
 
 
Tek skema e kalimit të rrymës, në paraqitje logjike, jepet 
edhe lidhja mekanike e pjesëve të veçanta të pajisjes. 
Funksioni nuk del shumë qartë. Kjo skemë përdoret në 
rastet kur krahas funksionit është me rëndësi edhe 
ndërlidhja hapësinore e pjesëve. 
 
 
 
Skema e lidhjes 
 
Skema e lidhjes, paraqet lidhjet e pajisjeve elektrike, 
veglat dhe makinat, si dhe kabllot që lidhen me ato nga 
brënda apo nga jashtë. Ato paraqiten brënda me te gjitha 
fijet lidhëse; kabllot që dalin jashtë bashkohen dhe 
shoqërohen me sqarime rreth destinacionit të tyre. Bornat 
etiketohen me numra ose shkronja. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  



8 
 

6.2 Simbolet e elementëve të kontaktit 

 

 
Problemë 
Pjesët elektrike si çelësi, priza, llampa, rezistencat, 
bobinat, motorët etj. duhet të paraqiten të thjeshtëzuara 
dhe në mënyrë të kuptueshme. 
 
Pjesët elektrike, lidhja dhe komandimi i tyre duhet të 
emërtohen qartë me simbole dhe shënja kontaktesh. 
 

 

Simbolet e çelësave  
 
Pajisjet elektrike paraqiten në skemat e qarqeve vetëm 
me anë të simboleve. Ndërtimi, forma e jashtme dhe 
realizimi teknik zakonisht nuk merren parasysh.  
Si simbole grafike ekzistojnë shënjat e mëposhtme. 
Vija e pandërprerë dhe e ndërprerë 
Drejtkëndëshi dhe kuadrati 
Rrethi dhe gjysëmrrethi 
Pika dhe shigjeta 
Simbolet në skemat e qarqeve elektrike quhen simbole 
qarqesh elektrike. Tek një paraqitje shumëfijore e qarkut 
elektrik përdoren simbole çelësash, që përmbajnë 
informacione më të detajuara. Për paraqitjet njëfijore tek 
skemat e përgjigjshme elektrike dhe skemat e instalimeve 
ekzistojnë simbole shumë të thjeshtëzuara. 
 
Elementët e kontaktit  
Me anë të elementit të kontaktit ndërpritet ose mbyllet 
qarku i rrymës. Këtu dallojmë dy forma thelbësore. 
Kontaktet normalisht të hapura dhe kontaktet normalisht 
të mbyllura  
Kontakti normalisht I hapur  është një kontakt që kur vihet 
në funksion mbyll qarkun e rrymës. 
Kontakti normalisht i mbyllur ndërpret qarkun e rrymës 
dhe quhet ndryshe edhe kontakti i gjëndjes së qetësisë.  
Simbolet e qarkut dhe realizimi teknik përputhen 
pjesërisht me njëra tjetrën. Drejtimi i elementit të fiksuar 
të kontaktit (2) dhe kablli (1) që del prej tij, përzgjidhen 
sipas dëshirës. 
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Gjëndja e qetësisë 
Kontaktet paraqiten në gjëndje qetësie, pra pa ndikimin e 
një force vepruese. Nëse kontakti vizatohet në gjëndje 
pune, kjo paraqitje duhet të sqarohet me një shigjetë të 

tillë       
 
Lidhje me veprim të ndërsjelltë 
Lidhja mes pikës së veprimit të forcës F dhe elementit të 
kontaktit vizatohet si vijë e ndërprerë. Nëse mes forcës 
vepruese dhe elementit të kontaktit ka pak hapësirë, mes 
tyre mund të vizatohet një vijë dopjo. 
 
Forca vepruese 
 
Në fundin e lire të lidhjes ndërvepruese jepet lloji i forcës 
vepruese të qarkut. Këto të dhëna mund të preçizohen 
edhe më tepër nëpërmjet informacioneve shtesë. 
 
 
Butoni dhe çelësi me pozicion fiks 
 
Një çelës që kthehet në gjëndjen fillestare (qetësie) sapo 
forca vepruese ndalon, quhet buton, psh. butoni i ziles. Një 
çelës, që mban pozicionin e vendosur nga një force 
vepruese mbi të edhe pasi kjo forcë nuk është më, quhet 
çelës me pozicion fiks ose me vetëmbajtje psh. çelësi i 
dritës. 
 
 
 
 
Kritere të përgjithshme 
 
Simbolet e kontakteve mund të vizatohen në madhësi të 
ndryshme dhe në pozicione të ndryshme; kuptimi i tyre del 
nga vetë forma e vizatimit. 
Trashësia e vijës e të gjitha shënjave të çelësave është e 
njëjtë. Pjesë të rëndësive të ndryshme duhet të paraqiten 
edhe brënda të njëjtës skemë qarku në madhësi dhe me 
trashësi vijash të ndryshme. 
Nëse brënda normës nuk përfshihet ndonjë shenjë/simbol i 
ndonjë elementi kontakti psh. paraqitja shumëfijore e një 
dimeri atëherë simboli i këtij element kontakti mund të 
krijohet duke u bazuar tek elementët e normuar. 
 
Shëmbuj 
 
Simbolet e elementëve të kontaktit të dhënë në figurë janë 
paraqitur në katrorë 4 mm-sh dhe të zmadhuar dyfish. Vija 
e ndërprerë me pika rreth çelësit me pozicion fiks i 
referohet në mënyrë simbolike kornizës së jashtme të 
pajisjes (kutisë), mekanizmi që vihet në punë ndodhet 
brënda kësaj vije kufizuese.  
 

 

 

 
Detyra  

 
•6.2.1 Simbole të elementëve  

 
Vizatoni simbolet e elementëve sipas përmasave më lart 
ose atyre në faqet e fundit. Përshkruani kuptimin e 
simboleve si dhe të detajeve brënda tyre. 
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6.3 Qarku me ndërprerje 

 

Problemë 
Në një kuzhinë duhet të bëhen instalimet e llampave të 
ndriçimit. Përpara se të bëhet instalimi i këtij rrjeti 
ndriçues duhet të vizatohet skema e qarkut elektrik. 

 
Një qark, tek i cili një pajisje elektrike, psh. llampa fiket 
ose ndizet me anë të të njëjtit çelës, quhet qark me 
ndërprerje. Për paraqitjen e një qarku instalimi duhen 
patur parasysh tre tipe qarqesh (skema qarqesh). 
 

 

Skema e instalimit 
 
Tek një skemë instalimi shënohen pajisjet elektrike në 
pozicionin e duhur brënda vizatimit të ndërtesës. Ato 
zakonisht shënohen në skicën bazë. Qëllimi i kësaj 
skeme është përcaktimi i llojit të pajisjeve elektrike dhe 
pozicionimi i tyre në një ambjent të caktuar. 
 
Skema e përgjithshme e qarkut me çelës 
 
Në rastet, kur vizatimi i ndërtesës nuk bëhet, atëherë 
kemi të bëjmë me një skicim të përgjithshëm të qarkut 
elektrik. Zakonisht, pozicioni i pajisjeve dhe dalja e 
kabllove përzgjidhet në atë mënyrë që të përputhet me 
praktikën e instalimit. Qëllimi i kësaj skeme është të 
ndihmojë në përzgjedhjen e saktë e pajisjeve elekrike. 
 
 
Skema e kalimit të rrymës 
 
Tek paraqitja logjike, renditja e pajisjeve elektrike dhe 
drejtimi i kabllove përputhet me instalimin. Por, pajisjet 
elektrike paraqiten në detaje, në mënyrë që funksionimi 
i qarkut të jetë i dallueshëm. Forma e përzgjedhur 
është një skemë kalimit të rrymës në një paraqitje 
logjike shumëfijore. 
Pikat e lidhjes së pajisjeve elektrike zakonisht nuk 
paraqiten; po ashtu as kutia. 
 
Sipas sistemit DIN VDE 0100, faza duhet të kalohet 
nëpër çelës. Përcjellësi që lidh çelësin me llampën   
quhet përcjellës  kontakti. Ky përcjellës kontakti duhet 
të ngjitet tek pjesa fundore e  llampës. Në vizatim duhet 
të jepen edhe masat e sigurisë te llampës.  
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Prizat shpërndarëse, kutitë shpërndarëse 
 
Degëzimi i kabllove bëhet në kutite shpërndarëse. Në 
skemën e përgjithshme të qarkut të instalimit elektrik ato 
jepen me anë të një rrethi të vogël të mbushur dhe në 
skemën e kalimit të rrymës me anë të një katrori (kutia). 
Tek paraqitja e degëzimit duhet patur kujdes që ajo të 
bëhet sa më e dallueshme, e qartë dhe e lexueshme. 
Duhet të mënjanohen kryqëzimet e kabllove dhe këndet e 
panevojshme. 
 
Llampat  
 
Llampat shënohen zakonisht me X. Tek paraqitjet e 
detajuara shumëfijore të simboleve të elementëve takues, 
vizatohet zakonisht edhe kutia. Llampat fluoreshente 
duhet të shoqërohen me simbole të veçanta, vetëm nëse 
kërkohet të bëhet ndryshimi mes tyre dhe llampave 
normale. 
Faza L dhe nuli N futen tek llampa normale brënda 
kornizës, ndërsa togëzuesi PE futet deri tek kutia. Bornat 
zakonisht nuk vizatohen. Nëse drita është e izoluar 
atëherë tokëzimi nuk duhet të lidhet me pjesën mbrojtëse 
metalike. Si rrjedhojë, as në vizatim, vija që tregon 
tokëzimin nuk duhet të takohet me vijën kufizuese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabllot 
 
Kabllot dhe përcjellësit vizatohen me vija të pandërprera. 
Tek paraqitja njëfijore numri i përcellësve (numri i fijeve 
brënda kabllit) jepet me anë të vijave të pjerrëta. Kur kemi 
më shumë se tre fije, shënimi bëhet me një vijë të pjerrët 
të shoqëruar me një numër. 
Në rastet kur kemi të bëjmë me ndonjë përcjellës të 
veçantë, neutri N shënohet me një rreth të mbyllur tek 
koka e vijës së pjerrët, tokëzuesi PE merr një vijë tërthore 
tek koka e vijës së pjerrët dhe tokëzuesi PEN merr një 
vijë tërthore dhe një rreth. 
 

 

 

 
 
Detyra 

•6.3.1 Qarqet me ndërprerje 

a) Vizatoni: 
b) a) Skemën e përgjithshëme (të plotë) të dy qarqeve me 

ndërprerje (çelësi Q1 për llampën E1). 

b) Skemën e kalimit të rrymës në paraqitje logjike. 
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6.4 Kontaktet mbrojtëse-Mekanizmi spinë-prizë 

 

Problemë 
 
Prizat duhet të përzgjidhen dhe të instalohen në mënyrë 
të tillë, që të sigurohen masat mbrojtëse në raste 
rrymash të rrezikshme trupore. 

 
 

 
 

 

Rrjetet  e shpërndarjes së energjisë elektrike 
 
Shumica e rrjeteve shpërndarëse të energjisë janë rrjete 
me tre faza L1, L2, L3, nulin N dhe tokëzuesi PE.  
Tokëzuesi lidhet me pjesët përçuese të kutisë së 
makinave dhe pajisjeve, në mënyrë që kutia të qëndrojë 
gjithmonë në potencial toke dhe të mos shfaqen tensione 
të rrezikshme gjatë kontakteve. 
Kontakti mbrojtës – Mekanizmi spine-prizë 
 
Mekanizmi spine-prizë përbëhet nga dy pjesë, priza dhe 
spina.  
Ata duhet të jenë renditur në linjë në mënyrë të tillë, që 
në gjëndje të ndërprerë, kunjat e spinës të jenë pa 
tension. 
 
Shënim 
Tek teli që lidhet me pajisjet mund  të jetë i lidhur me 
tensionin si përçuesi kaf ashtu edhe ai i kaltër, 
meqenëse spina mund të futet në dy pozicione (e 
rrotulluar 180⁰) 
 
 
 
 
 
Çelësi dhe priza 
 
Zakonisht, priza instalohet poshtë çelësit, rreth 30 cm 
mbi dysheme. Nëse instalimi bëhet me kabllo, ateherë 
përcjellësi i tokëzimit dhe nuli duhet të lidhen të ndarë në 
bornë. Kjo gjë lejohet vetëm në prizën lidhëse të 
pajisjeve, që ka volum më të madh  ose thellësi më të 
madhe, në krahasim me një prize normale për pajisje. 

 

 
Detyra  
•6.4.1 Qarku (me ndërprerje) me prizë 

a) Në kuzhinën e një shtëpie për një familje është realizuar 

instalimi i paraqitur.  

b) a) Përshkruani sistemin e instalimit elektrik 

c) b) Vizatoni skemën e përgjithshme të qarkut; jepni tipin e 
përcjellësit dhe mënyrën e vendosjes në mur.  

d) c) Vizatoni skemën e kalimit të rrymës në paraqitje 
logjike. 

e)  
6.4.2 Mekanizmi spine-prize 
 
Një hekur për hekurosje është lidhur me rrjetin nëpërmjet 
spinës dhe një kablli të lëvizshëm. 
 

a) a) Sqaroni kombinimin e simboleve të çelësave të 

paraqitur 

b) Vizatoni në lidhje logjike skemën e kalimit të rrymës. 
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6.5 Llampat tek çelësat 
Problemë 
 
Një llampë muri në një dhomë fëmijësh stakohet nëpërmjet 
një çelësi afër shtratit. Për një orientim më të mire, çelësi 
duhet të jetë i ndriçuar. 
 
Ndriçimi i çelësit i shërben orientimit ose kontrollit të 
gjëndjes së çelësit. 
 

 
Ndriçim orientues 
 
Shpesh është e nevojshme, psh. sipas rregullores së 
reparteve, që çelësat e dritave, për arsye orientimi, të jenë 
me ndriçim. Këtë detyrë e kryejnë sinjalizues me ndriçim, 
që përbëhen nga një llampë neoni dhe një rezistencë 
sigurie.  
Ato vendosen në një qark instalimi seri dhe qëndrojnë 
paralel me pjesën e elementit të kontaktit.   
Në gjëndje të stakuar, pra kur elementi i kontaktit është i 
hapur, rrjedh një rrymë e vogël prej 1 mA nëpërmjet qarkut 
seri nga llampa e neonit dhe ndriçimi i përgjithshëm.  
Nëse ndriçimi i përgjithshëm aktivizohet nga mbyllja e 
elementit të kontaktit, të dy skajet e sinjalizuesit të llampës 
kanë të njëjtin potencial elektrik; llampa e neonit fiket.  
Gjatë përzgjedhjes së kutisë së çelësit duhet patur 
parasysh që llampa e neonit të ndriçojë tej për tej. 
 
Ndriçim kontrolli 
 
Gjatë ndriçimit të kontrollit, gjëndja e elementit të kontaktit 
tregohet nëpërmjet një sinjalizuesi me dritë. Neutri është i 
nevojshëm për mbylljen e ndriçimit të kontrollit. 
 

 
Zbatimi  
 
Sistemet e vajit dhe të gazit duhet të ndizen në raste 
rreziqesh. Në çelësin dypolësh (L1 dhe N), gjëndja e takuar 
e kontaktit duhet të tregohet nga një llampë kontrolli.  
 

 
Detyra 
 

•6.5.1 Ndriçim kontrolli 

 

 Në derën e një dhome, ku është vendosur impianti i 

ngrohjes qëndrore me gas është instaluar një çelës me 

ndriçim Q1 për ndriçim të përgjithshëm E1 dhe çelës 

kontrolli Q2 të sistemit të ngrohjes E2. Ndriçimi dhe ngrohja 

janë të lidhur me qarqe energjie elektrike të ndarë nga njëri 

tjetri. 

Vizatoni skemën e përgjithshme të qarkut dhe skemën e 
kalimit të rrymës në lidhje logjike. 
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6.6 Qarku seri 

 

 
Problemë 
 
Ndriçimi në një dhomë ndënjeje duhet të instalohet në mënyrë 
të tillë, që dy grupet e llampave të tavanit të mund të fiken e 
të ndizen secila më vete. 
 
Llampa e dhomës së ndjenjes mund të lidhet në rrjet 
nëpërmjet dy çelësave ose një çelësi seri. 
 
 

 

Qarku çelës seri 
 
Një çelës seri përdoret në rastet kur dy llampa, dy grupe 
llampash ose dy kalime rryme të një llampe duhet të 
fiken/ndizen secila më vete. 
Ai përbëhet nga dy kontakte normalisht të hapur, të pavarur 
nga njëri tjetri brënda të njëjtës kuti. Të dy këta kontakte 
bashkohen/ realizojnë kontaktin në një pike të përbashkët, që 
shënohet në çelës me P (Pol) me↑ (shigjetë) ose me një 

ngjyrë. 
 
 
Ndriçues me dy grupe llampash 
 
Ndriçues me shumë llampa përmblidhen shpesh në dy grupe 
llampash. 

 

Detyra  

•6.6.1 Ndriçues me disa llampa 

 Në një dhomë ndenjeje llampa duhet të  lidhet me rrjetin me 

dy grupe të ndryshme llampash 3x60 W dhe 2x 60 W 

nëpëmjet një çelësi seri. 

Vizatoni skemën e përgjithshme të qarkut në lidhje logjike.  
 
6.6.2 Dy llampa 
Në një dhomë ngrënieje duhet të lidhet ndriçimi i përgjithshëm 
E1 dhe një llampë muri E2 nëpërmjet një çelësi seri. 
Vizatoni një skemë të përgjithshme të qarkut me çelësa dhe 
skemën e kalimit të rrymës në lidhje logjike. 
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6.7 Qarku grup 
 
Problemë 
 
Roleja e një dere dhe dritareje të madhe në një dhomë 
ndenjeje duhet të komandohet elektrikisht. 
 
Në teknikën e instalimit përdoren grupe çelësash për 
ngritjen apo uljen e roleve, grilave etj.  
 
Grupet e çelësave 
 
Këta çelësa kanë tre pika kontakti. Zakonisht janë çelësa 
rrotullues ose çelësa me dy pozicione.  

 

 

 
 
Motorët që vënë në lëvizje (mekanizimin) 
 
Ngritja dhe ulja e mekanizmave të tillë si grila mund të 
arrihet nëpërmjet ndryshimit të drejtimit të motorëve me 
ndihmën e grupeve të çelësave. Pasi grila arrin pozicionin 
e sipërm dhe të poshtëm motori fiket vetë nëpërmjet çelësit 
fundor. 
Tek grilat role me mekanizma lëvizëse, motori është 
integruar në grilë në mënyrë të tillë që të mos duket nga 
jashtë. Tek grilat me fletë, motori vë në lëvizje një valë, e 
cila nëpërmjet litarëve mbajtës çon në ngritjen dhe uljen, si 
dhe pozicionimin e pjerrët të fletave. 
 
Shënim 
Ndërmjet dy pikave të kontaktit të motorit për „lart“ dhe 
„poshtë“, ndodhet një kondensator për ndryshimin e 
drejtimit. Prandaj, motorët që vënë në lëvizje shumë rrole 
(grila) nuk lejohet të lidhen tek i njëjti grup çelësash, sepse 
kondensatorët që i përkasin çelësave  të ndryshëm  për 
pozicionet „poshtë“ dhe „lart“ mund të çojnë në ndikimin e 
çelësave tek njëri tjetri. Kur kemi të bëjmë me disa motorë 
nevojitet përdorimi i grupeve të çelësave ose çelësat 
shumëfijorë. 
 
 
 
 
 
 

 
Detyra  

•6.7.1 Mekanizmi që vë në lëvizje rolen (grilën) 

 

 Në një dhomë ndenjeje roleja vihet në lëvizje elektrikisht. 

Vizatoni skemën e përgjithshme të qarkut dhe skemën e 
kalimit të rrymës në paraqitje të zbërthyer. 
 
6.7.2 Laborator fotografik 
 
Në hyrje të dhomës së errët të laboratorit fotografik duhet 
të ndizet drita. Brënda vetë laboratorit duhet të bëhet kalimi 
nga drita e tavanit E1 në dritën e kuqe E2 dhe në 
sinjalizuesin me ndriçim H1 me anë të grupit të çelësave. 
Vizatoni skemën e përgjithshme të qarkut dhe skemën e 
kalimit të rrymës në lidhje logjike. 
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6.8 Qarku deviat 1 
 

Çelësi 1 Çelësi 2 Llampa 

0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

0 
1 
1 
0 

                     
                     Tabela e vërtetësise 

 
 
 

 

 
Problemë 
 
Një llampë E1 duhet të fiket e të ndezet sipas dëshirës 
nga dy vënde të ndryshme me çelësat Q1 dhe Q2. 
Tabela e dhënë tregon kombinimet e mundshme të 
çelësave, ku 0 do të thotë që çelësi nuk është në punë, 
pra drita është e fikur dhe 1 do të thotë që çelësi është 
në punë, pra drita është e ndezur. 
 
Në praktikë dritat fiken/ndizen me çelës me dy 
pozicione. 

 

 
Çelësi deviat 
 
Njëra nga tre pikat e lidhjes të një çelësi deviat (me dy 
pozicione) njëri shënohet me P (Pol), me ↑ (shigjetë) 

ose me ngjyrë.  
Në secilin prej këtyre dy pozicioneve të çelësit ka një 
lidhje përçuese nga poli për tek njëra bornë. Kjo formë 
e ndërtimit të kontaktit të çelësave quhet kontakt me 
ndryshim pozicioni ose shkurt deviat.Qarku 
 
Poli i çelësit me dy pozicione Q1 lidhet me fazën, poli i 
çelësit me dy pozicione Q2 lidhet me neutrin nepermjet 
llampës. 
Dy pikat e tjera të kontaktit të çelësit lidhen në mënyrë 
të tillë të alternuar me njëri tjetrin, që drita të vizatohet 
në gjëndje të stakuar. Këto dy përcjellëslidhjeje quhen 
,,Përcjellës korrespondues“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shënim 
Të 4 gjëndjet e takimit të qarkut me çelësa deviat janë 
paraqitur të thjeshtëzuara si skica qarku. 
Rënditja e vizatimit përputhet me rënditjen e të dhënave 
të tabelës së vërtetësisë.  
Pjesët, që kanë tension por nuk e mbyllin qarkun 
vizatohen me të kuqe; Pjesët që kanë tension dhe 
mbyllin qarkun vizatohen me të kuqe të theksuar. Neutri 
N vizatohet me të zezë të theksuar.  

 

 
  



17 
 

Shëmbull 
Tek shkallët, llampa duhet të ndizet nga dy vënde të 
ndryshme. 
Vizatoni skemën e kalimit të rrymës në lidhje logjike duke u 
bazuar tek skema e përgjithshme e qarkut. 
Theksoni me ngjyrë dy përcjellësit korrespondues. 

 

 
 

Zgjidhja 

 
 

Detyra 

 
•6.8.1 Qark elektrik me ndërprerje me dy deviate. 

 Në një korridor, llampa e tavanit duhet të ndizet e fiket nga 

dy vënde të ndryshme. Nën njërin çelës deviat duhet të 

instalohet një kontaktmbrojtës prize dhe afër raftit të 

rrobave një llampë muri me çelës. 

Vizatoni një skemë të përgjithshme të qarkut dhe skemën e 
kalimit të rrymës në lidhje logjike. 
 
 
 
6.8.2 Qark elektrik deviat me priza  
 
Vizatoni në paraqitje të zbërthyer skemën e kalimit të 
rrymës për skemën e përgjithshme të qarkut me çelësa dhe 
theksoni me ngjyrë dy përcjellësat korrespondues. 
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6.9 Qarku deviat 2 

 
 
 

 
Problemë 
 
Gjatë zëvendësimit të një çelësi të prishur deviat, mund 
të konstatohet, se ai është i lidhur ‚ndryshe‘; Faza nuk 
qëndron tek borna P (Pol). 
Qarku dhe funksioni i këtij qarku tjetër deviat duhet të 
analizohen. 
 
 
 
 

 

 

 
Qarku  
 
Bornat e dy çelësave deviat mund të lidhen edhe në 
mënyrë tjetër me njëra tjetrën.  
Për tipin tjetër të qarkut është karakteristike që të dy 
bornat P (Pol) të çelësit deviat të bashkohen me njëra 
tjetrën; ky përcjellës është përcjellësi korrespondues i 
qarkut. 
Dy bornat e tjera janë gjithashtu të lidhura me njëra 
tjetrën; në njërën prej këtyre lidhjeve bashkangjitet faza 
me telin tjetër të llampës. 
 
 
Avantazhi 
 
Në të dy çelësat me dy pozicione ndodhet faza. Në 
raste të caktuara mund të kursehet një tel/kabull në 
krahasim me qarkun normal me dy pozicione. Kjo 
ndodh kur priza instalohet poshtë çelësit.  
Prandaj ky qark quhet edhe qarku deviat kursimtar. 
 
Disavantazhi  
 
Qarku kursimtar deviat nuk mund të zgjerohet me tre 
pika veprimi (qarku me ndërçelës), sepse ka vetëm një 
përcjellës korrespondues. 
 
 
 
 
 
 
Çelës deviat me ndriçim 
 
Çelësat deviat mund të pajisen me një llampë neoni 
(llampë orientimi). Ky funksion është i mundur tek të dy 
tipet e qarqeve. 
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Qarku seri me dy pozicione  
 
Nëse një ndriçues me shumë llampa me dy grupe 
llampash duhet të ndizet nga dy vënde, atëherë duhet 
instaluar një qark deviat seri. Si çelësa mund të përdoren 
nga një çelës deviat me një pllakë qendrore të 
përbashkët ose një çelës deviat seri i veçantë. 
Tek një çelës deviat seri janë dy kontakte komutimi dhe 6 
pika takimi të bashkuar në një kuti, që mund të instalohet 
në një prizë të zakonshme për pajisje. Ndriçimi orientues 
nuk mund të instalohet për arsye të mungesës së vëndit. 

 
 
Detyra 

 
•6.9.1 Qarku kursimtar deviat 

 

 Ndriçimi i një korridori është instaluar sipas skemës së 

përgjithshme të qarkut. Tek të dy çelësat janë montuar 

llampa neoni që shërbejnë si ndriçues orientimi. 

Vizatoni skemën e kalimit të rrymës në lidhje logjike. 
 
6.9.2 Numrat e përcjellësve 
 
Në të tre qarqet deviate segmentet e përcjellësve janë 
vënë emërtimet me shkronjat A, B, C dhe D. 
Jepni në tabelë për çdo qark deviat numrat dhe tipet e 
përcjellësve (L1, N, PE, përcjellës të tjerë). Veproni në të 
njëjtën mënyrë për qarkun ‘normal’ dhe qarkun kursimtar 
deviat. 

 

 
 

6.9.3 Kërkimi i defekteve 
 
Një qark deviat ka defekt. 

a) Me çfarë lloj qarku deviat kemi të bëjmë, kur gjatë 

llampës së ndezur, të tre bornat e dy çelësave janë të 

lidhura në tension. 

b) Përcaktoni shkakun e defektit, kur llampa ndizet vetëm 

sipas një kombinimi të vetëm çelësash. 

 

Çelësi 1 Çelësi 2 Llampa 

0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

0 
0 
1 
0 

 

6.9.4 Qark i zgjeruar deviat 

Vizatoni një skemë të përgjithshme qarku dhe skemën 
kalimit të rrymës në lidhje logjike. 
 
 

 

 

 

•6.9.5 Qark seri deviat 

 Në një dhomë ndënjeje dy llampat e murit fiken/ndizen 

nga dy vënde nëpërmjet një çelësi deviat seri. 
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6.10 Qarku me ndërçelës  
 

Çelësi 1 

Çelësi 2 

Çelësi 3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

Llampa 0 1 1 0 1 0 0 1 
 

 
Problemë 
 
Një llampë E1 fiket dhe ndizet nga tre çelësa Q1, Q2 dhe 
Q3, sipas dëshirës. 
Në tabelën e funksionit janë dhënë të gjitha kombinimet e 
mundshme të gjëndjes së çelësave (gjëndjes së takimit të 
çelësave). 
 

 

 

 
Me një qark me ndërçelës një llampë mund të ndizet nga 
disa vënde. 

 
Ndërçelësi  (Invertitori) 
 
Nga tre pikat e kontaktit të një ndërçelësi, dy janë emërtuar 
një „P“, me ↑, ose me ngjyrë. Duke iu referuar teknikës së 
qarqeve, ndërçelësi është një çelës komutator dypolësh me 
lidhje të brëndshme të kryqëzuar mes elementëve të 
kontaktit. Prandaj, një ndërçelës mund të përdoret edhe si 
çelës deviat. 

 

Qarku me ndërçelës  
 
Një qark me ndërçelës përbëhet nga çelësa deviat dhe të 
paktën nga një ndërçelës. Ai është një zgjerim i qarkut 
deviat normal. Dy përcjellësit korrespondues të këtij 
qarkundërpriten në mënyrë të tillë që korresponduesit e 
njërit çelës deviatë lidhen tek dy bornat P të ndërçelësit, dy 
korresponduesit e tjerë të lidhen tek dy pikat e tjera lidhës të 
ndërçelësit.Në çdo moment është e mundur të montohen 
ndërçelësa të tjerë për vënien në punë të pikave të tjera 
lidhëse.   
Qarqet me ndërçelësa janë të vështira për t’ u realizuar; 
Prandaj, tek më shumë se tre pika kontakti që vihen në 
punë, preferohen veçanërisht qarqet me impulse. Edhe tek 
qarqet me ndërçelësa mund të vendosen llampat e neonit si 
llampa orientimi.  

 

 
Detyra 
 

•6.10.1 Qarku me ndërçelës 

 Në një kuzhinë, llampa duhet të ndizet nga tre vënde. 

Vizatoni skemën e përgjithshme të qarkut dhe skemën e 
kalimit të rrymës në lidhje logjike. 
 
6.10.2 Qarku me tre ndërçelësa  
 
Një qark me ndërçelës është ndërtuar vetëm me 
ndërçelësa. 
Vizatoni skemën e kalimit të rrymës në lidhje logjike. 
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6.11 Dimeri me rrotullim  

 

 
Problemë  
 
Intensiteti i ndriçimit të komandohet njëtrajtësisht.Për këtë, 
njëri nga dy çelësat deviat të instaluar duhet të 
zëvendësohet nga një dimmer. 
 
 
 
 

  

 
Funksioni  
 
Dimmer-at janë çelësa, triaku i së cilëve lë të depërtojë një 
pjesë pak a shume të madhe të rrymës alternative 
sinusoidale.  
Triaku nxitet me anë të një rezistence, e cila ndryshohet 
nëpërmjet një butoni rrotullues. Përveç kësaj, nëpërmjet 
shtypjes së butonit ose të   njërit skaj të kontaktit mund të 
vihet në punë çelësi deviat. Vetëm kur vihet në punë ky 
çelës llampa shkeputet nga rrjeti. Zakonisht dimerin e 
mbron nga ngarkesa e tepërt një siguresë pajisjeje. 
 
 
 
Simbolet e qarkut me çelësa. 
 
Paraqitja e qarkut të brëndshëm të komplikuar të dimmer-it 
nuk na ndihmon shumë për të kuptuar instalimin. Simboli i 
dimmer-it është i normuar vetëm në paraqitjen njëfijore. 
Tek paraqitja shumëfijore shfrytëzohet mundësia e dhënies 
me më pak detaje të informacioneve në lidhje me pikat e 
lidhjes dhe pjesët përbërëse  brënda një vije të plotë.  
 
 
Qarku  
 
Çelësi ndërprerës dhe çelësi deviat zëvendësohen me 
dimer; ndryshime të tjera nuk janë të nevojshme. 
Ndryshimi i bardhësisë së  dritës tek dimerat me buton 
rrotullues është i mundur vetem në pikën e aktivizimit të 
dimerit. 
 

 
 
Detyra 

•6.11.1 Qarku deviat me dimer 

 Për skemën e përgjithshme të qarkut vizatoni skemën e 

kalimit të rrymës në lidhje logjike. 

6.11.2 Qarku i dyfishtë deviat me dimer 
 
Në një qark të dyfishte me katër celesa deviat, njëri nga 
celesat duhet të zëvendësohet me dimer. 
Vizatoni skemën e kalimit të rrymës në lidhje logjike. 
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6.12 Skema instalimi 

 
 

 
Problemë 
 
Në skicën e një dhome ndënjeje janë vizatuar nga 
arkitekti mobiljet dhe pajisjet elektrike, si drita, çelësa, 
priza. Këto të dhëna duhet të plotësohen tek një skemë 
instalimi. 
Për krijimin dhe leximin e një skeme instalimi nevojiten 
njohuri si për simbolet e çelësave të pajisjeve elektrike 
dhe për qarqet e tyre, si dhe për simboliken e skemave 
të ndërtimit. 

 

Skica e ndërtesës    Sipas DIN 1356 
 
Tek skema e instalimit, instalimet elektrike vendosen 
brënda skicës së ndërtesës. Për këtë është më e 
përshtatshme skica me seksion prerjeje; ajo paraqet një 
prerje në 1 metër lartësi, dhe në atë mënyrë që të 
përfshihen dritaret dhe dyert. 
 
Të dhënat e përmasave 
 
Njësitë matëse te përmasave në një skicë ndërtese 
duhet të jepen bashkë me shkallën. Zakonisht përdoret 
njësia matëse cm; por, ndeshet shpesh edhe kombinimi 
cm/m, ku vlen si me poshtë:  
Përmasat nën 1 m: të dhënat në centimetër 
Përmasat mbi 1 m: të dhënat në meter 
 
 
Hapjet në mur 

a)  
b) a) Derë pa prag, lidhja e derës majtas 
c) b) Derë me prag vetëm në njërën anë, lidhja e derës 

djathtas  
d) c) Derë dopjo me shinë 
e) d) Arkitrau, binari (pozicioni sipër rrafshit të prerjes 
f) e) Kalim pa prag, 88,5 cm i gjërë/ 2,135 m i lartë  
g) f) Dritare me dopjoxham, 1,76 m e gjerë/ 1,26 m e gjatë 

 
Shkallët 
 
Ngjitja e shkallave sipas drejtimit të shigjetës. 

a)  

b) a)Shkallë mbi dy kate, drejtimi djathtas 
c) Pjesa e shkallës në formë u-je ndodhet poshtë rrafshit 

të prerjes 
d) b)Shkallë, me një drejtim, majtas 

 
 
Zgafella 
 

a) a) Oxhaku 
b) b) Zgafellë ajrosjeje 
c) c) Zgafellë ajrosjeje 

 
Lëndë 
 

a) a) Mur prej gurëve plastik 
b) b) Hapja, pa material plastik në rrafshin e prerjes 
c) c) Beton 
d) d) Beton me çelik 
e) e) Copa të gatshme betoni 
f) f) Dru (Dru me prerje tërthore, dru me prerje gjatësore) 

g) Dhe (tokë) 
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Zonat e instalimit    
 
Për arsye sigurie, montimi i çelësave, prizave dhe kutiave 
shpërndarëse; si dhe zgjatimi i telave në mure duhet të 
bëhet në zonat e mëposhtme të instalimit: 
 
Zona  vertikale e instalimit: 
 
Distanca nga dyert,                                    +15 cm 
                                                       15 cm 
dritaret dhe qoshet e murit                          - 5 cm 
 
Zonat horizontale të instalimit: 
 
Zona 1                Distanca nga dyshemeja   30 cm±15cm 

Zona 2                Distanca nga dyshemeja            +20 cm 
                                                              100 cm   
                                                                             - 10 cm 
                          (vetem  tek pllakat e zdrukthit) 
Zona 3                Distanca nga tavani          30 cm±15 cm 

Çelësi                 Distanca nga dyshemeja   115 cm 
Priza                  Distanca nga dyshemeja     105 cm 
                          (vetem tek pllakat e zdrukthit) 
 
Kabllot për tek pajisjet jashtë zonës së instalimit mund të 
vendosen vetëm vertikalisht. 
Në tavane dhe dysheme kabllot duhet të vendosen duke 
ndjekur rrugën më të shkurtër. 
 
 
Format e instalimit 
 
Instalimi klasik 
Tek instalimi klasik kutia shpërndarëse vendoset poshtë 
tavanit dhe lidhet me çelësa, priza dhe llampa në zonat e 
instalimit nëpërmjet kabllove. Pajisjet e mëdha, si lavatriçet, 
sobat etj, marrin kabllo të veçantë.  
 
Përdorimi i prizave lidhëse të pajisjeve. 
Përdorimi i prizave lidhëse të pajisjeve është më i mirë, 
sepse në krahasim me prizat normale të pajisjeve kanë një 
volum prize më të madhe (thellësia ose Ø 70 mm). 

Rrugët e kabllove janë zakonisht më të shkurta dhe gjatë 
punimeve në shpërndarjen e kabllove nuk është nevoja të 
dëmtohet tapeti. 
 
Qarqe rryme të ndara. 
Tek format e instalimit të paraqitura më lart parashikohet  
për çdo dhomë një kombinim i qarkut të ndriçimit me 
qarkun e prizave. Është gjithashtu e mundur që ndriçimi 
dhe prizat e dhomave të instalohen si qarqe të veçanta. Kjo 
formë instalimi kërkon më shumë punë, por jep më shumë 
siguri për pajisjet.  
 
Përdorimi i kutiave shpërndarëse qëndrore. 
Tek konstruksionet e gatshme dhe tek ndërtesat e zyrave 
instalimi bëhet pjesërisht me kutia shpërndarëse, që janë 
montuar në pozicione qëndrore në mur ose në tavan. Prej 
andej kabllot drejtohen tek zonat e instalimit për tek pajisjet 
elektrike. Në rast ndryshimesh të mëvonshme, psh. ndarje 
ndryshe e dhomës ose përdorim ndryshe, duhet të 
përshtatet vetëm qarku në kutinë e shpërndarjes. 
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Skema e instalimit          Sipas DIN 40719 
 
Pajisjet elektrike duhet të vendosen në skicë në 
pozicionin e duhur. Paraqitja e kabllove mund të mos 
bëhet, por çelësat, prizat, kutitë shpërndarëse dhe 
konsumuesi duhet t’ i bashkërenditen qarqeve të rrymës 
me anë të shifrave.  
 
Në legjendë duhet të jepet: 
Mënyra e shtrirjes së kabllit 
Teknologjia e pajisjes 
Masat e sigurisë 
Lloji i mbrojtjes së pajisjeve 
 
Është mirë që skema e instalimit të plotësohet me një 
skemë të përgjithshme të qarkut elektrik, ku jepen vëndi i 
matësit të energjisë dhe shpërndarja e rrymës. 
 
 
Skema e përgjithshme e qarkut elektrik 
 
Në një skemë të përgjithshme të qarkut elektrik është 
mire që të paraqiten të gjitha informacionet kryesore rreth 
shpërndarjes së energjisë nga burimi/ushqimi deri tek 
konsumatori. 
 
Këtu përfshihen: 
 
Kabulli/ përcjellësi: tipi i përcjellësit, prerje tërthore 
Kutia e siguresave e gjithë banesës: Madhësia, tipi, 
siguresa 
Matësi i energjisë: Madhësia, ndarja, siguresat, 
kabllot kryesorë: Tipi i kabllit, prerje tërthore 
Shpërndarja: Madhësia, tipi, ndarja e qarqeve të rrymës, 
siguresat, çelësat 
Masa sigurie: Mbrojtja nga prekja direkte, mbrojtje 
shtesë, psh. balancimi i potencialit elektrik 
Kabllot për tek konsumuesi: Tipi i kabllit, prerje tërthore 
Lartësitë e montimeve: Çelësi, prizat 
 
 
 

  
Detyra 
 
 
6.12.1 Dhoma e ngrënies 
 
Në skicën e dhomës së ngrënies janë shënuar pajsjet 
elektrike dhe kabllot. Vizatoni skemën e kalimit të rrymës 
në lidhje logjike. 
 
 
6.12.2 Korridori 
 
Në skicën e korridorit janë shënuar pajisjet elektrike dhe 
kabllot. Vizatoni skemën e kalimit të rrymës në lidhje 
logjike. 
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6.12.3 Banesë me dy dhoma 

 Në skicën e një banese me dy dhoma është vizatuar mobilimi. 

a) Hartoni një skemë instalimi në shkallën 1:100, me qark të kombinuar drite dhe prizash. Etiketoni pajisjet me numrat e 

qarqeve të rrymës. 

b) Hartoni skemën e përgjithshme të qarqeve elektrike të instalimit. 

 

 
 

6.12.4 Një banesë 3-dhomëshe 
 
Një ndërtues ka vizatuar mobiljet brënda skicës së shtëpisë së tij me tre dhoma.  

a) Hartoni një skemë instalimi në shkallën 1:100 me qarqe të veçanta rryme për llampa dhe priza. Etiketoni me shënimet 

përkatëse pajisjet elektrike. 

b) Jepni edhe skemën e përgjithshme të qarqeve elektrike. 
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7.1 Qarku me impuls 

 
 

 
Problemë 
 
Në një bodrum, qarku duhet të ndryshohet me sa më pak punë 
instaluese në mënyrë të tillë që ndriçimi të mund të ndizet e 
fiket nga dy vënde të ndryshme. 

 
Duke përdorur qark me impuls, zgjerimet/shtesat mund të 
bëhen me shumë pak punë instaluese. 
 
 
 
 
 

 

 
Çelësi me impuls 
 
Një bobinë që përshkohet nga rryma mbyll një kontakt çelësi 
(çelës normalisht i hapur ose deviat) në mënyrë 
elektromagnetike. Kur bobina mbetet pa rrymë, ajo kthehet në 
gjendjen fillestare të qetësisë, ndërsa çelësi mbetet tek 
pozicioni i ri. Kjo arrihet nga bllokimi mekanik i kontaktit. Çdo 
impuls mbi bobinë ndryshon edhe gjëndjen e pozicionit të 
kontaktit. 

 
Butoni 
 
Si çelës për bobinën mund të përdoret një buton. Ky, në 
krahasim me çelësat e tjerë, kthehet përsëri në pozicionin 
fillestar, sapo forca lëvizëse që ushtrohet mbi të nuk është më.   
 
 
 
 
 
Qarku 
 
Çelësat me impuls bëjnë pjesë tek grupi i rëleve dhe 
kontakteve. Mes tyre dallojmë  qarkun ndihmës të rrymës që 
vë në punë bobinën dhe qarkun kryesor të rrymës me kontakte 
për ndezjen e llampave, makinave, pajisjeve etj. 
Mënyra e veprimit të qarkut dallohet qartë tek skema e kalimit 
të rrymës në paraqitje të detajuar. Këtu, faza L1 vizatohet lart 
dhe nuli N vizatohet poshtë.  
Katër fotografitë tregojnë gjëndjet e ndryshme të kontaktit në 
qarkun ndihmës dhe qarkun kryesor. 
Çelësat e impulsit instalohen në kutitë e shpërndarjes afër 
konsumatorit ose tek kutia e matësit të energjisë ose ne nje 
shinë në kutinë shpërndarëse. Ata përdoren zakonisht kur 
konsumumatori duhet të ndizet nga vënde të ndryshme. 
Numrat e përcjellësit janë shumë më të vegjël se tek qarku 
deviat dhe qarku me ndërçelës. 
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Ndriçim orientimi 
 
Tek butonat mund të montohen llampa neoni për 220 V, 
që shërbejnë si llampa orientuese, paralel me mbyllësin. 
Ata qëndrojnë në një seri me bobinën e çelësit me 
impuls, në mënyrë që në rast mbingarkese të llampës me 
kandelë, bobina me rële të lëshojë zhurmë dhe të nxehet. 
 
Vënde të ndryshme veprimi 
 
Qarqet me impuls mund të vihen në punë nga shumë 
vënde veprimi. Tek të gjithë butonat nevojiten vetëm 
kabllot me dy fije/përcjellësa; butonat vendosen paralel 
me njëri tjetrin. 
 
Tension sigurie/ tension i ulët 
 
Në raste të veçanta, psh. për arsye sigurie, si tension 
komandues përdoret tensioni i ulët/ i parrezikshëm. Gjatë 
instalimit duhet patur kujdes që keto dy linja/ kabllo të 
niveleve të ndryshme të tensionit të ndahen pa problem 
nga njeri tjetri. 

a)   
 

Detyra 
 

•7.1.1 Qarku i impulsit  

 Një llampë ndriçuese duhet të ndizet me rële impulsi nga 

një vënd. Në këtë rast mund të përzgjedhim mes tre 

mundësive për montimin dhe vënien në punë të çelësit 

me impuls. 

Çelës me impuls: 
a) Në kutinë shpërndarëse në dhomë 

b) Tek shpërndarësi,tensioni komandues  220 V 

c) Tek shpërndarësi, tensioni komandues 8 V 

Vizatoni skemën e kalimit të rrymsë të të tre qarqeve në 
lidhje logjike. 
 

•7.1.2 Qark i shumëfishtë me impuls 

  

 Vizatoni skemat e përgjithshme të qarqeve elektrike dhe 

skemën e kalimit të rrymës për qarkun e dhënë me 

impuls, nëpërmjet paraqitjes logjike. 

 
7.1.3 Tabela e vërtetësisë 
 
Në një qark me impuls tre butonat S1, S2, S3 veprojnë 
mbi bobinën e rëlesë K1. 

b) Shënoni në tabelën e vërtetësisë, se në çfarë kushtesh 

takuese tërheq bobina K1. 

c) Bëni një përshkrim rreth lidhjes takuese të tre butonave. 

Shënoni në tabelë për secilin nga tetë rreshtat e tabelës 
së vërtetësisë gjëndjen e kontaktorit K1 në një kolonë 
tjetër. Bëni kujdes që për çdo kalim për tek rreshti tjetër, 
bobina e rëlesë duhet të jetë pa energji brënda saj. 

 

 
 
 
 

S3 S2 S1 Bobina K1 Kontakti K1 

0 0 0   
0 0 1   
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7.2 Ndriçimi i shkallës-Qarqet me rële kohe 

 

 
Problemë 
 
Në një godinë shumëkatëshe, ndriçimi duhet të mbetet i 
ndezur vetëm për një farë kohe pasi është takuar 
butoni; pra, fikja duhet të bëhet në mënyrë automatike. 
Fikja dhe ndezja e llampave me gradim kohe të një 
shtëpie me shkallë bëhet me anë të rëlesë së kohës 
brënda automatit të kohës së dritave të shkallës. 

 

 
Rëletë e kohës 
 
Tek proceset e takim/stakimit të dritës në varësi të 
gradimit të kohës dallojmë dy tipe „vonese“; në tërheqje 
dhe në rënie. 
Tek vonesa në tërheqje, kontaktet e rëlesë së kohës 
vihen ne punë vetëm pas një kohe të caktuar, pasi 
është dhënë komanda e ndezjes/takimit. 
Tek vonesa në rënie, kontaktet mbeten edhe për pak 
koh në gjëndje pune, megjithëse rëletë e kohës nuk 
janë të lidhura më me tensionin. 
 
Lloji i vonesës duhet të bëhet i qartë në skemën e 
qarkut elektrik.  Kjo mund të bëhet e dallueshme tek 
bobina e rëlesë; 
por zakonisht, ndryshimi i drejtimit të vonesës duhet të 
shënohet me një gjysëmrreth tek kontaktet 
(kontaktorët). Tek paraqitja e detajuar e kontakteve 
duhet të jepet lloji i vonesës tek çdo kontakt (pikë 
kontakti)  
Vonesa kohore ndodh zakonisht elektrikisht (qark me 
rezistencë dhe kondensator) ose eleketronikisht (qark i 
integruar me lexues/numërues) 
 
Automati i dritës së shkallës 
Automati i dritës së shkallës pajiset me rële kohe 
vonuese në fikje dhe montohet në kutinë e matësit të 
energjisë ose në kutinë shpërndarëse. Koha e vonesës 
mund të gradohet nga 30 s deri në 5 minuta. Nëpërmjet 
takimit të një çelësi tjetër (deviat) mundësohet ndriçimi i 
vazhdueshëm.  
Për arsye sigurie janë të rëndësishme kërkesat e 
mëposhtme: 
Ri-aktivizimi i çelësit gjatë kalimit të kohës 
Ndriçim orientues i butonave 
Dimer automatik pas mbarimit të kohës.  
Tek fabrikime ndryshme mund të dallojmë 3 qarqe të 
ndryshme. 
Qarku 1 
Automat me 3 përcjellës (e lidhur në tre linja) 
Faza tek butoni (e komanduar nga faza L) 
Pa mundësi ri-takimi 
Kutia shpërndarëse me 4 linja në shtëpinë me 
shkalla.L1 (faza) + N +fija komanduese+fija e llampës= 
teli i llampës+tokëzimi 
Qarku 2 
Automat me lidhje me 4 përcjellës 
L tek butoni (komanduar nga L) 
Me ri-aktivizim 
Kuti shpërndarëse në shkallë, me 5  
percjellës /fije 
L1+N+fije komanduese+fije llampe+tokëzues 
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Qarku 3  
 
Automat me 3 përcjellësa  
N tek butoni (komanduar me N) 
Pa riaktivizim 
Kuti shpërndarëse  në shkallë, me 4 fije N+fije 
komanduese+fija e llampës+ tokëzimi 

e 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shënime 
Ndezja e dritës së përhershme bëhet në mënyrë njëfijore 
në qarkun kryesor të rrymës ose në mënyrë dyfijore në 
qarkun kryesor dhe komandues të rrymës. 
Ka fabrikate që lejojnë mundësi të ndryshme lidhjeje.  
Automate elektrike të plota të kohës nuk kane kontaktor 
mekanik, por një çelës elektronik (Triak). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detyra 

•7.2.1 Automat me ri-aktivizim 

 
Në ndriçimin e shkallëve të një shtëpie me qera duhet të 
përmbushen këto kushte: 
Riaktivizimi 
Ndriçim orientues edhe gjatë kohës që llampat ndriçuese 
janë të ndezura.  
Çelës për ndezjen e dritës së përhershme. 
Priza poshtë çelësave buton. 
Vizatoni skemën e kalimit të rrymës në lidhje logjike për të 
dy katet. 
 
7.2.2 Automat me tre përcjellës 
 
Në shkallët e një shtëpie me tre kate, ndriçimi fiket ngadalë 
nëpërmjet një automati me tre përcjellës. Është i 
mundshëm edhe kalimi tek ndriçimi i përhershëm. Çelësat 
butona ndodhen në përçuesin e jashtëm dhe janë të 
ndriçuar. 
Vizatoni skemën e kalimit të rrymës në lidhje logjike dhe 
skemën e përgjithshmetë qarkut elektrik.  

 

 
7.2.3 Krahasim 
Analizoni tre tipet e qarqeve të automateve të dritave të 
shkallës dhe hidhni rezultatet në një tabelë. 

 

Kriteri/ Qarku 1 2 3 

Rryma e llampës nëpër buton    
Kalon nëpër N    
Ndriçimi orientues i ndezur 
gjatë kohës së paraprogramuar 
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7.3 Çelësat elektronikë 
 

 

 
Problemë 
 
Gjatë rinovimit të një dhome ndënjeje, tre çelësat 
mekanikë të një qarku me ndërçelës duhet të 
zëvendësohen me një dimer sensor që lidhet me një 
buton sensor dhe një buton mekanik.   
 

 

Mënyra e veprimit 
Çelësat  Çelësat elektronikë të instalimit përbëhen nga tre grupe:                   

Kontakti elektronik (1) 
Komanduesi elektronik (2) 
Sinjalizuesit (3) 
Elementi i mirëfilltë takues është një Triak(Çelës 
elektronik), që përmbush funksionin e tij takues vetëm 
me rrymë alternative. Në gjëndje të stakuar, ai nuk e 
realizon lidhjen mes hyrjes (↓) dhe daljes 
(↑).Komanduesi elektronik (2) përpunon sinjalet e 
takimit dhe i përcjell ato si urdhra takimi për tek kontakti 
elektronik (1). Pjesa më e madhe e elementëve 
përbërës të komandimit mund të përmblidhen në një IC 
(qark i integruar). 
Sinjalizimi kryhet nëpërmjet elementëve përbërës të 
integruar ose të jashtëm, sensorëve 3). Ata mund të 
reagojnë ndaj zhurmës, rrezatimit infra të kuq ose 
lëvizjes ose mund të çlirojnë një rrymë drejtuese shumë 
të vogël nga kontakti i një elektrode prej njeriut.  
 
 
 
 
 
 
Përdorime/zbatime 
 
Çelësat (butonat) e sensorëve 
Prekja e një elektrode sjell dhënien e një kontakti të 
shkurtër, pavarësisht nga kohëzgjatja e  prekjes; 
veprimi dhe lidhja përkojnë me çelësat butona (skema e 
qarkut elektrik/kontakteve 1)  
 
Çelësat e sensorëve 
Prekja e sipërfaqeve të sensorëve sjell dhënien e një 
kontakti të përhershëm ose stakimin; Mënyra e 
funksionimit është ajo e një rëleje impulsi me butona të 
integruar. Është e mundur edhe lidhja e pikave 
(vëndeve, pozicioneve) anësore në bornë (1) në formën 
e butonave mekanikë ose elektronikë (skema e qarkut 
elektrik 2). 
 
Dimer sensor 
Nga çelësi i sensorit, nëpërmjet zgjerimit të funksionit  
komandues lind dimeri sensor. Prekja e shkurtër sjell 
takimin/stakimin, prekja më e gjatë aktivizon funksionin 
dimer. Pikat anësore/dytësore lidhen si tek çelësi i 
sensorit (skema e qarkut elektrik 2) 
 
Dimeri me buton  
Dimeri me buton përputhet me dimerin sensor, por si 
sinjalizues ka një buton të montuar mekanik me një 
ngritje të vogël të jashtme. Kështu ai ka avantazhet e e 
një çelësi sensor pa të metat e tij (probleme kontakti në 
sipërfaqen e prekshme, kapacitetin e kabllove/linjave). 
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Dimer me gradim kohe  
 
Ky çelës i plotë elektronik takohet me një buton sensor 
ose buton me prekje të lehtë. Pas fazës me dritë të 
bardhë të paragraduar t1≤ 5 min, çelësi fillon vetvetiu të 

shuajë ngadalë ndriçimin. Faza e dimerit t2 zgjat një 
minutë. Nëpërmjet kësaj arrihet siguri dhe komoditet i 
lartë në dhomat  
që përdoren rralle apo në shkallët e shtëpive. 
 
Çelësat e zakonshëm (të shkallëve të shtëpive)me 
gradim kohe mund të përshtaten për dimerin me gradim 
kohe  duke ndryshuar poziconin e telit nga një bornë tek 
tjetra në kutinë shpërdarëse.  
Duhet të mbahen parasysh ndryshimet mes çelësave, 
neutri N duhet të lidhet pjesërisht me dimerin me gradim 
kohe. 
 
 
 
Ndriçimi orientues 
 
Çelësat elektronikë (1) mund të ndriçohen  pjesërisht me 
llampa neoni. Në këto raste mund të ndriçohen edhe 
vëndet dytësore. Qarqet ndahen nga njëri –tjetri. Tek 
vëndet dytësore (2) nevojiten zakonisht tre kabllo. Tek 
butonat mekanikë (3) duhet të zgjidhet zbatimi me tre 
borna.  
 
 
 
 

 

 
Detyra 
 

•7.3.1 Ndriçimi i dhomës së ndënjes 

Gjatë renovimit të një dhome ndënjeje duhet të 
zevëndësohen tre çelësa mekanikë të qarkut me 
ndërçelës me një dimer sensor që lidhet me një buton 
sensori dhe një buton mekanik.  
Vizatoni skemën e përgjithshme të qarkut elektrik dhe 
skemën e kalimit të rrymës në lidhje logjike. 
 
 
 
7.3.2 Dimeri me buton  
Në një qark me impuls duhet të zëvendësohet çelësi me 
impuls me një dimer me buton. 
Vizatoni dy skemat e kalimit të rrymës në lidhje logjike. 
Shënoni pajisjet, që janë të nevojshme në rast 
ndryshimesh. 
 
 
7.3.3 Dimer me gradim kohe 
Tek sistemi i ndriçimit të shkallëve të shtëpisë do 
zëvendësohet automati me tre përçues në kutinë 
shpërndarëse. 
Vizatoni skemën e kalimit të rrymës e të dy sistemeve të 
instalimit në lidhje logjike. 
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8.1 Sistemet e citofonisë dhe të hapjes së derës 

 

 
Problemë 
 
Në një shtëpi duhet të vihet në punë/ aktivizohet nga dera 
e oborrit dhe dera e shtëpisë një zile elektronike.Brava e 
derës së oborrit duhet të hapet në mënyrë elektrike nga 

shtëpia.  
 

 
 

 

Pajisjet  
 
Pajisje sinjalizuese 
Sistemet e thirrjeve (citofone)/ pajisjet sinjalizuese akustike 
ndahen në katër tipe: 

a) a) Zile dhe zhurmues/ gumëzhues me ndërprerje 

automatike.  

b) Çekiçi Wagner (1,2) ndërpret për pak kohë kalimin e 

energjisë për tek bobina nxitëse (3) dhe krijon një lëvizje 

lëkundëse. Tek zilja ndodh goditja e guackës/mbështjellës 

së ziles (6) nga gjuhëza (5); Tek ,gumëzhuesi‘, toni krijohet 

nga goditja e ,spirancës‘ (1) mbi bërthamën e hekurit (4). 

Fortësia e tingullit dhe frekuenca e goditjes mund të 

ndryshohen tek vidha e gradimit (2).  

c) b) Zile dhe gumëzhues pa ndërprerje automatike 

Në bobinë (3) rrjedh rrymë alternative, kështu që magneti i 
përhershëm (7) i spirancës tërhiqet dhe shtyhet në mënyrë 
të alternuar.  
c)Zile goditëse, Gong 
Gjatë kalimit të energjisë tërhiqet një kunj (8), që me 
ndëprerjen e rrymës kthehet prapë në vënd. Tek të dy 
lëvizjet, ky kunj godet në një trup tingëllues (9). 
d)Zile elektronike 
Në një qark elektronik krijohen dridhje elektronike që 
bëhen të dëgjueshme në një altoparlant. Pajisjeve 
moderne nuk u nevojitet burim rryme të vazdueshme. 
 
 
Hapësi i derës 
Një elektromagnet (1) liron dorezën që mbyll derën. Për aq 
kohë sa rrjedh rrymë, dera mund të hapet.  
Ka edhe hapës dyersh me një mekanizëm hapës që e 
mban llozin të zhbllokuar deri sa të hapet dera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformatori 
 
Transformatorët e zileve janë transformatorë të veçantë 
sigurie. Ata duhet të jenë të kontrolluar dhe sigurtë ndaj 
qarqeve të shkurtra. Tensioni dalës nuk duhet ta kalojë 12  
V. 
Transformatorëve të zilevenuk u nevojiten elementë 
sigurie as në hyrje të pajisjes as në pjesën dalëse të saj. 
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Përcjellësit 
Izolimi i përcjellësve është më i dobët se tek përcjellësit 
220 V.  
 
Për të dhënë përmasën e telit shërben diametri i tij. Duhet 
të bëhet kujdes për një ndarje absolute me sistemet me 
tension të lartë; Në rast përdorimi të prizave të 
kombinuara duhet të mbahet një distance prej të paktën 
80 mm. 
 
 
 
Çelësi buton 
 
Sistemet sinjalizuese dhe ato për hapjen e dyerve 
komandohen nëpërmjet çelësave buton. Si ndriçim 
orientues mund të përdoren vetëm llampa ndriçimi, për 
arsyetë tensionit të ulët. Rryma e tyre relativisht e lartë 
nuk kalon nëpër bobinën e pajisjeve elektromagnetike.   
Prandaj, nevojiten butona me tre ose kater pika kontakti. 
Tek një ndërtesë, ku banojnë shumë familje, tabela e 
zileve duhet të jetë e ndriçuar. 
 
Qarku 
 
Dy përcjellësit 2L1 dhe 2L2 në dalje të transformatorit 
janë të patogëzuar dhe prandaj mund të ndizen të dy. Për 
aq kohë sa butonat renditen sipas qarkut të paraqitur, 
mund të kursehet një fije kablli nga koridori për tek dera e 
oborrit. Për arsye sistematike, tek qarqet e detajuara 
duhet të aktivizohet gjithmonë i njëjti përcjellës. 
 

 

Përdorimi 
Mbi 
savatim 

Nën 
savatim 

Dhoma 
të 
thata 

Dhoma 
me 
lagështire 

Tokë 
 

Linja 

YV Tub Tub Tub --- --- 

J-FY --- X X --- --- 

YR X X X X --- 

J-Y(St)Y X X X X --- 

A-2Y X X X X X 

 

 

 
Detyra 

•8.1.1 Sistemet e zileve dhe hapjes së dyerve 1 

 
Në një shtëpi me dy familje duhet të instalohet një sistem 
zileje dhe një sistem për hapje dere me butona të 
ndriçuar. Vizatoni një skemë të përgjithshme qarku 
elektrik dhe një skemë të kalimit të rrymës në lidhje 
logjike. 
 
8.1.2 Sistemet e zileve dhe hapjes së dyerve 2 
 
Në një shtëpi për tre familje janë instaluar butona për zile 
tek dera e oborrit, tek dera e shtëpisë dhe tek dyert e 
secilës hyrje. Hapja e derës së oborrit dhe e shtëpisë 
duhet të bëhet nga secila hyrje.  
Vizatoni skemën e kalimit të rrymës në paraqitje të 
detajuar. 
 
8.1.3 Sistemet sinjalizuese dhe të ndriçimit.  
 
Një sistem zileje dhe hapje dere është kombinuar me një 
sistem ndriçimi. Për arsye sigurie, ndriçimi vihet në 
fuksion nëpërmjet një qarku me impuls me një tension 
aktivizimi/ komandimi 8 V. 
Vizatoni skemën e përgjithshme të qarkut elektrik dhe 
skemën e kalimit të rrymës në lidhje logjike. 
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8.2 Sistemet telefonike 
 

 

 
Problemë 
 
Në një klinikë mjekësore duhet të instalohet një sistem 
telefonik që lidh dhomën e vizitës me dhomën e pritjes. 

 
 

 

 
Pajisjet 
 
Mikrofon me karbon  
 
Në momentin kur membrana (1) dridhet nga valët e 
tingujve, kokrrat e karbonit mblidhen bashkë. Prej kësaj 
ndryshon rezistenca dhe bashkë me të edhe fuqia e 
rrymës elektrike. Rryma elektrike alternative gjatë 
komunikimit është e barasvlefshme në frekuencë dhe 
amplitudë me valët e tingujve.  
 
Marrës telefonie 
 
Rryma alternative e zërit rrjedh nëpër bobinën vibruese 
(2) dhe prodhon aty një fushë magnetike alternative (të 
ndryshueshme), ku fusha magnetike e magnetit të 
përhershëm (3) dobësohet ose fuqizohet. Membrana (1) 
tërhiqet dhe shtyhet sipas ritmeve të njëjta dhe prodhon 
përsëri valë tingujsh.  
 
Altoparlanti  
 
Marrësi i telefonisë dhe altoparlanti nuk ndryshojnë në 
mënyrën e ndërtimit, por në fuqinë rezatuese. 
Altoparlanti dhe marrësi i telefonisë mund të përdoren 
edhe si mikrofonë. Nëse valët e tingujve përplasen tek 
membrana, në bobinë lind tension (sipas ligjit të 
induksionit). Rryma altnernative e zërit përputhet në 
frekuencë dhe amplitudë me valët e tingujve.  
 
Qarku kryesor/bazë 
 

Në gjëndje qetësie kalon rryma elektrike e qetësisë    
(rrymë që kalon kur pajisja apo sistemi elektrik është 

joaktiv) Nëse flitet/nxirret zë, rryma alternative e zërit    
mbivendoset.   
 
Sistem folës-dëgjues 
 
Në mënyrë që të dy pjesmarrësit në bisedë të mund të 
dëgjojnë dhe flasin, lidhen bashkë dy njësi të tilla me tre 
përçues gjithsej. 
 
Gjatë përshtatjes së rezistencës së brëndshme, marrësi 
telefonik dhe mikrofoni i secilit receptor mund të takohen 
në seri. Mosvendosja e një linje lidhëse është në dëm të 
fuqisë së zërit. 
Përdorimi i saktë i sistemeve të komunikimit presupozon 
që njëri pjesëmarrës në bisedë të vihet në kontakt 
telefonik me anë të një sinjali. 
Sapo receptori B1 të ngrihet nga pjesëmarrësi 1 i 
bisedës, pjesëmarrësi 2 mund të thirret me anë të 
butonit S1.2. Në momentin që të dy receptorët janë të 
ngritur, nuk mund të bëhet më asnjë thirrje. Kalimi nga 
thirrja tek e folura realizohet me anë të çelësit S1.1. 
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Sistemet e citofonëve në ndërtesat me shumë 
banesa. 
 
Në këtë lloj ndërtesash sistemi i citofonëve të dyerve 
duhet të ndërtohet në mënyrë të tillë që banuesit të mos 
dëgjojnë bisedat e njëri tjetrit.  
Prandaj, çelësi dypolar S1 pas ngritjes së receptorit B1 
mbyll lidhjen e banesës që është përfshirë në komunikim 
duke e veçuar/ izoluar nga banesat e tjera. Në rastet kur 
kemi shumë banesa, është një rële kohe që nuk lejon 
bllokimin për një kohë të gjatë të sistemit citofonik nga një 
folës. 
Një pajisje e përbashkët rrjeti furnizon sistemin citofonik 
me tension të vazhduar dhe sistemin e zileve dhe hapjes 
së dyerve me tension alternativ. 
Tek ndërtesat e mëdha, instalimi thjeshtëzohet ndjeshëm, 
kur sistemi citofonik është i kombinuar me sistemin 
telefonik të shtëpisë dhe anëtarët/folësit mund të 
thirren/telefonohen nga tastiera dhjetëshe.   
 
Sistemet e komunikimit të alternuar 
 
Në dy pozicionet e lidhjes telefonike pajisjet e 
komunikimit të alternuar kanë vetëm një altoparlant që 
shërbën për të folur dhe për të dëgjuar. Në një çelës 
altnernues katërpolar, tek vëndi kryesor i marrjes së zërit 
mund të përzgjidhen tre gjëndjet e ndryshme Marrja e 
zërit- Stakimi- Dëgjimi. Në vëndin e marrjes së zërit 1 
mund të flitet, në vëndin e marrjes së zërit 2 mund të 
dëgjohet; në pozicionin 2 vendoset gjëndja tjetër 
përkatëse. 

 
  

Detyra 
 
•8.2.1 Sistemi folës-dëgjues 
 
Mes zyrës dhe magazinës është instaluar një sistem 
komunikimi me mundësi thirrjeje të ndërsjelltë. 
Vizatoni skemën e kalimit të rrymës në paraqitje të 
detajuar. 
 
 
 
8.2.2 Sistemi citofonik 
 
Një ndërtesë me tre familje ka një sistem citofonik dhe 
hapje dere mes banesave dhe derës së ndërtesës. 
Përveç kësaj, në çdo banesë mund të përdoret zilja nga 
dera e çdo banese. Me anë të çelësit në formë piruni 
mund të bëhet kontakti mes pozicioneve komunikuese.  
Vizatoni skemëne kalimit të rrymës në lidhje logjike. 
 
 
 
8.2.3 Sistem citofonik me alternim 
 
Pozicioni kryesor i marrjes së zërit tek një sistem citofonik 
me alternim është paraqitur në planin e 
pozicioneve/rënditjes. 
Vizatoni gjithë sistemin si skemë që tregon kalimin të 
rrymës në lidhje logjike. 
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8.3 Sistemet e sinjalizimeve në raste rreziqesh 
 
 
 

 

 
Problemë 
 
Salla e kompjuterave të një firme duhet të pajiset me një 
sistem sinjalizimi për raste rreziqesh. Ky sistem lëshon 
alarm në raste zjarri, tymi ose grabitjeje/vjedhjeje. 
 
Sistemet e alarmit duhet të përmbushin këto kushte: 
Furnizim me energji të pavarur nga rrjeti 
Fshehtësinë e pajisjeve 
Masa kundër komandimit të gabuar, përcjellje e sigurtë e 
alarmit 
 

 

 
Qark(qark i mbyllur rryme) sinjalizimi  
Qarqet sinjalizuese punojnë sipas parimit të rrymës së 
qetësisë (qarkut të mbyllur). Në gjendje qetësie kalon një 
rrymë e vogël nëpër një sinjalizuesi tek rëleja K1. Kjo ka 
realizuar një tërheqje, që boria H1 të mos jetë e takuar në 
tension. Në momentin që sinjalizuesi ndërpret qarkun e 
mbyllur (qarkun e rrymës elektrike të qetësisë) psh. 
nëpërmjet hapjes së derës, kantaktin e derës S1, rëleja 
bie (parimi i qarkut të mbyllur ose i dobësimit të rrymës) 
dhe sistemi sinjalizues lëshon alarmin. 
Disa sinjalizues vendosen në një rresht me qarqet e 
sigurisë. 
 
Më të rëndësishmit janë sinjalizuesit e mëposhtëm: 

a) a)Sinjalizuesi buton 

b) b)Sinjalizuesi në rast agresioni 

c) c)Kontaktet hapëse në dritare dhe dyer 

d) d)Kontaktet magnet në dritare dhe dyer 

e) e)Kontaktet kyçëse në llozin e derës, llozin bllokues 

f) f)Kontakti i tërheqjes së fijes në piktura  

g) g)Sistemet e alarmit me kabëll në xhama dhe tapeta 

h) h)Sinjalizuesi i temperaturës me aktivizues bimetalik.  

Linjat e sinjalizimeve/sinjalizuesve 
Disa proçese fizike, psh fotoefekti, përdoren në rast 
rreziqesh vetëm nëse sinjalizuesi është i lidhur në një 
burim ushqimi (zakonisht 12 V deri 30 V). Në linjën e 
sinjalizuesve, sinjalizuesit qëndrojnë paralale me njëri 
tjetrin dhe kanë rrymë elektrike qetësie prej afërsisht 100 
μA. Nëse ata vihen në punë në rast rreziku, rryma ngrihet 

deri në 100 mA (Parimi i fuqizimit të rrymës). Për furnizimi 
me energji elektrike dhe sinjalizimin përdoret një kabell i 
përbashkët me shume përcjellës. 
Si të rëndësishëm mund të merren sinjalizuesit e 
mëposhtëm: 
Sinjalizuesit e lëvizjeve  
a) Fotoelementet   
b) Sinjalizuesit e tingujve të trupave, 
c) Sinjalizuesit e lëvizjeve të valëve infra të kuqe,  
e) Sinjalizuesit e lëvizjeve të ultratingujve,  
f) Sinjalizuesit e ndryshimit të fushës,  
 
Sinjalizuesit e tymit      g) Fotoqelizat, 
                                        h)Sinjalizuesi jonizues 
 
Sinjalizuesit e flakëve    Sinjalizuesi me vale infratëkuqe, 
Sinjalizuesi UV (ultravjollcë) 
 
Sinjalizuesi i gazit        Sinjalizuesi i difuzionit, ndryshimi 
i rezistencës në një gjysëmpërcjellës nëpërmjet gazit që 
hyn.  
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Detyra 

•8.3.1 Sistemi i alarmit 1 

 
Zyra me sistemin e përpunimit të të dhënave të një 
ndërmarrjeje mbrohet nga një sistem sinjalizimi në rast 
thyerjeje/grabitjeje dhe nga një sistem sinjalizimi në raste 
zjarri. 
Qarqet (qarqe te mbyllura rryme) sinjalizues ushqehen nga 
një transformator T1, nga dy zilet H1 dhe H2, nga një bateri 
G1. Me anë të një çelësi Q1 mund të stakohen të dy qarqet 
e rrymës.  
 
Qarku që sinjalizon në rast zjarri është gjithmonë i takuar, 
ndërsa shlajfi (qarku) që sinjalizon në rast grabitjeje/ hyrje 
me forcë takohet vetëm sipas nevojës me çelësin Q2. 
Sinjalizuesit me ndriçim H3 dhe H4 japin gatishmërinë e 
aktivizimit të qarkut sinjalizues. 
 
Pajisjet 
T1 Transformatori 220V/24V 
G1 Bateria 24 V 
F1,F2 Siguresat 
Q1 Qarku kryesor bravë 
Q2 Çelës aktivizimi  
S1, S2,S3 Mikroçelësa në dritare e dyer 
F3, F4 Sinjalizues i vlerave të larta për temperature 
K1,K2 Rële, me nga një hapës dhe mbyllës për secilin 
H1,H2 Zile  
H3,H4 Sinjalizues me ndriçim 
 
Vizatoni planin e kalimit te rrymës së sistemit në paraqitje 
të detajuar. 
 
 
8.3.2 Sistemi i alarmit 2 
Një magazinë mallrash mbrohet nga një sistem i kombinuar 
sinjalizuesish në raste grabitjesh dhe zjarri. Sinjalizuesit 
janë vizatuar në skicë. Si tel sinjalizuesi është vendosur në 
mënyrë homogjene një tel me 8 fije.   
 

pajisje komanduese qëndrore me furnizim    
energjie 

 
ndriçues paralajmërues 220 V 

 
bori 220 V 
 

Vizatoni një skemë të përgjithshme kontaktesh 
të sistemit. Përdorni për çdo tip sinjalizimi një 
qark sinjalizimi apo një linjë sinjalizimi. 
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9.1 Qarqet dixhitale bazë 

 

 
Problemë 
 
Komandimi elektrik i sistemeve teknike moderne po 
zbatohet gjithnjë e më shumë në teknikën dixhitale. Që 
të mund të analizohen këto qarqe, duhet të analizohet 
qarku, funksioni dhe tabelat e vërtetësisë të funksioneve 
bazë. 
 
 

 

 

 
Tek elementët dixhitale të kontaktit (të quajtura ndryshe 
edhe porta logjike), kontaktet mekanike zëvendësohen 
me çelësa të shpejtë elektronikë. Çdo hyrje e portës 
duhet të furnizohet me një rrymë (tension) të 
vazhdueshëm pune, psh 5 V. Skemat e qarqeve logjike 
elektrike përmbajnë vetëm lëvizjen e sinjalit dhe jo lidhjet 
e tensionit të punës.  
 
Teknika dixhitale njeh vetëm dy gjëndje;0 dhe 1: 
 
Sinjali 0  → „Stakuar“,“ska tension“, „Çelësi i hapur“ 
 
 Sinjali 1 → „Takuar“, „me tension“, „Çelësi është i 
mbyllur“ 
 
 
Porta AND (DHE) 
 
Qarku AND është i njëjtë me qarkun seri. 
 
Në tabelën e vërtetësisë jepen sinjalet dalëse për të 
gjitha kombinimet e sinjaleve hyrëse. Kombinimi i hyrjeve 
duhet të shënohet sistematikisht në formën e numrave 
progressive binarë. 
Tabela tregon: kur hyrja A dhe hyrja B kanë sinjal (1), në 
dalje lind sinjali 1.  
 
Në algjebrën Bulit (Bool), lidhja logjike AND paraqitet me 
shenjën  Ʌ .Porta me dy hyrje përshkruhet si më poshtë: 
 

A Ʌ B= Q ( lexo: A dhe B baraz Q) 
 
 
 
 
 
 
Shëmbull 
 
Një konvejer/shirit transportues (kontaktori K1) duhet të 
fillojë të lëvizë, kur përziersi të ketë tejkaluar një numër 
të caktuar rrotullimesh. Për këtë tek daullja përzierse 
montohet një çelës i forcës centrifugale  F1.  
Rezistencat R1 dhe R2 në qarkun dixhital bëjnë që kur 
çelësi është i hapur të sigurojë një sinjal  0 në hyrje të 
portës AND. 
Meqenëse dalja ka fuqi të ulët operuese, nevojitet një 
kontakt përforcues, që vë në lëvizje/takon rëlenë 
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Porta OR (OSE) 
 
Qarku OR ngjason me qarkun paralel me mbyllësa.  
Tabela e vërtetësisë tregon, që në dalje lind një sinjal 1, kur 
hyrja A ose hyrja B ose të dy hyrjet kanë një sinjal 1. 
Lidhja OR mban simbolin V në algjebrën e Bulit (Bool). 
 
Përshkrimi i portës (dy hyrje): 
 
A V B = Q (lexo: A ose B baraz Q) 
 
 
Shëmbull 
Një pompë uji (kontaktori K1) mund të vihet në punë nga 
vënde të ndryshme. 
 
 
Portë OSE ekskluzive (XOR) 
 
Një rast i veçantë i qarkut OR është qarku OR ekskluziv. 
Këtu lind vetëm një sinjal 1 në dalje, kur hyrja A ose hyrja B 
dërgon një sinjal 1. Tek sinjali 1 në A dhe B lind një sinjal 0 
në dalje. 
 
Lidhja ekskluzive OR në algjebrën Bulit (Bool) mban 
shënjën  V  

 
Përshkrimi i portës (dy hyrje): 
 

A V B = Q (lexo: A ekskluzive ose B baraz Q) 

 

 

 
 
Detyra 

•9.1.1 Shirit transporti/konvejer 

 
Një sistem transportimi përbëhet nga katër shirita 
transportues. Shiriti i parë lejohet të vihet në lëvizje, pasi të 
tjerët të jenë vënë në punë. Kjo duhet të realizohet 
nëpërmjet një qarku dixhital me kontakte ndihmëse të 
kontaktorit K2 dhe K4.  

a) a) Krijoni tabelën e vërtetësisë 

b) b) Vizatoni qarkun me elementë kontakti dixhitale. 

 
9.1.2 Ndriçimi i shkallëve të shtëpisë 
 
Ndriçimi i shkallëve të një vile mund të komandohet nga tre 
vënde të ndryshme. 
Tastet S1 dhe S3 ushtrojnë ndikim mbi një portë logjike.  

a) a) Krijoni një tabelë vërtetësie për portën logjike: kjo 

komandon rëlenë e kohës. 

b) b) Skiconi qarkun.  

•9.1.3 Grila 

 
Një grilë dritareje mund të lëvizet poshtë e lart nga një 
mekanizëm elektrik në buton. Nëse vihen në përdorim të dy 
butonat përnjëherë, komandimi bllokohet nëpërmjet një 
porte logjike. Skiconi qarkun. 
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9.2 JO-JOEDHE-JOOSE (NOT-NAND-NOR) 
 

 
 

 
Problemë 
 
Shpesh sinjalet duhet të invertohen (mohohen, kthehen) 
psh. për të krijuar një hapës. 
Duhet të analizohen porta që kanë cilësi invertuese. 
 
 
 
 
 
 

 

Portat NOT (JO) 
 
Për të invertuar sinjalet, përdoren portat NOT. Për të 
shënuar invertimin, tek pika përkatëse lidhëse vizatohet një 
rreth. Porta NOT i ngjan një hapësi.  
 
Për të invertuar hyrjet në porta, në këto hyrje lidhen porta 
NOT. 
 

Portat AND:  ̅   ̅=   

 
Për shënimin e invertimit shkronja përkatëse pajiset mban 
një vizë lart psh.  (lexo: A nuk) 
Një sinjal 1 në daljen Q1 arrihet vetëm nëse të gjithë hyrjet 
(A dhe B) kanë sinjal 0.  
 
 
 
 
 

Porta OR: ̅   ̅ =   

 

Sinjali 0 në daljen   , arrihet vetëm nëse hyrjet (A dhe B) 

kanë sinjal 1. 
 
 
 
 
 
Porta NAND (JO-EDHE) 
 
Një portë NAND është një portë AND me dalje të invertuar.  
 

     ̅ 
 
Krahasimi në tabelën e vërtetësisë tregon, se rezultati i 
portës NAND është i njëjtë me qarkun OR me hyrje të 
invertuara. 
 

      
 ̅   ̅    

 
1. Ligji i invertimit sipas “de Morgan” 

 

     ̅   ̅ 
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Porta NOR (JO-OSE)) 
 
Ky qark arrihet nëpërmjet invertimit të daljes së portës OR. 
 

      

 
 
Nga krahasimi tabelës së vërtetësisë del, se rezultati është 
identik me shkallën/ nivelin AND me hyrje të invertuara. 

       

       

 
2. Ligji i invertimit sipas “de Morgan” 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Detyra 
 

•9.2.1 Porta NAND (JOEDHE) 

 
Në praktikë, për arsye ekonomike, prodhohen vetëm porta 
NAND dhe NOR. 

a) Krijoni tabela për pesë qarqet e përbëra nga porta NAND. 

b) Cili qark bazë realizohet për secilin? 

 

 
 
•9.2.2 Porta NOR (JOOSE) 

 
Pesë qarqet përbëhen vetëm nga porta NOR. 

a) Krijoni tabela për qarqet. 

b) Cili qark bazë realizohet për secilin? 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.3 Portat ekuivalente 
 
Një portë XOR me dalje të invertuara quhet portë 
ekuivalente. 
Krijoni një tabelë vërtetësie për këtë port dhe shpjegoni 
emërtimin “Ekuivalencë” 
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9.3 Shëmbuj të qarqeve dixhitale 

 

 
Problemë  
 
Në praktikë detyrat zgjidhen gjithnjë e më shumë nëpërmjet 
përdorimit të qarqeve logjike. Për një detyrë të dhënë duhet 
të krijohen qarqe logjike sipas funksionit.  
 
 
 
 
 

 

Flip Flop RS (bistabil) 
 
Nëse në hyrjen B të portës NOR jepet sinjali 1, në daljen Q* 
lind një sinjal 0, në daljen Q lind një sinjal 1. Nga kthimi i 
këtyre sinjaleve tek hyrjet, gjëndja e tyre (e sinjaleve) 
mbetet e ruajtur. 
Nëpërmjet një sinjali 1 në hyrjen A, dalja Q vendoset/ 
kthehet përsëri në 0 dhe Q* bëhet 1. 
 
Nuk lejohet (është jologjik) kombinimi i hyrjeve, që mund të 
shkaktojnë një sinjal të njëjtë tek të dy portat. 
 
 
 
 
 
 
Krahasimi 
 
Gjëndja e dy sinjaleve A dhe B mund të krahasohet. 
 

B A X Y Z 

0 0 0 1 0 

0 1 1 0 0 

1 0 0 0 1 

1 1 0 1 0 

 
 
 
Koduesi 
 

Për kodimin e sinjalve dhjetore 0 deri 7 (8=2³ shifra) 

nevojiten tre porta. 
Në fillim krijohet tabela e vërtetësisë. Nga kolonat e kësaj 

tabele merren ekuacionet e daljeve,     ,     ,     të qarkut 

kodues. Hyrjet, që në daljet përkatëse japin një 1, lidhen me 
OR. 

 

Sh. 
dhjetore 

     

 

     

 

     

0 0 0 0 

1 0 0 1 

2 0 1 0 

3 0 1 1 

4 1 0 0 

5 1 0 1 

6 1 1 0 

7 1 1 1 
 

 
 

75310
AAAAQ   

 

76321
AAAAQ   

 

76542
AAAAQ   
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Kyçja 
 
Në një poçeri janë instaluar tre furra elektrike (16 kW, 12 
kW, 8 kW). Vlera 25 kW nuk duhet të tejkalohet në asnjë 
mënyrë.  
Qarku logjik dërgon sinjale kyçëse për mbylljen/kyçjen e 
furrës. 
 

C B A    

 

   
 

   
 

0 0 0    

0 0 1    

0 1 0 1   

0 1 1 1   

1 0 0  1  

1 0 1  1  

1 1 0    

1 1 1    

  
A, B, C= sinjalet hyrëse 
 
  ,    ,  ,= sinjalet bllokues 

   = (      )   (       ) 

   =(      )   (      ) 

 

Kjo gjëndje mund të shfaqet vetëm në raste 

gabimesh/defektesh. 

 
 
Mënyra e veprimit 
Të gjithë sinjalet hyrëse, që krijojnë në daljen përkatëse 
një 1, lidhen me AND (lidhje/ bashkim rreshtash).  
Lidhja e të gjithë rreshtave të një daljeje me OR (OSE) 
(lidhja/bashkimi i kolonave) sjell formën normale OR të 
qarkut. 
Me ndihmën e algjebrës së Bulit (Bool), mund te behen 
thjeshtezime.  
 
 

 

 
 
 
 

Detyra 

•9.3.1 Komandimi i ventilatorit 

 
a) Me anë të Flip Flop RS (bistabil) duhet të stakohet një 
ventilator 
b) Me anë të një porte logjike duhet të arrihet, stakimi dhe 
gjëndja jologjike në shkallën Flip Flop RS (bistabil) të mos 
shfaqet. 

 
•9.3.2 Koduesi binar 

 
a) Me një indikator 7 segmetësh duhet të tregohen/ 
paraqiten sinjalet dhjetore nga 0 deri tek 9. 
Krijoni një qark logjik për vënien në funksion të segmentit a 
dhe g. 
b)Krijoni qarkun për segmentin e, kur numrat nga 0 deri tek 
9 jepen në formën e koduar binare. 
 
 
 
9.3.3 Sinjalet paralajmëruese 
 
Tek qarku i kyçjes për tre furrat duhet të lëshohet një sinjal 

alarmi sipas tabelës së vërtetësisë, kur një gabim i sistemit 

të ketë tejkaluar fuqinë e lejuar. 

a)Krijoni një qark logjik me tre porta. 
b)Thjeshtoni qarkun në një portë me dy hyrje. 
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10.1 Punë me diagrama 

 

 
Problemë 
 
Elementët elektrikë kanë zakonisht diagramë jolineare. 
Paraqitja në vizatim e ndërlidhjeve elektrike është 
shumë më e thjeshtë se paraqitja e përllogaritjeve me 
shifra.  
Varësia e rrymës nga tensioni, shkurt I=f(U), duhet të 
paraqitet me diagramë dhe të analizohet.  
 
 
 

 

 
Drejtëza që paraqet rezistencën 
 
Me anë të ligjit të Ohm-it paraqiten në formë tabelare 
vlerat e tensioneve dhe rrymave për rezistencën R. 
Nëse këto vlera hidhen në diagramë, përfitojmë një 
drejtëz, drejtëzën e rezistencës. Rezistenca është 
konstante; ajo është parameter

 
dhe shënohet tek 

drejtëza. 
Një drejtëz përcaktohet nga dy pika. Meqenëse të gjitha 
drejtëzat e rezistencës kalojnë nëpër pikën 0 (pika e 
origjinës) mjafton të përllogaritet vetëm njëra pike e 
drejtëzës.  
Kjo pikë, për arsye saktësie, duhet të merret 
mundësisht larg nga pika 0 (origjina) e koordinatave. 
 
Gradienti i drejtëzës së rezistencës përkon me vlerën 
përcjellëse (përcjellshmërinë).  
 

              
 

 
   

 

 
 

 
Sa më e pjerrët drejtëza, aq më e madhe 
përcjellshmëria dhe aq më e vogël rezistenca. 
 
 
Hiperbola e fuqisë 
 
 
Për një fuqi të dhënë hetohen/gjinden çiftet përkatëse të 
vlerave (tension/rrymë) me anë të formulës së fuqisë. 
Nëse vlerat i hedhim në diagramë, përftojmë një 
hiperbolë, hiperbolën e fuqisë. Vetëm fuqia P është 
parametër. 
Për fuqi të ndryshme, hiperbolat qëndrojnë mbi njëra 
tjetrën si shtresa qepe. Sa më e lartë fuqia, aq më larg 
është hiperbola nga origjina e kooardinatave. 
 
 
Pika prerëse e diagramës të një elementi elektrik me 
hiperbolën e fuqisë për humbjen maksimale të fuqisë 

     të pjesës përbërëse jep vlerën kufi (vlerat 

maksimale) të tensionit dhe rrymës së pjesës 
përbërëse. Nëse këto vlera tejkalohen, ndodhemi në 
„zonën e ndaluar“, dmth. pjesa bëhet më e nxehtë sesa 
duhet. 
Sipërfaqja e punës së elementit qëndron poshtë vlerës 
kufi. 
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Rezistenca diferenciale 
 
Diagrama e rrymës dhe tensionit të rezistencës omike 
është konstante. Tek elementët elektronikë, rezistenca 
varet nga pika e zgjedhur e punës A. Mes rezesistencës 

statike    (Rezistenca e rrymës së vazhduar në pikën e 

punës A) dhe rezistencës diferenciale   (rezistenca 

dinamike ose rezistenca e rrymës së ndryshumeshme) 
duhet të bëhet dallim.  
Për një pikë të caktuar të punës A dhe  tension pune të 

dhënë    rrjedh një rrymë e vazhduar   .Rezistenca 

statike         ⁄ paraqitet nëpërmjet një drejtëze që 

kalon nga origjina.  
Nëse zhvendosim pikën e punës, kjo zhvendosje ndodh 
edhe tek diagrama e elementit. 
Për zhvendosje të vogla, diagrama mund të zëvendësohet 
nga një tangente në pikën e punës. Nëse në këtë tangente 
heqim (vizatojmë) trekëndëshin e gradientit, mund të 

hetojmë rezistencën diferenciale         ⁄ . Ajo shfaqet 

tek çdo ndryshim i rrympës apo tensionit tek pika e punës. 
Për arsye preçizioni, trekëndëshi i gradientit duhet të 
vizatohet sa më i madh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   

Rezistenca statike              

A

A

A

I

U
R    

 

Rezistenca diferenciale      

I

U
r

A




  

Detyra   
 

•10.1.1 Diagrama  

 
Në një rezistencë VDR

1
 u matën vlerat e paraqitura tek kjo 

tabelë; 
a) Vizatoni diagramën me vlerat: 2V/cm; 1mA/cm. 
b) Nxirrni nga diagrama rrymën për nje tension prej 15 V 
(Pika e punës A1) dhe për një tension prej 23 V (A2). 
c)Tek cili tension rrjedh një rrymë prej 5 mA (A3)? 
d) Përcaktoni rezistencën statike dhe rezistencën 
diferenciale për tre pikat e punës. 
 
10.1. 2   Fuqia  
 
Në një diodë me rendiment maksimal (kufi) Ptot= 400 mW 
u matën vlerat e paraqitur në tabelë.  
a) Vizatoni diagramën me vlerat: 0,05V/cm; 50mA/cm. 
b) Vizatoni hiperbolën e fuqisë kufi (maksimale) në 
diagramë.  
c) Cilën pikë të punës marrim, nëse rezistenca operon 
fuqinë maksimale të lejueshme?  
d) Caktoni rezistencën diferenciale tek fuqia kufi. 

 
 
 
 
 

U në V 0 14 16 18 20 22 24 

I në mA 0 0,3 0,8 1,7 3,4 6.3 11,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U në V 0 0,5 0,6 0,65 0,68 0,7 0,72 0,76 

I në mA 0 1 5 10 50 100 240 550 
 

 
 
 
 
  

                                            
1
Varistor 



46 
 

10.2 Drejtëza e punës, Pika e punës 

 

 

Problemë 
 
Humbja e fuqisë së  një fotorezistence duhet të 
kufizohet në atë mënyrë që gjatë lidhjes me tensionin 

  dhe me një ndriçim të çfarëdoshëm, të mos kalohet 

asnjëherë fuqia kufi/maksimale.   
 
  

 

 
Fotorezistenca mund të mbrohet nga rezistenca 
kufizuese. Dimensionimi i saktë bëhet me anë të një 
diagrame. 
 
Përcaktimi i pikës së punës 
 
Rezistenca lineare 

Nëse një element    operon me një rezistencë 

kufizuese  , përftohen dy drejtëza rezistence. Origjina 

e drejtëzës së ngarkesës ndodhet në pikën 0 të 
diagramës, origjina e drejtëzës së rezistencë kufizuese 

(me te kuqe) ndodhet tek pika    (tensioni operues). 

Drejtëza e dytë mund të përfytyrohet në një diagramë të 

pasqyruar, pika 0 e të cilës ndodhet tek    e 

diagramës së parë. 
Pikëprerja e dy diagramave jep pikën e punës.   
 
Rezistenca jolineare e ngarkesës.  
Një Diodë Z ka diagramën e vizatuar. Ajo duhet të 

vendoset në tensionin   , pa tejkaluar fuqinë 
maksimale të  lejuar.Rezistenca kufizuese më e vogël e 
mundshme del nga drejtëzat që bashkohen duke dhënë 

pikën prerëse A me   . Vlera e rezistencës kufizuese 
mund të hetohet nga trekëndëshi i gradientit të 
drejtëzës së rezistencës.  
 

   
  

  
 

 
Ndryshimet e tensionit operues. 
 

Nëse tensioni operues    ulet /zvogëlohet, drejtëza Rv 

zhvendoset në mënyrë paralele drejt origjinës.  
 
 
 
 
 
 
 
Ndryshimet e pararezistencës 
 
Nëse vlera Rv rritet, ngritja e drejtëzave duhet të 
zvogëlohet në mënyrë respektive, dhe kështu përftohet 
pika e punës A2. 
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Përcaktimi i rezistencës kufizuese 
 
Një fotorezistencë e ndryshon vlerën e saj të rezistencës 
në varësi të ndriçimit. Në këtë rast përftojmë një diagramë 
me një tufë drejtëzash rezistence, në varësi të shkallës së 
ndriçimit.Për të mos rezikuar fotorezistencën, nuk duhet të 
tejkalohet fuqia maksimale për asnjë vlerë të ndriçimit. 

Nëse nga pika    tensioni operues vizatohet një tangente 

në hiporbolën e fuqisë      të fotorezistences, përftohet 
drejtëza e rezistencës së rezistencës kufizuese  Rv që 
kërkojmë; në ,,zonën e ndaluar“ të hiperbolës nuk ndodhet 
asnjë pikë pune (pikëprerje e    me drejtëzën e 
rezistencës). 

Tek pika e punës    (shkalla e ndriçimit    ) shfaqet fuqia 

maksimale tek fotorezistenca. 

Vlera e    mund të hetohet nga trekëndëshi i gradientit. 

 
Shëmbull 
 
Në një fotorezistencë u matën vlerat e mëposhtme: 
 

E në Ix 100 500 1000 

R në kΩ 10 2 0,8 

 
 
Ajo ka një fuqi humbjeje maksimale të lejuar prej  
P tot= 100mW dhe duhet të lidhet në një tension operues 
24 V.  
Sa e madhe është rezistenca e nevojshme? 
 
Zgjidhja: 
Rv përcaktohet nga trekëndëshi i gradientit të drejtëzës së 
rezistencës 

   
 

 
 

   

      
               

 
 
 
 

 
 
 

 
1. Vizato Ptot 
2. Vendos UB 
3. Niq tangenten 
4. Përcakto RV nga trekëndëshi I gradienhit 

 
Detyra 
 
10.2.1 Dioda Z 
Për një diodë Z ZX 12 fuqia maksimale e lejuar është 

    =10W. Ajo ndodhet në një rradhë me rezistencë 

kufizuese Rv=10Ω 

a)Sa i lartë është tensioni Z dhe rryma Z për   =16V? 

b)Sa i lartë lejohet të jetë tensioni operues maksimal   m i 

qarkut?  
 
 

 
 
 
•10.2.2 Sensori i temperaturës 

Një sensor temperature ka karakteristikat e paraqitura në 
anë. Fuqia 0,5 W nuk lejohet të tejkalohet; prandaj merret 
një rezistencë kufizuese prej 12 Ω.  
a) Sa i lartë lejohet të jetë tensioni operues maksimal. 
b)Sa i lartë është tensioni operues maksimal i lejuar, kur 
rezistenca kufizuese ka një tolerancë prej ±20%?  
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10.3 Përcjellësit e nxehtë 

 

 
Problemë  
 

Në elektronikë realizohen detyra të ndryshme matëse 
dhe rregulluese me ndihmën e rezistencave që varen 
nga temperatura. Vlera e rezistencës dhe temperatura 
krijojnë marrëdhënie jolineare (të zhdrejtë). Kjo varësi 
nuk mund të llogaritet lehtë me shifra; prandaj ajo duhet 
të paraqitet me grafik. 

 

 

 
Simbolet e kontakteve 

 
Ndryshueshmëria evidentohet nga një vijë e pjerrët në 
simbolin e rezistencës. Në raportet jolineare, vija e 
pjerrët zgjerohet nga një „flamur“. Kemi raporte jolineare, 

kur diagrama e rezistencës R=f (  ) nuk jep drejtëz. 

Nëpërmjet një shigjete të dyfishtë jepen dy drejtimet e 
kundërta të ndryshimit. 
 
Diagrama 
 

Duhet të bëhet ndryshimi mes diagramës R=f ( ) dhe 

diagramës I=f (U) 
 
Diagrama R=f (     tregon që rezistenca e përçuesit të 
nxehtësisë (NTC*) me temperaturë në rritje, ulet. Shpesh 
në boshtin e rezistencës shënohet shkalla logaritmike, 
për të pasqyruar një fushë të gjërë rezistence. 
Diagrama  I=f(U)tregon, që me tejkalimin e një tensioni   
të caktuar operues, rryma rritet vazhdimisht nga 
nxehtësia. Elementi mund të shkatërrohet. Prandaj 
rezistenca NTC

2
 duhet të lidhet vetëm me rezistencat 

kufizuese. Shpesh këto dy diagrama ndahen në të 
boshte në mënyrë logaritmike (shkalla logaritmike e 
dyfishtë)   
 
 
Tipet e funksionimit 
 
Tek të gjitha rezistencat e varura nga temperatura duhet 
të bëhet dallimi mes ngrohjes nga jashtë (të huaj) dhe 
ngrohjes së brëndshme (që buron nga brënda). Tek 
ngrohja e jashtme vlera e rezistencës ndikohet nga 
temperatura e ambjentit, ngrohja e brëndshme është e 
papërfillshme. Rezistencat që ngrohen nga jashtë 
përdoren për matje dhe rregullime të temperaturave. 
Nëse pika P në diagramë tejkalohet, atëherë reagimin e 
rezistencës e përcakton ngrohja e brëndshme, dmth. atë 
e ngroh rryma që rrjedh nëpër rezistencë. 
Nëse rezistenca NTC së bashku me rezistencën  
  veprojnë me tensionin operues UB1, përftohet pika e 

punës   , e cila ndodhet në zonën e ngrohjes së 

jashtme. Kjo zonë është e përshtatshme psh. për matjen 
e temperaturës. 
Nëse tensioni ngrihet deri tek UB2 ërftohet pika e 

punës  , e cila është e përshtatshme psh për kufizimin 

e tensionit për ndezjen e një llampe ndriçimi. 
 

                                            
2
 NTC: Koefiçient negativ i temperaturës 
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Përdorimet 
 
 
Me një sensor NTC matet temperatura.Sa më e lartë 
temperatura, aq më e madhe është rryma elektrike në 
mjetin matës. 
Nëse shkalla është në ºC, kemi të bëjmë me një 
termometër të thjeshtë.  
 
 
 
 
 
 
Në praktikë, sensori NTC lidhet në një qark urë. Prej kësaj 
saktësia e matjes është e pavarur nga tensioni operues 
dhe ndjeshmëria rritet. 
Shkalla e instrumentit urë është në ºC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nëse në një bredh, njëra nga llampat e vargut digjet, 
llampat e tjera të vargut nuk duhet të digjen. Rezistenca 
NTC  paralele e ndezur merr nga llampa qe digjet 
tensionin e saj, ngrohet më shumë, dhe sjell kalimin e e 
tensionit nominal, duke ruajtur vlerën e tensionit mes dy 
pikave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Detyra  
 
10.3.1 Qarqe elektrike me gradim kohe  
Shpjegoni funksionin e dy qarqeve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3.2 Qarku elektrik i llampave 
Analizoni reagimin e llampave ndriçuese kur qarku lidhet 
në tension. 
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10.4 Përcjellësit e ftohtë 

 

 
Problemë 
 
Diodat ndriçuese (LED) te një kontrolluesi tensioni  
duhet te tregojne brenda nje fushe te gjere tensioni, pa 
u dëmtuar. 
 
 

 

 

 
Diagrama 
 
Një rezistencë PTC

3
 në gjëndje të ftohtë ka vlerë 

shumë të vogël rezistence. Nëse kalohet një 

temperaturë e caktuar    (temperatura referuese), 

ndodh një rritje e theksuar e rezistencës.  
Diagramat shënohen me shkallë të ndara logaritmikisht, 
në mënyrë që të përfshijë një fushë sa më të madhe.  

 
Nëse pika P e diagramës së rrymës dhe tensionit 
tejkalohet, vlera e rezistencës rritet aq shume nga 
nxehtësia e brëndshme sa pavarësisht tensionit të lartë 
rryma zvogëlohet. Fusha e ngrohjes së brëndshme 
shfrytëzohet për zgjidhjen e detyrave komanduese dhe 
rregullatore. 
 
 
 
 
 
 
 
Përdorimet  

 
Vonesa në tërheqje 

 
Me anë të rezistencave që varen nga temperatura 
mund të arrihen edhe vonesa kohore. Vonesa kohore 
varet nga koha e ngrohjes së rezistenës.  
Nëse mbyllet çelësi S1, kontaktorK1 fillimisht nuk 
tërheq, meqenëse rezistenca është e ftohtë.. Nëse R2 
ngrohet nga nxehtësia e brëndshme, ajo merr vlerë të 
lartë omike dhe tensioni në K1 rritet; K1 tërheq 
kontaktet. Pra, R2 vonon tërheqjen e K1.  

 
 
 
 
Vonesa në rënie  

 
Nëse mbyllësi S2 hapet, K2 tërhiqet fillimisht nëpërmjet 
mbyllësit, meqenëse R2 është i ftohtë. Nga ngrohja e 
R2, rryma bie ndjeshëm; K2 bie. Në këtë rast kemi të 
bëjmë me një vonesë në rënie. 

 
 

                                            
3
PTC=Koefiçenti pozitiv i temperaturës 
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Për mbajtjen nën kontroll të nivelit të lëngjeve, në një enë 
vendoset një sensor me një rezistencë PTC. Rezistenca 
ngrohet nga rryma operuese dhe prandaj është me vlerë 
të lartë omike, rëleja është në gjëndje qetësie. 
Kur niveli i lëngut në enë arrrin sensorin, vlera e 
rezistencës ulet nga ndikimi ftohës i lëngut. Rëleja K1 
tërheq. 
Në kontaktet e rëlesë mund të lidhet një tregues 
mbushjeje ose një mekanizëm paralajmërues.  
Për fuqi të vogla, mbrojtjen nga qarku i shkurtër e bën një 
rezistencë PTC që ndodhet në seri me rezistencën e 
ngarkesës . 
Në rast qarku të shkurtër në rezistencën e ngarkesës, 

rezistenca e saj bie në vlerën   . Drejtëza e punës bëhet 

me pak e pjerrët dhe pika e punës zhvendoset nga    në 

  . Gjatë dimensionimit respektiv të rezistencës PTC, 
rryma e qarkut të shkurtër është më e vogël se rryma e 
ngarkesës. 
 

 

 
Detyra 
 
10.4.1 Qarku urë 
 
Gjatë takimit të një drejtuesi urë (kthen rrymën alternative 
në rrymë të vazhdueshme), kondensatori ngarkues që 
është akoma bosh, merr shumë rrymë, gjë që e dëmton 
drejtuesin. Qarku duhet të kufizojë këtë rrymë ngarkuese. 
Shpjegoni qarkun. 
 
 
 
 
 
10.4.2 Ndihmues startimi i motorit 
 
Gjatë startimit të një motori me qark të shkurtër e rrymë 
alternative duhet të takohet një mbështjellë ndihmëse. Ai 
duhet të stakohet pas procesit startues nëpërmjet një 
rezistence PTC. 
Vizatoni skemën e kalimit të rrymës në lidhje logjike. 
 

•10.4.3 Mbrojtje e plotë e motorit 

 
Në çdo tre mbështjellje të një motori 3-fazor ndodhet një 
rezistencë PTC.  Nëse mbështjellja arrin një temperaturë 
të palejuar, mbrojta K1 duhet të ndalë motorin. 
Vizatoni planin e kalimit të rrymës në një lidhje logjike. 
 

•10.4.4 Treguesi i nivelit të ujit  

 
Niveli i ujit në enën e ujit të një makine kampingu duhet të 
mbahet nën kontroll me tre sinjale ndriçues. Këta duhet të 
sinjalizojnë gjëndjet ,,plot“, „gjysëmbosh“ dhe ,,1/4 plot“. 
Zgjidheni këtë detyrë me tre sensorë PTC.  
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10.5 VDR · LDR· DMS · MDR 

  

                                            
4
 VDR: Voltage dependent resistor = resistor i varur nga voltazhi 

5
 Light dependent resistor = resistor i varur nga drita 

 
 

 
Problemë  
 
Përveç rezistencës që varet nga temperatura ka 
edhe rezistenca të tjera të ndryshueshme, që 
përdoren në qarqet moderne. Reagimi i tyre nuk 
mund të përllogaritet lehte dhe prandaj duhet të 
paraqitet në mënyrë grafike. 

 
  

 

 
Rezistenca që varet nga tensioni 
 
Diagrama  
Një rezistencë që varet nga tensioni (VDR

4
), me 

rritjen e tensionit arrin vlerë të ulët omike. 

 
Përdorimet  
Mbrojtja nga tensioni i lartë induktiv gjatë stakimit të 
induktiviteteve: 
a) tensioni i induksionit në bobinë 
b) shuarja e harkut të dritës tek kontaktet 
c) mbrojtja i pjesëve elektronike nga tensioni i tepërt 

 
Zgjerimi kufirit të shkallës së matjes 
a) Nëse te voltmetri takohet në seri njëv VDR kufiri i 
shkallës së matjes zgjerohet .Tek tensionet e ulëta, 
VDR ka vlerë të lartë omike. 
b) Nëse VDR lidhet në mënyrë paralele me aparatin 
matës, rezistenca e tij është e papërfillshme për 
tensione të ulëta. Nëse tensioni rritet, VDR merr vlerë 
të ulët omike dhe sjell tek rezistenca kufizuese një 
rënie të madhe tensioni.  

 
 
 
 
 
 
Fotorezistenca 
Diagrama  
Sa më shume të ndriçohet rezistenca që varet nga 
drita (LDR

5
), aq më shumë ulet vlera e saj. 

Ndryshueshmëria e LDR paraqitet  në simbolin e 
çelësit nëpërmjet një shigjete të pjerrët, që tregon 
drejtimin e rënies së dritës. 

 
Përdorimi 
Nëse rrjezja e dritës ndryshon drejtim nga E1 në R1 
si pasojë e prerje së rrezes nga një objekt, 
lexuesi/numratori merr impuls numërimi.   
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Matës tendosjeje 
 
Diagrama 
Matësit e tendosjes (DMS

6
) përbëhen nga një fletë 

plastike, në të cilën vendosen tela rezistence në formë 
linjash gjarpëruese.  
Kur fleta tërhiqet, teli tendoset dhe vlera e tij e 
rezistencës rritet.  
 
 
Përdorimet 
Nëse mbi një fole vendosen dy DMS vertikalisht me njëra 
tjetrën, mund të matet tendosja në drejtim vertikal dhe 
horizontal. Për rritjen e ndjeshmërisë në fletë merren 
katër DMS (dy për drejtimin vertikal dhe dy për atë 
horizontal), që përdoren në qarkun urë. 
Me DMSmund të maten tendosjet e mjeteve të 
transportit, urave, çisternave, fleta e turbinës etj. 
 
 
Rezistencat që varen nga fushat magnetike 
 
Diagrama 
Pllaka e fushës (MDR

7
) e rrit rezistencën e saj, kur fusha 

magnetike rrethuese (induksioni B) bëhet më e fortë. 
 
Përdorimi 
Pllaka e fushës shërben për matjen e fushave magnetike 
dhe për vënien në punë dhe rregullimin, psh. për çelësin 
fundor S1 pa prekje. 
 
 
 
 
 

 

Detyra 
 

•10.5.1 Ndryshimet në shkallë 

Një matës tensioni (voltmetër) me një fushë matëse prej 
30 V ka një rezistencë të brëndshme prej 1,5 kΩ. Në një 
seri me të është lidhur edhe një VDR, tensioni i  të cilës 
mund të llogaritet sipas formulës 

        
a) Përpiloni një tabelë vlerash për VRD dhe vizatoni 
diagramën I=f (U). 
b) Vizatoni drejtëzat e punës së matësit të tensionit 
(voltmetrit) -rezistencës së brëndshme për tensionin 
operues U=30 V, 40 V,... 80 V në diagramë. 
c) Nxirrni nga fusha e diagramës me ndihmën e pikave të 

punës tensionin U dhe   dhe hidhni vlerat në tabelë. 
d) Vizatoni vazhdimin e shkallës së re për një shkallë 90º 
me 30 ndarje. 
 
 
10.5.2 Matja e numrit të rrotullimeve 
Numri i rrotullimeve të një motori duhet të matet pa qenë 
nevoja për prekje. Për këtë montohet në motor një disk 
me 20 virma.  

                                            
6
Dehnmessstreifen = mates tendosjeje 

7
Magnetic dependent resistor = resistor i varur nga magnetizmi 
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10.6 Dioda 

 

 
Problemë 
 
Një akumulator me një tension nominal 6 V dhe një 
akumulator 12 V duhet të ngarkohen bashkë nga rrjeti. 
Shkarkimi i secilit akumulator duhet të ndodhë në 
mënyrë të pavarur nga tjetri. 
 
 

 

 
Një diodë funksionon si një ventil; ajo lejon kalimin e 
rrymës nga anoda tek katoda, por jo anasjelltas. 
 
 
 
 
Diagrama 
 
Në zonën e punës, pas arritjes së tensionit prag, kurba 
ngrihet me lart, dmth. rezistenca e brëndshme e diodës 
zvogëlohet. Tensioni prag është tek diodat e siliciumit 
0,7 V, tek dioda e germaniumit rreth 0,3 V. Në zonën e 
bllokimit rrjedh vetëm pak rrymë bllokuese. Nëse 
tensioni i punës tejkalohet, rryma e kundërt rritet; dioda 
rrezikohet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Përdorimet 
 
Ngarkimi i baterisë  
Diodat V1 dhe V2 lejojnë kalimin e rrymës se 
ngarkesës në drejtimin e duhur.  
Rezistencat R1 dhe R2 kufizojnë rrymat e ngarkesës. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mbivendosje sinjalesh 
 
Përmes një teli me dy fije duhet të vihen në punë rëletë 
K1 dhe K2 në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra. 
Nëse vihet në funksion S1, tek përcjellësit arrijnë vetëm 
gjysëmvalët pozitive dhe K1 tërheq. Kondensatori 
mbron dioden. Sipas kësaj, pas vënies në punë të S2, 
rëleja K2 tërheq gjysëmvalët negative. 
Me vënien në punë të dy butonave, tërheqin të dy 
rëlete. 
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Përcjellës  vlerash të larta  
Dioda me tensionin më të lartë bëhet e depërtueshme. Ky 
tension ndodhet në dalje dhe në katodat e diodës tjetër. 
Meqenëse prej kësaj, tensioni në katodën e tyre është më 
pozitiv se në anodë, ato bllokohen. 
Përçuesi i vlerave të larta paraqet qarkun kryesor të një 
portë logjike OR (OSE).  
 
 
 
Dioda ndriçuese 
 
Diodat ndriçuese (LED

8
) nuk e përballojnë tensionin e lartë 

në drejtim të bllokimt. Prandaj lidhet një diodë  paralel, por 
në kah të kundërt .Gjatë gjysmëvalës së kundërt në LED 
V2 kemi vetëm tensionin prag të diodës V1. Rezistenca 
shërben për kufizimin e rrymës. 
Ky qark mund të shërbejë edhe si mbrojtës ndaj tensionit 
të kundërt tek rryma e vazhduar. Në vënd të diodës V1 
mund të përdoret edhe një LED i dytë. 
 
Diodë mbrojtëse 
 
Dioda shkarkuese gjatë punës së rëlesë është e bllokuar. 
Nëse tensioni veprues ndërpritet, rryma e rëlesë rrjedh 
nëpër diodë deri sa energjia magnetike të shndërrohet në 
nxehtësi. Lind vetëm një mbitension i vogël gjatë stakimit 
të rëlesë. 
 
 
 
 
 

 

Detyra 
 
10.6.1Drejtuesi mbrojtës për dëgjimin 
 
Në receptorin e një aparati telefonik montohet  
një drejtues për mbrojtjen e dëgjimit. 
Shpjegoni mënyrën e tij të funksionimit. 
 
10.6.2 Përçues i vlerave më të ulëta. 
 
Qarku përçon tensionin më të ulët hyrës për tek dalja. 
a) Shpjegoni funksionin e qarkut 

  = + 10 V;   =+5 V;   = +15 V 
b) Tregoni me anë të një tabele, që bëhet fjalë për një 
portë AND (DHE).  
 

 
 
•10.6.3 Automati i kafesë 

 
Në një automat kafeje ndodhen katër butona një polësh 
për katër kombinimet e përzgjedhjes. 
Vizatoni skemën e kalimit të rrymës në paraqitje të 
detajuar. 
Përdorni diodat për ndarjen e kalimit të sinjaleve. 
 

 
 

                                            
8
 Light emitting diode  (LED) 
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10.7 Pllaka të stampuara 

 

 
 

Problemë  
Një qark me gradim kohe me një rële duhet të 
montohet mbi një pllakë qarku të stampuar, në mënyrë 
të tillë që të zërë sa më pak vënd. 
 
 
 

 

 

Qarku 
 
Në fillim duhet të projektohet qarku. Këtu është e 
nevojshme, që elementët apo kontaktet e qarkut që 
ndodhen jashtë pllakës me qark të stampuar të 
cilësohen. 
 
 
 
 
Qarku i stampuar 
 
Skicë  
Skica bëhet më mirë mbi një fletë katrore në shkallën 
1:1, ku përmasat e katrorëve për pllakën me qark të 
stampuar janë 2,54 mm (1/10 inç) 
Elementët rënditen në atë mënyrë që të kemi lidhje sa 
më të shkurtra dhe pa kryqëzime. Në këtë rast 
përdorim mbi fletë simbole të stampuara.  
Këto ngjiten mbi fletë, dhe mund të zhvendosen sipas 
nevojës. 
Pas kësaj skicohen lidhjet sipas skemës së qarkut. 
Pasi të jetë gjetur vendosja më e favorshme, vendoset 
letër transparente mbi skicë dhe vizatohen sipas 
shkallës së duhur pikat e saldimit dhe linjat e qarkut. 
Për këtë mund të blehen letërngjitëse dhe pjesë 
montuese. Distanca minimale e linjave të përcjellësve 
varet nga vlera e tensionit veprues dhe është psh për 
220V rreth 0,35 mm. 
Për qarqe me shumë detaje mund të gjënden pllaka 
me borde elektronike, nga të cilët përballohen edhe 
kryqëzimet e kabllove. 
 
Prodhimi 
 
Një pllakë e fortë kartoni plotësohet me një shtresë të 
hollë prej bakri e cila sprucohet me një llak të ndjeshëm 
ndaj dritës. Pas kësaj vendoset skica mbi shtresën e 
llakut dhe ndriçohet me dritë UV. Tani, llaku i ndriçuar 
mund të hiqet. Pas kësaj, bakri në vëndet e ndriçuara 
hiqet nëpërmjet një banjoje acidi; vëndet e pandriçuara 
nuk preken. 
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Pas hapjes së vrimave, ku bëhet kallaisja, telat lidhës 
duhet të përthyhen rreth 3 mm larg elementit në mënyrë të 
tillë që të bien në vrimën e kallaisjes. Në praktikë përdoren 
shabllonë për të realizuar këtë. Pjesët përbërëse fiksohen 
tek faqja, ku do fiksohet i gjithë elementi dhe kallaisen mbi 
anën e bakrit (kallaisjes). Fundet e telave shkurtohen dhe 
telat e elementit të jashtëm (psh. kontaket) që do ngjiten, 
kallaisen në platinë (pllaka e qarkut të stampuar). 
 
 
Shënim 
Forma e shinave të përcjellësve mund të përzgjidhet sipas 
dëshirës. Gjerësia minimale varet nga rryma që kalon. Për 
një trashësi linjë prej 70μm dhe një gjerësi linje prej 1 mm, 

rryma e lejuar është 6 A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Për pllaka të veçanta platini të gravuara, nuk ia vlen puna 
e tepërt e prodhimit. Në dyqan mund të blehen pllaka të 
gatshme me vijëzime dhe shtresa bakri në formë pikash 
apo shiritësh. Shiritat e bakrit mund të ndërpriten në pika 
të caktuara me një punto spiral ose me vegla speciale. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Detyra 
 

•10.7.1 Qarku i stampuar 

 
Për një aktivitet bamirësie duhet të vendoset mbi një arrë 
kokosi një derrkuc. Si sy shërbëjnë dy llampa 9V/0,1 A, që 
ndriçojnë në mënyrë të alternuar. Qarku komandohet me 
një bateri bllok 9 V.  
Krijoni një pllakë qarku të stampuar për një qark për 
ndriçim të alternuar. 

a) a) Me një pllakë me rrjete 

b) b) Për një pllakë të gravuar, skemën e pozicionit dhe 

gravurën 
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10.8 Figurat e kontakteve bllok 

 
 
 
 
 
  

 

 
Problemë 
 
Shumë pajisje elektrike, si psh.oshiloskopi, përmbajnë 
qarqe të detajuara dhe të komplikuara. Me anë të 
figurave të kontakteve bllok duhet të paraqiten 
funksionet kryesore, pa kaluar në detaje. 

 
 

 

Tek shumë pajisje, pjesët e qarkut përmblidhen në 
funksione bllok. Njohuri të thelluara rreth qarkut të 
brëndshëm tek këto blloqe janë zakonisht të 
panevojshme. E rëndësishme për kuptimin e një 
pajisjeje është vetëm funksioni i këtij blloku dhe 
ndërveprimi me blloqet e tjerë.  
Blloqe të tilla funksioni paraqiten zakonisht me anë të 
një kuadrati. Në kuadrat funksioni i bllokut shënohet me 
një simbol ose një tekst. 
 
Lidhjet vizatohen zakonisht njëpolarë dhe japin 
drejtimin e sinjalit. Drejtimi i sinjalit mund të jepet me 
anë të një shigjete. Zakonisht shigjetat jepen vetëm kur 
lëvizja e sinjalit drejtohet për lart ose majtas (në drejtim 
të kundërt të leximit të zakonshëm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ndriçimi i sigurisë 
 
Pajisjet e rrjetit 
Pajisja e rrjetit karikon me rrymë të vazhduar 
akumulatorin.  
 
Bateria 
Nga karikimi i vazhdueshëm/i pandërmprerë me rrymë 
të vogël ngarkuese, bateria është gjithmonë në gjëndje 
pune.  
 
Ndërçelësi  
Rëleja e ndërçelësit siguron në raste të ndërprerjes së 
energjisë kalimin e ndriçimit në bateri. 
 
Ndriçimi orientues 
Ndriçimi psh. në kinema duhet të tregojë gjithmonë 
daljet, kur ka errësirë. Kështu mund të shmanget 
paniku. 
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Pajisjet analoge 
 
Dobësuesi 
 
Dobësuesi sjell sinjalin hyrës në nivelin e duhur për hyrjen 
e përforcuesit. Ai përbëhet nga një ndarës tensioni. 
 
Përforcuesi  
Përforcuesi forcon sinjalin e vogël hyrës me një vlerë, që 
është e përshtatshme për matësin. Shigjeta jep drejtimin e 
përforcimit. 
 
Pajisjet matëse  
 
Pajisjet matëse japing vlerën matëse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparate matëse dixhitale 
 
Shëmbulli 1 
 
Përforcuesi 
Përforcuesi forcon sinjalin hyrës. 
 
ADU

9
 

Konvertuesi analog-dixhital konverton sinjalet analoge në 
një numër të caktuar impulsesh dixhitale. 
 
Lexuesi 
Lexuesi lexon impulset dixhitale të ADU. 
 
Takti dhe komandimi 
 
Nxitësi i taktit përcakton fillimin dhe fundin e pushimit të 
leximit. 
Bashkë me fillimin starton edhe ADU. 
 
 
Treguesi 
Njësia e treguesit tregon rezultatin e lexuesit. 
 
 
 
 
 
 
 
Shëmbulli 2 
 
Gjeneratori i tensionit të shkallëzuar 
Gjeneratori i tensionit të shkallëzuar rrit tensionin e tij në 
mënyrë të shkallëzuar dhe jep për çdo shkallë një impuls 
që lexohet nga matësi. 
 
Krahasuesi 
Nëse krahasuesi konstaton që tensioni i shkallëzuar i 
gjeneratorit ka arritur vlerën e tensionit hyrës, lexuesi 
ndalon dhe jepet rezultati i tij. Pastaj proçesi fillon nga 
fillimi. 

 

                                            
9
analog-to-digital unit 
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10.9 Oshiloskopi 
 

 

 

 
Problemë  
 
Në oshiloskop veprojnë shumë elementë përbërës 
përnjëherësh. Të analizohet skema bazë e ndërtimit të 
një oshiloskopi. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Mbi ekran krijohet një pikë e ndritshme nga një rreze 
elektronesh. Me ndihmën e një fushe elektrike me dy 
çifte pllakash, rrezja mund të kthehet vertikalisht (y) ose 
horizontalisht (x).  
Ndërmjet dy sistemeve kthyese dhe dy hyrjeve qëndron 
përkatësisht një dobësues dhe një përforcues. 
 
Çelësat sipas tipit të rrymës 
Në pozicionin GD (Tokë) ndodhet hyrja përkatëse tek 
toka dhe rrezja mund të gradohet në pozicionin e 
dëshiruar 0.  
Në pozicionin AC (rryma alternative), një kondensator 
bllokon pjesën e rrymës së vazhduar të tensionit të 
përzier. Pjesa e rrymës së vazhduar mund të 
vëzhgohet në mënyrë të pavarur. 
Në pozicionin DC mund të analizohet tensionet e 
vazhdueshme, tensionet e ndryshueshme ose tensionet 
e përziera. 
 
Gjeneratori dhëmbësharrë 
 
Nëpërmjet tensionit dhëmbësharrë kthimi x bëhet i 
varur nga koha. Pra, mund të paraqiten kurba U=f(t) 
 
 
Triger 
Kurba përshkohet rishtazi tek çdo dhëmb i ri. Ajo fillon 
çdo herë me një vlerë të re momentale. Kështu lindin 
shumë kthesa kurbash në ekran; jepet përshtypja sikur 
kurba do vazhdojë jashtë ekranit. Për ta ndaluar 
kurbën, trigeri lejon startimin e sinjalit dhëmbësharrë 
kur sinjali në hyrjen Y ka arritur një vlerë të caktuar. 
Kështu, çdo fragment kurbe fillon me të njëjtën vlerë, 
dmth. kurbat mbulojnë njëra tjetrën. 
Efekti triger (lëshimi) mund të arrihet edhe me një 
tension të jashtëm në hyrjen e trigerit. 
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Detyra 
 
10.9.1 Oshiloskop me dy kanale 
 
Shpjegoni funksionin e oshiloskopit dykanalësh 
nëpërmjet figurës së funksionit të çelësave bllok. 
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11.1 Rrjetet TN 
  

Problemë  
 
Veprimi i rrymës mbi qëniet e gjalla (efekti fiziologjik) 
mund të sjellë aksidente elektrike. Veprimi i nxehtësisë së 
rrymës mund të sjellë djegie. Këto rreziqe duhet të 
shmangen. 
 

 

Emërtimet e rrjetit  
 
1.Shkronjë: Tokëzimi i burimit të tensionit 

T-tokëzimi i një pike (zakonisht i pikës yll) 
I-izolimi i gjithë pjesëve aktive ndaj tokës. 

2.Shkronja Tokëzimi I trupit të pajisjes 
T-Tokëzim direkt 
N-Trupi i lidhur me neutrin N 

 
Shkronja të tjera (vetëm në rrjetinTN) 
S N dhe PE të ndarë  
C N dhe PE të bashkuar (të kombinuar me PEN) 
C-S N dhe PE të bashkuar në një pjesë të rrjetit. 

 
 
Mbrojtja nëpërmjet stakimit 
 
Organi mbrojtës nga tensioni i lartë. 
Linja mbrojtëse PE

10
 duhet të provokojë një qark të 

shkurtër. Pajisja mbrojtëse nga tensioni i lartë, në rast 
defekti duhet të bjerë brënda 0,2 s (në raste të veçanta 
brënda 5 s). Për të arritur këtë 
-duhet që të gjithë trupat (kutitë e pajisjeve) të jenë të 
lidhur me një linjë mbrojtëse. 

-Rezistenca e qarkut    nuk duhet ta kalojë një vlerë të 
caktuar. 

a

S

I

U
Z 0  

   tensioni nominal me tokën 

   rryma aktivizuese e pajisjes mbrojtës në rast tensioni 

të lartë 
 
 

FI- çelësi mbrojtës 

Si mbrojte shtesë mund të montohen çelësat mbrojtës. 
Ata ,,marrin përsipër“ mbrojtjen e personave dhe 
mbrojtjen nga zjarri. Në këtë rast pajisjet mbrojtëse në 
rast tensioni të lartë u shërbejnë kryesisht mbrojtjes së 
linjës. 
 

 

                                            
10

 PE:Protection Earth = tokëzimi  
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Tokëzuesi 
 
Tokëzuesi duhet të shënohet me të gjelbër-të verdhë. Ai 
nuk lejohet të ketë siguresa dhe nuk lejohet të stakohet 
vetvetiu. Nëse Nuli vendoset i shkëputur, ai duhet të 
shënohet me ngjyrën blu. 
Për të shmangur tensione të palejuara kontakti, togëzuesi 
duhet të jetë afër transformatorit. Duke u nisur nga kjo 
mund të realizohen togëzime të tjera. Mbi të gjitha lidhjet 
elektrike me shtëpinë rekomandohet një togëzim shtesë, 
për të penguar devijime thelbësore të tokëzuesit nga 
potenciali i tokës. Sipas TAB, ne instalimet e shtëpive 
parashikohet gjithmonë një togëzim. 
 
Ekuilibrimi i potencialit  
 
Pas instalimit në shtëpi ekulibruesi i potencialit duhet të 
lidhe këto pjesë me njëra-tjetrën: 

1.  
2. 1) Togëzimi (që vjen bashkë me neutrin N) 
3. 2) Togëzuesi kryesor në tokë psh. togëzuesi i themelit 
4. 3) Rrufepritësi  
5. 4) Tubat kryesorë të uji 
6. 5) Tubi kryesor i gazit 
7. 6) Tuba të tjerë që mund të vendosen, psh. sistemi 

ngrohës, pjesë metalike të ndërtesës 

8.  
9. Për aq kohë sa është e mundur, të vendosen edhe 

sisteme të tjera tubacionesh si psh, ngrohja dhe pjesë 

metali të konstruksionit të shtëpisë.  

 
 

 
Detyra  
 

•11.1.1 Rrjeti TN 

 
Në një rrjet TN 380/220 V janë lidhur një sobë me rrymë 
alternative që ruan ngrohtësinë E1, një motor me rrymë 
alternative M1, një lavatriçe E2 dhe një prizë dypolëshe 
X3.  
Plotësoni skemën e kalimit të rrymës së sistemit, dhe 
shënoni neutrin N me bluhe të çelët, dhe tokëzuesin me të 
gjelbër-të verdhë. 
 

•11.1.2 Ekuilibrimi i potencialit 

V izatoni sistemin e të gjitha lidhjeve me shinën e 
ekuilibruesit të potencialit. 
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11.2 Klasat e sigurisë 

 

 

 
Problemë  
 
Çisterna e gazit për ngrohje e një fabrike makinash 
duhet të pastrohet dhe të kontrollohet. Për këtë duhet 
të përdoret një elektrik dore, që mundëson një punë të 
saktë. 
 
 
 

 

 

 
Sipas DIN 40 014, tek pajisjet dallojmë tre klasa 
sigurie.  
 
 
 
 
 
Klasa 1 e sigurisë 
 
Të gjithë pajisjet me izolim të thjeshtë (isolim bazë) 
dhe me togëzim futen tek klasa 1.  
Togëzuesi duhet të lidhet me bornën me simbolin 

 
 Efektiviteti i tij duhet të kontrollohet pas prodhimit të 
pajisjes dhe pas çdo reparimi. Rezistenca e togëzuesit 
të pajisjeve që të lëvizsshme nuk duhet të tejkalojë 0,3 
Ω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa 2 e sigurisë 
 
Të gjithë pajisjet me izolim sigurie bëjnë pjesë në 
klasën 2 të sigurisë.  
Izolimi mbrojtës është një shtresë izoluese që i 
shtohet izoluesit të makinerisë, që duhet të mbrojë 
pjesët e ekspozuara ndaj prekjeve. Ky izolim mund të 
përbëhet nga një kuti plastike ose një shtresë 
izoluese. Rrotat e dhëmbëzuara të pajisjeve të dorës 
duhet të jenë plastike.  
Tokezimi ekzistent  brenda linjes, nuk duhet te lidhet. 
Nëse ai lidhet, atëherë bëhet fjalë për një pajisje të 
klases 1 të sigurisë, dhe simboli i izolimit mbrojtës 
duhet të hiqet. 
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Klasa 3 e sigurisë 
Të gjitha pajisjet, që vihen në punë me tension të ulët 
mbrojtës, i përkasin klasës 3 të sigurisë. 
Tensioni i ulët i sigurisë është tensioni deri 50 V (rrymë 
alternative) ose 120 V (rrymë e vazhduar) (raste të 
veçanta: 25 V rrymë alternative dhe 60 V rrymë e 
vazhduar). Tensioni i ulët i sigurisë nuk lejohet të lidhet në 
asnjë pikë me tokën (tokëzuesin) ose me pjesë nga rrjetet 
e tensionit më të lartë.  
Nëse vlera e tensionit nuk tejkalohet, por të gjthë kushtet e 
tjera për tensionin e ulët të sigurisë si psh. tokezimi i 
palidhur, nuk mund të respektohen për arsye funksionale, 
atëherë kemi vetëm tension të ulët funksioni. 
Spinat e pajisjeve me tension të ulët nuk lejohet të futen në 
prizat e rrjeteve të tensionit të lartë. 
Tensioni i ulët i sigurisë është përcaktuar për pajisjet e 
dorës që përdoren në hapësira të ngushta, psh. fuçi, 
prozhektorët nënujore, lorjat elektrike, pajisjet sinjalizuese 
në largësi etj. 
 
Transformatorët e prodhimit të tensionit të ulët të sigurisë 
duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme: 
Transformatorë            Klasa e sigurisë 
i lëvizshëm                         II 
lidhje fikse                           I  (ose II) 
 
 

 

 

 
Detyra 

 
•11.2.1 Ndriçimi i pishinës 

 
Në një vile do të instalohen prozhektorë nënujorë 25 V/250 
W brënda pishinës.  
Vizatoni skemën e kalimit të rrymës në lidhje logjike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
11.2.2 Treni elektrik 
 
Një tren lodrash dueht të komandohet nga një 
transformator.  
Lokomotiva vihet në punë nga një tension alternativ 20 V. 
Për ndriçimin e mekanizmit (12V) dhe për sinjalet dhe 
ndryshuesin e shinave (16V) janë parashikuar dalje të 
veçanta në transformator.  
Vizatoni një skemë të detajuar kontaktesh të 
transformatorit me simbolet e nevojshme. 
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11.3 Kontrolli i masave të sigurisë 
 

 

 
Problemë 
Edhe mbrojtja më e mire nuk ndihmon, nëse ajo nuk 
funksionon siç duhet. Prandaj, masat e sigurisë duhet të 
kontrollohen. 
 
Efektiviteti i masave të sigurisë duhet të kontrollohet pas 
përgatitjes së sistemit, pas çdo riparimi dhe në intervale të 
caktuara kohore.  
 

 

 
Rezistenca e izolimit 
 
Rezistenca e izolimit të linjës nuk duhet t’i tejkalojë 1000Ω/V 

tek dhomat e thata dhe 500Ω/V tek dhomat me lagështirë. Kjo 

përkon me një rrymë rrjedhjeje prej 1 mA apo 2 mA. 
Tensioni i vazhduar prej 500 V për matjen e rezistencës së 
izolimit mund të prodhohet nga një gjenerator me ndihmën e 
një mekanizmi për lëvizje me dorë ose nga një bateri me 
ndihmën e një qarku elektronik.  
Për tu matur janë të gjithë linjat e jashtme kundrejt njëra tjetrës 
dhe kundrejt neutrit N, si dhe të gjithë linjat e jashtme dhe 
neutrit N kundrejt tokëzuesit. 
Para fillimit të matjes duhet të kryhen këto punë: 
 

1. 1. Të hiqet siguresa kryesore 

2. 2. Të stakohen të gjitha pajisjet ose të shkëputen nga rrjeti 

3. 3. Të shkëputet neutri N tek lidhjet elektrike të shtëpisë  

4.  

 

 

5. Rezistenca e qarkut (qarkut të mbyllur) 

Në rast qarku të shkurtër, vlera e rezistencës së shlajfit, dmth.  
e rezistencës së brëndshme/mbrojtëse të rrjetit sjell rritjen e 
rrymës së qarkut të shkurtër. Kjo duhet të jetë aq e madhe, sa 
të gradojë brënda 0,2 s siguresën e graduar më parë ose 
çelësin e sigurimit së linjës, në rast defekti. 
 
Matja e rezistencës së qarkut realizohet në dy hapa: 
 
Hapi i parë 
 

Matet tensioni   ndërmjet linjës së jashtme dhe tokëzuesit. 
 
Hapi i dytë  
 

Nga shtypje e butonit   takohet në mënyrë paralele rezistenca 

  (rreth 20 Ω). Tensioni kthehet në   i kushtëzuar nga 

rezistenca e brëndshme e rrjetit (rezistenca e qarkut). 
 
Nëse përdoret një mjet matës me shkallë fundore të tendosur, 
saktësia rritet ndjeshëm. 
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Qarku i sigurisë FI 
 
Kontrolli i çelësit të sigurisë FI. 
Nëpërmjet aktivizimit të butonit provokohet një rrymë 
defekti. 
 
Kontrolli i qarkut të sigurisë FI 
 
Me rezistencën R_1mund të gradohet vlera e rrymës së 
defekteve dhe mund të matet në matësin e rrymës 
(ampermeter). Meqë kjo rrymë nuk kthehet më nëpërmjet 
çelësit të siguresës FI, ky duhet të aktivizohet kur rryma e 
defektit arrin rrymën e aktivizimit të çelësit. 
Matësi i tensionit tregon ndryshimin e tensionit mes L_1 
dhe PE. Diferenca me tensionin e rrjetit jep rënien e 
tensionit në rezistencën e tokëzuesit të përcjellësit të 
tokëzuesit. Kjo rënie tensioni nuk lejohet ta kalojë tensionin 
e lejueshëm të kontaktit (zakonisht 50V). 
Në treg mund të blihen mjete kontrolluese, që ruajnë vlerat 
e aktivizimit, në mënyrë që ato të mund të lexohen lehtë. 
 
Balancimi i potencialit 
 
Balancimi i potencialit mund të kontrollohet zakonisht me 
anë të një matësi të thjeshtë rezistence. Rezistenca matet 
mes shinës së balancuesit të potencialit dhe fundit të 
lidhjes së përfshirë në balancuesin e potencialit psh. tubi i 
ujit. 

 
 
Detyra 
 

•11.3.1 Reezistenca  e qarkut 

 
Rezistenca paralele gjatë matjes së rezistencës së qarkut 

  është   =22Ω, tensioni i rrjetit   =220V. 
 
11.3.2 Tensioni i kontaktit 
 
Një lavatriçe elektrike mbrohet me anë të një qarku 
sigurese. Duhet të matet vlera më e lartë e tensionit të 
kontaktit që shfaqet. Për këtë është instaluar një tokëzues 
ndihmës në një largësi prej 13 m nga tokëzuesi Nëpërmjet 

një rezistence e ndryshueshme     duhet të kalojë një 

rrymë defekti, që aktivizon çelësin. Gjatë kësaj mund të 
matet tensioni mes kutisë/mbulojës së lavatriçes dhe 
togëzuesit ndihmës. 
Vizatoni skemën e kalimit të rrymës në një paraqitje 
koherente. 
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12.1 Simbolet/ shënjat e kontakteve (çelësave) 
Simbole Përcaktim 

 

Lloji i rrymës, tensioni 
a) a) Rryma e vazhdueshme, tensioni i vazhdueshëm, DC 
b) b) Rrymë alternative, tension alternativ, AC 
c) c) Rrymë alternative njëfazore 50 Hz 
d) d) Rrymë alternative trefazore 50 Hz me përcjellës neutral 

dhe përcjellës mbrojtës.  
Linjat 
a)Përcjellës, Linja elektrike, në përgjithësi 
b) Linjë e lëvizshme 
c)Përcjellës neutral, Përcjellës i mesëm, paraqitja sipas 
dëshirës  
d)Përcjellës mbrojtës, paraqitja sipas dëshirës e) Përcjellës 
PEN 
Zhvendosja e linjës 
 
Linja         a)nën suvatim    b) në suvatim    c)mbi suvatim 
d)e izoluar në tubin e instalimeve 
 
Kryqëzimi i linjave 
Kryqëzimi i 5 linjave 

a) a) Paraqitje shumëfijore b) Paraqitje njëfijore 
 
Lidhja e linjave 

a) a) Pika e lidhjes në përgjithësi, veçanërisht lidhje të 
pazgjidhshme gjatë funksionimit 
b) Lidhje të cmontueshme psh. borna 
 
Lidhje përcjellëse të linjave 

a) Paraqitje shumëfijore b)Paraqitje njëfijore 
a)  
b)  
c) a) Kuti shpërdarëse, paraqitje nëse është e nevojshme 
d) b) Kutia e çelësave dhe lexuesve elektrikë të shtëpisë 
e) c) Shpërndarja 

 
Shinë bornash 

a) a) E përgjithshme b) Me ndarje c) Me lidhje të fortë 
 
 
 
 
Ushqimi 
Ushqimi  a) nga lart   b) nga poshtë c) nga lart poshtë 
 
 
Çelësat e instalimit 
Celesa (Stakues) a)njëpolësh, pa ndriçim 
                            b)njëpolësh, me ndriçim 
                            c) dypolësh 
 
 
a) Çelës grup               b) Çelës serie 
c) Deviator                    d) Ndërçelës 
 
 
 
 
 
Celes (Stakues)      a)me Dimer 
                               b)si çelës sensor 
                               c) si dimmer sensor 
 
 
Butoni          a) i pandriçuar         b) i ndriçuar 
                     c)me sensor 
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Përcaktim  Simbole 

Mekanizmat prizë- spinë 
 
a) Prizat në përgjithësi; prizet pa kontakt mbrojtës 
(togëzues) 
b) Priza për përcjellës mbrojtës, 
Prize me kontakt mbrojtës 

a) c) Kunjat e spinave në përgjithësi; spinat 
 

Konakt mbrojtës- Lidhje me prizë 

a)  

b)  

c) a) Prizë dyshe 

d) b) Prizë treshe 

e) c) Prizë me rrymë alternative trefazore 

f) a) Prizë telefoni 

g) b) Prizë antene 

 
Instalime mbrojtëse 
Siguresa  a)e përgjithshme b) trepolëshe 
c) çelësi mbrojtës i linjës          
d) çelës mbrojtës me aktivizim termik dhe magnetik 
e) çelës mbrojtës i rrymës së defekteve 
 
 
 
Prodhues tensioni 
Gjenaratori, në përgjithësi 
a) jo rrotullues           b) rrotullues 
a)pajisje furnizuese energjie, pajisje ridrejtimi 
b)konvertor  
c) bateri me të dhëna rreth polaritetit dhe tensionit 
 
 
 
Transformator për 1         
a)paraqitje njëfijore 
b)paraqitje shumëfijore 
 
 
Ndriçuesit/llampat 
Ndriçuesit në përgjithësi a)paraqitje shumëpolare 
                                       b)paraqitje njëpolare 
                                       c)ndriçues me çelës 
 
Ndriçues shumëfish a) me dy shtigje rryme të ndara 
                   b)me një shteg rryme 
 
 
 
Ndriçues për llampa të shkarikueshme 
a)në përgjithësi 
b)me të dhëna rreth numrit të llampës 
c)paraqitje me detaje 
 
Ndriçues për llampa fluoreshente 
 
 
 
 
Mjete matëse 
a)matës rryme 
b)matës tensioni 
 
a)matës fuqie 
b)metër omike 
c) lexues elektriciteti 
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Simbole Përcaktim 

 

Elementë kontakti 
Element takues kontakti, Mbyllës (kontakt normalisht i 
hapur) 
a)në përgjithësi      b)trepolare 
 
 
 
 
Element stakues kontakti, Hapës (kontakt normalishti 
mbyllur 
a)në përgjithësi        b)dypolar 
 
 
 
 
Deviator 
a)me pozicion stakimi (mbyllës nga dy drejtime, çelës 
grup) 
b) pa pozicion stakimi (deviator) 
 
 
Element kontakti, i paraqitur në gjëndje pune 
 
a)mbyllës   b)hapës 
 
Aktivizues 
Veprim i ndërsjelltë 
a)të përgjithshme         b)në distancë të vogël 
 
Vonesë gjatë lëvizjes 
a)majtas             b)djathtas 
 

a)mekanizëm mbajtës/bllokues         a) Pozicionues b) lëvizja majtas, e bllokuar 
 
Aktivizim  me dorë  
a)në përgjthësi          b)nëpërmjet shtypjes      
c)nëpërmjet tërheqjes     d) nëpërmjet lëvizjes lart-
poshtë  e) nëpërmjet rrotullimit  f) vënie në punë 
nëpërmjet një çelësi të spostueshëm 
 
 
 
 
 
a)aktizim nepermjet gungave te boshtit 
b) me motor 
 
Komandimet nëpërmjet forcës 
a)në përgjithësi    b)Shul/lloz me hapje elektrike c) 
vënia në punë si pasojë e tejkalimit të një temperature 
të caktuar 
Komandimi elektromagnetik me kthim automatik 
 
a)në përgjithësi         b)i paraqitur në gjëndje të 
axhituar c) me vonesë në tërheqje       e) me vonesë 
në rënie 
 
Komandim elektromagnetik pa kthim automatik psh. 
releja e impulsit 
a)paraqitje shumëpolare  b)paraqitje njëpolare 
 
Aktivizuesi, paraqitja sipas dëshirës 
a)nëpërmjet tensionit të tepërt (të lartë), në mënyrë 
magnetike 
b) nëpërmjet tensionit të tepërt(të lartë), në mënyrë 
termike 
c)nëpërmjet rrymës së defektit 
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Përcaktim  Simbole 

Rezistencat 
Rezistenca, në përgjithësi paraqitja sipas dëshirës  
 
Rezistencë e ndryshueshme 
a)në përgjithësi      b)jo lineare      c)me degëzime 
 
Rezistencë e ndryshueshme nëpërmjet aktivizimit mekanik  
a)e përgjithshme     b) e qëndrueshme      c)e shkallëzuar 
 
Rezistencë e ndryshueshme nëpërmjet një madhësie fizike 
a)Rezistencë-NTC    b)Rezistencë-PTC 
c) Fotorezistencë  
 
Induktiviteti, kapaciteti 
Bobina, mbështjellja, induktiviteti  
paraqitja sipas dëshirës 
 
Kondensatori, Kapaciteti 
a)në përgjithësi b)i polarizuar 
c)kondensator elektrolit i polarizuar 
 
Gjysëmpërcjellës 
a)Diode, diodë ridrejtuese b)Diodë Z 
c)Diodë luminishence   d)Fotodiodë 
 
 
a)Tiristor, triodë tiristor 
b)Diak, Varistor                         c)Triak 
 
 
Tranzistor (qarku mund të lihet pa vënë) 

a) NPN        b)  PNP 

 
 
 
Elementet dixhitale, Portat 
 
Forma kryesore për simbolet e funksionit 
Raporti anësor sipas nevojave 
 
 
 
Negacioni    a)në hyrje 
                   b)në dalje 
 
 
Elementët bashkues 

a) a) DHE me 3 hyrje 

b) b) OSE me dy dalje, ku një dalje inverton 

 
c)JOEDHE, paraqitja sipas dëshirës  
 
 
 
d)JOOSE, paraqitja sipas dëshirës  
 
 
Flip flop bistabil 
a)në përgjithësi     b)Flip flop bistabil 
 
 
 
Përforcues 
(Shigjeta tregon drejtimin e përforcimit) 
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Simbole Përcaktim 

 

Pajisjet elektroshtëpiake 
 
Elektropajisjet, në përgjithësi 
 
a)Soba elektrike, në përgjithësi 
b)Soba e mikrovalës 
c) Pllaka ngrohëse 

 
 
a)Pajisjet e ujit të ngrohtë, në përgjithësi 
b)Bolieri  
c) Ngrohësi i ujit në rrjedhje 
 
 
 
a)Lavatriçja 
b)Pjatalarëse 
c)Tharësja e rrobave 
 
 
a)Frigorifer 
b) Pajisje per ngrirje 
 
 
 
a) Ngrohes ambjenti b) Sobë me gurë ngrohës, që ruajnë 
nxehtësinë 
c)Kondicioner 
 
 
a)Motor, në përgjithësi 
b)Ventilator 
 
a)Rele impulse 
b)Rele kohe 
c)Çelës kohe 
 
 
Sisteme sinjalizuese 
a)Zile alarmi, në përgjithësi 
b)Vibrues 
c)Gong 
 
a)Boria 
b)Sirena 
 
Hapës dyersh 
 
 
 
 
a)Dritë sinjalizues, në përgithësi 
sidomos me llampë inkandeshente 
b)Dritë sinjalizuese me llampë neoni 
 
a)Mikrofoni, në përgjithës 
b)Receptor, në përgjithësi 
c)Altoparlant, në përgjithësi 
 
 
 
a)Sistem komunikimi i alternuar 
b) Sistemi folës- dëgjues 
 
 
 
a)Radiomarrës 
a)TV-marrës 
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12.2 Simbole 
Përcaktim Simbole 

Proceset e komandimit 
 
a)ndezur        b)fikur         c) fik 
 
 
a)ndez    b) çelës që mban pozicionin përfundimtar 
c)butoni 
 
 
a)stop      b)pauzë     c)starti 
 
 
Tokëzimi 
a)në përgjithësi    b)Toka 
c)lidhje me përcjellës   mbrojtës, pajisje mbrojtëse të klasit 
1  
 
Simbole sigurie dhe paralajmëruese 
a )izolimi mbrojtës, pajisje mbrojtëse të klasit 2. 
b) Tension i ulët sigurie, pajisje mbrojtëse të klasit 3. 
 
 
a)vënde të përgjithshme rreziku 
b) tension i rezikshëm elektrik 
 
a)i mbrojtur nga qarku I shkurtër        b)i pambrojtur nga 
qarku i shkurtër 
c)mbrojtje e kushtëzuar nga qarku I shkurtër 
me sigurese apo aktivizues termik në rast mbitensioni 
 
Transformatorët 
 
a)Transformatori, në përgjithësi 
b)Transformatori izolues 
c)Transformatori ndarës 
d)Transformatori kursyes 
 
 
Transformatorë sigurie      a)me kapsule   b)i hapur 
c)Transformatori i ziles me mbrojtje të kushtëzuar nga 
qarku i shkurtër d) Transformator loder 
 
a)Transformator, i mbrojtur nga qarku i shkurter 
b)Transformator nderpreres 
 
Drita, Ndriçim 
a)Ndriçimi, në përgjithësi 
b)Ndriçimi, indirect 
 
a)Dritat e mobiljeve (për material që digjen) 
b)Drita me mbrojtje nga djegiet (për materiale që digjen 
lehtë) 
 
Kutia e instalimeve 
a)kutia mbi suvatim     b)kutia në suvatim c)kutia nën 
suvatim  
 
d)kutia në beton   e)kutia në zgavër të murit 
f)kutia për kanalin e instalimeve 
 
Çelësat e instalimeve 
a)drita   b)zilja    c)hapësi i derës 
 
Tipet e qarqeve 
a)trekëndësh      b)yll       c)qark urë 

 
 


