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H Y R J E

Automatizimi  i  prodhimtarisë  në seri  të  mëdha dhe masovike  realizohet  me zbatimin  e 

automatëve dhe linjave automatike, me karakteristika themelore: nomenklatura e vogël e 

pjesëve, produktiviteti i  lartë, përpunimi i saktë dhe përpunimi i pjesëve të njëjta në një 

periodë më të gjatë kohore pa një rregullim paraprak të makinave.

Automatizimi  i  prodhimtarisë  në  seri  të  mesme  dhe  të  vogla  si  forma  dominuese  të 

prodhimtarisë, sot me sukses realizohet me dirigjim (drejtim) numerik (Numercal Control - 

NC) të  MMP e që  dallohen  me produktivitet,  saktësi  të  automatëve  dhe  fleksibilitet  të 

makinave metalprerëse universale.

MMP  me  DN  nuk  paraqesin  vetëm  formë  të  re  të  pajisjeve  automatike  ngritin 

produktivitetin, por kualitativisht e ngritin përpunushmërinë e metaleve në nivel më të lartë, 

duke iu falënderuar metodave të reja dirigjuese të proceseve teknologjike dhe mundësive te 

automatizimit kompleks të prodhimtarisë.

Këto analiza të krahasimeve te shfrytëzimit të makinave klasike dhe atyre me DN, tregojnë 

që një  makinë metalprerëse  me DN i zëvendëson tri  deri  ne tetë  makina klasike,  meqë 

arrihet  zvogëlimi  i  përgatitjes  së  duhur,  fuqisë  punëtore,  hapësirës  prodhuese,  etj. 

Produktiviteti i punës gjatë shfrytëzimit të MMP me DN rritet edhe deri në 50%, pjesa e 

kohës së makinës në kohën e përgjithshme të përpunimit te pjesës së punës, rritet prej 15 

deri 35 % në 50 deri 80 % që e rrit koeficientin e shfrytëzimit të fondit të kohës punuese; 

koha  e  përgatitjes  së  prodhimtarisë  zvogëlohet  për  50 deri  70  %,  saktësia  e  pjesëve  të 

përpunuara rritet  për dy deri në tri  herë,  ndërsa numri dhe çmimi i  operacioneve shtesë 

zvogëlohet për katër deri në tetë herë.
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HISTORIKU I ZHVILLIMIT TË MMP ME DN

Zhvillimi i sistemit me DN të MMP është në lidhje të ngushtë me zhvillimin e elektronikës 

dhe të teknikës llogaritëse. Në mënyrë kronologjike do të paraqitet zhvillimi i sistemeve me 

DN nga ana funksionale:

− në vitin 1908 Joseph M. Jacquard i pari e ka shfrytëzuar bartësin e ndryshueshëm të 

të dhënave, pllakëzën e perforuar për dirigjim automatik,

− në vitin 1938 Claude E. Shannon në MIT (Massachustts Institute of Technology - 

SHBA), ka arritur rezultatet  që tregojnë se parallogaritja dhe bartja e të dhënave 

mund të bëhet më shpejtë  formën binare  duke shfrytëzuar algjebrën e Bulit (Boole) 

e cila është bazë e llogaritësve të sotëm, duke e përfshirë edhe dirigjimin numerik,

− në vitin  1943 dr  John W. Machly  dhe dr  J.  Presper  Eckart  e  kanë  konstruktuar 

llogaritësin e parë elektronik "ENIAC" që ka pasur më se 18000 gypa elektronik,

− në vitin 1947 John Parsons i pari numerikisht e ka dirigjuar MMP që si bartës të 

informatave  ka  përdorur  kartelat  e  performuara.  Ideja  e  Parsonsit  në  dirigjimin 

numerik të MMP është përbërë nga sa vijon:

1. Pozicionet e llogaritura të trajektores së instrumentit memorohen në kartelat 

e preferuara.

2. Në makinë automatikisht lexohen kartelat e preferuara.

3. Vlerat e lexuara të pozicioneve të instrumentit ipen dhe në mënyrë interno 

llogariten mes vlerat e dhëna.

4. Në bazë të këtyre të dhënave, dirigjohet me lëvizjen nëpër akse me ndihmën 

e servo motorit.

Ideja mbi DN të MMP më tutje është zhvilluar në MIT.

John Parsonsi ia ka shitur patentën firmës Bendix (SHBA) dhe më 1954 është prodhuar 

makina e parë metalprerëse industriale me DN, tek e cila pjesa logjike ka përmbajtur më se 

300 gypa elektronik:

− Në vitin 1958 për here të parë është  zhvilluar gjuha programuese për programin 

automatik ATP (Automaticly Programmed Tools),

− në vitin 1959 në Evropë për herë të parë është lajmëruar MMP me DN,
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− në vitin 1960 është prodhuar për herë të parë NC makina me transistorë,

− në vitin 1963 për herë të parë është prodhuar NC-MMP speciale,

− në vitin 1965 është zhvilluar ndërruesi automatik i instrumenteve,

− në  vitin  1968  është  prodhuar  sistemi  i  parë  NC  në  teknikën  IC  (IC-Integrated 

Circuit),

− në vitin  1969 janë lajmëruar  stabilimentet  e  para  DNC në SHBA (DNC- Direct 

Numerical Control),

− në  vitin  1970  futet  ne  përdorim  ndërrimi  automatik  i  pjesëve  të  punës  përmes 

ndërrimit të paletave,

− në  vitin  1972  janë  prodhuar  sistemet  e  para  CNC  me  mini  llogaritës  (CNC- 

Computerized Numercial Control) dhe sistemet NC me memorie.

Mendohet se kalimi nga sistemet NC në ato CNC është inovacioni më i madh te dirigjimi 

numerik, ku funksioni dirigjues realizohet me ndihmën e llogaritësit ( Kompjuterit).

Në  periodën  prej  vitit  1972 deri  më  1975,  janë  punuar  CNC-sistemet  në  bazë  të  mini 

llogaritësit me memorie nga bërthamat ferite, mirëpo për shkak të kostos së lartë, zbatimi i 

tyre është kufizuar vetëm në rastet speciale. 

Prodhimtaria  në  seri  të  mëdha  e  CNC-sistemeve  fillon  nga  viti  1975  në  bazën  e 

mikroprocesorëve me memorien ROM (Read Only Memory),  e metë e të  cilës është se 

programi i memoriuar njëherë nuk mund të korrigjohet. Me zbatimin e memories-ROM, 

çmimi i CNC-sistemit për herë të parë zbret nën çmimin e NC-sistemit, edhe pse efikasiteti 

është më i madh në raport me CN-sistemet.

Për zbatimin e NC-sistemeve më 1976 është zhvilluar qarku i madh integral (LSI- Large 

Scale Integration), që i zëvendëson më se 250 deri në 300 qarqe integrale normale. Pra kjo 

ka kushtëzuar zvogëlimin e elementeve elektronike që ka ndikuar në zvogëlimin e kostos së 

CNC-sistemit.

Zhvillimi intensiv i elektronikës ka mundësuar që NC-sistemet nga viti 1968, me rreth 400 

pllaka të shtypura tranzistorike të zëvendësohen me vetëm një pllakë me qark integrues 

special i ashtuquajtur "NC on the board".
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Për  memorimin  e  CNC-bartësit  programues,  përveç  memories  së  lartpërmendur  (ROM) 

është shfrytëzuar memoria me hyrje të lirë (RAM- Ramdom Access Memory) që i humb të 

dhënat e regjistruara  më  parë pas ndërprerjes së rrymës elektrike. Për të siguruar memorien 

dy deri ne tri ditë, sistemet furnizohen me burimin ndihmës të rrymës-bateri. Që nga viti 

1976 është në përdorim memoria RAM teknikën -CMOS në rrym të vogël furnizuese dhe 

bateri, si burime ndihmëse të rrymës e cila siguron të dhënat e memoruara gjatë mungesës 

së rrymës në kohë prej një viti.

Më 1979 janë paraqitur për herë të parë CNC-sistemet me memorie të ndërtuar nga fluskat 

magnetike (Bubble Memory). Kjo memorie në raport me pohimet e lartpërmendura i ka 

këto përparësi;

− nuk e humbë përmbajtjen në memorie gjatë ndërprerjes së rrymës, pra nuk është i 

nevojshëm burimi ndihmës i rrymës,

− mundëson dendësi të madhe në memorimin e të dhënave,

− është kompakte dhe karakterizohet me kapacitet të madh (i përgjigjet gjatësisë rreth 

1280 të shiritit të perforuar),

− nuk posedon elemente lëvizëse, andaj mund të shfrytëzohet me probabilitet të madh 

edhe në kushtet e prodhimit në reparte.

Vetëm për dy vite (1979 deri më 1981) në botë janë prodhuar rreth 28000 CNC-sisteme me 

këtë lloj memorie. Rezultati i zhvillimit të dirigjimit numerik te makinat metalprerëse është 

tipi i ri i makinave të ashtuquajtura qendra përpunuese që sot dallohet me fleksibilitet dhe 

prodhimtari  të  lartë.  Puna  lidhur  me  krijimin  e  sistemeve  komplekse  prodhuese  – 

teknologjike shpien në sistemet me dirigjim numerik ku lidhen transporti dhe përdorimi i 

materialit, si dhe pjesëve me operacione në makina nga njëra anë, dhe organizimi i sistemit 

të tërësishëm informativ për dirigjim të prodhimtarisë nga ana tjetër.

Zhvillimi i robotëve mundëson që industrinë e përpunimit të metaleve ta ngritë në nivel më 

të lartë teknologjik. Niveli i sotëm i zhvillimit të sistemeve manipuluese dhe të robotëve 

mundëson rrumbullakimin e celulave teknike ose sistemeve. Lidhshmëria e MMP realizohet 

përmes robotëve për transport dhe manipulim si dhe përmes kompjuterëve për sigurimin e 

inteligjencës artificiale me synim të funksionimit të sistemeve të tilla.
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KAPITULLI  I

1.0.  ARKITEKTURA E KOMPJUTERIT

Ekzistojnë tre komponentë themelore arkitektonike të kompjuterëve digjital (fig I.1), e këto 

janë:

1. Njësia qendrore procesuese (CPU - Central Processing Unit).

2. Memoria.

3. Njësia për hyrje dhe dalje.

Fig.I.1 Struktura themelore e kompjuterit digjital.

Para  se  të  shqyrtohet  konstruksioni  dhe  funksionimi  i  kompjuterit  digjital  është  e 

domosdoshme  të  definojmë  kuptimet  "hardware"  dhe  "saftware"  (fig.I.2).  Shprehja 

"hardware"  konsiston  në  komponentët  fizike  të  kompjuterit  (llogaritësit)  së  bashku  me 

pajisjet periferike.

Fig.I.2. Elementet bazë të sistemit për përpunim elektronik të të dhënave.
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"Software" është termin i  përbashkët për mbështetje programore e cila  nuk e kontrollon 

vetëm punën e brendshme të kompjuterit  (programit sistemor) përfshinë edhe programet 

aplikative të shfrytëzueseve. Njësisë qendrore, si bërthamë e kompjuterit, e formojnë njësia 

dirigjuese dhe aritmetike. Njësia dirigjuese koordinon të gjitha punët e komponentëve tjera. 

Ajo dirigjon me informatat hyrëse dhe dalëse ndërmjet procesorit dhe njësive periferike dhe 

sinkronizon  transmetimin  e  sinjaleve  ndërmjet  seksioneve  të  ndryshme  të  kompjuterit. 

Njësia aritmetike-logjike kryen manipulime aritmetike dhe logjike me të dhënat. Memoria 

qendrore e kompjuterit përmban software, e cila është e domosdoshme për afrim në kohën 

më  të  shkurtë.  Këtu  nënkuptohen,  sistemet  shfrytëzuese  të  rastit  dhe  programet 

shfrytëzuese,  si  dhe  të  dhënat  të  cilat  shfrytëzohen  gjatë  përpunimit.  Programet  dhe 

datotekat janë të arkivuara në memoriet ekstreme ose memoriet për të dhëna masovike.

Njësia  hyrëse-dalëse  siguron  komunikimin  e  kompjuterit  me  shfrytëzuesin  ose  objektin 

dirigjues.

1.1.  NJESIA QENDRORE

Njësia qendrore drejtuese, sekuencon dhe sinkronizon aktivitetet e të gjitha komponentëve 

tjera të kompjuterit dhe kryen operacione të ndryshme aritmetike dhe logjike me të dhënat. 

Kjo njësi i kryen të gjitha këto funksione me ndihmën e regjistrave. Regjistrat janë pjesë të 

memorieve qendrore të cilët mundë të marrin, mbajnë dhe japin të dhënat.

Regjistrat  përfaqësojnë  memoriet  punuese  dhe  karakterizohen  me  shpejtësi  të  madhe  të 

punës. çdo regjistër përbëhet prej numrit të caktuar të bitëve, (numri i bitëve në regjistër 

është i barabartë me numrin e bitëve në fjalë). Nr. i bitëve në regjistër përcakton gjatësinë e 

fjalës  të  cilën kompjuteri  mund ta  përpunoj.  Siç  është  thënë kompjuteri  digjital  paraqet 

makinën elektronike programatike për llogaritje e cila shfrytëzon sistemin numerik binar, i 

cili përmban  dy shifra 0 dhe 1.

Për tregimin e numrave në sistemin numerik binarë shfrytëzohet qarku elektronik,  i  cili 

mund të ketë dy gjendje: kyçur-shkyçur, lartë-ultë, hapur-mbyllur. Brenda kompjuterit këto 

dy gjendje paraqiten si tension elektrik të shprehura në volta. Niveli i tanishëm i tensionit 

varet prej teknologjisë e cila shfrytëzohet në prodhimin e qarqeve elektronike. Kështu p. sh. 

te TTL-qarku elektrik zeros logjike i përgjigjet tensioni prej zero voltë kurse njëshes logjike 

i përgjigjet tensioni prej 3,5V.
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Pjesa e fjalëve të memories të cilët mund të kenë vetëm dy gjendje quhet bit. çdo karakter 

është  i  paraqitur  me  numër  të  caktuar  ekuivalentesh  në  formën  binare.  Njëri  prej 

standardeve për paraqitjen e karaktereve në formën binare është 1. Standardi Amerikan i 

kodit  për  këmbimin  e  informatave  ASCII  (American  Standard  Code  for  Information 

Interchange) dhe ky është kodi 7-bitësh me të cilën mund të paraqitësh 120 gjendje. Kodi 8 

jepet  si bit qift (numëron numrin e njësive në kod). Fjala është më e vogla njësi adresibile e 

memories dhe mund të jetë me gjatësi të ndryshme e shprehur në numrin e bitëve. Fjala prej 

8 bitëve quhet "byte". Numri i bitëve në fjalë mundët me qenë 4, 8, 12, 16, 32 ose 64 (për 

kompjuter të mëdhenj).

1.2.  MEMORJA QENDRORE 

Futja  dhe  bartja  e  të  dhënave  në  memorie  dhe  prej  memories  kryhet  përmes  njësisë 

qendrore. Adresimi i fjalëve në memorie është i mundur përmes adresës absolute, e relative. 

Gjatësia e fjalës e cila ka numër të caktuar të bitëve p.sh. 4, 8, 12, 24, 32 dhe 64, është e 

caktuar gjatë të projektimit të kompjuterit. Numri i fjalëve të cilat mund të adresohen në 

memorie paraqet kapacitetin e memories.

Përveç kapacitetit, karakteristikë tjetër me rëndësi i memories është koha e afrimit të saj, e 

kjo është koha e nevojshme  të lexohet fjala e dhënë nga memoria.

Për  memorie  punuese  shfrytëzohet  memoria  me  bërthama  magnetike  ose  memoria 

gjysmëpërçuese. Ato ndryshojnë ndërmjet veti në teknologjinë e memorimit të informatave 

dhe në çmimin e kushtimit. 

Në memoriet me bërthama magnetike bartësit e informatave janë unazat ferite me diametër 

rreth 0,5mm, të cilët me ndërrimin e gjendjes magnetike mundën të memorojnë "0" ose "1" 

logjike. Nëpër unazat ferite, të cilat janë të renditura në formë të matricave, janë tërhequr 

disa  tela.  Leximi  i  informatave  është  i  kontrolluar  në  formë të  veçantë,  me impulse  të 

rrymës të cilët kalojnë nëpër tel. Gjendja e magnetizimit, përmbajtja e informatorëve është e 

caktuar me kahjen e rrjedhjes së rrymës. Karakteristika e këtij tipi të memories është se ruan 

përmbajtjen e memoruar dhe pas shkyçjes së kompjuterit nga burimi i mbushjes.
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Grupin e dytë të memorieve, të cilat përdorën për memorie të punës, e bëjnë memoriet e 

tipit  gjysmëpërçues.  Ky  tip  i  memories  sot  mjaftë  përdoret,  veçanërisht  tek  mini 

kompjuterët dhe mikro kompjuterët.  Këto memorie janë të konstruktuara në bazë të çipit 

(qarkut  integral)  dhe  dukshëm  janë  më  të  vogla  dhe  më  të  lira  nga  të  mëparshmet. 

Konfigurimi i këtij lloji të memories është i përmbajtur në formën e matricës N M, ku N-

është numri i fjalëve në cilat mund të adresohen, kurse M- është nr. i bitëve për fjalë.

Për shembull, memoria prej 1024 X 8 është memoria prej 1024 fjalë me 8 bit ose gjithsejtë 

memoria ka 8192 bit gjegjësisht nominale 8 K bit.

Në figurën I.3. është treguar varshmëria e numrit të funksioneve tranzistorike prej shkallës 

së  integrimit  të  qarkut  integrues,  ku  IC-  Integrated  Circuit  mund  të  ketë  dendësi  të 

integrimit SSI (Smaill scale integration) - integrimi i vogël, MSI (medium scale integration) 

- integrimi i mesëm, LSI (large scale integration).

Integrimi i madh, VLSI (Very Large Scale Integration) integrimi shumë i madh dhe VVLSI. 

Fig.I.3. Varshmëria e numrit të funksioneve tranzistoruese 
prej shkallës së integrimit të qarqeve integruese.

Në kohën e fundit kemi paraqitjen e VVLSI (Very Very Large Scale Integration) - integrimi 

shumë i madh.
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Dallojmë dy lloje bazë të memorieve gj. përçuese dhe këto: ROM (Read Only Memory) dhe 

RAM (Randam Access Memory). ROM është lloji i memories nga e cila mund vetëm të 

lexohen informatat të cilat janë futë gjatë punimit të saj dhe nuk mund të ndërrohen. Në këtë 

lloj memorie zakonisht memorohen programet sistemore. Informata e memoruara mbesin 

edhe pas shkyçjes së llogaritësit nga burimi i rrymës. RAM është memorie me ofrim të lirë 

në të cilën vendosen programet e shfrytëzueseve dhe të dhënat, çka do të thotë se përmbajtja 

e memoruar mund të ndërrohet. Ky tip i memories e humb përmbajtjen e memoruar gjatë 

ndaljes së energjisë elektrike. 

1.3.  NJËSIA PËR HYRJE DHE DALJE 

Funksioni i njësisë hyrëse-dalëse është që të siguroj komunikimin e llogaritësit me pajisjet 

periferike.  Programet dhe të dhënat të cilat  futen në kompjuter i merr njësia hyrëse dhe 

përkohësisht i mbanë deri sa të vendosen në memorien kryesore.

Rezultatet e llogaritura dhe të dhënat e përpunuara njësia dalëse i jep periferive përgjegjëse. 

Llogaritësi si i vetëm është vetëm manipulator elektronik i të dhënave.

Për të qenë i vlefshëm duhet të komunikoj me pjesën e jashtme. Për këtë, aftësia e tij që të 

komunikoj me pajisjet eksterne definon gjithanshmërinë e tij.

Të gjithë pajisjet hyrëse dhe dalëse të lidhura me llogaritësin thirrën periferi të kompjuterit 

në  të  cilat  janë  të  përfshirë  edhe  pajisjet  për  memorie  eksterne.  Në  transmetimin  e 

informatave ekzistojnë dy mënyra: serike dhe paralele. Serike tregon se bitët transmetohen 

njëri  pas  tjetrit  përgjatë  rrugës  së  sinjalit,  çka  do  të  thotë  se  fjala  p.sh.  prej  16  bitësh 

transmetohet ne 16 intervale kohore, pastaj përsëri formohet fjala prej 16 bitësh para fillimit 

të përpunimit të saj.

Te mënyra e transmetimit paralel numri i rrugëve i përgjigjet numrit të bitëve në fjalë, edhe 

fjala transmetohet në një interval kohor. Mënyra serike është ma e lirë në krahasim me atë 

paralel por është ma i ngadalshëm. Të gjithë kompjuterët modern transmetojnë të dhënat ne 

mënyrën paralele. 

Shpejtësia me të cilën transmetohen të dhënat qoftë paralele apo serike, përcaktohet me nr. e 

bitëve në sekonda (karaktereve\sek.)
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Interface (lidhja)- është kufiri ndërmjet dy pajisjeve ose programeve. Në kuptimin mekanik 

interfejsi  paraqet  grumbullin  e  kontakteve  të  cilat  lidhen  në  mes  vete  për  ti  përcjellur 

sinjalet,  fuqinë etj;  në kuptimin elektrik  paraqet tensionet  të cilat  duhet me qenë  në të 

njëjtin  nivel,  kurse  në  kuptimin  logjik  binarët  "1"  ose  "0"  duhet  të  jenë  barabartë  të 

përfaqësuara në të  dy anët  e interfejsit.  Kodet e shfrytëzuara duhet  të  jenë kompatabile 

(përputhshme). 

2.0. APLIKIMI I KOMPJUTERËVE NË DIRIGJIMIN E PROCESEVE 

Me  rritjen  e  shkallës  së  automatizimit  dirigjimi  i  proceseve  po  bëhet  gjithnjë  më  i 

rëndësishëm me gjithë rritjen  e  kompleksitetit  të  funksioneve të  dirigjuara.  Nga procesi 

është i domosdoshëm përpunimi i numrit të madh sinjalesh dhe në bazë të lidhjes logjike 

ndërmjet sinjaleve hyrëse dhe dalëse gjenerimi i sinjaleve dalëse të cilat i ipen elementeve 

dirigjuese. Këto detyra realizohen me sukses me kompjuterët procesor (fig.I.4).

Fig.I.4. Struktura e sistemit dirigjues të prodhimit.

Që të mund të bëjmë përcjelljen dhe dirigjimin e proceseve është e nevojshme ekzistenca 

adekuate e periferive procesore të cilat lidhin kompjuterin me procesin në On-Line lidhje. 

Përveç  kësaj  kompjuteri  procesor,  për  dallim  prej  atyre  tekniko-shkencorë  dhe 

kompjuterëve komercial rrjedhin me karakteristika të veçanta, siç janë: Përpunimi në kohë 

reale, përpunimi i njëkohshëm i shumë detyrave dhe mundësia e ndërprerjes së punës për 

kryerjen e punëve parësore. Të dhënat merren nga procesi dhe i ipen kompjuterit ose si dalje 
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nga kompjuteri  ipen procesit,  mund të jenë analoge dhe digjitale tregojnë njërën nga dy 

gjendjet e mundshme p.sh. e hapur - mbyllur, kyçur – shkyçur etj. Pajisjet që punojnë me 

këtë princip janë ndërprerësit, roletë kontaktuese etj.

Skema  e  përgjithshme  e  lidhjes  së  kompjuterit  me  procesin  është  treguar  në  fig.I.5. 

Karakteristike janë këto lidhje për ndërlidhjen e proceseve me kompjuterin: lidhja analoge-

digjitale,  lidhja  kontaktuese  hyrëse  dhe  numëruesi  i  impulseve,  gjegjësisht  lidhja  e 

kompjuterit  me  procesin  dirigjues  realizohet  përmes  lidhjes  digjitale-analoge,  lidhja 

kontaktuese dalëse dhe gjeneratorit të impulseve.

Fig.I.5. Karakteristikat themelore të sistemit për dirigjimin e procesit me ndihmën e kompjuterit.

Sinjali analog kontinuale, si dalje nga senzori i cili gjeneron sinjalin elektrik, proporcional 

(me  ndonjë  madhësi  të  ndryshueshme të  procesit  fizik,  temperatura,  shtypja,  forca  etj), 

duhet të shëndrrohet në vlera digjitale që të mundë të përpunohen në kompjuter. Shëndrrimi 

i  sinjalit  analog  në  ekuivalentin  e  tij  digjital  kryhet  me  ndihmën  e  A\D-  shëndrruesit. 

Ndërmjet  sensorit  dhe  A\D  shëndrruesit  gjendët  përforcuesi  i  sinjaleve,  filtri  dhe 

multiplekseri, i cili ka për detyrë ti lidhë më shumë sinjale analoge me një A\D shëndrrues 

(fig.I.6).

Fig.I.6. Tregimi skematik i shëndrruesit analog në sinjal digjital.
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3.0  PROGRAMIMI

Kompjuteri  është  automat  i  cili  sipas  hapave  të  përshkruar  saktë  kryen  procesin  e 

përpunimit  të  informatave.  Për dallim nga automatët  konvencional  tek kompjuteri  hapat 

përpunues definohen me një varg urdhrash të cilat bëjnë programin. Për shkak të principit 

digjital  të  punës  së  kompjuterit  është  e  domosdoshme  të  bëhet  paraqitja  e  urdhrave 

programore në formën lineare. Kjo është forma më e përshtatshme e gjuhës programore dhe 

quhet  gjuhë  makinerike,  e  cila  është  vështirë  e  lexueshme për  programuesin gjithashtu, 

programuesi gjatë programit duhet të dijë në cilat qendra të memories kryesore janë vendos 

të dhënat për të mundur të kryej në adresimin e urdhrave.

Që  ti  shmangemi  kësaj  dobësie  është  zhvilluar  gjuhë  e  cila  ne  vend  të  kodit  linear 

shfrytëzon simbolet numerike (të lehta për mbajtje mend), të quajtur gjuha programore - 

asambler. Kështu programuesi për definimin e operacionit të shtimit të dy numrave, në vend 

të kodit 1010111 shkruan vetëm ADD (fjalë angleze me domethënie shto). Me këtë mënyrë 

të  programimit  shmanget  adresimi  plotësues  i  urdhrave.  Por  këtë  gjuhë  programore 

kompjuteri nuk mund ta përpunoj direkt, por duhet ta përkthej përmes programit, të quajtur 

asambler ne formë binare. (fig.I.7. në gjuhë makinerike).

Shumë programe për përcjellje dhe dirigjim me procese prodhuese me ndihmën e mini dhe 

makro kompjuterit shkruhen në gjuhën - asambler. Programimi në gjuhën - asambler kërkon 

njohjen me themel të përpunimit të programit në kompjuter, ku çdo hap i përpunimit duhet 

ti tregohet një nga një, çka mundëson vërtetimin e lehtë të secilit hap.

Kjo gjuhë programore varet prej tipit të kompjuterit.

Këto gjuhë janë sipas rregullës të standardizuara dhe mund të ndahen në gjuhë programore 

të dedikuara për zgjidhjen e problemeve tekniko-shkencore (FORTRAN, ALGOL, APL, 

PASKAL, ADA etj.)  për  zgjidhjen  e  punëve  komerciale  dhe të  dirigjimit  (COBOL, C-

BASIC, PL/1, RPG II etj).

Dhe gjuhët speciale programore të cilat janë zhvilluar për përdorim në vende të caktuara, 

për  programimin e  MMP me DN, si  p.sh.  ATP, ADAPT, AUTOSPOT, COMPACT II, 

EXAPT etj.
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Fig.I.7. Hapat programues në gjuhën makinerike dhe asambler.

Gjuhët  programore  për  kompjuter  procesor  duhet  të  marrin  parasysh  kushtet  të  cilat 

kompjuteri procesor duhet të kënaq që të mund të dirigjojmë procesin, punën në kohën reale 

dhe me ndërprerje.  Disa prej  këtyre gjuhëve janë FORTRAN- procesi,  BASIC- procesi, 

PAS I, PEARL, PROCOL etj.

Të gjitha gjuhët programore të nivelit të lartë duhet të përkthehen në gjuhë makinerike me 

ndihmën e programit për përkthim. Ekzistojnë dy përkthime teknike: Përkthimi me ndihmën 

e Compiler-it dhe përkthimi me ndihmën e Interpreter-it (fig.I.8.)

Fig.I.8.
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KAPITULLI  II

1.0. DIRIGJIMI NUMERIK I MMP me DN

Sistemet përpunuese dhe robotët industrial paraqesin sistemet fleksibile automatike të cilët 

shfrytëzojnë kompjuterët si pjesë integrale e sistemit të vetë dirigjues. Deri të niveli i sotëm 

i automatizimit fleksibil kanë kaluar më se 200 vite nëpër disa faza, si p.sh: 

1. Konstruktimi i  makinave të thjeshta prodhues dhe mekanizmave ka filluar  në 

vitet 1770, në fillim të revolucionit industrial.

2. Mekanizmat me mekanizëm të ngurtë dhe transfer-linjat për prodhim masovik 

janë paraqitur në fillim të këtij shekulli.

3. Pastaj paraqiten makina me dirigjim automatik dhe makinat për kopjim tek të 

cilat kopjuesi lëviz nëpër shabllon dhe në mënyrë simultane transmeton sinjalin 

dirigjues servo - lëvizësit. 

Fig.II.1. Niveli i automatizimit në prodhimtari.

4. Me hyrjen e dirigjimit numerik (NC - Numercial controll) në vitin 1952, hapet 

epoka e  re  në  automatizëm.  NC -  është  e  bazuar  në  principin  e  kompjuterit 

digjital.
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5. Në fillim të viteve 1960 është zhvilluar roboti i  parë industrial,  por nuk gjeti 

përdorim të gjerë deri në vitin 1970.

6. Vazhdimi logjik i NC - sistemeve është DN me kompjuter të cilët u paraqitën në 

fillim të viteve 1970.

7. Në fillim të viteve 1980 paraqiten fabrikat e automatizuara.

1.1. BAZAT E DIRIGJIMIT NUMERIK 

Dirigjimi  i  MMP-ve  me  ndihmën  e  programit  të  përgatitur  është  e  njohur  si  dirigjim 

numerik ose NC (Numercial Controll).

Në  sistemin  NC  tipik  të  dhënat  numerike,  të  domosdoshme  për  përpunimin  e  pjesëve 

gjinden në kartelën e preferuar dhe paraqesin veprimin teknologjik formal të përpunimit ose 

programi NC i pjesës. Programin NC të pjesës e bëjnë blloku i informatave, ku çdo bllok 

përmban të dhënat numerike të domosdoshme për kryerjen e kalimit në pjesën e punës.

Shiriti  i  preferuar lëviz  përpara për një bllok çdo herë kur të kryhet kalimi në pjesën e 

punës.  Blloku  përmban  në  formën  e  koduar  të  gjitha  informatat  e  domosdoshme  për 

kryerjen e kalimit p.sh:

Gjatësia  e  përpunimit,  shpejtësia  e  prerjes,  hapi,  etj.  Informatat  dimensionale  (gjatësia, 

gjerësia,  rrezja  e  rrathëve  etj),  dhe  forma  e  konturës  (drejtëzat,  rrathët  etj)  merren  në 

vizatimin  e  punëtorisë,  Dimensionimi  ipet  për  çdo  aks  të  lëvizjes  (x,y,z).  Shpejtësia  e 

prerjes,  hapi  dhe  funksionimi  ndihmës  (i  kyçur  ose  shkyçur  e  mjetit  për  ftohje  dhe 

lubrifikim, kahje e rrotullimit, shtrëngimi etj), programohen në varshmëri nga kërkesa për 

kualitet të sipërfaqes dhe toleranca.

Përgatitjen e programit të pjesës për MMP me DN e kryen programuesi. Programi mund të 

punohet me dorë ose me shfrytëzimin e kompjuterit dhe gjuhës së përshtatshme programore 

si p.sh. APT (Automaticaly Programmed Tods). 

Te MMP me DN të gjitha akset e lëvizjes janë të pajisura me njësinë ngasëse (motor) e që 

mund të jetë motor me rrymë njëkahore,  hidraulik  ose motorët  me hap elektrohidraulik. 

Zgjedhja e tipit të njësisë ngasëse kryesisht varet nga fuqia e kërkuar e makinës. 
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NC - sistemin e përbën MMP me njësinë dirigjuese. Njësia dirigjuese lexon dhe dekodon 

(deshifron) programin e pjesës, i jep urdhëratë e dekoduar çarkut dirigjues kthyes për lëvizje 

në akset e makinës dhe për drejtimin e operacioneve në makinë. Njësia dirigjuese e makinës 

përbëhet nga dy pjesë kryesore dhe atë: pjesa për përpunimin e të dhënave dhe pjesa me 

çark dirigjues kthyes.

Detyra  e  pjesës  së  përpunimit  të  të  dhënave  është  deshifrimi  i  të  dhënave  nga shiriti  i 

përforcuar,  përpunimi i  tyre  dhe dhënia  e  tyre  me qark dirigjues  kthyes.  Këto të dhëna 

përmbajnë informatën për pozicionet e çdo aksi, kahjen e lëvizjes, shpejtësinë e lëvizjes dhe 

sinjalet ndihmëse të dirigjimit me robot. Nga ana tjetër pjesa me qark dirigjues kthyes jep 

sinjalin i cili  lajmëron që kalimi paraprak është kryer dhe se njësia për përpunimin e të 

dhënave mund të lexoj bllokun e ri programorë. Kjo njësi dirigjon me sistemin e ngasjes 

dhe merr informatat  mbi pozicionin aktual përmes lidhjes kthyese (nëse është i ndërtuar 

sistemi matës i pozicionit).

Pjesa për përpunimin e të dhënave përfshin këto elemente themelore:

− pajisjet hyrëse, p.sh. lexuesi i shiritit të përforcuar,

− moduli për lexim dhe logjikën për vërtetimin e qifteve,

− moduli për dekodim dhe shpërndarjen e të dhënave ndërmjet akseve të dirigjimit,

− interpolatori.

Pjesa në çark kthyes xhirues përmban këto çarqe:

− çarku kthyes për dirigjimin e pozicionit për të gjitha akset e lëvizjes (çdo aks ka 

qarkun kthyes dirigjues të vetë),

− çarku kthyes për dirigjimin me shpejtësinë,

− moduli për dirigjimin e funksioneve ndihmëse si p.sh: e kyçur - shkyçur mjeti për 

ftohje, ndërrimi i numrit të rrotullimeve etj.

Në sistemet e DN me kompjuter (CNC - Computerizet Numercial Control) rolin e pjesës për 

përpunim e të dhënave e merr programi dirigjues i përmbajtur në CNC - kompjuterin.
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1.2.  PËRPARSITË DHE TË METAT E NC - SISTEMEVE DIRIGJUESE 

Në raport me MPP klasike NC - makinat njihen me këto përparësi:

1. Fleksibiliteti i plotë për përpunimin e pjesëve të reja është e nevojshme përgatitja e 

programit të pjesëve.

2. Saktësia e lartë e përpunimit.

3. Koha e shkurtë e përpunimit.

4. Mundësia e përpunimit të pjesëve me kontur komplekse.

5. Koha e shkurtë e rregullimit të makinës.

6. Shmangia nga nevoja për operatorin me kualifikim të lartë.

7. Operatori ka kohë të lirë ku mundet të përcjellë punën e makinave tjera.

Të metat kryesore të NC - sistemit janë:

1. Çmimi relativisht i lartë. 

2. Mirëmbajtja komplekse.

3. Nevoja për programues me kualifikim të lartë.

1.3.  KLASIFIKIMI I NC SISTEMEVE

Klasifikimi i NC - sistemeve mund të bëhet sipas katër kritereve:

1. Sipas llojit të dirigjimit: pikë për pikë (pozicional), linjore dhe konturale.

2. Sipas  strukturës  së  drejtuesit:  NC  i  bazuar  në  Hardware  dhe  NC  i  bazuar  në 

Software, gjegjësisht CNC.

3. Sipas metodës së programimit: inkrmental dhe absolut.

4. Sipas llojit të qarkut dirigjues kthyes: qarku kthyes i hapur dhe i mbyllur.

1.3.1.  LLOJET E SISTEMEVE DIRIGJUESE

Pjesa punuese dërgohet në pozicione të veçanta (të caktuara), kurse përpunimi kryhet pas 

arritjes së pozicionit të dëshiruar.

Varshmëria  funksionale  ndërmjet  akseve  nuk  ekziston.  Lëvizja  ndërmjet  pozicioneve 

realizohet me hap të shpejt pa kontakt ndërmjet instrumentit dhe pjesës punuese. 

Me kryerjen e përpunimit fillon kryerja e hapit programor tjetër. Shembuj të përdorimit të 

dirigjimit pozicional janë: përpunimi me shpim, makina për saldim pikëzor etj. 
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Te  sistemet  me  dirigjim  sipas  vijës  së  drejtë  instrumenti  është  në  kontakt  me  pjesën 

punuese. Lëvizja e rrëshqitësit bëhet gjithnjë paralel me akset e makinës me pikë të definuar 

të  fillimit  dhe  mbarimit.  Këtu  nuk kërkohet  të  ketë  interpolator.  Tek dirigjimi  kontural 

instrumenti është në kontakt me pjesën punuese deri sa bëhet lëvizja sipas akseve. 

Fig.II.2. Shikimi i llojeve të sistemeve dirigjuese.

Të gjitha lëvizjet kryhen në mënyrë simultane me shpejtësi të ndryshme të lëvizjes. P.sh. 

gjatë prerjes (formimit) të konturës rrethore kërkohet ndërrimi i shpejtësisë, në njërin aks si 

shpejtësi sinusore kurse tjetrin si shpejtësi kosinuse.

Për  tregimin  e  lakoreve  në  rrafsh  ose  hapësirë  është  e  domosdoshme  të  ipen  shumë 

informata  për  rrugën  e  instrumentit,  të  cilat  përpunohen  me  ndihmën  e  kompjuterit  të 

ndërtuar  posaçërisht  -  interpolatorit.  Në  NC  dhe  CNC  -  sistemet  ekzistojnë  tri  lloje 

interpolatorësh dhe atë: linear, rrethor dhe parabolik. 

1.3.2.  KLASIFIKIMI I CNC - SISTEMEVE

NC -  sistemet  të  prodhuara në vitet  e  gjashtëdhjeta  shfrytëzojnë  hardware elektronik  të 

bazuar në teknologjinë e çarqeve digjitale.
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CNC - sistemet janë shfaqur në vitet e shtatëdhjeta dhe shfrytëzojnë mini kompjuterët dhe 

mikrokompjuteret  për  dirigjimin  e MMP duke sa më shumë që është  e mundur qarkun 

hardwar në ormanin dirigjues. 

Me kalimin nga NC- sistemet të bazuara në hardware drejt CNC - sistemeve të bazuara në 

Software, rritet fleksibiliteti i pjesës punuese duke shfrytëzuar CNC- kompjuterin. 

Dirigjuesi digjital në NC - sistemet të bazuara në hardware shfrytëzon impulset tensione, ku 

çdo  impuls  i  përgjigjet  lëvizja  prej  një  inkrementi  sipas  aksit  gjegjës.  Impulset  lëvizin 

motorin me hap elektronik në sistemin drejtues me çark kthyes të hapur ose servo motori 

me rrymë njëkahore në sistemin dirigjues me çark të mbyllur kthyes. Numri i impulseve të 

dhënë secilit  aks  është  ekuivalent  me rrugën e  kaluar,  kurse frekuenca  e  impulsit  është 

proporcionale me shpejtësinë e lëvizjes (fig. II.3).

Fig.II.3. Bllok diagrami e rrjedhjes së informatave tek NC - dirigjimit.

Në CNC - kompjuterin informatat rregullohen, manipulohen dhe memorohen në formën e 

kodit linear. Në CNC - kompjuterët çdo biti i përgjigjet nga një inkriment.
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Një prej dallimeve ndërmjet NC - dhe CNC - sistemit është edhe mënyra e leximit të shiritit 

të preferuar. Në NC - sistemin shiriti i preferuar lëviz përpara nga një bllok me kryerjen e 

një klase në pjesën e punës. Gjatë punimit të çdonjërës pjesë tjetër të punës duhet që shiriti i 

performuar përsëri të lexohet. Tek shumica e CNC - sistemeve shiriti i performuar lexohet 

vetëm  një  herë  dhe  përmbajtja  e  të  cilit  memorohet  në  memorjen  e  kompjuterit,  para 

përpunimit të pjesës punuese.

Gjatë përpunimit, CNC - sistemi dirigjues shfrytëzon programin e memoruar të pjesës për 

dirigjimin e makinës. Në këtë mënyrë eliminohet gabimi i leximit.

2.0.  CNC - DIRIGJIMI

Zhvillimi i gj. përçuesve dhe pllakave të shtypura dukshëm ka ndikuar në zhvillimin e CNC 

- sistemeve dirigjuese. Gjatë viteve të 60-ta NC - qarku dirigjues ka qenë i formuar prej 

komponentëve  diskrete,  sikur  që  janë  transistorët  dhe  diodat.  Me shfrytëzimin  e  këtyre 

elementeve ka qenë e nevojshme rreth 300 pllaka të shtypura për një NC - njësi dirigjuese. 

Me zhvillimin e çarqeve të integruara me 1969, numri i pllakave të shtypura, të nevojshme 

për NC - njësinë dirigjuese, është zvogëluar në rreth 40.

2.1.  STRUKTURA E CNC - NJËSIS DIRIGJUESE

Hap i rëndësishëm në zhvillimin e dirigjimit numerik të MMP është bërë në vitet e 70-ta me 

futjen e kompjuterit në vend të njësisë dirigjuese NC - sistemit (fig.II.5).

Kjo kontribuon në zhvillimin e DNC (Direct Numercial Controll) dhe DN me ndihmën e 

kompjuterit (CNC - Computerizet Numercial Controll). Te DNC - sistemi disa MMP me 

DN, dirigjohen direkt përmes kompjuterit qendrorë.

Prej këtyre dy tipave të dirigjimit me kompjuter CNC - dirigjimi ka gjet përdorim më të 

madh kryesisht për shkak të fleksibilitetit  më të madh dhe për shkak të mini dhe makro 

kompjuterit më të lirë (çmimi).

Njëra prej qëllimeve së futjes së CNC - sistemit është ndërrimi sa më shumë i mundshëm i 

NC - hardwares konvencionale me softwares.
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Fig,II.4. Pjesa e mikro elektronikës në çmimin e kushtimit 
të vendit punues të pajisur me NC - makinë.

Minimumi i hardwares që mbetet në njësinë dirigjuese duhet të përmbaj servo përforcuesin, 

sensorat, dhe interfejsi. 

Software CNC - sistemi përmban më së paku tri programe kryesore: programi i pjesëve, 

programi i servisimit, dhe programi dirigjues. 

Programi  i  pjesëve  përmban  shënimet  gjeometrike  të  pjesës  punuese  dhe  kushtet  e 

përpunimit siç janë. i rrotullimeve, hapit etj. Programi servisor shfrytëzohet për vërtetim, 

plotësim  dhe  korrigjim  të  programit,  të  pjesëve.  Programi  dirigjues  merr  programin  e 

pjesëve si hyrje për fitimin e sinjaleve për dirigjimin e lëvizjeve nëpër akse. Në të gjitha 

tipet  e CNC - sistemeve programi dirigjues  bënë interpolimin,  drejtimin e ngadalësimit, 

dirigjimin e hapit etj. Nën programi kryesor ne programin dirigjues është interpolatori i cili 

koordinon  lëvizjet  përgjatë  akseve  të  makinës.  Rruga  e  instrumentit  është  thjeshtë 

kombinim i segmenteve rrethore dhe lineare, ku programi dirigjues përmban nënprogramet 

për interpolim linear dhe rrethor.
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Fig.II.5. Bllok diagrami i rrjedhjes së informatave të CNC- dirigjimi.

Shumica e CNC - sistemeve në qark kthyes dirigjues të mbyllur përmban lidhjet kthyese për 

shpejtësi  dhe  pozicion.  Lidhja  kthyese  për  shpejtësi  sigurohet  përmes  taho  gjeneratorit, 

kurse lidhja kthyese për hap realizohet përmes enkoderit ose resolverit.  Taho gjeneratori 

siguron tensionin proporcional me shpejtësinë, kurse enkoderi emiton impulse tensione ku 

çdo impulsi i përgjigjet lëvizja në aks, prej një inkrementi.

Dalja nga kompjuteri në CNC - sistemet mund të jetë në një varg impulsesh referent ose si 

fjalë lineare.

Me rastin e parë kompjuteri gjeneron me një varg impulse referente për çdo aks të lëvizjes, 

ku çdo impuls gjeneron lëvizjen në aks prej  një inkrementi.  Numri i  impulseve paraqet 

rrugën e kaluar në akse, kurse frekuenca e impulseve është proporcionale me shpejtësinë e 

lëvizjes.

Këto impulse mund të lëvizin motorin me hap elektrik në sistemin drejtues të hapur ose 

mund të  jetë  referente  për  sistemin  dirigjues  të  mbyllur.  Programi  dirigjues  e  krahason 

fjalën  referente  me  sinjalin  kthyes  që  të  caktohet  gabimi  i  pozitës.  Sinjali  i  gabimit 
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udhëhiqet  në  DAC  në  intervale  kohore  fikse  për  përkthimin  në  tension  ekuivalent  për 

lëvizjen e servo motorit.

2.2.  PËRPARËSIT E CNC - NJESIVE DIRIGJUESE

Kalimi prej NC-ve konvencionale në MMP-CNC d.m.th. ndërrimin e NC-së të bazuar në 

hardware të pastër me sistemin e bazuar në software. Me këtë ndërrim realizohen shumë 

përparësi, si p.sh:

− rritja e fleksibilitetit,

−  zvogëlimi i elementeve hardware,

− rritja  e  saktësisë  në  punë  me  nxjerrjen  nga  përdorimi  te  lexuesit  të  shiritit  të 

preferuar,

− korrigjimi më i lehtë i gabimeve në programin e pjesëve,

− mundësia e shfrytëzimit të periferisë së kompjuterit, për verifikimin dhe korrigjimin 

e  programit  të  pjesëve,  p.sh.  shfrytëzimi  i  ploterit  (pajisja  për  vizatim  -  tregim 

grafik):

2.3.  SHIQIMI I FUKCIONEVE PLOTËSUESE TË CNC - NJËSIS DIRIGJUESE

CNC - njësia dirigjuese siguron kryerjen e një varg funksionesh plotësuese të cilat shumë 

shtrenjtë ose vështirë kryhen në NC - njësit dirigjuese.

2.3.1.  PËRSHTATJA E KODEVE TË NDRYSHME TË SHIRITIT TË SHPUAR

Në përdorim janë kode të ndryshme dhe format të shiritave të shpuar. Shumë MMP me DN 

të vjetra shfrytëzojnë EIA - kodin, deri sa makinat e reja përdorin ISO - kodin. CNC - njësit 

dirigjuese mund të ndërrojnë kodet.

2.3.2.  MEMORIMI I PROGRAMIT

Programi  i  pjesëve  mund  të  memorohet  në  kompjuter  ashtu  që  eliminohet  nevoja  për 

lexuesin e shiritit. Mundësia tjetër është optimalizimi i programit.

2.3.3.  MEMORJA PËR KOMPENZIMIN E INSTRUMENTEVE 

Në memorien  e  posaçme të  njësisë  dirigjuese  mund  të  futet  korrektura  për  gjatësinë  e 

instrumentit, rrezja e majës së thikës së tornimit, ose diametrit të frezës. Vlera korrektuese 
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mund të futën me ndihmën e shiritit të shpuar. Në këtë mënyrë mund të futen edhe të dhënat 

për makinën.

2.3.4.  INTERPOLIMI I ZGJATUR 

Sistemi i dirigjimit mund të bëhet për dedikime speciale me interpolim të nivelit të lartë, 

p.sh. interpolimi parabolik, krahas interpolimit linear dhe interpolimit rrethor standard.

2.3.5.  PËRMISIMI I VETIVE (PERFORMANSAVE) TË MAKINËS

CNC - sistemi dirigjues mund të përmirësoi saktësinë dhe vetit dinamike të makinës, me 

shfrytëzimin e këtyre kompensimeve:

− Kompensimi i gabimeve në hapin e boshtit të filetuar. Gabimet sistematike të boshtit 

të  filetuar  për  çdo  aks  të  makinës  mund të  eliminohen  me  matjen  e  gabimit  të 

pozicionimit në pika të ndryshme përgjatë akseve dhe futjen e këtyre gabimeve si 

vlera kompenzuese në CNC-memorie, të cilat sillen zakonisht prej +1 – +10cm.

− Kompensimi i hapësirës dritë. Në vend të eliminimit mekanik të hapësirës dritë ai 

mund të kompensohet me dhënien e vlerave korrigjuese në sistemin e dirigjimit. Kur 

sistemi dirigjues regjistron se ka ardhë deri te ndërrimi i kahjes së lëvizjes përgjatë 

akseve i ipet vlerës së pozicionit të kërkuar vlera e korrekturës e cila i përgjigjet 

hapësirës dritë. Vlera e korrekturës mund të ndërrohet lehtë në rast se gjatë kohës 

vjen deri te ndërrimi i hapësirës dritë.

2.3.6.  PËRCJELLJA E TEJKALIMIT TË POZITËS NË AKS

Në aplikimet konvencionale ndërprerësit kufitar shfrytëzohen për sigurim nga tejkalimi i 

pikave fundore në aks. Te CNC - dirigjimi krahasohen pozitat aktuale me ato paraprake të 

memoruara.

2.3.7.  PROGRAMI AUTOMATIK NË KONTURËN E PJESËS PUNUESE

Nëse është ardhur deri te ndërprerja gjatë përpunimit p.sh. pas ndërrimit të instrumentit të 

thyer, për operatorin është vështirë të kthehen veglat saktësisht në pozitën ku ka ngel. Gjatë 

shfrytëzimit  të  CNC -  njësisë  dirigjuese  pozita  e  ndaljes  memorohet  dhe  instrumenti  i 

ndërruar  automatikisht  kthehet  në  pozicionin  e  ndërprerjes.  Por  vlera  e  korrekturës  për 

instrumentin e ri duhet të futet paraprakisht.

2.3.8.  QARKU RREGULLUES SOFTWARE
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Te disa CNC - njësi dirigjuese qarku rregullues mbyllet me ndihmën e softwares. Njësia 

dirigjuese gjeneron sinjalin e gabimit, me krahasimin e sinjalit të lidhjes kthyese me vlerën 

e kërkuar.

2.3.9.  PROGRAMI EFIKAS

CNC - njësia dirigjuese siguron kryerjen e llogaritjeve dhe memorimin e të dhënave me 

shfrytëzimin efikas të teknikës së programit si p.sh. programi i ciklit (ciklusit) të punës, 

përsëritjen  e  renditjes  së  pikave  fikse,  programimin  e  nën  programeve  në  formën 

parametrike etj.

Cikli punues paraqet grupin e kalimeve si p.sh. në operacionin e shpimit, të cilat thirrën me 

kode të veçanta (G 80 deri G 89).

Në sistemin  konvencional  me DN këto cikle  bëhen në rrugë hardwares.  Por në CNC - 

sistemin  këto  cikle  memorohen  si  nën  programe,  më  së  shpeshti  me  anë  të  programit 

parametrik. Një vragë kalimesh punuese mund të memorohen në formën e përgjithshme e 

pastaj sipas nevojës futen vlerat aktuale për parametra gjegjës.

2.4.  OPTIMIZIMI I PROGRAMIT 

Një pjesë e mirë e kohës për programim harxhohet në korrigjimin e programit. Te NC - 

dirigjimi  konvencional  shiriti  i  shpuar  i  kthehet  sektorit  për  programim  që  të  bëhet 

korrigjim, pastaj kthehet në repart që të përsëritet testimi në makinë. Në CNC - programit, 

mund  të  eliminohet  kjo  kohë  e  humbur.  Memoria  në  sistemin  dirigjues  mundëson 

korrigjimin  e  programit  në  vetë  makinës.  Shërbyesi  i  makinës  mundet  direkt  të  kryej 

korrigjimin e domosdoshëm ose të dhënat e korrigjuara mund të memorohen në memorie të 

posaçme (korrigjimi indirekt i programit).

Funksioni "Editing" mundëson që të bëhet optimalizimi i programit, d.m.th. që një ose më 

shumë blloqe të futen, të lihen ose të modifikohen. 

Shumë CNC -  sisteme  janë  të  pajisura  me ekran  (gypi  katodik)  me kapacitet  prej  256 

karakteresh (8 linja me 32 karaktere alfa numerike). Në ekran tregohet statusi i programit, 

makinës  dhe  të  sistemit  dirigjues,  ku  mund  të  tregohen  këto  funksione:  ndërrimi  i 

instrumenteve, ndërrimi i numrit të rrotullimeve, informohet për nr. e instrumenteve, statusi 

i programit, vlerat pozicionale etj.
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2.5.  DIAGNOZA E GABIMEVE 

Diagnostifikimi paraqet  procedurën e verifikimit  të  rregullsisë  së punës së makinës  dhe 

njësia dirigjuese. Dallohen dy procedura për vërtetimin e rregullsisë së sistemit, direkt (on-

line) dhe diagnoza indirekte (off-line).

Te diagnoza direkte gjatë punës kontinualisht vërtetohen funksionet e makinës dhe njësisë 

dirigjuese. Kështu mund të zbulohet gabimi në servomotorin ngasës, rënia e presionit në 

hidro sistemin, nxehja e motorit ngasës, gabimi në lexuesin e shiritit të performuar, punën e 

kompjuterit etj.

Te  diagnoza  indirektë  shfrytëzohet  programi  për  verifikim  i  memoruar  në  shiritin  e 

performuar  ose  kasetën  me shirit  magnetik.  Provohet  funksionimi  i  pjesëve  kryesore  të 

sistemit për dirigjim p.sh. (njësia qendrore përpunuese, memoria, qarku hyrës-dalës, qarku 

logjik  etj).  Detyra  e  programit  verifikues  është  zbulimi  dhe lokalizimi  i  gabimit,  e  cila 

largohet  me ndërrimin e shpejtësisë  të pllakës së shtypur të dëmtuar.  Saktësia  e CNC - 

sistemit është dukshëm ma e madhe se NC - sistemeve konvencionale. Dirigjimi hardwar 

konvencional zakonisht shfrytëzon MSI (Medium Scale Integration)- çarqet integruese.

2.6.  ZHVILLIMI I DIRIGJIMIT MULTIPROCESORIK

Zhillimi i multiprocesorit  ka mundësuar që disa funksione kohore kritike të përpunohen 

paralelisht në njësinë dirigjuese.

Në fillim të zhvillimit të sistemit procesor modular për DN kompjuteri dirigjues qendrorë ka 

qenë i liruar nga puna me pajisjet periferike. Pajisjet periferike, për shkak të ngadalësisë së 

tyre, kanë qenë të lidhura në procesor për hyrje-dalje.

Faza  tjetër  e  këtij  zhvillimi  ka  quar  kah  kalimi  në  llogaritje  të  komplikuar  aritmetike 

(interpolimi), pozicionimi, dirigjimi me lidhjen kthyese etj. në procesor të specializuar. Në 

fig.II.6. është paraqitur shembulli i lidhjes së procesorit përmes memories qendrore të të 

dhënave.  Mikro  kompjuterët  brenda  sistemit  komunikojnë  me  memorien  qendrore  në 
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intervale të ndryshme kohore, kështu një procesor mund të lexoi, interpretoi dhe përpunoi të 

dhënat të cilat në memorie i ka futur procesori tjetër

Fig.II.6. Njësia dirigjuese me shumë mikroprocesor 
të integruar (AEG Numercial System III).

Zhvillimi  i  mëtejshëm i  sistemit  për  shpërndarjen  e  funksioneve  drejtuese  në  mes  disa 

procesorëve ka quar në konceptin e dirigjimit multiprocesorikë.

Në këtë rast operacionet rreth përpunimit të dhënave brenda CNC - njësisë dirigjuese janë 

ndarë në blloqe funksionale të provuara, ashtu që është e nevoja minimale për kombinimin e 

të dhënave ndërmjet tyre. Çdo bllok funksional është llocuar në mikro procesor të posaçëm. 

Kusht për realizimin e këtij koncepti është që software për drejtim mund të distribuohet 

ndërmjet mikroprocesorëve të veçantë. Blloqet funksionale se bashku kryejnë funksionim 

komplet të dirigjimit, duke marrë parasysh se janë të lidhura ndërmjet veti përmes kanalit 

për transmetimin e të dhënave 

Software  për  dirigjim me  strukturë  multiprocesorike  është  i  strukturuar  ashtu  që  kënaq 

kërkesat e shfrytëzuesve. Gjithashtu në sistem mund të futen funksione shtesë speciale të 

cilat i ka zhvilluar shfrytëzuesi ose grupi i softwerit. Nuk ka kufizim sipas tipit të procesorit 

për inkorporimin e tij në sistem, vetëm duhet të jetë kompatibil me bus -sistemin.

Me shiritin e moduleve procesorike sigurohen kushtet për përpunimin intern paralel të të 

dhënave e cila lëshon integrimin e funksioneve ndihmëse të cilat kërkojnë përpunimin në 

kohë reale. Disa prej këtyre funksioneve ndihmëse janë: funksionet për DA, mbledhjen e të 

dhënave prodhuese - organizative, funksionet për diagnozë etj: sistemet standarde mund të 

zgjerohen me interpolator dhe moduleve për dirigjim kompleks shumë aksor.
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3.0.  QENDRAT PËRPUNUESE 

Rezultati i zhvillimit të NC - dirigjimit me MMP është tipi i ri i makinës të quajtur qendër 

përpunuese, i cili karakterizohet me fleksibilitet dhe prodhueshmëri të lartë.

Karakteristikat  themelore  të  cilat  e  karakterizojnë  (definojnë)  fleksibilitetin  e  qendrave 

përpunuese të sotme janë:

− përpunimi i pjesëve punuese prizmatike gjatë një shtrëngimi me 4 ose 5 faqe,

− shfrytëzimi i instrumenteve të ndryshme për frezim, shpim, tornim, zgjerim, alezim,

− ndërrimi automatik i instrumenteve nga depoja e instrumenteve,

− ndryshimi automatik i numrit të rrotullimeve dhe hapit,

− përpunimi  rrethor  me  shfrytëzimin  e  tavolinës  rrotulluese,  me  DN (B  -  aksi  te 

qendrat e përpunimit horizontal),

− ndërrimi automatik i copës punuese me ndihmën e ndërruesit automatik të paletave,

− vendosjen e lehtë të pajisjeve shtrënguese në paleta, 

− CNC njësia dirigjuese me memorimin e NC - programit dhe shfrytëzimin e teknikës 

nën programore,

− korrigjimi i programit në makinë,

− matja automatike në makinë etj.

a) kapja dhe tërheqja e instrumenteve nga boshti kryesor dhe magazina.

b) rrotullimi i manipulatorit 180°.

c) vendosja e instrumentit në boshtin kryesor dhe magazinë.
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Fig.II.7.a. Pamja e qendrës përpunuese moderne

Fig.II.7.b. Tregimi i fazave për ndërrimin automatik të instrumenteve në qendrën përpunuese.

4.0.  DNC - SISTEMET

Me DNC - sistemin (Direct Numercial Contorll) nënkuptohet më shumë MMP me DN, të 

dirigjuara  drejtpërdrejtë  nga një  kompjuter  digjital  (fig.II.8).  Të dhënat  në NC - njësinë 

dirigjuese të MMP nuk futen përmes lexuesit të shiritit të preferuar por pas tij. (BTR Behind 

Tape Readre - mbas lexuesit të shiritit).
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Fig.II.8. Struktura e DNC - sistemit.

Instalimi i parë i DNC - sistemit është bërë me 1967-1968, në të njëjtën kohë në SHBA dhe 

Japoni.

Dy karakteristika themelore të DNC - sistemit  janë me rëndësi të posaçme -  dirigjimi i 

centralizuar  i  bankës  së  të  dhënave  për  MMP  me  DN  dhe  automatizimi  i  hyrjes  së 

informatave dirigjuese, të cilat kryesisht më herët janë memoruara në shiritin e preferuar.

Për  MMP  me  DN  konvencionale  shiritat  e  preferuar  janë  mbajtur  në  bibliotekën  e 

programeve dhe me kërkesën se shpërndarjes në makinë. Në DNC - sistemin NC informatat 

lexohen në kompjuter  dhe memorohen në disk magnetik  ose shirit,  si memorie  eksterne 

(jashtme),  e me kërkesën përmes kompjuterit  i  kalojnë MMP me DN. Në  fig.II.9. është 

treguar ndryshimi principiel ndërmjet NC - dirigjimit konvencional dhe DNC - dirigjimit.
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Fig.II.9. Paraqitja krahasuese ndërmjet NC-DNC- dirigjimit.

Me DNC - dirigjimin nxjerrët jashtë përdorimit shiriti i perforuar si bartës i informatave për 

NC  -  sistemin  dirigjues.  Kompjuteri  procesor  përmes  lidhjes  me  tel  (kabull)  (on-line) 

dirigjon direkt me më shumë MMP me DN.

Përmes njësisë hyrëse-dalëse (e ashtuquajtura periferi e procesit) sigurohet kyçje direkte ne 

kompjuter  të  procesit  me shumë NC- sisteme të  MMP, makinave  matëse,  pajisjeve  për 

manipulime me pjesën punuese etj.

Kompjuteri procesor i përpunon të dhënat në kohën reale, ashtu që shumë makina mund të 

punojnë  në  mënyrë  simulative  përmes  kompjuterit  të  procesit,  me  shfrytëzimin  e  mes 

memories dhe përpunimin e informatave dirigjuese në pajisjet periferike, si dhe mundësia e 

punës  së  kompjuterit  në  time-sharing  moden,  shfrytëzimi  i  kompjuterit  për  kryerjen  e 

njëkohshme të dy ose më shumë programeve.

Programet e pjesëve punuese memorohen në memorien eksterne (shiriti  magnetik,  disku 

magnetik)  të  kompjuterit  për  periodë  kohore  të  gjatë  p.sh.  për  një  javë.  Programi  i 

memoruar  mund të  verifikohet,  korrigjohet,  tërësisht  ose pjesërisht  të  ndërrohet  përmes 

monitorit  në MMP ose pajisjes  për  hyrje  -  dalje  të  të  dhënave në kompjuter.  Ashtu që 

përmes monitorit në makinë mund të korrigjohet hapi, numri i rrotullimeve, pozicioni ose 

ndonjë urdhër tjetër pa ndërrimin e shiritit të perforuar.

Kompjuteri  në DNC -sistemin  para  se  gjithash  shërben për  detyra  organizative,  të  cilat 

tejkalojnë mundësit e NC - dirigjimit konvencional si p.sh.:
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− dirigjimi direkt me rrjedhën e pjesëve punuese,

− dirigjimi direkt me rrjedhjen e instrumenteve,

− dirigjimi me matje dhe ekzaminim krahas përpunimit të detyrave të marra,

− marrja, përpunimi dhe dorëzimi i mëtutjeshëm ose shtypja e të dhënave nga reparti, 

të  cilat  janë  të  caktuara  me dorë,  ose automatikisht,  si  p.sh.  koha ndihmëse dhe 

fillestare dhe koha e ndaljes, shkasi i ndaljes, shkarti, tejkalimi i vlerave kufitare ose 

thyerja e instrumentit,

− lidhjen direkte me kompjuterin e madh përkatës me çka realizohet:

a) on-line  pranimi  i  NC  -  programit  të  pjesës  punuese  të  fituar  në  mënyrë 

makinerike dhe programeve kontrolluese e drejtuese tjera. Në këtë rast bie hyrja 

e zakonshme e të dhënave përmes shiritit të perforuar në kompjuter procesor.

b) dorëzimi i të dhënave nga reparti përmes kompjuterit procesor në përpunim të 

mëtutjeshëm në kompjuterin e madh.

4.1.  PËRPARSIT DHE LËMIA E PËRDORIMIT TË DNC - SISTEMIT 

Shkalla më e madhe e automatizimit në procesin e transmetimit të të dhënave dirigjuese dhe 

përcaktimi automatik, i të dhënave të repartit qon kah shkalla më e madhe e shfrytëzimit të 

makinës dhe zvogëlimin e personelit shërbyes.

Përparësia e DNC -sistemit në krahasim me NC - sistemet veçanërisht vjen në pah gjatë 

manipulimit  me  të  dyja  programet  drejtuese  për  përpunimin  e  pjesëve  punuese  të 

komplikuara në qendrat përpunuese me ndërrim automatik të instrumenteve dhe pjesëve 

punuese.

Vendet specifike të përdorimit të DNC - dirigjimit janë:

− Dirigjimi i më shumë MMP të ndryshme përmes kompjuterit procesor veçanërisht të 

pjesëve punuese të vështira në prodhimin individual dhe në seri të vogla në qendra 

përpunuese.

− Dirigjimi  me  të  gjitha  NC  -  stacionet  e  sistemit  makinerik  përmes  kompjuterit 

procesor, përfshin lidhjen e këtyre stacioneve me ndihmën e sistemit transportues 

për furnizim me pjesët punese e IMP.

5.0.  DIRIGJIMI ADAPTIV
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Deri më tani mënyrat e përshkruara të dirigjimit mundësojnë para së gjithash, zvogëlimin e 

kohës ndihmëse. Mirëpo ulja e mëtutjeshme e shpenzimeve të prodhimit është e mundur të 

realizohet  përmes  optimizmit  të  elementeve  të  regjimit  të  prerjes,  me  çka  ndikohet  në 

zvogëlimin e kohës kryesore të përpunimit.

Elementet  e  regjimit  të  prerjes  ipen  përmes  ekuacioneve  empirike  ose  si  vlera  të 

rekomanduara. Me zgjedhjen e këtyre vlerave nga ana e teknologut nuk do të thotë se janë 

realizuar edhe vlerat optimale, sepse ato ipen me çrregullues që ndikojnë gjatë përpunimit.

Në tekstin që vijon do të ipet pasqyra e faktorëve ndikues, intensiteti çrregullues i të cilëve 

nuk mund të parashihet që më parë.

Faktorët ndikues të cilët kanë të bëjnë me pjesën e punës:

− Varijimi i dimensioneve të gjysmë fabrikatit të fituar me derdhje, farkëtim etj.

− Shmangia e përpunueshmërisë (shmangia e fortësisë, jo homogjeniteti etj.

Faktorët ndikues që kanë të bëjnë me IMP:

− varijimi (ndryshimi) i qëndrueshmërisë,

− ndërrimi i fortësisë,

− jo saktësia e këndeve,

− oscilimet.

Faktorët ndikues në sistemin makinë-pjesë e punës - IMP 

− Sjelljet dinamike,

− Lëkundjet e detyruara dhe vetjake,

− Shtrëngimi i pjesës së punës dhe instrumentit etj.

Sistemet  me  dirigjim  adaptiv  (DA)  mundësojnë  regjistrimin  e  madhësisë  së  faktorëve 

ndikues, me çka sigurohet mundësia e përshtatjes së elementeve të regjimit të prerjes, p.sh. 

numrit  të  rrotullimeve,  hapit,  thellësisë  së  prerjes  etj,  duke  kompensuar  veprimin  e 

faktorëve  ndikues  për  zvogëlimin  e  shpenzimeve  të  prodhimit  ose  rritjen  e  kualitetit  të 

përpunimit.
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Sipas detyrës dhe mënyrës së veprimit sistemet me DA mund të ndahen në dy grupe: 

− Sistemet teknologjike dhe 

− Gjeometrike.

Fig.II.10. Skema strukturale e sistemit teknologjik me dirigjim adaptiv.

Sistemet  adaptive  teknologjike  kanë  për  detyrë  të  sigurojnë  rregullimin  e  parametrave 

teknologjike të procesit përpunues, ku dallohen dy sisteme ACC dhe ACO fig.II.10.

− Dirigjimi adaptiv kufitar (ACC - Adaptive Control Constraint), dhe

− Dirigjimi adaptiv optimalizues (ACO - Adaptive Control Optimization).

Sistemet  adaptive  gjeometrike  (SAGJ)  kanë  për  detyrë  të  përmirësojnë  saktësinë 

gjeometrike të pjesës punuese.

Në vazhdim do të ipet pasqyra e shkurtër e llojeve të veçanta të DA.

5.1.  DIRIGJIMI ADAPTIV KUFITAR 

Detyra e dirigjimit kufitar mbështetet në realizimin maksimal të elementeve të mundshme të 

regjimit të prerjes dhe mbajtjen e tyre, e që gjatë kësaj të mos vijë deri te tejkalimi i vlerave 

kufitare të cilat i përkasin MMP dhe procesit të prerjes.
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Procesi i dirigjimit mbështetet në fotografimin (gjirimin) e gjendjes së vërtetë të procesit të 

prerjes dhe ndërrimit automatik të madhësive dirigjuese, gjithnjë deri sa vlera e vërtetë e 

matur të mos barazohet me vlerën e kërkuar.

Për masë të ngarkimit të sistemit makinë MMP – IMP, pjesë e punës gjatë përpunimit të 

ashpër mund të merret:

− fuqia transmetuese e lejuar,

− momenti rrotullues i lejuar,

− përkulja e lejuar e instrumentit,

− forca e lejuar e shtrëngimit të pjesës së punës.

Gjatë përpunimit të pastër vlerat kufitare mund të janë:

− deformimi i lejuar i pjesës së punës,

− kualiteti i lejuar i sipërfaqes përpunuese të pjesës së punë etj.

Madhësi matëse për rregullimin e ngarkesës mund të jetë:

− forca e prerjes,

− momenti rrotullues,

− fuqia. 

Pranë këtyre madhësive mund të përcillen:

− përkulja e boshtit punues,

− amplituda e oscilimeve,

− konsumi i instrumentit,

− temperatura e prerjes,

− kualiteti i sipërfaqes përpunuese,

− saktësia e dimensioneve,

− saktësia e formës, etj.

Përcjellja e gjendjes së ngarkimit mund të bëhet përmes shumë madhësive matëse. Vlerat e 

kërkuara kufitare i jep teknologu, varësisht nga makina dhe detyra përpunuese. Si madhësi 

dirigjuese për rregullimin e ngarkesës mund të jetë:
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− hapi (s),

− thellësia e prerjes (t),

− numri i rrotullimeve (n).

Supozimi është që këto madhësi dirigjuese mund të ndërrohen kontinualisht në makinë. Për 

DA kufitar është me rëndësi varshmëria ndërmjet madhësive matëse dhe dirigjuese, e cila 

shpesh është shumë e komplikuar dhe shpesh nuk mund të shprehet me barazim eksplicit 

por është e nevojshme hulumtimi eksperimental.

Sistemi me DA kufitar mund të kryej këto detyra:

− dirigjimin e procesit të prerjes sipas vlerës së dhënë kufitare,

− ndryshimi automatik i thellësisë së prerjes gjatë përpunimit,

− realizimin e hapit bosh me hap të shpejt,

− mbrojtja nga tej ngarkesa (mbingarkesa) e makinës, instrumentit dhe pjesës punuese.

Përparësitë e shfrytëzimit të kësaj mënyre të DA pasqyrohet në zvogëlimin e shpenzimeve 

të prodhimit në rrugën e zvogëlimit të kohës kryesore, ndihmëse, përgatitore dhe kohës për 

programim me mbrojtjen efikase të makinës.

5.2.  DIRIGJIMI ADAPTIV OPTIMALIZUES

Qëllimi  i  dirigjimit  adaptiv  optimalizues  është  që  procesi  i  prerjes  të  zhvillohet  sipas 

kushteve të cilat i përgjigjen pikës optimale të punës, të caktuar sipas kriteriumeve teknike 

dhe ekonomike për vlerësim. Këto kriteriume mund të jenë:

− shpenzimet e përpunimit,

− kualiteti i pjesës punuese,

− prodhueshmëria, etj.

Në fig.II.11. është treguar përdorimi i kriteriumit "shpenzimet sipas vëllimit të ashklave të 

larguara për lloje të caktuara të përpunimit, varësisht prej shpejtësisë së prerjes dhe hapit.
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Fig.II.11. Përdorimi i kriteriumit "shpenzimet sipas vëllimit të 
ashklave të larguara" për përcaktimin e pikës optimale të punës.

Në figurë janë paraqitur lakoret e shpenzimeve konstante dhe vlerat kufitare për forcën e 

prerjes, fuqia e ngasjes, hapin dhe shpejtësinë e prerjes. Procesi i  prerjes guxon të lëviz 

vetëm brenda hapësirës ABCDE.

Detyra e dirigjimit adaptiv optimalizues mbështetet në zgjedhjen e vlerës për shpejtësinë e 

prerjes dhe hapin me qëllim të arritjes  së optimumit të dëshiruar (p.sh. në shembullin  e 

analizuar kjo është minimumi i shpenzimeve).

5.3.  DIRIGJIMI ADAPTIV GJEOMETRIK

Sistemet e përshkruara me DA kanë për qëllim që me dirigjimin e procesit të realizojnë 

produktivitet të lartë, kurse DA gjeometrik shërben për rritjen e saktësisë së dimensioneve 

dhe formës së pjesës punuese.

Saktësia e punës së MMP varet nga një varg madhësish çrregulluese të cilat nuk mund të 

parashihen paraprakisht, si p.sh:

− deformimi  mekanik  dhe  termik  brenda  sistemit  makinë-pajisje  shtrënguese  - 

instrument - pjesë e punës, dhe

− hapësira dritë në kushineta e udhëzuese.
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Madhësitë çrregulluese të cilat i përkasin pjesës së punës dhe instrumentit, si p.sh:

− shmangia e formës së gjysmë fabrikatit,

− materiali jo homogjen,

− konsumi i instrumentit.

Qojnë deri te ndryshimi i forcës se prerjes, e pastaj deri te varijimi i deformimeve elastike.

Sistemi me dirigjim adaptiv gjeometrik përmban edhe një ose më shumë sisteme matëse për 

matjen  e  madhësisë  karakteristike,  të  cilat  direkt  ose  indirekt  ndikojnë  në  saktësinë  e 

dimensioneve dhe formës. Matja mund të kryhet para, gjatë ose në fund të përpunimit.

Nëpërmes  pajisjes  rregulluese  në  formë direkte  ose  indirekte  korrigjohet  pozita  relative 

ndërmjet pjesës punuese dhe IMP, ose ndikon në elementet e regjimit të prerjes që të mos 

tejkalohet toleranca e dhënë e saktësisë së dimensioneve dhe të formës.

Zakonisht maten: momenti i rrotullimit, forca e prerjes deformimet, vibracionet, konsumi i 

IMP dhe përmasat e pjesës.

6.0.  SISTEMET TEKNOLOGJIKE FLEKSIBILE

Deri në vitet e pesëdhjeta të këtij shekulli automatizimi i proceseve prodhuese ka qenë i 

orientuar  në  prodhimin  masovik,  duke  shfrytëzuar  të  ashtuquajturën  "automatizimin  e 

ngurtë".

Karakteristikat tipike të "automatizimit të ngurtë" janë:

− sistemi  është  jo  fleksibil,  d.m.th.  ndërrimi  i  programit  prodhues  është  shumë  i 

shtrenjtë dhe vështirë i realizueshëm,

− operacionet  fillestare  janë  thjeshtë  të  njëjta,  mirëpo  integrimi  dhe  koordinimi  i 

shumë këso operacionesh e bënë sistemin kompleks,

− punimi i madh i pjesëve në seri,

− organizimet e investimeve të larta.

Shembujt e automatizimit të ngurtë janë transfer linjat, linjat për montim automatik etj.
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Mirëpo kërkesat e tregut orientojnë prodhuesit industrial në drejtim të:

− ndërrimit të shpejt të asortimanit të prodhimit,

− shkurtimit të kohës prej idesë deri te paraqitja e prodhimit në treg,

− organizimi i prodhimit në seri të vogla,

− përmirësimi i kualitetit.

Me  automatizim  konvencional  të  stabilimenteve  prodhuese  këtë  kërkesë  mund  të 

realizohen, ku shpenzimet relativisht të lartë të rregullimit (mirëmbajtjes) të pajisjeve nuk 

mundësojnë  prodhim  ekonomik  në  seri  të  vogla.  Sot  më  shumë  se  gjysma  e  pjesëve 

makinerike  prodhohen në seri  të  vogla,  me më pak se 50 pjesë në seri,  kurse vlerën e 

pjesëve  të  prodhimit  në  prodhimtari  masovike  është  më  e  vogël  se  30%  nga  vlera  e 

përgjithshme e pjesëve të prodhuara.

Prodhimi në seri të mesme dhe të vogla janë mënyra dominonte të prodhimit ku kërkohet 

përdorim i MMP universale. MMP universale janë jo efikase, me gjithë gjithanshmërinë e 

tyre.  Për  shembull  në  një  repart  mesatar  metal  përpunues  nga  koha  e  gjithmbarshme e 

qëndrimit të pjesës së punues në repart, 95% bie në transport dhe pritje në depo, kurse 5% të 

kohës pjesa punuese qëndron në makinë prej nga vetëm 30% është koha e makinës kurse 

70% i përket kohës së pozicionimit, vendosjes, hjekjes, matjes etj.

Ndërrimi  i  shpejtë  i  asortimenteve  të  prodhimit  në  prodhimin  individual  dhe  serik  ka 

ndikuar në futjen e automatizimit fleksibil ose programabil. Karakteristikat me rëndësi të 

automatizimit programabile janë:

 Shpenzimet  e  investuara  të  renditjes  së  operacioneve  me  të  cilat  dirigjohen  më 

ndihmën e programit,

 Fleksibiliteti i lartë,

 Prodhimtaria relativisht ma e vogël në raport me automatizimin fiks (ngurtë).

Shembull i mirë i automatizimit programabil janë MMP me DN. Programi për përpunimin e 

pjesëve, i koduar në shirit të performuar, dirigjimin ne renditjen e operacioneve, kështu që 

gjatë  ndërrimit  të  programit  prodhues  e  domosdoshme  është  vetëm  përgatitja  e  NC  – 

programit të ri. Programi prodhues mund të definohet me madhësinë e serisë (të vogël, të 

mesme. të madhe), e cila varësisht nga asortimenti me qëllim të rritjes së produktivitetit, 
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kërkon teknologjinë optimale gjegjëse. Në fig.II.12 është treguar varshmëria e teknologjive 

të veçanta prej madhësisë së serisë dhe numrit të variacioneve të prodhimit në seri. Hapësirë 

qendrore marrin qendrat përpunuese në sisteme teknologjike fleksibile.

Fig.II.12. Marrëdhënia ndërmjet produktivitetit dhe 
fleksibilitetit për nivele të ndryshme të automatizimit.

6.1.  DEFINIMI I SISTEMIT TEKNOLOGJIK FLEKSIBIL

Në sistem teknologjik  fleksibil  nënkuptohet  pajisjet  prodhuese të  lidhura  me sistemin  e 

përbashkët të dirigjimit dhe sistemin për rrjedhje të materialit për prodhimtari automatike të 

pjesëve të ndryshme të punës. Procedura teknike e organizimit  dhe programet gjithashtu 

janë pjesë e sistemit.

Krahas  përpunimit  të  pjesëve  (procesi  aktual  prodhues),  me  sistem janë  përfshirë  edhe 

proceset  ndihmëse  përcjellëse  (fig.II.13)  siç  janë  manipulimi,  transportimi,  kontrolli, 

montimi, deponimi, etj. Të dhënat dirigjuese nga kompjuteri i dorëzohen procesit, kurse të 

dhënat  nga  procesi,  të  domosdoshme  për  përcjelljen  e  funksionit  të  tij,  i  dërgohen 

kompjuterit për përpunim dhe sjelljen e urdhrave dirigjues në kohë reale.

Vitet  e  fundit  prodhimtaria  industriale  ka  kërkesa  të  mëdha  për  ndërrimin  e  shpejtë  të 

prodhimit, mirëpo këto kërkesa nuk mund të realizohen optimalisht me linjën e prodhimit të 

lartë për prodhimtari masovike, sikur se me MMP me DN, të cilat mundësojnë shkallë të 

lartë të fleksibilitetit,  por janë jo ekonomike për prodhimtarin individuale dhe në seri të 

vogla për shkak të produktivitetit të tyre të kufizuar.
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Fig.II.13. Pasqyra e komponentëve bazë për dirigjimin e sistemit teknologjik fleksibil.

Fleksibiliteti dhe produktiviteti janë kriterium për zgjedhjen e instalimeve prodhuese. Këto 

dy kriteriume në kundërshtim në mes tyre. Sistemet teknologjike fleksibil mbulojnë lëmin e 

prodhimtarisë në seri të vogla dhe të mesme, duke siguruar kompanisë në mes të këtyre dy 

kriteriumeve.

Sistemet  teknologjike  fleksibile  mundësojnë  përpunimin  e  tipave  të  ndryshme  të 

prodhimeve të cilat i takojnë familjeve të ndryshme të pjesëve. Numri dhe tipet e pjesëve 

brenda  familjes  definojnë  fushën  e  përdorimit  të  transfer  linjave  fleksibile,  celulave 

teknologjike fleksibile dhe sistemeve teknologjike fleksibile.

Linja teknologjike fleksibile përmban disa MMP të automatizuara ose speciale, të lidhura 

me  sistemin  e  automatizuar  për  transportin  e  materialit  në  principin  e  linjës.  Linjat 

teknologjike fleksibile janë të afta që në mënyrë simulonte ose sekvencionale të përpunoj 

copat  punuese të ndryshme të cilat  lëvizin nëpër sistem përgjatë  rrugës së njëjtë.  Që të 

baraspeshohen dallimet kohore në ciklet e përpunimit, bëhet rregullimi ose në ndërprerjet e 

shkurtra vendosën depo në mes të makinave.
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Fig.II.14. Pamja nga sistemi teknologjik fleksibil.

Në këtë mënyrë minimizohet ndikimi i këtyre faktorëve në komponent tjera të sistemit.

Celulën teknologjike fleksibile e bënë një ose më shumë MMP – CNC, të pajisur me depon 

e njësive dhe manipulator automatik për manipulimin me pjesë, magazinën e instrumenteve, 

ndërruesit  automatik  të  instrumenteve  dhe  një  varg  pajisjesh  matëse  për  përcjelljen  e 

procesit  të përpunimit.  Kompjuteri  i MMP është në lidhje më kompjuterin e robotit  dhe 

kompjuterin  e  DNC-  sistemit.  Dirigjimi  në  këtë  sistem  bëhet  para  se  gjithash,  në 

koordinimin e ngarkesës së MMP të veçantë.

Paraqitja e celulës teknologjike është dhënë në fig.II.15.

Fig.II.15. Paraqitja skematike e celulës teknologjike
 fleksibile të formuar freza dhe roboti industrial.

Lidhjet për përpunimin e të dhënave mundësojnë komunikimin me bazat e të dhënave të 

cilat përmbajnë programet e pjesëve punuese, programet për matje, programet për robotë, 

elementet e regjimit të prerjes etj.
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Transporti i njësive dhe veglave brenda celulës mund të kryhet me pajisje të ndryshme, siç 

janë  pajisjet  për  ndërrimin  e  paletave  dhe  manipulatorët  për  ndërrimin  e  pjesëve  dhe 

instrumenteve. Për këtë celula teknologjike fleksibile e cila paraqet kombinimin e MMP me 

DN  me  kompjuter,  robotit  dhe  pajisjeve  periferike  është  e  përshtatshme  për  përpunim 

fleksibil pa prezencën e operatorit.

Celula teknologjike fleksibile ka këto karakteristika:

1. Kryerjen e përpunimit pa prezencën e operatorit,

2. Fleksibilitetin për përpunimin e tipave të ndryshme të prodhimeve në seri të vogla,

3. Vendosje të thjeshtë dhe udhëheqja e lehtë e procesit përpunues,

4. Përcjellja e lehtë e procesit, etj.

Fig.II.16. Celula teknologjike fleksibile.

Për përpunimin automatik të pjesëve, posaçërisht për përpunimin pa prezencën e operatorit, 

celula teknologjike fleksibile duhet të jetë shumë e saktë.

Koordinimi i  operacioneve më shumë celula  teknologjike përfshirë edhe përdorimin me 

material  (gjysmë  fabrikantëve  dhe  prodhimeve  të  gatshme),  realizohet  me  sistemin 

teknologjik fleksibil përmes kompjuterit qendrorë.
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Sistemin  teknologjik  e  bëjnë  mini  sistemet  dhe  kompatabile.  Komponentët  kryesorë  të 

sistemit teknologjik fleksibil janë (fig. II. 17).

1. MMP numerikisht të dirigjuara me kompjuter,

2. Sistemi transportues i furnizimit me material,

3. Sistemi dirigjues i cili koordinon punën e MMP-CNC dhe sistemin transportues,

4. Modulet servisore ose njësit ndihmëse për larje, kontroll etj.

Fig.II.17. Pasqyra e elementeve bazë të sistemit teknologjik fleksibil.

6.2.  KOMPONENTET E SISTEMIT TEKNOLOGJIK FLEKSIBIL

Në  sistemin  teknologjik  fleksibil  shfrytëzohen  MMP  me  DN,  MMP-CNC  dhe  qendrat 

përpunuese.  Në kohën e fundit  janë zhvilluar  qendra të reja  përpunuese për  tornim dhe 

frezim.

Të gjitha makinat janë të pajisura me ndërruesin automatik të instrumentit dhe paletave, 

kurse disa janë të pajisura edhe me bartësin shumë paletor (prej 6 deri 12 paleta).

Bëhen përpjekje të projektimit modular të MMP për sigurimin e mes ndërrimit të boshteve, 

njësive  të  ngasjes  etj.  Në  qendrat  përpunuese  është  e  zakonshme  tavolina  punuese 

rrotulluese  e  cila  mundëson  përpunimin  e  pjesëve  punuese  nga  katër  anët  gjatë  një 

shtrëngimi

CNC – njësit, të cilat shfrytëzohen në sistemin teknologjik fleksibil, duhet të jenë të pajisura 

me nivelin  ma të lartë  të inteligjencës  lokale,  pajisjen për futjen e të dhënëve,  terminal 

grafik etj.

                             Dr.sc.Nexhat Qehaja                                                   45 



Makinat Numerike Kompjuterike             Per perdorim intern-pa recension 
                   

Ky nivel i inteligjencës është i rëndësishëm varësisht kur:

∗ Përmirësohet programi i pjesës punuese.

∗ Paraqitet ndërprerja e makinës ose robotit ose kompjuterit kryesor.

∗ Vendosën veglat e reja në depon e veglave.

∗ Futet direkt programi i përpunimit pjesës punuese.

∗ Kërkohet zbulimi i shpejt i gabimit.

Shumica e CNC – njësive dirigjuese moderne përmbajnë këto karakteristika:

∗ Mundësia e vënies së diagnozës së gabimit të bërë. 

∗ Tregimi i hyrjes / daljes/.

∗ Simulimin e programit punues të pjesës së punës.

Zhvillimi  i  konceptit  të  celulave  teknologjike  fleksibile  dhe  sistemeve  është  dashtë  të 

mundësojnë  shfrytëzimin  e  tyre  në  dritën  e  modulit  për  shumë  struktura  teknologjike 

fleksibile. Futja e tyre në eksplodim do të duhej të bëhet në faza, që të rritet shkallë-shkallë 

niveli i automatizimit për MMP (frezat, trapano, tornot).

Në fazën e parë bëjnë disa MMP të DN me kompjuter të cilat mund të lidhen në DNC – 

sistemin. Në fazën e dytë këto makina pajisën me pajisje për manipulim me copën e punës 

dhe  pajisjes  për  përcjelljen  e  procesit  të  përpunimit.  Në  fund,  në  fazën  e  tretë,  bëhet 

automatizimi i rrjedhjes së copave punuese dhe instrumenteve duke formuar në këtë mënyrë 

sistemin teknologjik fleksibil

Sistemet  transportuese  të  materialit  janë  përshtatur  konceptit  të  sistemit  teknologjik 

fleksibil,  rrjedhja  automatike  e  materialit  mundëson  përpunimin  simulant  të  pjesëve  të 

ndryshme të punës të cilat kalojnë nëpër sistem përgjatë rrugëve të ndryshme. Përpos tjerash 

edhe  robotët  industrial  mund  të  shfrytëzohet  për  transportimit  e  pjesëve  në  sistemin 

prodhuese të integruar.

Sistemin transportues të materialit duhet ta karakterizojnë këto veti:

• Lëvizja e pavarur e copave punuese të paletizuara ndërmjet stacioneve punuese.

• Mundësia e deponimit të përkohshëm të copave punuese.
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KAPITULLI III

1.0. STRUKTURA E MMP me DN

Në kuptimin fizik çdo MMP me DN përbëhet prej tri pjesëve themelore:

o Pjesës së përshtatjes. 

o Njësisë dirigjuese.

o Makinës në kuptimin e ngushtë të fjalës.

Tek MMP-të e mëdha me DN këto tri pjesë në mënyrë të qartë fizikisht të ndara. Tek disa 

makina të vogla me qëllim të zvogëlimit hapësinorë, njësia drejtuese (Nj. D.) është e future 

në makinë (MMP). Tek makinat shumë të vogla të konceptit të ri NJ. D. pjesa e përshtatjes 

dhe vet MMP janë të inkorpotuara si një tërësi edhe pse funksioni i secilës pjesë mbetet e 

pandryshuar. Në figurën e më poshtme janë dhënë lidhjet themelore në mes të tri pjesëve të 

MMP me DN.

Procesi  fillon  nga  dhënia  e  informatës  njësisë  dirigjuese.  Në  pjesën  për  përpunimin  e 

informatave  bëhet  ndarja  themelore  e  informative  sipas  tipit  në  digjitale  të  pastra  ose 

informatat e ndërrimit, ose në analoge të cilat këtu janë shëndrruar në digjitale. Në dalje nga 

DN  gjendet  interfajsi-pajisje  e  cila  informatat  e  përpunuar  “I  përkthen”  në  formën  e 

kuptueshme  për  pjesën  e  përshtatshme  ose  për  pajisjet  në  makinë.  Çdo  komandë 

(instruksion)e dhënë nga N. D. ka formën (sinjalin) e vetë kthyes njashtu që MMO me Nj. 

D. punon si qark i mbyllur rregullues.
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Fig.III.1.
1.1.  NJËSIA DIRIGJUESE E MMP me DN

Njësia dirigjuese (Nj. D) paraqet pajisjen elektronike që më së lehti bien në sy tek MMP me 

DN. Performancat (vetit) e Nj. D kanë ndikim kryesor në performancat e MMP si tërësi. Sot 

mund të hasim në tri tipe themelore të Nj. D.

Fig.III.2. Tipet themelore të Nj. D.

Në figurën III.2 në formë skemash janë treguar veçorit themelore të këtyre tipave.

Njësia  e  pastër  NC  përbëhet  nga  tri  module  (sektor)  pjesa  hyrëse  e  përpunimit  të 

informatave dhe pjesa dalëse.

Ky tip i Nj. D. ka qenë dominues me MMP me DN të gjeneratës së dytë. Sot ky tip i Nj. D 

takohet shumë rrallë veçoria themelore e të gjitha NC-Nj dirigjuese është se kanë kapacitet 

të memories shumë të vogël. Praktikisht në këtë njësi mund të memorohet vetëm një fjalë 

programore dhe atë për kohë të shkurtë vetëm gjersa fjala e më parme gjendet në ekzekutim. 

Për shkak të kësaj vetie për çdo ndërrim të programit duhet të përfitohet bartësi i ri i të 

dhënave (shiriti  i  perforuar). Vlerat e korrigjimit  të IMP shënohen në ndërpresë elektro-

mekanik  dhe  kështu  memorohen.  Në  program  vjen  në  shprehje  apo  fshihet  vlera  nga 

ndërprerësit gjegjës.
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Njësia dirigjuese e tipit CNC sot takohet më së shumti në MMP me DN. Ky tip i Nj. D. ka 

lindur  duke  ju  falënderua  përsosjes  dhe  minimizimit  të  çarqeve  integruese  (gjysmë 

përpunuese).  Në vendin  qendror  të  këtyre  Nj.  D,  në vend të  pajisjes  për  përpunimin  e 

informative gjendet mini apo mikro kompjuteri me mundësi pa krahasim më të madh. Në 

shtjellimin e mëtutjeshëm të lëndës flitet vetëm për këtë tip të Nj. D edhe pse shkurtimisht e 

shënojmë MMP me DN.

78 Tipi i tretë i Nj. D është DDN (dirigjimi i drejtpërsëdrejti numerik) Nj. e cilës dirigjuese 

është më e lirë se dy tipet e më parme sepse posedon vetëm interfejsi si hyrje dhe pajisje 

dalëse.

Pjesa qendrore është e lirë. Nj. D e DDN sistemi përdoret te sistemet teknike tek të cilat në 

kompjuter  i  madh punon për  nevojat  e  më shumë Nj.  D gjegjësisht  të  MMP-së  DDN- 

sistemi ka pas lulëzimin (ngritjen) e tij në kohën kur elektronika ka qenë shumë e shtrenjtë 

dhe  glomaze  kështu  ka  qenë  joracionale  që  çdo  makinë  të  furnizohet  me  komplotin  e 

dirigjimit. Momentalisht DNC – sistemi (DDN) është në stagnim.

1.2.  PJESA E PËRSHTATJES 

Funksioni i pjesës së përshtatjes është i shumëfishtë dhe i llojllojshëm. Do ti numërojmë 

vetëm disa prej detyrave më të rëndësishme të cilat i kryen kjo pjesë e makinës me DN.

Furnizimi me rrymë elektrike tension dhe frekuencë të ndryshme nga ajo që ekziston në 

rrjetin elektrik.

Kjo oshtë një prej detyrave parësore të pjesës së përshtatjes Nj. D kërkon rrymë njëkahore 

me tension 5V. Motorët e rrymës një kahore që kryesisht përdoren për lëvizjen kryesore dhe 

atë  ndihmëse  të  makinave  të  sotme  me  DN  po  ashtu  kërkojnë  rrymën  njëkahore  të 

tensioneve  të  ndryshme.  Pajisjet  tjera  elektrike  në  vetë  MMP-në  (shpërndarësit 

elektromagnetik-hidraulik, çepat dhe ventilet e ndryshëm) kërkojnë zakonisht tension prej 

40V të rrymës alternative. Motorët asinkron që shërbejnë për lëvizjen e ventilatorit, pompës 

së vajit dhe të asaj për ftohje e lubrifikim etj. shfrytëzojnë rrymën alternative të tensionit 

220 ose 280 V.

Në pjesën e përshtatje janë të vendosura pajisjet të cilat  rrymën elektrike nga rrjeta prej 

(380V dhe 50Hz) e shëndrrojmë në të gjitha tensionet frekuencat e cekura.
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Rregullatorët për numrat e rrotullimeve të motorëve të rrymës njëkahore të lëvizjes e asaj 

ndihmëse po ashtu janë të vendosur në pjesën e përshtatjes. Tek shumica e MMP me DN të 

sotme rregullimi bëhet me tiristor.

Përshtatja dhe përforcimi i impulsive të cilët shkojnë nga Nj. D drejt makinës prej (5V) po 

ashtu në pjesën e përshtatjes përforcohet në atë masë që pjesët e MMP të kryejnë funksionin 

e vetë. Pajisjet që përdoren më së shumti për përforcim janë transistorët dhe roletë.

Në lidhjen kthyese të impulsive që lëvizin në kahjen e kundërt nga MMP drejtë Nj. D. 

shpesh impulset nuk janë të natyrës digjitale, prandaj që këto impulse të jenë të kuptueshme 

për NJ. D duhet të shëndrrohet në digjitale. Shëndrrimi i madhësive analoge në ato digjitale 

më së shpeshti është detyrë e pjesës së përshtatjes. Shëndrrimi është i nevojshëm edhe në 

drejtimin  e  kundër  të  (vlerave  digjitale  në  ato  analoge)  Shëndrrimi  i  tillë  i  madhësive 

emërtohet si “konvencion” Me qëllim të konvertimit shfrytëzohen të ashtuquajturit D/A ose 

A/D shëndrruesit (shëndrruesit digjital-analog ose analog-digjital)

1.3.  MAKINA METAL PRERËSE (MMP)

Nëse NJ. D e kuptojmë si kompjuter atëherë MMP me DN për përpunimin e materialeve 

duhet ta kuptojmë si një njësi periferike të ati kompjuterit.

Mbi llojet dhe tipet e MMP-ve me DN është bërë fjalë në pjesën hyrëse të lëndës e për 

detalet e veçanta dhe për funksionimin e tyre do të bëhet fjalë në kapitullin e ardhshëm. 

Këtu do të theksojmë vetëm disa detale lidhur me atë që është thënë për Nj. D dhe pjesën e 

përshtatjes. MMP me DN është e furnizuar me organet ekzekutuese (motorët me kutit e veta 

të  lëvizjes)  dhe  me  pajisje  senzorike  të  cilat  e  sinjalizojnë  pozitën,  shtypjen,  numrin  e 

rrotullimeve etj.

Nga pajisjet senzorike të vendosura në MMP fillon lidhja kthyese e cila përfundon në Nj. D. 

Një lloj i veçantë i pajisjeve senzorike që japë informata precize mbi pozitën e organeve të 

dirigjuara të MMP është sistem matës i cili po ashtu është i vendosur në vetë MMP-në.

2.0.  LËVIZJA KRYESORE TEK MMP me DN
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Për  realizimin  e  lëvizjes  kryesore  tek  MMP  me  DN  shfrytëzohen  motorët  e  rrymës 

alternative dhe asaj njëkahore.

Edhe  pse  motorët  e  rrymës  alternative  kanë  një  përdorim  të  gjerë  në  MMP-të  për 

përpunimin e metalit me prerje tek NC-makinat përdoren mjaft pakë. Arsyeja qëndron në 

atë se numri i rrotullimeve shumë vështirë rregullohet.

Makinat më të vogla në rend të parë makinat shpuese, ratifikuese ku nuk është e nevojshme 

rregullimi  preciz  i  numrit  të  rrotullimeve  edhe  sot  si  NC-makina  pajisjen  me  motor  të 

rrymës alternative. Ndërrimi i numrit të rrotullimeve tek makinat e tilla është shkallëzor si 

tek MMP-klasikë.

2.1.  LËVIZJA KRYESORE ME NDIHMËN E MOTORËVE TREFAZOR 

ASINKRON (MTA)

Motorët  asinkron posedojnë  karakteristikat  e  “fortë”  dhe  praktikisht  punojnë  me numër 

konstant të rrotullimeve. Në fig. III. 3. është paraqit varësia e momentit rrotullues nga numri 

i rrotullimeve tek motori trefazor asinkron (MTA). Këta motor kanë punë stabile vetëm në 

pjesën e lakores në mes pikave “a” dhe “b”. Faktikisht  pika  e  punës  së  motorit  në 

ngarkesën  e  plotë  i  përgjigjet  numrit  të  rrotullimeve  prej  95% të  numrit  të  mundshëm 

maksimal të rrotullimeve. Motori nuk mundet të mbizotëroj momentet më të mëdha si ai 

pikës “b”, nëse makina ngarkohet me moment më të madh se ai i pikës “b” motori nuk 

mund të filloi lëvizjen fare rritja e momentit në punë do të çonte në zvogëlimin e numrit të 

rrotullimeve (lakorja “b”-“c”) Në këtë rast rryma e cila kalon nëpër stator fiton një vlerë 

shumë të madhe dhe vjen gjerë tek djegia e mbështjellave në qoftë se motori nuk është 

siguruar (me siguresa) nga mbipesha.

Për shkak të këtyre vetive të MTA e tërë kutia e lëvizjes kryesore është mjaftë e ngjashme 

me kutin e MMP-ve klasike fig. III. 3.1.

Sot përdoren dy tipe të ndërruesve të shpejtësive të kutive për lëvizjen kryesore:

− Kutia me ndërrim me dorë të “n” dhe 

− Kutia me ndërrim automatik të numrit të rrotullimeve.

Për  kutin  e  lëvizjes  kryesore të  ndërrimit  me dorë është  bërë  fjalë  në  “përpunimin  me 

prerje” prandaj këtu vetëm i përmendëm
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Kutit me ndërrim automatik të numrave të rrotullimeve kanë një përdorim shumë më të 

madh  tek  MMP-të  me  DN.  Ndërrimi  i  numrave  të  rrotullimeve  bëhet  automatikisht, 

nëpërmes të urdhëresave të cilat gjenden në program. Kur në dalje të njësisë dirigjuese (fig 

III.1) Lajmërohet një impuls elektrik i caktuar ose një bashkësi impulsesh të tensionit 5V, 

aktivizohet rolei  i  caktuar i vendosur në pjesën e përshtatjes.  Ky role lëshon rrymën në 

mbështjellat  e  xhuntës  dhe atë  moment  fusha magnetike  e  krijuar  tërheq  xhunten  në të 

djathtë  duke  ingranuar  dhëmbëzoret  e  caktuar  duke  i  rrotulluar  boshtet  me  kahje  dhe 

shpejtësi të caktuar. Impulsi i formës tjetër aktivizon rolei tjetër e çaktivizuar të parin dhe 

fillon procesi i njëjtë por me palën tjetër të dhëmbëve.

Me këtë rast duhet të sqarohet lidhja kthyese (kundër lidhja) e cila ka rendësin e veçantë tek 

MMP –të me DN.

Do të ishte rrezik të vazhdohet zhvillimi i programit nga NJ. D. në qoftë se për shkak të 

prishjes boshti i punës nuk ka filluar të rrotullohet edhe pse e ka marr impulsin nga Nj. D. 

Kolizion (atakimi anësor) është i pa shmangshëm në çfarë do lloji të MMP-ve.

Fig.III.3. Karakteristikat e punës së MTA nmar arrihet kur MTA është 
i pa ngarkuar me ngarkimin e tij “n” bien në pikën “b”.

Impulsi  i  njëjtë  i  cili  i  ka  aktivizua  mbështjellësit  e  xhuntës  elektromagnetike,  bllokon 

punën e mëtutjeshme të NJ. D. Nga kjo e fundit nuk mund të dalin sinjalet të cilat pason 

sipas programit të shkurtër. 

Në anën e majtë të boshtit kryesor vendoset një sensor (pajisje e cila mund të regjistroi se 

boshti kryesor a pushon apo rrotullohet). Në qoftë se boshti rrotullohet, impulse nga senzori 
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e bllokon Nj. D e cila tani mund të vazhdoj punën. Nëse nuk vjen sinjali për de bllokim të 

Nj. D. pas një kohe të shkurtër aktivizohet sinjali “alarm”në tabelë komanduese. Përpunimi 

i mëtutjeshëm në asnjë mënyrë nuk mund të vazhdoi.

2.2.   LËVIZJA KRYESORE NDIHMËSE E MOTORËVE TË RRYMËS 

NJËKOHORE (M. Rr. Nj.)

Motorët e rrymës një kahore janë mjaft të shtrenjtë se MTA M. Rr. Nj. kërkojnë rregullator 

të  cilët  po ashtu janë si  pajisje  të  shtrenjta.  Rregullatorët  janë  të  vendosur  në  pjesën  e 

përshtatjes  M. Rr. Nj. është shumë më i ndjeshëm se sa MTA dhe kërkojnë mirëmbajtje të 

rregullt dhe të drejtë.

Krahas këtyre të metave lëvizja kryesore thuaj se te të gjitha MMP me DN realizohet me 

motor të rrymës njëkahore. Këtë përdorim ua ka mundësuar vetia e tyre e rregullimit  të 

numrave të rrotullimeve me precizitet të lartë dhe me thjeshtësi relative në krahasim me 

MTA.

Motori i njëjtë i rrymës njëkahore varësisht nga mënyra e lidhjes së mbështjellave të motorit 

e statorit fiton karakteristikat dalëse të ndryshme. Fig. III. 4.a,b.

    a)lidhja paralele e mbështjellave               b)lidhja në rend e mbështjellave

Fig.III.4.

Pra  në  praktik  takohen  shpesh  motorët  të  komponuar  njëkahore  me  një  pjesë  të 

mbështjellave në rend e tjetra paralel ose si motor me magnet permanent M. Rr. Nj munden 

me qenë edhe me zgjim të pavarur.  Karakteristika e një motori  të tillë  është paraqit  në 

fig.III.5.
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Pra  momenti  rregullohet  në  vlerë  konstante  vetëm  në  pjesën  600-1000rr/min.  Më  tej 

momenti bien por fuqia rregullohet të jetë konstanta.

Fig.III.5. Karakteristikat e M. Rr. Nj. të rregulluar me tiristor. 
Këta lloj motorësh përdoren sot në MMP me DN

3.0.  LËVIZJA NDIHMËSE TE MMP me DN

Pajisja  për  lëvizjen  ndihmëse  të  NC-makinat  paraqet  një  segment  të  rrethit  të  përbërë 

rregullues. Sipas mënyrës së realizimit të lëvizjes ndihmëse MMP me DN dallohen më së 

tepërmi nga ato klasike. Në fig. III. 6 është dhënë skema e rrethit të dirigjimit por lëvizjen 

ndihmëse në drejtim të njërit prej akseve në NC-makina. 

Fig.III.6. Skema funksionale e lëvizjes ndihmëse tek MMP me DN.

Furnizimi  i  qarkut  dirigjues  për  lëvizjen  ndihmëse  të  MMP  me  DN  bëhet  nga  rritja 

(380V/50Hz) nëpërmes trafos dhe amortizuese. Rregullimi i rrotullimeve të motorit (M). 

bëhet me përforcues me tiristor. Trafoja dobësuese dhe përforcuese me tiristor në shumicën 

e  rasteve  janë  të  vendosura  në  pjesën  e  përshtatjes.  i  tërë  qarku  dirigjues  gjendet  nën 

kontrollin e njësisë dirigjuese (Nj. D.) nga Nj. D dalin sinjalet që përcjellin vlerat e dhëna 

me program, e prapa kthehen sinjalet që paraqesin vlerat reale të pozicionit. Kushti për ta 

kryer cila do lëvizje e organeve ekzekutuese të lëvizjes ndihmëse është që të ekzistoj dallimi 

në mes vlerës së dhënë nga Nj. D dhe të pozitës reale të tavolinës. 
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Pajisjet ekzistuese dhe senzorike të lëvizjes ndihmëse janë të vendosura në këtë MMP-në 

Organet ekzekutuese janë:

− Motori për lëvizjen ndihmëse, 

− Lieni,

− Mekanizmi i lëvizjes ndihmëse.

Pajisjet senzorike janë:

− Dhënësi i numrit të rrotullimeve (T) dhe 

− Dhënësi i pozicionit (S)

3.1.   MOTORËT E LËVIZJES NDIHMËSE

Në MMP me DN të prodhimeve të më hershme si pajisje kryesore ekzekutuese të lëvizjes 

ndihmëse është përdor motori me hap elektrik.

Me përdorimin e këtij motori janë përmirësuar dukshëm performancat e lëvizjes ndihmëse 

tek MMP me DN.

Në fig. III. 7 është paraqit një motor me hap elektrik i cili përbëhet prej motorit dhe statorit. 

Në stator (ST) janë mbështjellat (W) në formë unazash dhe kështu formohen katër polesh 

magnetike. Statori përbehet prej tri grupesh të mbështjellave (W) të zhvendosura për 1/3 e 

rrethit si (St1, St2, St3) e që u përgjigjet nga një disk i motorit R1, R2, R3 shihe pjesën e 

poshtme të figurës. Impulset elektrike ne mbështjella shkojnë hap pas hapi duke formuar 

fushat magnetike dhe detyrojnë rotorin të rrotullohet në funksion të frekuencës së impulsive 

dhe të numrit  të palës së poleve në stator.  Numri i tërë i  rrotullimeve i cili  i  përgjigjet 

gjatësisë së dëshiruar të lëvizjes rrotullohet me numrin e tërë të impulsive të pranuara. Këta 

motor punojnë pa sensor prandaj janë më të lirë se motorët e rrymës një kahore. Këta motor 

përdoren në makinat për vizatim.
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Fig.III.7 .Mënyra e punës të motorit me hap elektrik

Makinat  metal  prerës  me  DN  të  ditëve  të  sotme  për  realizimin  e  lëvizjes  ndihmëse 

shfrytëzojnë motorët e rrymës një kahore. Shpesh motori ngasës, freni, taho dinamo dhe 

pajisja matëse lajmërohen si një tërësi (shih fig. III.8) 

Fig.III.8. Motori i rrymës njëkahore  për lëvizjen ndihmëse tek MMP me DN.

Në fig. III.9 është dhënë skema principiele e ngasjes me motor me hap elektrik.

Fig.III.9. Principi i dirigjimit me lëvizjen ndihmëse me motor me hap elektrik.
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Motorët  e  rrymës  një  kahore  plotësojnë  kushtin  e  zhvendosjes  kontinuale  të  lëvizjes 

ndihmëse  çka  motorët  tjerë  e  plotësojnë  pjesërisht  ose  nuk  e  plotësojnë  fare  (motorët 

hidraulik)

Motorët e rrymës një kahore rregullohen me anë të tristorëve (në një puls).

Po ashtu për lëvizjen ndihmëse përdoren elektro motorët hap elektro-hidraulik dhe atë MMP 

me DN të  fuqisë  së  mesme.  Pra me rritje  e  fuqisë  në boshtin  ndalës  dhe  të  momentit 

rrotullues motorit me hap elektrik i shtohen një hidro motor me pajisje përcjellëse fig.III.10.

1. Hyrja e impulsit elektro magnetik nga njësia dirigjuese.

2. Motori me hap elektrik.

3. Transmetuesi me dhëmbëzor. 

4. Valvola hidraulike.

5. Pllaka e valvoles.

6. Lidhja në mesë të shpërndarësit hidraulik dhe hidro motorik (lidhja me filetë).

7. Valvola për prurjen e fluidit.

8. Valvola për largimin e fluidit.

9. Dalja mekanike-rrotullimi i boshtit.

10. Tavolina e punës së makinës.

11. Boshti i filetuar i tavolinës.

12. Hidro motori.

Fig.III.10. Ndërtimi struktural i motorit me hap elektro-hidraulik (MHEM)

Sistemet e para komerciale të realizuara ngasëse janë lajmëruar në Japoni rreth viteve 1960 

dhe kanë qenë të dedikuara për NC sistemet. Motorët elektrik me hap ndërtohen për fuqi të 

kufizuar  prandaj  duke  e  shfrytëzuar  një  përforcues  hidraulik  kalohet  në  motor  me  hap 

elektro –hidraulik e që prodhohen me fuqi edhe gjerë 7 kW,  fig.III.10. Nga figura shihet 

bllok skema dhe prerja tërthore e motorit me hap elektro-hidraulik. Motori përbehet prej dy 
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pjesëve:  Shëndrruesit  digjital  analog  dhe  përforcuesit  hidraulik  të  momentit.  Me 

strukturimin e më tejmë shohim se ai përbëhet prej: motorit me hap elektrik (MHE), palës 

së dhëmbëzoreve, mekanizmit vidë – dado, shpërndarësit me katër lidhje dhe hidro motorit 

aksial dhe piston. Po ashtu është tregu edhe kundër lidhja nga dalja e hidro motorit gjerë 

mekanizmin vidë-dado.

4.0. SISTEMET PER MATJE

Sistemet matëse (SM) në MMP me DN kanë detyrë të përcjellin dhe në çdo moment të 

caktojnë pozicionin e (IMP) në raport me pjesën e punës njashtu në fund të programit të 

fitohet pjesa e gatshme.

Lëvizjet e nevojshme të (IMP) dhe pjesës së punës në procesin përpunues janë të definuara 

me programin e përpunimit dhe ipen në formën e instruksioneve nga ana e (Nj. D), e (SM) 

duke  i  përcjell  këto  lëvizje  identifikon  pozicionin  e  IMP-së  dhe  në  rastin  e  shmangies 

mundëson që të bëhet korrigjimi i nevojshëm i lëvizjes. 

Procesi  i  identifikimit  të  pozicionit  të  IMP  bëhet  mënyrë  kontinuale,  prandaj  paraqet 

krahasimin e pa ndërprerë në mes të lëvizjeve të dhëna dhe atyre të zëna (realizuara) në 

momentin e caktuar.

Sistemet për matjen mund të ndahen sipas mënyrës së matjes, sipas formës së elementeve 

matëse, së sinjaleve bartëse fig. III. 11. 

Fig.III.11. Klasifikimi i sistemeve për matje në makinat - CNC

Një  prej  sistemeve  me vendosje  direkte  që  punon me principin  e  induktimit  të  rrymës 

(INDUKTOSIN – sistemi) është shpjeguar më gjerësisht.

Ma së shpeshti  përdoren këto sisteme matëse:  revolver,  induktonin e akupin për matjen 

absolute dhe për dhënësin incremental të zhvendosjes rrethore, vizore matës etj.
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Sistemet  matëse  bashkëkohore  punojnë  në  më  shumë  shkallë  (p.sh.  induktorin  dhe 

revolverët) fig. III. 12. a,b. Së pari bëhet propozimi i ashpër në afërsinë të pikës së dhënë, 

mandej  SM për pozicionim të mirë dhe shumë mirë e bëjnë programin e punës në pikë e 

dhënë në një saktësi shumë të largët. 

Sistemi induktosin është SM për matje precize dhe përdoret në numrin më të madh të NC – 

sistemeve.  Përbëhet  nga  dy  pjesë  edhe  atë  nga  vizori  –  elementi  i  pa  lëvizshëm  dhe 

rrëshqitës (fig. III. 12.a). Vizori realizohet njashtu që bëhet plastifikimi i materialit themelor 

duke vesh me shtresë të tejdukshme ne formë të një filete katërkëndëshe me hap 2mm. 

Rrëshqitësi i ka dy elemente të cilat janë të zhvendosura për 0.8mm, me çka arrihet edhe 

zhvendosja për  π/2Radian 90°. Vizori vendoset në pjesën e pa lëvizshme të makinës dhe 

paralelisht me të në distancën 0.1mm elementi i lëvizshëm – rrëshqitës.

Me  lëvizjen  paralele  të  rrëshqitësit  induktohet  rryma  në  vizor  dhe  bëhet  verifikimi  i 

pozicionit ndërmjetës të këtyre dy elementeve.

Induktosinët ndërtohen edhe për tavolina rrotulluese, ky sistem matës shfrytëzohet për NC- 

sistemet më dirigjim pikë për pikë. 

KAPITULLI IV

1.0.  DIRIGJIMI POZICIONAL E KONTURAL I MMP me DN

1.1.  DIRIGJIMI POZICIONAL IMMP NE DN

Dirigjimi  pozicional  është  dirigjim më i  thjesht.  Aplikohet  për  pozicionim tek  makinat 

shpuese, te makinat për saldim pikëzor e tjera. Te ky lloj i udhëheqjes nuk është me rëndësi 

rruga se si arrihet deri te pozicioni i dhënën por vetëm pozicionimi të jetë më i saktë. Kjo 

realizohet kështu  se përpunimi kryhet pasi që të arrihet në pozicionin e saktë. Lëvizja së 

pari mund te kryhet në drejtim te njërit aks, e pastaj në drejtim të tjetrit ose me të njëjtën 

shpejtësi  të  pozicionimit  në  të  dy  drejtimet  deri  sa  te  arrihet  vlera  e  dëshiruar  e  një 
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koordinate,e pastaj vetëm ne drejtimin e njërit aks deri të arrihet vlera e koordinatës tjetër 

(fig.IV.1)

Fig.IV.1. Arritja në pozicionin e dhënën gjatë dirigjimit pozicional:

a)Rruga e pozicionimit  A C B, b)Rruga e pozicionimit A D (D1,D2) B

MP (punto),  duhet  te  pozicionohet  në  pikën  B.  Në rastin  e  parë  IMB lëviz  paralel  me 

boshtet e sistemit koordinativ, e në rastin tjetër nën këndin ∝ ≈ 45° d. m. th. IMP lëviz nën 

këndin ∝ deri sa të arrihet madhësia YB e pastaj lëviz paralel me boshtin X.

Gjatë hartimit të programit të lëvizjes së rrëshqitësve duhet te kemi parasysh që instrumenti 

të mos ndeshët ne këtë rast me pajisje apo ne pjesë të makinës.

Për të ulur përqindjen e kohës ndihmëse, zhvendosjet e rrëshqitësve për të vënë detalin në 

pozicionin e punës duhet të kryhet me shpejtësi sa më të madhe. Me gjithë atë duhet pasur 

parasysh që ruajtja e shpejtësisë së madhe deri në arritjen e pozicionit fundor nuk është e 

arsyeshme për  shkak të  formave të  inercisë,  të  cilat  mund të  shkaktojnë  tensione të  pa 

dëshiruara  në  zinxhirin  kinematikë  të  ushqimit.  Prandaj  parashikohet  ky  program  i 

zhvendosjes  së  rrëshqitësve:  vendosja  e  shpejt  në  pjesën  ma të  madhe  të  rrugës  dhe  e 

ngadaltë, për dallimin e saktë në pozicionin fundor. Ndërsa gjatë drejtimit me dorë lëvizja e 

shpejt realizohet përafërsisht me shpejtësinë V=300mm/min, në makinat moderne me DN 

arrin deri 1000mm/min.

Shpejtësia e zhvendosje së ngadalshëm për arritjen e pozicionit të saktë mund të arrihet deri 

në 2-3mm/min.

Për të marrë shpejtësitë e ndryshme, shumica e sistemeve kanë dy motor: i pari me shpejtësi 

të mëdha (me rrymë alternative) dhe i dyti për shpejtësi të vogël (me rrymë të vazhduar ose 

motor me hap të rrymës së vazhduar).

                             Dr.sc.Nexhat Qehaja                                                   60 



Makinat Numerike Kompjuterike             Per perdorim intern-pa recension 
                   

Rrëshqitësit  me  pozicionin  fundor  për  t’u  shmangu  ndikimit  të  rrugës  në  zinxhirin 

kinematikë të zinxhirit, duhet të futen gjithmonë në të njëjtin drejtim.

Në qoftë se duhet të realizohet lëvizja e rrëshqitësit në drejtim të kundërt me atë të zgjedhur 

(p.sh. nga pika (a) në (b) të treguar në figurën IV 2) atëherë bëhet kalimi i pozicionit fundor 

për një farë largësie, revelersimi i lëvizjes dhe pastaj shkallëzimi i shpejtësisë për të arritur 

në pikën b.

Fig.IV.2

Zhvendosja  e saktë e rrëshqitësve në pozicionin e kërkuar të mos prishet nga veprimi i 

forcave  të  prerjes,  në  shumicën  e  makinave  me  DN pozicional,parashihet  shtrëngimi  i 

rrëshqitësve  në  pozicionin  e  punës.  Ky  shtrëngim  bëhet  zakonisht  në  pajisje  elektro- 

magnetike dhe elektro pneumatike.

Sistemi pozicional është i përshtatshëm për transport. Për punimet e tilla si shpimi i vrimave 

dhe filetimi i tyre. Saktësia e kërkuar mund të realizohet në një sistem të hapur pozicional i 

cili  është më i lirë se një sistem i mbyllur. Kur kërkohet një saktësi e lartë e pozicionit 

reciprok të vrimave, duhet përdorur një sistem pozicional i mbyllur. d.m.th, një sistem me 

lidhej të kundërt. Saktësia e arritjes së pozicionit fundor në një transport me DN , zakonisht 

është 0.010 - 0.030 mm kundrejt pozicionit të kërkuar.

Një saktësi  e tillë  do të ishte  e kënaqshme,  por duhet pasur parasysh që në saktësinë e 

pozicionit reciprok të vrimave ndikojnë faktorët e tillë në përkuljen e instrumentit shmangia 

e tij gjeometrike etj, të cilat mund të krijojnë mangësi nga pozicioni i kërkuar i vrimave deri 

në plus 0.1mm. 

Në fig.IV.3 është treguar principi i pozicionimit me dy pika të para shkyçje.
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Fig.IV.3. Pozicionimit me dy pika  para shkyçës.

Këtu do të paraqesim dy lami kryesore që aplikohen: mekanik, automatik shpuese dhe ne 

grupin e tornove.

Në grupin e parë bëjnë pjesë makinat shpuese vertikale radiale, koordinative, etj. Të gjitha 

makinat  e  përmendura  aplikohen  për  përpunimin  e  vrimave  siç  është  shpimi,  zgjerimi, 

alezimi etj. Detalet më karakteristike përpunohen  në këto makina si p.sh korpuset, kapakët, 

unazat etj.

Në  grupin  e  dytë  bëjnë  pjesë  tornot  revolvere,  e  karusele.  Këto  makina  aplikohen  për 

përpunimin e detaleve të shkallëzuara rrotulluese, unazave, disqeve etj. 
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Fig.IV.4. Skematikishtë është treguar principi i  dirigjimit pozicional

1.1.1.1.  PERPUNIMI I VRIMAVE

Në sipërfaqet  e  rrafshëta  të  materialit  apo në  korpuset  së  pari  duhet  shënuar  numrin  e 

vrimave  që  duhet  përpunohen  në  figurën  IV.5.  Llogarisim  mundësin  për  përpunimin  e 

vrimave. 

Fig.IV.5. 1)Sipas përmasave; 2)Sipas konduktorëve; 3)Makinat koordinative;
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4)Me ndihmën e kokave me shumë instrumente.
Të gjitha këto mundësi janë mekanike. Bartja koordinative në të gjitha rastet e përmendura 

bëhet mekanikisht. Përveç kësaj në rastin e parë duhet më parë të bëhen shënimet e vendeve 

për shpim. Andaj kjo mundësi ka produktivitet dhe saktësi të vogël  në rastin e dytë është e 

domosdoshme  që  të  përgatitet  konduktori,  në  të  treten  makinë  shpuese  koordinative 

(instrumentet speciale të saj) po ashtu operatori i cili me të duhet të ketë kualifikimin e lartë.

Mundësia e katër aplikohet  vetëm gjatë përpunimit  serik por edhe në këtë rast mund të 

paraqiten  humbjet  (mbeturinat)  gjatë  konstruktimit  dhe përgatitjes  së  kokave me shumë 

instrumente  speciale.  Vetëm  sistemi  me  dirigjim  numerik  mundëson  automatizimin  e 

operacioneve në kushtet e prodhimit seri dhe atë individual.

Bartja koordinative quhet bartje apozicionale.  Këto bartje mund të bëhen me ndihmën e 

tavolinës ose me ndihmën e boshtit instrumental. Pozicionaliteti dhe detali takohen në kohë 

të  caktuar.  Funksionaliteti  kryesor  i  njësisë  dirigjuese  është  bartja  e  instrumentit  apo  e 

tavolinës në pozitën e dëshiruar me saktësinë ma të madhe, në këtë rast trajektorja nuk është 

fort e rëndësishme.

1.1.2. SKEMA  E  PËRPUTHSHMËRISË  SË  POZICIONEVE  NË 

SISTEMET BOTUESE

Principi i dirigjimit me ndihmën e skemave shumë–operacionale është paraqitur në fig IV.6.
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Fig.IV.6. Principi i punës në sistemin pozicional kodik.

Stabilimenti  i  paraqitur  në  fig  IV.6 paraqet  harkun  programues.  Në  të  cilin  rast  si 

transmetues (bartës) i programimit paraqitet shiriti i përforcuar prej 10 vendesh (për shifra) i 

cili  lexohet në lexuesin i cili ka 10 numërues. Nëse p.sh. në shiritin e përforcuar janë të 

hapura 6 vrima (në një drejtim horizontalisht) numëruesi hyn në vrima nëpërmes të cilave 

kontakton me masën plastike.

1.1.2.1.  DIRIGJIMI KONTURAL I MMP me DN

1.1.2.2.  SISTEMET KONTURALE ME DN

Karakteristik  e  këtyre  sistemeve  është  varësia  funksionale  ndërmjet  zhvendosjeve  të 

rrëshqitësve  të  ndryshëm,prandaj  nganjëherë  quhet  edhe  ″sistem  funksional”  me  DN 

″Sistemet  konturale  me  DN kanë  gjetur  zbatim në  automatizimin  e  makinave  frezuese, 

tornuese, retifikuese etj. Për të punuar sipërfaqet me formë të ndërlikuar. Me udhëheqjen 

sipas  konturës  kryhet  çfarëdo  trajektore  e  IMP  e  dhënun  me  program.  Këtë  e  kanë 

mundësuar sistemet bashkëkohore të lëvizjes të cilat e japin madhësinë e zhvendosjes në 

toleranca  të  vogla.  Që të  mundësohet  përpunimi  i  konturës me formë të  përbërë,  njësia 

dirigjuese duhet të përmbaj:

- Interpolatorin  i  cili  i  definon koordinatat  e  pikave  të  konturës  prej  pikës 

fillestare deri te ajo e fundit dhe 

- Rregullatorin  e  shpejtësisë  ndihmëse  i  cili  nëpërmjet  të  mardhënjes  së 

shpejtësive komponentale (Vx:Vy), e definon drejtimin e tangjentes së çdo 

pikë te konturës,gjegjësisht drejtimin e shpejtësisë së IMP.

- Sipas numrit të boshteve të pavarura dhe njëkohësisht të udhëzuara dallohen 

udhëzuesit kontural me 2, 3 ose më shumë boshte. Nëse bëhen kontrollet e 

pozicionit  për  kalimin  që  vjen  shënohet  me  ½  të  boshtit(1/2  A  )  Nëse 

interpolimi  kryhet  në  mënyrë  suksesive  në  tri  rrafshe,  shënohet  2  ½  A 

udhëheqja konturale e nëse kryhet interpolimi i njëkohshëm në drejtimet e tri 

boshteve shënohet si 3A- udhëheqja konturale.

- Ekzistojnë NC-makina me 5A, 6A dhe 7A udhëheqje konturale. Shpejtësia e 

lëvizjes boshe të rrëshqitësve në sistemet konturale me DN është mjaftë e 

madhe (afërsisht sa shpejtësia e lëvizjes në sistemin pozicional).

- Madhësia e ushqimit të punës zgjidhet në varësi të faktorëve që përcaktojnë 

regjimin  e  prerjes.  Me qenë se  ushqimi  mund të  ndryshojë  në sektorë  të 

ndryshëm të sipërfaqes që përpunohet (në varësi të parametrave gjeometrik) 
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transmetuesi i lëvizjes së ushqimit duhet të ketë aftësinë e ndryshimit të pa 

shkallëzuar të shpejtësisë.

Në fig.IV.7. është i treguar rasti me udhëheqje konturale 5A.

Fig.IV.7. Shembulli i udhëheqjes 5A konturale.

Po ashtu si në sistemet e dirigjimit drejtvizor dhe këtu shkarkimi i instrumentit nuk lejohet 

prandaj është i nevojshëm zvogëlimi i shpejtësisë së lëvizjes së rrëshqitësve para shkyçjes 

së ushqimit.

1.1.2.3.  LLOJET E INTERPOLIMEVE

Interpolatori ka për detyrë të koordinoj zhvendosjet në drejtime të boshteve të veçanta ashtu 

që lëvizja rezultuese të ketë drejtimin e tangjentes të konturës së objektit që punohet.

Tek NC makinat më së shpeshti është në tërësi me njësinë dirigjuese, atëherë bëhet fjalë për 

interpolimin e brendshëm.

Në rastin e udhëheqjes së NC – makinave nëpërmjet kompjuterit funksioni i interpolimit në 

tërësi ose pjesërisht e merr kompjuteri atëherë flitet për interpolim të jashtëm rastin e parë 

interpolimi është i zgjedhur në mënyrë hardwere e në të dytin në mënyrë softwere, d.m.th. 

interpolimi kryhet në bazë të programit që është i vendosur në memorien llogaritëse.

Në fig. IV.8. është dhënë diagrami i drejtimit kontural. 

Dallojmë këto lloje të interpolimit:

− Lineare 

− Rrethore dhe 

− Parabolike
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Fig.IV.8. Bllok – skema e drejtimit kontural.

Tek interpolimi linear IMP prej pozitës fillestare të pikës (startit) deri te ajo përfundimtare 

(pika e cakut) lëviz sipas vijës së drejt. Teorikisht interpolimi linear mund të kryhet për 

numër të madh të boshteve dhe njëkohësisht, por ma tepër aplikohet udhëheqja deri në 5A.

Fig.IV.9. Interpolimi linear
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 Aproksimimi i cilës çdo kontur kryhet me vijën poligonale (fig.IV.9.b). Saktësia e 

aproksimimit rritet me rritjen e numrit të pikave nëpër të cilat duhet të kalojë vija 

poligonale.  Mirëpo  ky  numër  më  së  shpeshti  është  i  kufizuar  me  kapacitetin  e 

memories.

Teorikisht  të gjitha rastet  e dirigjimit  kontural  mund të zbërthehen në interpolim linear. 

Interpolimi rrethor dhe parabolik shfrytëzohen vetëm me qëllim të përfshirjes të numrit të 

madh të të dhënave me një shprehje matematikore e me këtë bëhet thjeshtimi i programit.

Gjatë lëvizjes së IMP në drejtim AB (fig.IV.9.a) duhet të krijohet shpejtësia konstante sipas 

intensitetit dhe drejtimit.

Që të arrihet  kjo,  interpolatori  duhet  të  dërgoj  sinjale  sistemit  të lëvizjes  për lëvizje  në 

drejtim të boshtit X dhe Y,

Le të kryhen lëvizjet XB-XA  dhe YB-YA për kohën To.

Madhësia momentale e zhvendosjes për çastin (t) është :

X=X A
t
T O

 X B−X A 

Y=Y A
t
T O

Y B−Y A 

Që këto barazime të barazohen nëpërmjet të interpolatorit duhet që rrethin e zhvendosjes ta 

ndajmë në n – pjesë në drejtim të boshteve X dhe Y. Në këtë mënyrë fitohet barazimet si 

vijon.

Xi=X A+i
X B−X A

n

Yi=Y A+i
Y B−Y A

n
i=1,2. . .. ,n

Me futjen e motorëve me hapë për lëvizjen ndihmëse mundësohet lëvizja pa lidhje kthyese, 

d.m.th.  secilit  interval  i  përgjigjet  numri  i  impulsive  dhe  zhvendosja  e  tërë  paraqet 

prodhimin e numrit të impulseve që i dërgon njësia dirigjuese e zhvendosjes së motorit në 

hapë veprimit të një impulse.
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Tek interpolimi linear shpejtësia është konstante dhe ka vlerën 

V= x 2+y2= cons tan t

Gjatë interpolimit linear kontural me forma të ndërlikuara mund të paraqiten në tri raste :

− Trajektorja  e  IMP  është  drejtvizore  dhe  përcaktohet  nga  kushti  që  pika  e 

fushëveprimit  të  IMP  dhe  konturës  të  gjendet  ndërmjet  konturës  së  dhënë  dhe 

konturës së saj kongruence që është e definuar me tolerancën e poshtme (fig.IV.10 

b.). Në gjuhën e programit APT kjo definohet me shprehjen INTOL/t.

− Në fig IV.10. rruga e qendrës së frezit është e treguar me vija të ndërprera. Konturat 

të cilat i janë kongruente objektit punohet (konturat tek të cilat distancat e pikave 

korospondete janë të barabarta ) janë gjithashtu të shënuara me vija të ndërprera. 

Nga fig. vërehet se IMP në të vërtet lëviz sipas vijës poligonal.

Fig.IV.10. Rruga e veglës gjatë interpolimit linear.

− Rruga e frezës është e definuar me konturën e dhënë dhe me konturën kongruente të 

saj për madhësinë e tolerancës së epërme. Sipas fig IV.10.c kjo është e definuar në 

APT si OUTTL/t:.

− Rruga e IMP është e definuar me dy kontura kongruente të cilat janë të definuara 

nëpërmjet madhësive të poshtme dhe të epërme të tolerancës. Sipas fig IV.10 c, kjo 

definohet në APT si INTOL/t1 dhe OUTTOL/t2. Në pikën e ndërrimit të pjerrtësisë 

në fig .IV.11 duhet caktohet mënyra e kalimit të IMP-së.
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Fig.IV.11 .Kalimi i frezit në pikën e ndërrimit të pjerrtësisë.

Prej pikës A në pikën B mund të kalohet në shumë mënyra. Zakonisht kalimi kryhet nëpër 

pikën E, me koordinatat:

X E=
X A+X B

4


X C

2

Y E=
Y A+Y B

4


Y C

2

Gjatë shqyrtimit të interpolimit rrethor nisemi nga ekuacioni i rrethit (fig.IV.12):

Fig.IV.12. Interpolimi rrethor.

− Nëse për përshkrimin e këndit prej një radion nevojitet koha To. Atëherë koordinata 

te cilës do pikë mund të shkruhen në formën:
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X=X 0+R cos
t
T 0

Y=Y 0 +Rsin
t
T 0

⇒sin
t
T 0

=
Y−Y 0

R

Shpejtësitë në drejtime e boshteve koordinative do të jenë 

d X

d t

=−
R
T 0

sin
t
T 0

=−
Y −Y 0

T 0

dY

d t

=−
R
T 0

cos
t
T 0

=−
X −X 0

T 0

Nëse dt≈Δt në n=
T 0

t
fitohet :

X=−
Y −Y 0

T 0

Δt=−
Y −Y 0

n

Y=−
X −X 0

T 0

Δt=−
X −X 0

n
Pasi që t=i⋅Δt atëherë qastin k fitohet pozita e kërkuar :

X=X 0−∑
i=1

k  i−1 Y −Y 0

n

Y=Y 0−∑
i=1

k  i−1 X −X 0

n

Numri i prerjeve (n) gjegjësisht  intervali kohor (∆t)caktohet nga ekuacionet :

b=R'
⋅sin ϕ

R'−t1 =Rcos ϕ

b=2t1 R−t1
2≈ 2⋅t 1⋅R

a=8⋅t1⋅R
Për një të katërtën e rrethit fitohet :

n⋅a≈
π⋅R
2

n≈
π
2
⋅

R

8⋅t1⋅R
=

π
4 2 R

t1

Interpolimi parabolik aplikohet më rrallë, nëse shfrytëzohet rëndom punon me kënddrejtin, 

ose me parabolën simetrike. Interpolimi parabolik më së shumti aplikohet gjatë dirigjimit 

me  4A  ose  me  5A  të  udhëheqjes  konturale  në  fig.IV.13.  është  treguar  veprimi  sipas 

interpolimit parabolik, në parabolë kalohet me vijën L1 e cila paraqet tangjenten e parabolës 

në pikën A. Pozita e pikës A dihet nga blloku i mëparshëm i programit burimor. Që të 

caktohet pozita e pikave, të parabolës prej pikës A deri në pikën C duhet më parë të lexohet 

koordinatat e pikave B dhe C.
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Koordinatat e pikës B caktohet AE=EC dhe BD=BE

IMP shmanget konturës në drejtimin L2.

Fig.IV.13. Interpolimi parabolik.

KAPITULLI V

1.0. BAZAT E SISTEMEVE PROGRAMUESE DHE 

PROGRAMIMI
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1.1. REXHISTRIMI I INFORMACIONIT NË SHIRITIN E PËRFORCUAR DHE 

MËNYRA E KODIMIT

Kodimi  i  informatave  për  regjistrimin  në  shiritin  e  perforuar.  Në  kartën  e  programit, 

komandat e nevojshme për kryerjen e një operacioni të dhënë dhe radha e tyre janë shprehur 

nëpërmjet simboleve të caktuara.

Ky informacion duhet të regjistrohet në shiritin e preferuar në një kod të caktuar.

Sistemet e ndryshme përdorin mënyra të ndryshme regjistrimi. Zakonisht, informacionet mbi 

veprimet  shprehen  me  germa,  ndërsa  informatat  mbi  pozicionimet  e  organit  punues  , 

shprehen me shifra.

Kodimi në shiritin e preferuar mund te jetë gjatësor ose tërthor. Në kodimin tërthor, zona e 

shiritit që i përgjigjet një simboli të caktuar të kodit, preferohet në një reshtë perpendikular 

me drejtimin e lëvizjes të shiritit.

Në kodimin gjatësor, çdo kanal shërben për drejtimin e një veprimi të caktuar p. sh. kanali 

minus numri i  rrotullimeve të shpindellit,  kanali  2 minus  madhësia  e ushqimit,  kanali  3 

minus zhvendosja e rrëshqitësit gjatë aksit X etj. Shiritat e preferuar janë përdorur gjerësisht 

në telegraf.

Përpjekjet e shumanshme për ti përdorur shiritat e përforuar edhe për drejtimin e makinave 

me DN. Kanë quar në krijimin e shumë kodeve të ndryshme. Më i përdoruri sot për sot është 

kodi EIA mbi të cilin bazohet kryesisht edhe kodi ISO.

Në fig.V.1.a dhe  b  tregohet mënyra e regjistrimit të simboleve shifrore dhe shkronjave në 

kodin BIA dhe ISO. Siç shihet këto janë shifra me 8 kanale. Pse kanalit te tetë është kanali i 

sinkrominimit,  me vrima qe futen në ingranazhin e mekanizmit të transportimit të shiritit, 

shifrat regjistrohen sipas sistemit binar të numërimit. 

Shiriti i shpuar – EIA  RS – 244 (8B KOD)

KOLONAT
Shenja Përshkrimi

8 7 6 5 4 7 3 2 1
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. . 0 Vlera numerike
. 1 ~ || ~
. 2 ~ || ~
. 3 ~ || ~
. 4 ~ || ~
. 5 ~ || ~
. 6 ~ || ~
. 7 ~ || ~
. 8 ~ || ~
. 9 ~ || ~
. a adresa për rrotullim rreth aksit – x 
. b                                           aksit – y
. c                                          aksit – z
. d adresa e rrotullimit rreth aksit shtesë
. ose shpejtësia e tret e lëvizjes ndihmëse
. e adresa e rrotullimit rreth aksit plotësues

 . ose shpejtësia e dytë e lëvizjes ndihmëse
. f shpejtësia e lëvizjes ndihmëse
. g kushtet e rrugës
. h koreksioni
. i parametri ndihmës për interpolim rrethor
. ose hapi mbështjellës paralel me aksin – x  
. j parametri ndihmës për interpolim rrethor
. ose hapi mbështjellës paralel me aksin – y
. k parametri ndihmës për interpolim rrethor
. ose hapi mbështjellës paralel me aksin – z
. l në disponim
. m funksioni ndihmës
. n numri i fjalive
. o nuk shfrytëzohet
. p kufiri i tretë i lëvizjes në depërtim, ose
. aksi i tretë paralel me aksin – x 
. q kufiri i dytë i lëvizjes në shpejtësi, ose
. aksi i tretë paralel me aksin – y
. r kufiri i parë i lëvizjes në shpejtësi, ose
. aksi i tretë paralel me aksin – y
. s numri i rrotullimeve të boshtit kryesor
. t numri i veglës
. u aksi i dytë paralel me aksin – x
. v aksi i dytë paralel me aksin – y
. w aksi i dytë paralel me aksin – z
. x aksi i parë kryesor
. y aksi i dytë kryesor
. z aksi i tretë kryesor
. . fjalia kryesore
. , presja
. + plusi
. - minusi
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. ZWR hapësira drejtuese

. IRR shenja për korrekcion (irrune) 

. - fundi i fjalisë

. TAB tabulatori

. STOP ndalja e trakes së kërkuar

. (stop cod)

. / fjalia e humbur

. ( fillimi i vërejtjes

. ) mbarimi i vërejtjes

. kolona për udhëheqjen e shiritit

Fig.V.1.a.

Shiriti i shpuar – 150, gjegjësisht  DIN 66024 

KOLONAT
Shenja Përshkrimi

8 7 6 5 4 7 3 2 1
. 0 Vlera numerike
. 1 ~ || ~
. 2 ~ || ~
. 3 ~ || ~
. 4 ~ || ~
. 5 ~ || ~
. 6 ~ || ~
. 7 ~ || ~
. 8 ~ || ~
. 9 ~ || ~
. A adresa e rrotullim rreth aksit – x 
. B                                      aksit – y
. C                                   aksit – z
. D adresa e rrotullimit rreth aksit shtesë
. ose shpejtësia e tret e lëvizjes ndihmëse
. E adresa e rrotullimit rreth aksit plotësues

 . ose shpejtësia e dytë e lëvizjes ndihmëse
. F shpejtësia e lëvizjes ndihmëse
. G kushtet e rrugës
. H Koleksioni në gjatësi e veglës
. I parametri ndihmës për interpolim rrethor
. ose hapi mbështjellës paralel me aksin – x  
. J parametri ndihmës për interpolim rrethor
. ose hapi mbështjellës paralel me aksin – y
. K parametri ndihmës për interpolim rrethor
. ose hapi mbështjellës paralel me aksin – z
. L në disponim
. M funksioni ndihmës
. N numri i fjalive
. O nuk shfrytëzohet
. P kufiri i tretë i lëvizjes në depërtim, ose

                             Dr.sc.Nexhat Qehaja                                                   75 



Makinat Numerike Kompjuterike             Per perdorim intern-pa recension 
                   

. aksi i tretë paralel me aksin – x 

. Q kufiri i dytë i lëvizjes në shpejtësi, ose

. aksi i tretë paralel me aksin – y

. R kufiri i parë i lëvizjes në shpejtësi, ose

. aksi i tretë paralel me aksin – y

. S numri i rrotullimeve të boshtit kryesor

. T numri i veglës

. U aksi i dytë paralel me aksin – x

. V aksi i dytë paralel me aksin – y

. W aksi i dytë paralel me aksin – z

. X aksi i parë kryesor

. Y aksi i dytë kryesor

. Z aksi i tretë kryesor

. + plusi

. - minusi

. SP hapësira drejtuese (space)

. DEL shenja për korrekcion (delete) 

. LP fundi i fjalisë (line feed)

. HP tabulatori (horizontal tabulator)

. / fillimi i programit

. / fjalia e lëshuar

. ( fillimi i vërejtjes

. ) fundi i vërejtjes

. : fjalia kryesore
kolona për udhëheqjen e shiritit

Fig.V.1.b.

Për të zvogëluar mundësin e gabimit gjatë regjistrimit të programit në shiritin e preferuar, 

numri i vrimave në çdo rresht në disa sisteme merret qift, në disa të tjera merret tek.

Në qoftë se do të kemi gabime ne regjistrimin te pajisja e leximit do të ndaloj menjë herë. 

Kështu në kanalin e pestë të shiritit të regjistruar sipas kodit EIA shënohet vrima që kthejnë 

në tek shumën e vrimave të secilit rresht. Të njëjtin funksion ka edhe kanali i tetë i kodit ISO, 

por numri i vrimave të çdo rreshti duhet te jetë qift.

1.1.1. KODI ISO

 Kolona prej 1 – 4  bashkë me kolonën 5 dhe 6 janë te parapame për numrat 

prej 0 – 9.

 Kolona prej 1 – 5 bashkë me kolonën 7 janë të parapame për shkronjat prej  A 

– Z.
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 Kolona 8 përdoret për bartjen me qëllim të fitimit të numrit qift.

 Kolona prej 1—4 bashkë me kolonën  6  janë të paraparë për simbole.

1.1.2. KODI  EIA

Kodi EIA është standard te sistemi për pozicionim drejtvizor dhe kontural të DN, i cili është i 

dërguar prej bashkësisë të industrisë elektronike të SHBA në bazë të standardit RS 244. Ky 

kod përdor shiritin prej letre tetë kanalshe, gjerësia 1 coll(24,5mm).

 E njohur është gjithashtu sikurse 8 b kodi.

 Kolona prej 1— 4 janë të parapara për numrat prej 1— 9.

 Kolona 5 përdoret prej arritjes dhe hapjes me qëllim të fitimit të numrit tekë.

 Kolona  prej  1—4 me  kolonën  6  dhe  7  janë  të  parapara  për  shënimin  e  numrave  dhe 

shkronjave.

 Në kolonën 6 vendosët kodimi binar zero.

 Në kolonën 8 vendoset shenja për përfundimin e fjalisë.

1.1.3. KODIMI I KOMANDAVE.

Kryerja e çdo kalimi kërkon zbatimin e një radhë komandash.

Disa rreshta të shiritit që paraqesin një  element të informacionit formojnë {fjalinë}; një 

fjalë p.sh , përbën regjistrimin e një koordinate (X= 821,78 në fig.V.2 a).

Bashkësia e komandave që i takon një kalimi quhet ″Fjali″ ose ″Bllok″.

Mënyra e regjistrimit  të informacionit  në shiritin e përforcuar janë të ndryshme këtu po 

japim disa prej tyre.

a) Regjistrimi  në  radhë  të  fiksuar  (fig  .V.2.a)  çdo  fjalë  përgatitet  në  shiritin  e 

preferuar me një numër të njëjtë, që i përgjigjen numrit më të madh të ndryshëm të 

komandave të nevojshme për kryerjen e një kalimi.

Çdo fjalë kufizohet nga fjala fqinje me kodin EOB.

Ky kod vendoset gjithashtu edhe në fillim të fjalës së parë,duke shprehur kështu fillimin dhe 

fundin e çdo fjale.

                             Dr.sc.Nexhat Qehaja                                                   77 



Makinat Numerike Kompjuterike             Per perdorim intern-pa recension 
                   

Në tri rreshtat qe vijojnë pas simbolit EOB,regjistrohet numri rendor i fjalës (p.sh. 001_.

Pesë rreshtat tjerë rezervohen për regjistrimin e vlerës së koordinatës X, ndërsa pesë rreshtat 

e vijojnë përdoren për regjistrimin e vlerës së koordinatës Y. Pastaj në radhë regjistrohet 

ushqimi (p.sh. ushqimi i 3-të sipas radhës), shpejtësia (shpejtësia Nr. 5 ) dhe ftohja (simboli 

1 – përpunimi kryhet me ftohje, simboli 0 – përpunimi kryhet pa ftohje).

Pastaj pasi vendoset shenja ndarëse, regjistrohet blloqet tjera .

Regjistrimi kryhet për të gjitha fjalët e fjalisë, pavarësisht se disa prej tyre nuk ndryshojnë 

nga blloku i parë, prandaj ky lloj regjistrimi quhet ″me radhë të fiksuar″. Për shembull, me 

gjithë se vlerat e koordinatës Y = 25010 në fjalën e dytë, nuk ndryshon nga fjala e parë, ajo 

regjistrohet.

1.1.4. REGJISTRIMI ME ADRESIM TË FJALËS (fig.V.2 b).

Veçori  e  këtij  regjistrimi  është  se  pas  tregimi  të  numrit  rendor  të  fjalës,në  shiritin 

preferohen vetëm ato të dhëna që ndryshojnë nga fjala e më parme.

Pas  numrit  rendor  të  fjalës  shënohen  simbolet  që  shprehin  ndryshimet  përkatëse.  Për 

shembull,  simboli  dy  (2)  tregon  se  regjistrimi  i  mëtejshëm  i  përmbajtjes  së  frazës 

parashikon ndryshimin e vlerës në X dhe Y, kështu për çdo ndryshim nga fjala në fjalë është 

parashikuar një simbol i caktuar.

Në fjalinë e dytë të shembullit të treguar në figurë me simbolin o tregohet se, nga fjala e më 

hershme në fjalinë që po regjistrojmë ndryshon vlerat e X, e simbolin 4 tregohet ndryshimi i 

ndjeshëm  i  ushqimit  dhe  i  shpejtësisë.  Pra  në  fjalinë  e  dytë  do  të  regjistrohet  vlera  e 

koordinatës , e ushqimit dhe e shpejtësisë. 

Kështu veprohet për të gjitha fjalitë që vijojnë: 

1.1.5. REGJISTRIMI ME ADRESIMIN E KOMANDAVE

Në  këtë  rast  bëhet  regjistrimi  i  komandave  në  një  radhë  të  çfarëdoshme  që  mund  të 

ndryshojnë nga fjala në fjalë, veçse para çdo zhvendosje tregohet me simbolet X, dhe Y 

adresa e ushqimit në simbolin A, ajo e shpejtësisë me simbolin B etj.
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Pra  në  këtë  mënyrë  regjistrimi  duhet  të  tregohet  vetëm në  ato  komanda  që  përmbajnë 

ndryshime në gjendjen e sistemit të drejtimit 

1.1.6. PERFORIMI.

Radha e kryerjes së operacioneve për përpunimin e një detali në një makinë me DN, pasi 

hidhet në kartën e programit, duhet të fiksohet në shiritin e perforuar.

Për këtë qëllim përdoren makinat e shkrimit, të ngjashme me një teletajp qe shoqërohen me 

pajisje për përfarimin e shiritit.

Kjo makinë quhet performator (fig.V.7). Në performator vendoset një fletë me formë të 

caktuar  ku  shtypet  përmbajtja  e  kartës  teknologjike  të  programit,  ndërsa  në  shiritin 

përfarohen fjalët dhe blloqet që përmbajnë programin.

1.2. SISTEMI KOORDINATIV DHE PIKAT ZERO

Parakusht themelorë për përshkrimin e lëvizjes në MMP me DN është definimi i sistemit 

koordinativ dhe pikës zero brenda hapësirës punuese. fig.V.3

Fig.V.3. Sistemi koordinativ i orientuar djathtas me rrëshqitësin kryesorë në makinë.

Numri dhe lloji i aksit varet prej makinës. Shfrytëzohet  sistemi koordinativ kënddrejtë me 

orientim të  djathtë  me akse  X,  Y,  Z dhe  përputhet  me rrëshqitësit  kryesorë  në makinë 

(fig.V.3). Aksi Z është paralel me aksin e bushtit kryesorë në makinë.
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Kahje pozitive e aksit Z është prej copës punuese kah IMP ose në rast të tornos, prej boshtit 

kryesorë kah mbështetësi.

Aksi Z është aksi kryesorë, shtrihet në rrafshin e pozicionit  të copës punuese dhe është 

horizontal ku është mundur. Nëse X,Y,Z shënohen me L, V, W. Me A, B, C identifikohen 

rrotullimet rreth akseve X, Y, Z.

Me konventë është miratuar se rrotullimi pozitiv paraqet kahja e rrotullimit të kundërt me 

atë të akrepit të orës (fig.V.3)

Gjatë përpunimit,  varësisht nga lloji  i  përpunimit,  lëvizje kryhen instrumenti  ose pjesa e 

punës. Nëse lëviz instrumenti atëherë kahja pozitive e lëvizjes përputhet me kahjen pozitive 

të aksit gjegjës (+X, +Y) ose +Z.

Nëse lëviz pjesa e punës,kahja pozitive është e kundërt prej kahjes së aksit dhe shënohet si 

+X, +Y, +Z etj,

Me rastin e parë shfrytëzohet termi “Sistem koordinativ i pjesës punuese”, kurse në rastin e 

dytë “Sistem koordinativ i makinës”. 

Nëse  sistemi  koordinativ  ipet  sipas  pjesës  punuese  programi  mund  të  bëhet  pa  marrë 

parasysh se instrumenti ose pjesa punuese lëviz gjatë përpunimit. Programi gjithnjë supozon 

se instrumenti lëviz sipas sistemit koordinativ të pjesës së punës.
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Fig.V.4. a) Sistemi koordinativ i tornos, dhe  b) i qendrës përpunuese

Në fig. V.4. janë treguar sistemet koordinative për torno me DN dhe qendra përpunuese.

Në varshmëri  nga  sistemi  koordinativ  definohen  pikat  zero  ose  pikat  referuese  për  çdo 

MMP me DN. Në fig.V.4. janë treguar pikat më kryesore në torno. Pika zero e makinës 

është e fiksuar në fillimin e sistemit koordinativ të makinës. Ajo përcaktohet gjatë fazës së 

projektimit të makinës dhe nuk mund të ndërrohet ndërkohë.

Pika zero e pjesës punuese paraqet fillimin e sistemit koordinativ të tij dhe në mardhënjes 

me këtë pikë kryhet programi.

Programuesi sipas dëshirës zgjedh pozitën e kësaj pike.

R – pika zero referente

F – pika zero e rrëshqitësit 

B – pika fillestare

M – pika zero e makinës 

A – pika e pozicionimit 

W– pika zero e copës punuese 

P – maja e thikës 

XFP, ZFP – koordinata e rregullimit të instrumentit

XWP, ZWP – pozita  e  IMP në sistemin  koordinativ  të  pjesës  punuese në fillim të 

programit

XBR, ZBR – distanca ndërmjet pikës fillestare dhe pikës zero referuese

XMR, ZMR – distanca ndërmjet pikës zero të makinës dhe pikës zero referente

ZMW – distanca ndërmjet pikës zero të makinës dhe pikës zero të pjesës punuese 
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Fig.V.5. Pikat zero dhe referente në NC – torno.

1.3. PËRGADITJA E NC – MAKINËS PËR PUNË.

Para se të futet programi punues në njësinë dirigjuese që të mund të filloj përpunimi është e 

nevojshme që të bëhen disa aktivitete përgatitore. Në këto aktivitete hynë edhe procedura e 

rregullimit të makinës ku janë të definuara të gjitha aktivitetet me të ashtuquajturën lista për 

rregullim.  Lista  për  rregullim  ndërmjet  informatave  tjera,  përmban  edhe  shënimet  e 

instrumenteve të nevojshme. Instrumentet vendosën në mbajtësit e tyre dhe rregullohen me 

ndihmën  e  pajisjeve  optike.  Identifikimi  i  instrumenteve  kryhet  ose  përmes  kodit  të 

instrumenteve ose kodit të pozicionit të pjesëve (veglave)

Në konstruksionet e vjetra të NC – makinave, si depo e instrumenteve është koduar bartësi i 

instrumenteve. Por në depot rrethore janë  koduar pjesët (lokalët) e instrumenteve.

Para fillimit të punës depoja e instrumenteve mbushet me instrumente adekuate. Përgatitjen 

e mbajtësit dhe shtrënguesit të pjesës punuese paraqet gjithashtu një pjesë të procedurës së 

rregullimit. Te makinat me DN të cilat nuk janë të pajisura me sistem absolut të matjes pas 

operacionit  të rregullimit lëvizin rrëshqitësit e makinës deri te pika zero e saj, përputhjen 

(harmoznimin)  e sistemit  drejtues dhe masës. Për startimin të  NC – programit operatori 

lëviz rrëshqitësit e makinës kah pika zero e programit të cilën e ka caktuar programuesi.

Në  shumicën  e  rasteve,  veçanërisht  gjatë  programit  me  dorë  shiriti  i  preferuar  nuk  i 

nënshtrohet verifikimit, përveç vërtetimit të përmbajtjes së shiritit me shfletimin e tij. Për 

këtë është e nevojshme një kujdes i veçantë para lëshimit të parë në punë, të programit.
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Që  të  kryhet  kontrollimi  i  saktësisë  së  copës  punuese  duhet  të  ndërprehet  procesi  i 

përpunimit në faza të caktuara. Nëse pjesa e punës nuk është e përpunuar me tolerancës e 

kërkuar është e domosdoshme të bëhet korrigjimi i programit. 

Njësia dirigjuese e cila ka shpuesin integral të shiritit mund të punoi shiritin e korrigjuar. Në 

rastin e dëmtimit të instrumentit operatori duhet të ndërpresë automatikisht përpunimin dhe 

ta  zëvendësoj  instrumentin.  Programi  fillon  përsëri  prej  bllokut  të  parë  kryer  para 

ndërprerjes. 

1.4. METODAT E PROGRAMIT TË MMP ME DN

Përfitimi  i  programit  për  dirigjim  numerik  (DN)  të  MMP  që  kishte  me  qenë  optimal, 

ekonomik dhe pa gabime,paraqet fushën e efektiviteteve kërkimore dhe të zhvillimit.

NC – programi dirigjues mund të realizohet duke përdorë

- Programin me dorë

- Programi makinerik (kompjuterik)

- Programi me kontroll grafikes

- Simulimi grafik të procesit të përpunimit me MMP – CNC

- Programimin me ndihmën e CAD – sistemit

Në fig. është treguar mënyra e futjes e të dhënave për programin me dorë dhe atë makinerik 

dhe programin e MMP me DN me ndihmën e CAD – sistemit.

Fig.V.6. Mënyrat e ndryshme të futjes së të dhënave gjatë punimit të NC – programit dirigjues

1.4.1. PROGRAMIMI ME DORË

Te programi me dorë NC – programuesi,me ndihmën e kompjuterit të gjepit dhe vizatimit 

teknologjik, formon programin dirigjues të orientuar në MMP, i cili përmes të tastaturës së 

makinës së shkrimit me shpuesin e shiritit  e transmeton në shiritin e shpuar. Gjatë kësaj 
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mënyre të programit të gjitha të dhënat gjeometrike dhe teknologjike (llogaritjen e rrugës së 

instrumentit, caktimin e regjimit të prerjes etj.)e realizon programuesi.

Me fitimin e shiritit të shpuar programuesi verifikon çdo bllok ndaras ose fjali të programit 

në makinë,së pari pa instrument e pastaj me instrument.

Fig.V.7.  Paraqitja skematike e rrjedhjes së programit të MMP me DN.
Ecuria informative gjatë programit me dorë kryhet në shumë hape (fig.V.7) dhe atë:

− Formimi i vizatimit teknologjik

− Kalimi i informative gjeometrike nga vizatimi në listën programuese

− Futjen e informative në listën programuese

− Zgjedhjen e informative në listë programuese sipas strukturës së kërkuar të fjalisë

− Kodimi i informatave 

− Kalimi i informatave 

− Kalimi i informatave në shiritin e perforuar 

− Testimi dhe korrigjimi i programit.

1.4.2. PROGRAMI MAKINERIK – KOMPJUTERIK 

Programi i MMP me DN shumë shpesh është fyt i  ngushtë në përdorimin e tyre efikas. 

Kështu sot gjithnjë e më shpesh paraqitet kërkesën për automatizimin e programit të tyre me 

përdorimin  e  kompjuterit,  e  ashtu  quajtur  programi  makinerik.  Me  automatizimin  e 
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programit është mundësuar niveli më i lartë sasior dhe cilësor i punimit të programeve për 

MMP me DN, veçanërisht te programet ne gjeometri të komplikuar të pjesës së punës.

Gjuha  e  parë  programore  për  programin  automatik  të  makinave  me  DN  (APT)është 

zhvilluar  në  MIT  (SHBA)  (prej  1957-59)  me  karakteristikën  që  mundëson  përpunimin 

vetëm të informative gjeometrike. Me gjithë këtë sot ekzistojnë mbi 160 gjuhë programore 

prej  të  cilave  më  së  shumti  përdoren  AUTOPIT,  AUTOPROGRAKER,  EKAPAT, 

CONPACT II, EASYPROG, ELAN, NEL, KINIAPT, TELEAPT, GTL etj.

Varësisht nga shkalla e automatizimit te projektimi i proceseve teknologjike për MMP me 

DN dallohen programimi gjysmë makinerik dhe makinerik.

Programi gjysmë makinerik  realizohet  me ndihmën e mikro kompjuterit  ku përpunimi  i 

informative gjeometrike kryhet automatikisht deri sa përpunimi i informative teknologjike 

është gjysmë automatike sepse kompjuteri nuk siguron zgjedhjen e parametrave të regjimit 

të prerjes (fig.V.8.)

Fig.V.8. Programi gjysmë makinerik.

Programi  i  shkruar  me  gjuhën  e  orientuar  sipas  problemit  (p.sh.  APT  SXAPT  etj.) 

transmetohet në kartela të shpuara (një fjalie i përgjigjet një kartel e përforcuar. Për shkak të 
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leximit të ngadalshëm të kartelave të perforuar, përmbajtja e tyre paraprakisht transmetohet 

në shirit magnetik ose disk magnetik 

Të dhënat e përpunuara gjeometrike si dalje nga kompjuteri memorohen shpohen në shirit 

ose shtypen në formën CLDATA 1 (Cutter Location Data 1 – të dhënat për pozicionin e 

instrumentit.

Te gjuhët programore procesorët  e të cilëve kanë mundësi përpunimi prenë informatave 

gjeometrike edhe teknologjike (p.sh. EXAP) dalja nga kompjuteri është CLDATA 2 (Cutter 

Location 2 – pozita e instrumentit 2) Fig.V.9. 

Përshtatja e të dhënave tipit të caktuar të makinës dhe njësisë dirigjuese të saj bëhet me 

program special postprocesor të cilët në shumicën e rasteve i formojnë prodhuesit ë MP me 

DN.

Me programin makinerik dukshëm zvogëlohet numri i nevojshëm i urdhrave të veçanta në 

krahasim me programin me dorë, çka rritë saktësinë e punës dhe dukshëm zvogëlon kohën e 

programit.
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Fig.V.9. Skema e programimit makinerik në gjuhën programuese EXAPT.

Por  dobësitë  e  kësaj  mënyre  të  programit  mbështetën  në  pamundësinë  kontrollues  të 

rregullsisë së punës gjatë programit.

Kontrolli i programit bëhet tek në fund të përpunimit të të gjitha të dhënave dhe fitimit të 

shiritit të perforuar.

1.4.3. PROGRAMIMI MAKINERIK NE KONTROLL GRAFIK

Për përcjelljen e lehtë të saktësisë së punës gjatë programit janë zhvilluar NC – vende të 

ndryshme programore autonome, të cilat mundësojnë programimin makinerik në APT – të 

me gjuhë të  ngjashme programore,  ku për  kontrollin  e  urdhrave programuese  paraqiten 

grafikisht në ekran ose në vizatim.

Largimi i gabimit eventual kryhet vetëm pas programit.
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1.4.4. PROGRAMIMI ME SIMULIM GRAFIK TË PROCESIT

Zhvillimi  i  CNC  –  sistemeve  dirigjuese  më  të  reja  mundësojnë  simulimin  grafik  të 

operacioneve punuese direkte në makinë (fig.V.10) si shembull kemi sistemin programues 

PEG i firmës Bosch (Gjermani) (Fig.V.11).

 
Fig.V.10. Pajisja simuluese grafike.

Fig.V.11. Pamja e elementeve  kryesore gjeometrike në Bosch – PEG- pajisjen.

Bosch – PEG – pajisja për programin mundëson:

− Paraqitjen grafike të pjesës punuese në bazë të kompozimit të elementeve fillestare 

gjeometrike

− Dimensionimi me ndihmën e tastaturës

− Gjenerimin NC – fjalive

− Futjen e të dhënave dhe transmetimin e tyre

− Formimi i datotekës së instrumenteve dhe pajisjeve shtrënguese
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Me  programin  e  sistemit  PEG  është  mundësuar  punimi  i  programit  me  ndihmën  e 

elementeve grafike për pjesën e punës të cilat fitohen me tornim.

KAPITULLI VI

1.0.  GJUHËT PËR PROGRAMIN E MMP ME CNC

(KONCEPTI THEMELOR DHE NDARJA E TYRE)

1.1   PROGRAMI AUTOMATIK (KOMPJUTERIK)

Gjatë programit me dorë kryhen një mori punësh rutinore të cilat janë më së shpeshti edhe 

burim-shkak  i  gabimeve  në  program.  Për  këtë  lajmërohet  tendenca  që  një  pjesë  e 

aktiviteteve rutinore të programuesit të bartën në kompjuter.

Duke  shfrytëzuar,gjuhët  relativistë  të  thjeshta  me  sintaksë  të  afërt  me  njeriun  rritet 

dukshmëria  e  programit,  zvogëlohet  koha  dhe  shpenzimet  e  programit,  mundësohet 

ndërrimi i shpejtë i programit, bëhet reduktimi i informatave etj. Shfrytëzimi i kompjuterit 

kushtëzon përpunimin e pjesëve të përpunimit me 3D të profilit të komplikuar.

Në  figurën 6.1. është paraqitur rruga – rrjedha e programit kompjuterik.  Instruksionet e 

programit  burimor barten në kartelat  e përforuara,  e këto nëpërmes lexuesit  të kartelave 

barten vendosen në kompjuter. Qëllimi është që në dalje të kompjuterit të fitohet shiriti i 

përforuar me instruksionet të cilat janë përshtatur njësisë dirigjuese (ND) dhe MMP-së.

Gjatë programit kompjuterik shfrytëzohen datotekat e instrumenteve makinave materialeve, 

proceseve – metodave të përpunimit dhe të dhënave ndihmëse.

Procesi (programi punues ose i repartit) paraqet një program të përgjithshëm që gjendet në 

memorie të kompjuterit dha ka për detyrë për kalimin e instruksioneve të programit burimor 

në gjuhën makinerike.
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Ky program shpesh emërtohet si program ’’COMPITER’’ për përkthim e që është emërtim i 

gabueshëm.

Procesori më së shpeshti është i ndërtuar në princip modular. Zakonisht përbëhet prej këtyre 

moduleve:

− Verifikimin  e  hyrjes  i  cili  përfshin  identifikimin  instruksioneve  programore, 

saktësinë  e  tyre,  verifikimin  e  saktësisë  së  instrumenteve  gjeometrike  e 

teknologjike,

− Kodimin e materialit dhe të pjesës së punës njashtu që dalja nga ky modul është 

numër klasifikues i pjesës së punës dhe materialit,

− Definimi i proceseve teknologjike,

− Zgjedhja e procesit tipik teknologjik,

Fig.6.1. Programimi automatik.

− Definimi më i përafërt operacioneve të veçanta teknologjike,
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− Kompletimi  i  proceseve  teknologjike  me  parametrat  gjeometrik  karakteristik  për 

kalimin e caktuar,

− Zgjedhja e instrumenteve,

− Zgjedhja e tipit të IMP,

− Zgjedhja e prerjes tërthore të grupit të IMP,

− Zgjedhja e materialit të pjesës prerëse të IMP,

− Zgjedhja e makinës (MMP),

− Optimizmi  i  parametrave  të  përpunimit  duke  mbështetur  në  kriteriumin  e 

shpenzimeve minimale të përpunimit dhe të përkufizimeve paraprake,

− Definimi i rrugës së IMP.

Krahas  informatave  gjeometrike  procesorit  në  rastin  e  përgjithshëm,  përpunon edhe  një 

mori informative teknologjike.

Në praktik takojmë:

∗ Procesorët e orientuar sipas karakteristikave gjeometrike dhe 

∗ Procesorët e orientuar sipas karakteristikave gjeometrike – teknologjike.

Në grupin e parë mund të radhiten procesorët për gjuhët APT, FAPT, 2CL, BASIC-EXAPT 

etj. E në grupin e dytë procesorët për EXAPTI, EXAPTI1, EXAPT2, COMPACT II etj.

Dalja nga procesori janë të dhënat të cilat numërohen përforuar në shirit ose shtypen në 

formën e CLTAPE1. Këto të dhëna janë të tipit të përgjithshëm dhe nuk mund të përdoren 

për fitimin e shiritit, të përforuar për dirigjimin e MMP me DN (dirigjimin numerik).

Përshtatja e këtyre të dhënave për tipin e caktuar të MMP dhe të njësive dirigjuese e bënë 

një program special i cili është i vendosur në memorien e kompjuterit dhe i cili emërtohet 

postprocesor.

Postprocesori më së shpeshti bëhet në formën e principin modular. Në shumicën e rasteve 

informon  prodhuesi  i  MMP  me  DN  që  thjeshtohet  çështja  e  postprocesorit  ekzistojnë 

rekomandimet për përmbajtjen e të dhënave dalëse nga procesori (CLDATA 1-2 CUTTER 
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LOCATION DATA) (Gjuha CLDATA si hyrje në çdo postprocesor dhe se programimi nuk 

varet nga njësia dirigjuese). Të dhënat mbi pozitën e instrumentit)

Modulet themelore të postprocesorit janë:

∗ Hyrje,

∗ Transformimi i sistemit koordinativ dhe përshtatja e lëvizjes në MMP,

∗ Funksionet ndihmëse,

∗ Dalja dhe 

∗ Kontrollimi rrjedhës së të dhënave.

Hyrja në postproscesorin janë të dhëna ndërmjetëse të cilat gjinden në CLTAPE2, e fitohen 

me përpunimin e të dhënave ndërmjetëse nga CLTAPE1 dhe nga përpunimi i të dhënave 

teknologjike

Faktorët themelorë të cilët ndikojnë në strukturën e poesprocesorit janë:

∗ Karakteristikat e procesorit (CLTAPE2),

∗ Karakteristikat e njësisë dirigjuese dhe 

∗ Karakteristikat e MMP – së.

Dalja nga postprocesori është:

∗ Shiriti përforcues,

∗ Lista e instrumenteve.

Lista programore për operatorin në MMP me udhëzimet për punë.

Gjatë definimit të postprocesorit duhet të merren parasysh këto kushte:

∗ Lloji i procesorit të shfrytëzuar, 

∗ Tipi i kompjuterit i cili shfrytëzohet për programin automatik,

∗ Tipi i njësisë dirigjuese dhe 

∗ Karakteristikat e MMP me DN.

Duke  marrë  parasysh  këto  që  u  thamë  ma  së  miri  është  që  postproscesorin  ta  definoi 

prodhuesi i MMP me DN.
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1.2. GJUHËT PROGRAMUESE

Në fillim të viteve të 50-ta erdhi gjerë te ekspandimi i zhvillimit të sistemeve programuese 

dhe gjuhëve programuese. Sistemi i parë programues për programin automatik të proceseve 

punuese  më  ndihmën  e  kompjuterit  është  zhvilluar  në  institutin  për  teknologji  në 

Massachusttes  nën  emrin  APT  (Automatic  Programemit-Tool)  Më  se  1500sisteme 

programuese janë zhvilluar prej 1952 kur daton hulumtimi i parë kurse hulumtimet tjera 

janë bërë duke e bazuar në themelet e APT sistemeve. Sistemet më të njohura programuese 

janë paraqitur në figura 6.2. të mëposhtme.

Fig.6.2. Sistemet më të njohura programuese: G-gjeometria, T-Teknologjia, A-Numri i akseve të dirigjuara.

Sistemet  e  para për  programim kompjuterik  janë  zhvilluar  për një  fushë më të  gjerë  të 

përdorimit (si p. sh. APT), që më vonë koncepcioni i zhvillimit të ndryshohet dhe të merr 

kahje  kah  zhvillimi  i  sistemeve  me  mundësi  të  ngushtuara  të  programit  në  kuptimin  e 

përpunimit ose vetëm për lloje të caktuara të CNC- sistemeve.

Përbërja e sistemeve programuese dhe njëkohësisht gjuhën programuese e determinon edhe 

dirigjimi me proceset përpunuese. Gjithsesi gjuhët programuese me mundësi të programimit 

të informatave gjeometrike dhe teknologjike do të jenë me strukturë më të  përbërë prej 

gjuhëve të cilat përfshin vetëm programin e informative gjeometrike.

Sistemi i parë për programim kompjuterik (APT) është zhvilluar vetëm për programimin e 

informative gjeometrike ndërsa versioni IV i APT – it përfshin edhe një pjesë të informative 

teknologjike. Në figura 6.3. janë paraqit mundësit e sistemeve për programin kompjuterik.
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Fig.6.3. Mundësit e sistemeve për programim kompjuterik.

1.2.1. PRINCIPET E PËRGJITHSHME TË PROGRAMIT

Programimi në kuptimin e gjerë paraqet aktivitetin me qëllim të zgjedhjes së problemit me 

ndihmën e kompjuterit. Procesi i programimit përfshinë këto faza:

 Analizën e problemit, 

 Shkrimin e programit (formimin),

 Testimin e programit dhe 

 Formimin e dokumentacionit të nevojshëm dhe të programit në bartësin e caktuar të 

informatave.

Me programin në kuptim të ngushtë kuptohet shikimi gjegjësisht kodimi i programit. Kjo 

nënkupton njohjen e gjuhëve gjegjëse të cilat emërtohen si gjuhë programuese.

Çdo gjuhë programore është e definuar me:

− Sintaksën,

− Strukturën e të dhënave,

− Semantikën,

− Me kohën e lidhur.

Sintaksa  e  gjuhës  paraqet  strukturën  e  gjuhës  dhe  definon  rregullat  për  kombinimin  e 

simboleve dhe fjalëve. Ajo definon gjatësinë e fjalës, rregullat mbi ndërtimin e fjalëve (p.sh. 
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se a mundet fjala të përmbajë numra dhe sa a mund të fillojë me numër) specifikon çka dhe 

si duhet të punojë kompjuteri.

Në kuadër të sintaksës dallohen sipas shkallës së përbërjes (ndërlidhshmërisë)

− Simbolet themelore,

− Instruksionet elementare,

− Fjalitë (blloqet),

− Fjalitë e zgjeruara (nënprogramet).

Një prej  elementeve  më të  rëndësishme të  strukturës  së  të  dhënave është  lidhshmëria  e 

sintaksës me semantikën e gjuhës programore.

Semantika e gjuhës programore bënë transformimin e strukturës së të dhënave nga hyrja 

gjerë  në  dalje  nga  kompjuteri  (p.sh.  leximi  i  të  dhënave  bëhet  nëpërmjet  makro 

operacioneve)

Koha e lidhur është koka e nevojshme për kryerjen e ndonjë operacioni. Ndikim të madh në 

kohën e lidhur kanë programet për përkthim: asambleri, kompajleri, kompajleri incremental 

dhe interpretuesi. Gjatë programit me dorë të MMP me DN bëhet programi burimor i cili 

përmban të gjitha informatat e nevojshme për përpunimin e pjesës së punës.

Çdo operacion elementar – kalim është i definuar me fjalë në program, e cila përbëhet nga 

fjalët. Fjalët përbëhen – ndërtohen nga pjesa e adresës dhe të një numri të caktuar shifrash 

varësisht nga tipi i njësisë dirigjuese.

Sipas normave – DIN (Gjermane) shfrytëzohen këto adresa:

% - fillimi i programit,

Nxxx – numri i fjalës,

Gss – instruksionet e zhvendosjes,

Txx - shenja e instrumentit (IMP),

Mxx – funksionet ndihmëse,

Sxx – numri i rrotullimeve,

Fxx – hapi,
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LF – fundi i fjalës.

Fjalitë fillojnë me një fjalë e cila definon numrin e fjalës (Nxxx) e pastaj pasojnë fjalët me 

të cilat  definohen informatat  e zhvendosjes, funksionet ndihmëse numrin e rrotullimeve, 

hapin, lloji e interpolimit, korrektura e instrumentit (IMP) koordinatat e lëvizjes së pikës. 

Në fund të fjalisë ipet shenja LF, e në fund të programit fjala me të cilën definohet fundi i 

programit e perforuar. Sipas kodit përkatës (gjegjës) (ISO ose EIA) Çdo rendi të vrimave në 

shirit i përgjigjet një simbol i programit burimor.

Gjatë programit automatik kompjuteri merr përsipër detyrën e përfitimit të shiritit të shpuar.

Programi  burimor  në këtë  rast  shkruhet  në  gjuhën e  lartë  programore  e  cila  mundëson 

programin  të  shpejtë  dhe  të  thjeshtë  me mundësi  më të  vogël  të  gabimit.  Ky program 

përpilohet në kartën dhe nëpër mes të lexuesit të kartelave bartet në kompjuter. Në daljen 

nga kompjuteri fitohet shiriti i perforuar i cili është identik me atë që fitohet gjatë programit 

me dorë. Dallimi është vetëm në gjuhën programore e cila mundëson programin automatik 

përmban instruksionet gjeometrike, teknologjike dhe të urdhëresave (të ekzekutimit) të cilat 

janë të renditur sipas radhës së përpunimit.

1.2.2. KARAKTERISTIKAT E GJUHËVE PROGRAMORE

Gjuhët programore të orientuara sipas problemit  janë gjuhë artificiale  të cilat  kanë këto 

përparësi në raport me gjuhët për programin me dorë (gjuhët e njësive dirigjuese – ND):

− Definimi i thjesht i pjesës që përpunohet,

− Sintaksa dhe semantika e thjesht e gjuhës të cilat janë të afërta me gjuhën angleze,

− Numri më i vogël i informative hyrëse mundëson që të fitohet numër më i madh i 

informatash në dalje të kompjuterit,

− Gjuha programore është e pavarur prej tipit të MMP dhe nga tipi i ND),

− Llogaritjen e pikave të  konturës e bënë kompjuteri  me çka në masë të madhe e 

shkakton programuesin nga punët (operacionet) rutinore.

Për dirigjim të MMP me DN përdoret një numër i madh i gjuhëve programore. Këto mund 

të ndahen sipas më shumë bazave.

Sipas shkallës së universalitetit gjuhët programore munden me qenë:

− Universale dhe 
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− Speciale.

Gjuhët universale mund të përdoren tek të gjitha MMP – të me DN pavarësisht nga lloji i 

përpunimit, prodhuesit e MMP dhe të ND  dhe llojit të kompjuterit. Në këtë grup të gjuhëve 

mund të radhiten: APT, COMPACTIL BASIC_EXAPT ej.

Gjuhët programore speciale kanë punën e kufizuar të përdorimit.  Në këtë grup mund të 

radhiten gjuhët për përpunimin me tornim: EXAPT II, AUTOPIT, II – 100, etj. Gjuhët për 

përpunimin me shpim si EXAPT I, etj.

Sipas mënyrës së zhvillimit të programit gjuhët programore mundën me qenë:

− Me zhvillim suksesiv të programit,

− Me zhvillim të programit me ndarje kohore (timecsharing),

− Me multiprogramin (multiprogramaing),

− Me multiprocesim (multiprocessing).

Sipas mënyrës së zhvillimit të komunikimit me kompjuter gjuhët programore mundën me 

qenë:

− Me komunikim të drejtpërdrejt (programimi nëpërmjet të terminalit),

− Pamundësinë e komunikimit me kompjuterin.

Për realizimin e programit automatik duhet poseduar

− Kompjuter,

− NC  software (procesorin dhe postproscesorin) dhe 

− Gjuhët programore përkatëse në formë e një doracaku për programim.

Programi  burimor  në  kartelat  e  përforuara  paraqet  hyrjen  në  procesorë.  Në  rastin  e 

përgjithshëm procesori është i përbëre nga dy pjesë (module).

− Nga pjesa për përpunimin e informatave gjeometrike,

− Nga pjesa për përpunimin e informative teknologjike.
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Të dhënat dalëse nga  procesori emërtohen si CLDATA (Cutter Location Data – të dhënat 

mbi pozitën e IMP) dhe këto paraqesin hyrjen në postprocesor, Postprocesori në dalje nga 

kompjuteri gjeneron programin në shiritin e perforuar.

Sistemi i tërë i kompjuterit  për programim të automatizuar (kompjuterik) është zhvilluar në 

institutin për teknologji në Massachusette më 1956.

Kjo është gjuha për programin automatik APT (Automaticaly Programmid Tools). Më vonë 

janë  zhvilluar  numër  i  gjuhëve  prej  të  cilave  më  së  shpeshti  përdoren:  AUTOPIT 

AUTOPROGRAMER, EXAPT, BASIC – EXAPT, COMPACT II,  EASYPROG, ELAN 

NEL, H-100, MINIAPT, MITURN, PROGRAMAT TELEAPT etj.

Në figurën 6.4. është paraqitur pasqyra e disa gjuhëve më karakteristike për programimin e 

MMP dhe DN.

IBM 7090/7094
IBM 300/4050

CDO 3600
FIJTSU FACOPI

IBM1620
FIJTSU
270-20

ISM 360/40

KOF 9
ICL 1900

ICL 4
32KRSC

ICL 1900
IGK-KMT

I II III

APT ADAPT FAPT

NEL
2CL
2PL
2C

MILLMA
P

EXAPT

Fig.6.4. Pasqyra e gjuhëve për programimin e MMP me DN.

Sot është zhvilluar numër i madh i gjuhëve për programin. Për çdo njërën gjuhë të zhvilluar 

karakteristike është se përbëhet prej procesorit (programet kryesore) gjersa përshtatja e atij 

programi për kushte konkrete të punës realizohet nëpërmes të postprocesorit. Në procesor 

p.sh. definohet gjeometria e pjesës së punës, gjersa karakteristikat e makinës së caktuar me 

të cilën realizohet forma e pjesës së punës definohen me program tjetër – postprocesor.
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Struktura  e  çdo  gjuhe  përbëhet  prej  shenjave,  germave,  fjalëve,numrave,simboleve  dhe 

shenja të instruksioneve. Duke i shfrytëzuar elementet e strukturës së gjuhës është formuar 

aritmetika gjeometria dhe kinematika e gjuhës. Shprehjet aritmetike fitohen në këtë formë:

F=A*B+C/D*A*2

Për definimin e formave të ndryshme gjeometrike shfrytëzohet gjeometria e gjuhës. Tek 

gjuha APT gjeometria përfshinë 17 forma gjeometrike për definimin e 92 definicioneve si 

pika, drejtëza,plani,rrethi, cilindri rrethor, elipsa, hiperbola, koni, prerja konike.

Kinematika  e  gjuhës  përfshin  definimin  e  lëvizjes  të  instrumenteve  i  cili  kryhet  në  dy 

mënyra:

− Pikë për pikë, 

− Sipas vijës së drejt ose 

− Lëvizja sipas vijës së dhënë. 

Do ti përmendim karakteristikat e disa gjuhëve të zhvilluar si: APT, ADAPT, FAPT,2CL 

MIMMAP, EXAPT etj.

APT është zhvilluar për nevojat e industrisë aeronautike amerikane dhe sot shfrytëzohet në 

versionin e përmirësuar si APT IV. Kjo është gjuhë që bazohet në informatën gjeometrike 

për pjesë të punës me 3D. Shfrytëzohet për përpunimin në 3A sipas konturës dhe 2A për 

përpunimin sipas konturës dhe pika për pikë.

ADAPT (Adaption of APT) paraqet versionin e ngushtë të gjuhës APT dhe shfrytëzohet për 

pjesët e punës me 2D. Parashikohet për operacionet të cilat përfshinë pika e- vijat e drejta, 

rrathët  dhe  lakoret  të  cilat  kalojnë  nëpër  tërësinë  e  drejtëzave.  Kjo  do  të  thotë  është 

përshtatur për shfrytëzimin në makinat për vizatim.

FAPT (Fujitsu  APT)  është  gjuhë  e  zhvilluar  në  bazë  të  aktit  për  2.1/2A të  cilën  e  ka 

zhvilluar firma Japoneze FUJITSU për njësit me dirigjim numerik FANUK. Për përdorimin 

e këtij programi shfrytëzohen kompjuterët relativisht të vegjël.
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2CL (Two Continuens end LineAR Axes) paraqet versionin e APT –it  dhe shërben për 

përshkrimin e radhës së operacioneve. Shfrytëzohet për përpunimin me frezim dhe atë sipas 

konturës (2.1/2A), Bënë pjesë në grupin e gjuhëve. 

NEL(National Engjeering Laboratory) të Britanisë së Madhe. Po ashtu janë zhvilluar tre 

procesorë: 2CL – për frezim. 2PL – për shpim dhe 2C – për tornim.

MILLMAP –gjuha në versionin e parë është shkruar për qendrat përpunuese Milwaukee – 

Matic.  Por  në  versionet  e  reja  është  zgjeruar  mundësia  e  përdorimit  në  qendrat  tjera 

përpunuese dhe në MMP – të tjera. Shfrytëzohet për operacione pikë për pikë.

EXAPT  –  gjuha  është  zhvilluar  në  Evropë  dhe  për  dallim  nga  gjuhët  tjera  përfshinë 

informatën gjeometrike dhe teknologjike. Gjuha është e ndarë në tri pjesë EXAPT 1 ka të 

bëjë me përpunimin e vrimave, EXAPT 2 ka të bëjë me tornimin, ndërsa EXAPT 3 ka të 

bëjë me frezim kontural (2.1/2A).

1.3. STRUKTURA THEMELORE E GJUHËS – APT 

PËR PROGRAMIM KOMPJUTERIK

(APT –aritmetika, APT – kinematika dhe elementet e tjera)

Gjuha APT është gjuhë e zhvilluar për programin kompjuterik të NC dhe CNC sistemeve, 

Në rrugën e zhvillimit të saj ka kaluar nëpër katër versione. Pavarësisht prej faktit që kjo 

është  gjuha  e  parë  për  programim  automatik  dhe  shërben  për  programimin  vetëm  të 

informatave gjeometrike në fushën e dirigjimit me informatat gjeometrike kjo deri në ditët e 

sotme është e pazëvendësueshme.

Versioni  i  katërt  (APT  IV)  ka  disa  përparësi  në  mundësit  e  programimit  vetëm  të 

informatave  speciale  teknologjike.  Shikuar  në  përgjithësi  pamundësia  e  programimit  të 

teknologjisë është e vetmja mangësi por që është mjaft e rëndësishme.
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Procesi gjeometrik i APT i sistemit është i konceptuar në principin modular, me mundësi të 

përpunimit të formave më të komplikuara gjeometrike. Programi i shkruar në gjuhën APT 

paraqet hyrjen në kompjuter dhe përshkruan gjeometrinë e pjesës së punë të definuar me 

vizatim. Pas përpunimit në procesin gjeometrik informata i dorëzohet postprocesorit, detyrë 

e të cilit  është të bëjë përshtatjen e tyre për llojin  e caktuar të sistemit  dirigjues si dhe 

vendosjen e tyre në bartësin e informative.

APT bënë pjesë në grupin e gjuhëve programore për punën e së cilës janë të nevojshme 

kompjuter relativisht të mëdhenj (me minimum 256k-Bytes).

Kjo gjuhë bënë pjesë në grupin e gjuhëve universale. Karakteristika e këtillë e këtij grupi të 

programeve kushtëzon ndarjen e tyre procesor dhe postprocesor.

Struktura e APT-it është treguar në figura 6.5. 

APT është gjuhë e parë universale e përdorur e cila shërben për zhvillimin e shumë gjuhëve 

të më vonshme (EXAPT, FAPT,MINIAPT, TELEAPT, etj).

Për herë të parë u paraqit në vitin 1956-1957 në Massachuttes Institute of Techology (MIT) 

për  nevojat  para  se  gjithash  të  industrisë  së  aeroplanëve  amerikan.  Më vonë (më 1958 

gjegjësisht 1961, 1969) u paraqiten tri versione të kësaj gjuhe prej të cilave në përdorim 

është versioni APT IV.
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Fig.6.5. Struktura e APT-it.

Për  të  treguar  më mirë  përdorimin e  gjuhës  APT në programimin e  MMP me dirigjim 

numerik do të shohim bllok diagramin në figura 6.6.

Fig.6.6. Bllok – diagrami i aktiviteteve gjatë programit me APT.

Duke i shfrytëzuar informatat prej sistemit  informativ të cilat sillen në përpunimin pasues 

regjimet e prerjes, mundësit e makinave etj, teknologu programeri e shkruan programin për 

pjesën e cila duhet të përpunohet.

Ky program vendoset në kompjuter (nëpërmjet të kartelave ose në mënyrë të drejtpërdrejt 

nëpërmjet terminalit) ku bëhet përpunimi nga ana e APT – procesorit. 

                             Dr.sc.Nexhat  Qehaja  
102                                   



Makinat Numerike Kompjuterike             Per perdorim intern-pa recension 
                   

Ky procesorë i cili na fakt programin special (shpesh në mënyrë më adekuate emërtohet 

kompajler) e përkthen programin e shkruar me simbolet e gjuhës,në gjuhën e makinës dhe 

gjatë kësaj i kryen edhe këto veprime:

− Kryen analizën dhe kodimin e elementeve të gjuhës,

− Bënë diagnostifikimin e gabimeve,

− Thirr nënprogramet e duhura,

− Shëndrron MACRO – instruksionet të caktuara makinerike etj.

Procesori e bënë këtë përpunim pavarësisht nga makina që do të thotë së është i mundshëm 

përdorimi i tij për çfarëdo MMP. Postprocesori është ai program që e përshtat programin 

për makinë konkrete duke i respektuar kërkesat nga ana e njësisë për dirigjim numerik ND 

bënë ndarjen e kodit të caktuar për numrin e rrotullimeve zhvendosjen etj).

Si rezultat i përpunimit paraprak na paraqet shiriti i shpuar i cili vendoset në lexuesin e ND 

dhe listën me programin e shkruar që është e nevojshme për udhëheqësin e punës.

Karakteristikat themelore të gjuhës APT janë:

− Në mënyrë komplekse i përfshinë vetëm informatat gjeometrike,

− Përfshinë të gjitha llojet e MMP – ve dhe llojin e pjesës punuese,

− Përdoret vetëm për sistemet e mëdha kompjuterike.

Në figurën 6.3. janë dhënë elementet themelore të APT-it. Në të vërtetë strukturën e gjuhës 

e  përbëjnë  shenjat  simbolet  fjalët  numrat  simbolet  dhe  shenjat  e  informatave.  Duke 

shfrytëzuar  strukturën  e  dëmtuar  janë  zhvilluar  aritmetika  gjeometria  kinematika  dhe 

elementet e tjera të nevojshme të gjuhës.

Aritmetika  përfshin  ekuacionet  lidhur  me  skalarët  operatorët  shprehjet  dhe  funksionet 

Kinematika është e ndarë në dy grupe edhe atë sistemi pikë për pikë dhe sistemi i lëvizjes 

sipas konturës. 

Me  qëllim  të  shfrytëzimit  të  informatave  gjeometrike  është  zhvilluar  grupi  prej  17 

definicioneve gjeometrike të cilat përfshijnë praktikisht të gjitha llojet gjeometrike.
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Fig.6.7. Struktura e gjuhës APT

Elementet e tjera përfshijnë hyrje – dalje e instruksioneve programet speciale instruksionet 

për transformimin e rrugës së instrumentit instruksionet postprocesorike.

Instruksionet postprocesorike bëjnë përshtatjen e pjesës për llojet e caktuara të makinave 

dhe përfundimisht fitimit të shiritit të perforuar. Me këtë është treguar në mënyrë të thjesht 

gjuha APT për programimin automatik të IMP (figura 6.7). 
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Më  tutje  mënyra  detale  shpjegohen  elementet  e  gjuhës  APT,  Struktura  e  gjuhës  APT 

përbëhet  prej  shenjave,  shkronjave,  fjalëve,  numrave,  simboleve,  dhe  shenjave  të 

instruksioneve.  Kjo është paraqitur në figurën 6.8.

Për çdonjërën prej elementeve është dhënë mirë dhe shënimi si dhe shembujt me vërejtjet e 

pashmangshme.  Kështu p.sh.  instruksioni  MACHIN /  BENDIX 2,  përbëhet  prej  fjalëve 

MACHIN (fjalët  e  shkurtuar  për  makinën  me  gjashtë  shkronja  që  është  në  pajtim  me 

organizatën për gjuhë) dhe BENDIX (emir i makinës përkatëse).

Fig.6.8. Elementet e gjuhës APT.
Prej shenjave shfrytëzohet vija e pjerrët e cila bënë ndarjen e fjalëve dhe presja. Sipas kësaj 

shfrytëzohen simbolet për definicionet e caktuara gjeometrike siç janë: SPT=POINT (pika) 

ose SPL= PLANE (rrafshi), etj.
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EMRI DHE SHËNIMI VËREJTJE

SH
E
NJ
A
T

− Prejse     ,
− Vijë e pjerrët     /
− Yllëz     *
− Yllëz i dyfishtë     **
− Shenja plus     +
− Shenja minus     -
− Shenja e dollarit     $
− Shenja e dyfishtë e dollarit     $$
− Shenja e barazimit     =
− Pika decimale     .
− Kllapa     ( )
− Kllapa e djathtë     )

MACHIN/BENDIX,2,
GOLFT/LI,PAST,IA H/D

A-B*C
A=B**C

A=B+CPOINT/+1,+2
A-B-CPOINT/-1,-2,

A-B*C$ Continue next card
A=B*C$$

PTI=POINT/X,Y,2|A B+C
4.62;.005A-cosF(B)|A(J)-

B(2)+CJD2)

Ndarja dhe 
operacioni i  
pjesëtimit  

shumëzimit A . BC

SHKRONJAT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW

YZ
A=B+C      POINT

FJALËT E 
NDRYSHUESH
ME SKALARE

F
J
A
L
Ë
T

− Madhësitë gjeometrike
− Operatori kompjuterik dhe 

funksionet
− Instruksionet në postprocesor
− Fjalët për shënim të përafërt dhe 

zgjedhje
− Fjalët për zhvendosje
− Fjalët për pjesë të operacionit 

POINT,PLANE,SPILERE,
IF,SINE,COSE

STOP,END,SPINDI.
XLARGE,POSY,LEFT

GO,GODLTA
NOPOST,CLPRITI,PTONI.Y 

NUMRAT 0123456789 1;1.;0E2
E2=102

1013*1016

SIMBOLET
Për elementet gjeometrike

− Rrethi
− Pika

CIRCE=CIRCLE
SPT=POINT

INSTRUKSIONI 
I SHËNUAR

Instruksioni i shënuar ka strukturë 
alfanumerike dhe ka kllapë në anën 

e djathtë  
ED6)CIRCE=CIRCLE



Makinat Numerike Kompjuterike             Per perdorim intern-pa recension 
                   

Aritmetika e gjuhës APT përbëhet prej skalarëve operatorëve shprehjeve dhe funksioneve. 

Kjo është paraqitur ne figura 6.8. 

Me kombinimin e simboleve për skalar numra dhe operatorë fitohen shprehjet aritmetike. 

Për  shembull  shprehja  F=A*B=C/D*A**2  përbëhet  prej  operacionit  të  shumëzimit  (*) 

mbledhjes (+) ndarjes (/) dhe fuqizimit (**). Shprehja e përfunduar ka gjatë skalar (F, A, B, 

C, D,dhe 2). 

EMRI DHE SHËNIMI SHEMBUJ VËREJTJE
SKAL
ARËT

Madhësi njëdimensionale  të cilët vet ose në 
kombinim definojnë madhësitë gjeometrike

ABCF=23

OP
ER
AT
OR
ËT

− Mbledhja     +
− Zbritja           -
− Shumëzimi   *
− Pjesëtimi       /
− Fuqizimi      **   

A=B+C
A=B-C
A=B*C
A=B/C
A=B**C

SH
PR
EH
JET

Me kombinimin e simboleve të skalarëve, numrave 
dhe operatorëve fitohen shprehjet aritmetike 

(F=Z*A+B) 

3*A+B/(4*C)
F=A*B+C/(D*A**2)

P1=POINT/(A+2*B):Y

3A+B/4C
AB+C/DA2

Pika me koordinata
X=A+2B:Y

FU
NK
SI

ON
ET

− ABSF=Madhësia absolute
− ATANF=Arctangjent
− EXPF=Eksponencial
− SINF=Since
− COSF=Cosinus
− DOTF=Prodhimi skalar i vektorëve
− LNTNF=Inten. i vektorëve
− LOGF=Logaritmi natyror
− SQRTF=Rrënja katrore
− ANGLF=Këndi ndërmjet aksit X dhe 

drejtëzës që e lidh qendrën e rrethit me pikën

|ARG|
Artg (ARG)

eARG

sin (ARG)
cos (ARG)

ARG1*ARG2
|ARG1|

Ln(ARG)
(ARG) ½

<(SCIR,SPNI)

− NUMF=Numri i lokacioneve në bashkësinë e 
dhënë 

− DISTF=Distanca në mes drejtëzave  paralele ose 
rrafsheve

− LOG10F=Logaritmi me bazë 10
− TANF=Tangjenti i këndit
− ATAN(2F)=Arctangjent (dy argumente)

Fig.6.9. APT – aritmetika.

Gjuha APT përmban grupin e programeve të pasura me funksione (gjithsej 15 funksione) në 

pjesën aritmetike. Të gjitha funksionet janë dhënë figura 6.9. me shpjegime të cilat caktojnë 

llojet e ndërlikuara të pjesëve të punës.

Për definimin  e llojeve  të ndryshme gjeometrike  shfrytëzohet  gjeometria  e gjuhës APT. 

Gjeometria  e  gjuhës  APT përfshinë  17  lloje  gjeometrike  me  92  variante  definicionesh. 

Llojet gjeometrike janë: pika, drejtëza, rrafshi, rrethi, cilindri rrethor elipsa, hiperbola, koni 

rrethor,  lloji  i  përgjithshëm  i  prerjes  konike,  prerja  konike,  matricat,  vektorët,  sfera, 
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sipërfaqet,  algjebrik  të  rendit  të  dytë,  cilindrit,  gjysmëkonit  dhe sipërfaqes  së  fituar  me 

rrokullisje.

Mënyra  e  përgjithshme  për  definimin  e  sipërfaqes  është  dhënë  si  SNAME =  LLOJI  I 

SIPERFAQES / MËNYRA E DEFINIMIT ku është SNAME – simboli i sipërfaqes e cila 

përshkruhet. Në rastet kur definicioni përmban më shumë se një zgjedhje është e nevojshme 

vendosja e modifikatorët ose selektorit me të cilën kjo precizohet. Për rastin e përgjithshëm 

të definimit  të pikës së prerjes së drejtëzës dhe rrethit  është e nevojshme që në mënyrë 

precize  të caktohet se në cilën pikë kjo bëhet. Ky instruksion është:

SPT = POINT/XSMALL, INTOF, LINE, CIRCLE 

Në të cilin është precizuar që në prerjen e drejtëzës dhe rrethit duhet marrë ajo pikë e cila ka 

koordinatën më të vogël X(XSMALL)

Secila formë gjeometrike mund të definohet në tërësi me anë të mënyrës e cila kushtëzon 

llogaritjet e nevojshme në rastet e caktuara të APT – procesorit.

APT – procesori bënë përkthimin e përshkrimeve prej një mënyre gjeometrike në mënyrën 

përfundimtare nëpërmjet shprehjeve themelore analitike.

Për rastin e pikës si element i definicionit gjeometrik dhe kinematikë, në mënyrë implicite 

përcaktohet koordinata me ndihmën e instruksionit të përgjithshme:

ZSUFR / {RRAFSHI
a, b, c, d }

Kur Z – rrafshi nuk është i dhënë në mënyrë eksplicite, XY rrafshi merret  si referent. 

Pika në APT – gjeometrinë definohet në 11 mënyra. Të gjitha rastet janë të dhënë në figurën 

6.12. Duke  u nisur nga definicioni i pikës në sistemin koordinativ, nëpërmjet prerjeve (p.sh. 

prerja e drejtëzave, rrethi dhe drejtëzës, rrathëve, drejtëzës me konin etj), e deri te definimi i 

pikës në bashkësinë e pikave. Për të gjitha këto raste janë dhënë definicionet me shënimet të 

cilat shfrytëzohen. Kështu p.sh. për pikën e cila është e definuar me prerjen e drejtëzës dhe 

prerjes konike, instruksioni është dhënë në këtë mënyrë:
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SPT=POINT / {
XLARGE
YSMALL
YLARGE
YSMALL

, INTOF,line,conic .}
Shihet se ekzistojnë dy pika prerëse të cilat definohen si:

P1 = POINT / XLARGE, INTOF, L1, C1

P2 = POINT / XSMALL, INTOF, L1, C1 

Ku janë: L1 – drejtëza dhe C1 – prerja konike.

Drejtëza është definuar në 16 mënyra, ndërsa në figura 6.6. janë dhënë vetëm 6 shembuj. 

Drejtëza  definohet  në  këto  mënyra:  drejtëza  nëpër  dy  pika,  drejtëza  si  tangjentë  e  dy 

rrathëve drejtëz nëpër një pikë dhe nën këndin α ndaj aksit X ose Y, drejtëza nëpër një pikë 

dhe nën një pjerrtësi ndaj aksit X ose Y, drejtëza përputhet me aksin X ose Y, drejtëza kalon 

nëpër pikë dhe është në pjerrtësi  të caktuar ndaj drejtëzës tjetër  të dhënë, drejtëza kalon 

nëpër një pikë dhe mbyllë kënd me drejtëzën e dhënë, drejtëza kalon nëpër një pikë dhe 

është  paralele  me  drejtëzës  tjetër,  drejtëzën  e  dhënë  dhe  është  dhënë  distanca  prej  saj, 

drejtëza në prerjen e dy rrafsheve, drejtëza nën pjerrtësinë dhe me prerjen e dhënë, drejtëza 

nën këndin e caktuar me aksin X dhe me prerjen e caktuar në aks, drejtëza në rrafshin X-Y e 

cila kalon nëpër një pikë dhe është tangjentë në cilindrin e dhënë tabelor (TABCYL) dhe në 

fund drejtëza në rrafshin X-Y e cila kalon nëpër pikë dhe është normal në cilindrin e dhënë 

në mënyrë tabelore.

Si shembull ipet definimi i drejtëzës së dhënë e cila është paralele me drejtëzën e dhënë dhe 

është e dhënë distanca prej saj:

L=LINE /PARALEL,line {
XLARGE
XSMALL
YLARGE
YSMALL

, offset .}
Ose për shembullin e caktuar:

L1 = LINE/PRALEL, 1...X,..XSMALL,2

Që d.m.th., se kjo drejtëz është paralele me drejtëzën Lx dhe atë në anën ku prerja me aksin 

X është më e vogël kurse në distancë (offset)  2. Rrafshi në APT – gjeometrinë është i 
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definuar në shtat mënyra,  ndërsa këtu do të epen vetëm katër. Kështu që rrafshi është i 

definuar nëpërmjet ekuacionit të rrafshit, nëpër tri pika, nëpër pikë dhe është paralel me 

rrafshin e dhënë dhe në distancë të dhënë, kalon nëpër pikë dhe është normal me vektorin e 

dhënë, nëpërmjet dy pikave dhe është normal në rrafshin e dhënë dhe është normal në dy 

rrafshe të cilat priten dhe kalon nëpër pikën e dhënë. 

Për rastin e definimit të rrafshit i cili është paralel me rrafshin e dhënë dhe në distancë të 

caktuar instruksioni ipet në këtë mënyrë:

P1=PLANE /PARALEL,plane : {
XLARGE
XSMALL
YLARGE
ZLARGE
ZSMALL

, dis tan ce .}
Ose për shembullin e caktuar:

PLQ=PLANE/PARALEL, P1.5.XLARGE,D

Që d.m.th. se rrafshi me shenjën Q është paralel me rrafshin e shënuar me 5 në distance D 

dhe atë me kahje të rritjes së koordinatës X.

Rrethi është i definuar në dhjetë mënyra të ndryshme, ndërsa në figurat e më parme janë 

treguar vetëm gjatë raste. Ashtu që rrethi është definuar në këto mënyra: me mesin dhe 

rrezen, mesin dhe drejtëzën e cila është tangjentë, mesin dhe pikën në rreth, mesin dhe ta 

prek rrethin e dhënë me rrezen dhe dy drejtëzat të cilat priten kurse janë tangjente në rreth, 

me rrezen ne tangjenten dhe kalon nëpër pikën e dhënë, me rrezen dhe e prek drejtëzën dhe 

cilindrin   e  dhënë  në  mënyrë  tabelore  (TABCYL),  Si  shembull  merret  instruksioni  për 

definimin e rrethit me rrezen tangjenten dhe kalon nëpër pikën e dhëne :

CIR=CIRCLE /TANTO,line {
XLARGE
XSMALL
YLARGE
YSMALL

, po int, RADIUS,radius .}
Ose për shembullin e caktuar:

C1=CIRCLE/TANTO,L1,XSMALL,P1,RADIUS,.5
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Ku janë përfshirë të gjithë elementet për definimin e rrethit (C1). Ato janë tangjentja 1.1 

rrethi i cili ka koordinatën X më të vogël dhe kalon nëpër P1 me rrezen R=0.5

Cilindri rrethor është i definuar në pikën në aks, vektorin e aksit dhe rrezen instruksioni i 

cili definon cilindrin rrethor ipet:

CYL = CYLNDR (point,vector,radius)

Ose për shembullin e caktuar:

C1=CYLNDR (8,0,1,0,0,1,1,0)

Ku janë koordinatat e pikës A(8,0,1), vektori njësi v(0,0,1,) dhe rrezen R=1,0

Elipsa është e definuar me qendër me gjysmë aksin e madh dhe atë të vogël dhe me këndin 

në mes të gjysmë aksit të madh dhe aksin X, instruksioni për këtë definicion mund të ipet në 

këtë mënyrë:

ELP=ELLIPS/CENTER, PA,3.25.1.9.30.

Ku është pika  e qendrës A, ndërsa gjysmë akset janë 3.25 dhe 1.9 dhe pjerrtësia e gjysmë 

aksit të madh 30°.

Hiperbola përcaktohet me koordinata e qendrës me gjatësinë e gjysmë aksit të madh dhe të 

vogël, si dhe këndin në mesë gjysmë aksit të madh dhe aksit X, instruksioni është i dhënë në 

këtë mënyrë:

HYP=HYPERB/CENTER, point, half conjugate, angle ose për një shembull:

HYP=HYPERB/CENTER, PA,2,1,45

Ku është mesi i shënuar me pikën A. gjatësia e gjysmë aksit 2 dhe 1 dhe gjatësia e gjysmë 

aksit të madh 45°

Koni rrethor definohet në mënyrë kanonike si nëpërmes majës së konit vektorit të aksit të 

konit dhe gjysmë koni. Koni rrethor i definuar në mënyrën kanonike e ka instruksionin e 

tille:

CN=CONE/CANON, x,y,z,a,b,c, cosθ
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Ku janë (x,y,z) koordinatat e majës së konit (a,b,c) komponentët e vektorit në drejtim të 

aksit të konit dhe cosθ kosinusi i gjysmë majës së konit. P.sh. Konkret instruksioni e ka 

formën:

CAN=CONE/CANON,3.1,2,0,0,0,1,866

Ku janë koordinatat e majës (3,1,2,0) vektor njësi (0,0,1) dhe cosθ 0.866.

Prerja konike është e definuar me ekuacionin e përgjithshëm të rendit  të dytë me dy të 

ndryshueshme:

Ax2+Bxy+Cy2Dx+Ey+F=0

Me zgjidhjen e ekuacionit sipas y fitohet shprehja në formë:

Y=Px+Q±Rx2 +Sx+T

Ose nëse zgjidhet sipas x fitohet e njëjtë pasi që x dhe y janë të përfaqësuara në mënyrë të 

njëjtë:

Në bazë të kësaj,  instruksioni për mënyrën e përgjithshme konike ipet  në tri  mënyra të 

ndryshme: Si shembull merret në këtë mënyrë:

GC=GCONIC/P,Q,S,T,FUNDFy

Prerja  konike  (lost)  është  definuar  me  pesë  kushte  të  pavarura  në  vend  të  shprehjeve 

matematikore të dhëna më parë. Ky definim mund të behët me pesë pika, me katër pika dhe 

tangjenten.  Ose  tre  pika  dhe  dy  tangjentëve.  Për  rastin  e  prerjes  konike  lost  që  është 

definuar me katër pika dhe tangjenten instruksionin e ka formën:

LC=LCONIC/4P 1 L,

x1, y1, SLOPE, x2, y2, x3, y3, x4, y4, 

point, slope, point point point

ose shkruhet për shembull të caktuar:

LC1=LCONIC/4P1L,PA 1.0,,PB, PC,PD

Ku  janë  dhënë  katër  pika  (PA,  PB,  PC,  dhe  PD)  si  dhe  tangjentja  në  pikën  PA  me 

pjerrtësinë tg45°=1.0.
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Vektori në APT – gjeometrin është i definuar në 10 mënyra dhe atë: komponentët x,y,z me 

dy pika të fundme, normal është në rrafshin e dhënë si prodhim i skalarit dhe vektorit, si 

prodhimi vektorial i dy vektorëve me normalizimin e vektorit të dhënë ose pikës së dhënë 

ose komponentes së dhënë gjatësinë dhe këndin në rrafshin e dhënë paralel është me prerjen 

e dy rrafsheve që të jetë në rrafshin x-y dhe mbyll kënd me  drejtëzën e dhënë si dhe me 

mbledhjen dhe zbritjen e dy vektorëve ose dy pikave.

Si shembull janë dhënë tre definicione në figurën e më parme. Për rastin e definimit mes dy 

pikave të dhënë instruksioni e ka formën:

VCT=VECTOR/vector, PLUS, vector

VCT = VECTOR/point, PLUS, point

VCT=VECTOR/vector, MINUS, point

VCT = VECTOR/point, MINUS, point

Ku me vendosjen e shenjave për vektor ose pika fitohen instruksionet për përvetësimin e 

shembullit.

Matrica është e definuar me numër të ulët të cilat janë të renditur në mënyrën kundrejt dhe 

definojnë tre  ekuacione simultane  për lidhje  në mes dy sistemeve koordinative.  Matrica 

definohet në këto mënyrë: me koeficientet e ekuacionit (mënyra kanonike), translatimin e 

akseve, rrotullimi i akseve si prodhimi i dy matricave të dhëna me inversionin e matricës së 

dhënë  me tre  rrafshe  në  mes  veti  normal,   me  faktorin  skalar,  fillimin  e  sistemit  të  ri 

koordinativ si dhe me vektorin në aksin x dhe vektorin në kuadratin e parë apo të dytë të 

sistemit të ri me pasqyrimin e matricës ndaj një ose dy rrafsheve si dhe me pasqyrimin e 

matricës  ndaj  drejtëzës  ose rrafshit.  Si  shembull  do të  ipet  instruksioni  për  definimin  e 

matricës si matricë e pasqyruar në raport me rrafshin:

MAT=MATRIX /mirror, {
XYPLANE
YZPLANE
ZXPLANE }

Sfera është e definuar në katër mënyra: me mesin dhe rrezen, mesin dhe pikën në sipërfaqe, 

mesin dhe rrafshin tangjent dhe me katër pika në sipërfaqen e sferës. Instruksioni për rastin 

e definimit të sferës më katër pika në sipërfaqe është i dhënë me formën:
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PH = sphere/point, point, point, 

I cili për pikat e definuar është:

PHD = SPHERE/PA, PB, PC, PD

Sipërfaqet  algjebrike  të  rendit  të dytë janë të  definuar  me ekuacionin e përgjithshëm të 

rendit të dytë:

Ax2 +By2 +Cz 2
Fyz
2


Gxz

2


Hxy
2


Px
2


Qx
2


Rx
2

+D= 0

Me të cilat diskutime fitohet llojet e caktuara të sipërfaqeve algjebrike të rendit të dytë:

−Koni eliptik
x2

a2


y2

b2
−

z2

c2
=0

−Cilindri eliptik
x2

a2 
y 2

b2 =1

−Cilindri hiperbolik
x2

a2
−

y2

b2
=1

−Cilindri parabolik Y 2 =px

−Elipsoidi real
x2

a2


y2

b2


z2

c2
=1

−Hiperboloidi i njëanshëm
x 2

a2 
y2

b2

−Koni eliptik
x2

a2


y2

b2
−

z2

c2
=0

−Cilindri eliptik
x2

a2 
y 2

b2 =1

−Cilindri hiperbolik
x2

a2
−

y2

b2
=1

−Cilindri parabolik Y 2 =px

−Elipsoidi real
x2

a2


y2

b2


z2

c2
=1

−Hiperboloidi i njëanshëm
x2

a2


y 2

b2

Instruksioni për sipërfaqen algjebrike të rendit të dytë ipet në formë:

QAD =QADRIC/a,b,c,f,g,p,q,r,d.

                             Dr.sc.Nexhat  Qehaja  
113                                   



Makinat Numerike Kompjuterike             Per perdorim intern-pa recension 
                   

Cilindri  (TABCYL) në formën e  përgjithshme fitohet  me  rrokullisjen  e  drejtëzës  nëpër 

hapësirën e lakores e cila është dhënë në mënyrë tabelore (TABCYL). Numri maksimal i 

pikave për definimin e lakores në hapësirë është 139. Forma e përgjithshme për cilindrin 

është dhënë si:

TAB=TABCH /, {
CANON

NOX
NOZ

RTHETA
THETAR

XYZ

. {
FOURPT
PTNORM
PTSLOP
SPLINE
TWOPT

, }}∣TRFORM,SMATRIX∣

VECTOR, data

Ku është  i  mundur  përdorimi  për  çdo rast  të  caktuar  duke ju  përgjigjur  instruksionin  i 

zgjedhur instruksioni në formë kanonike është dhënësi:

TAB=TABCYL/CANON,n,k,m1….mg,u1,v1,a1,b1,c1,r1,u2,v2,a2,b2,c2,r.v2,an,bn,cn,rn,

                                                           un+1,an+1,bn+1,cn+1,rn+1.

Ndërsa format e tjera të prezantimit mund të ipet:

TAB=TABCYL/NOZ, PT,NORM,[TRFORM,SMTRX,]x1,y1,n1,x2,y2,n2,…xn, yn, nn,

Kjo d.m.th. se të dhënat gjenden në xy rrafshin (NOZ), ndërsa normalet për çdo pikë ipet në 

shkallë të majtës në kahje të kundërt të lëvizjes të akrepave të orës (në kahje matematikore) 

prej aksit x, shenjat (n1,n2, ….., nn, me formën PTNORM).

Për  rastin  e  transformimit  TABCYL,  në  kohë  është  dhënë  instruksioni  TRFORM nëse 

specifitetin MATRX.

FORMA  E  instruksionit  xyz  është  e  lidhur  me  vektorin  (VECTR)  i  cili  përfaqëson 

gjeneratrisë. 

Gjysmë koni (POLCON) është sipërfaqe e cila është e caktuar me familjen e sipërfaqeve 

konike me rrafshe paralele figura 6.10.
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Fig.6.10. 

Forma kanonike është dhënë në figurën e më parme. Elementet nga të cilat është i përbërë 

instruksioni janë:

M1-M12 = Matrica e transformuar,

T= hapësira në mes të sipërfaqes së definuar dhe sipërfaqeve së punës,

Cb= fillimi i gjysmëkonit,

Pb= gjatësia e sipërfaqeve segmentale,

A0-P1/2 = koeficienti i ekuacioneve të sipërfaqeve secila në formë:

F(d) = A1/2d+A0+A1d+A2d2+A3d3+A4d4+A5d5+A6d6+A7d7

Sipërfaqet e fituara me rrokullisje (RLDSRF) gjendet me lidhje e pikave përgjegjëse të dy 

lakoreve në hapësirë me ndikimin e drejtëzave.

Këto sipërfaqe definohen në këtë mënyrë: me gisht pika dhe dy sipërfaqe, me dy sipërfaqe. 

Me  katër  pika  dhe  dy  vektor,  me  sipërfaqe  me  pesë  pika  dhe  vektorin,  si  dhe  me 

zëvendësimin e një lakore me pikë.

Ashtu që instruksioni për rastin e sipërfaqeve të fituar me rrokullisje, e cila është e definuar 

me dy sipërfaqe, katër pika dhe dy vektorë ka formën:

RLD=RLDSRF/surface, point, point,vector,surface,point,point, vector

Ose nëse merret shembulli i caktuar:

RS1=RLDSRF/SURFI,P1A,P1B,P1C,SURF2, P2A,P2B,P2C.

Kinematika e gjuhës APT prijnë definimin e lëvizjes së instrumentit në dy mënyra: pikë pas 

–pike  (point-to-point),  sipas  vijës  së  drejtë,  dhe lëvizja  e  instrumentit  sipas  konturës  së 

dhënë figura 6.11.
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Programimi i lëvizjes së instrumentit pikë-pas-pike përfshin instruksionet e pozitës fillestare 

të  instrumentit  lëvizjen  në raport  me sistemin  absolute  dhe zhvendosjen  për  madhësinë 

elementare në mes dy pozitave stacionare të instrumentit.

Grupi  i  instruksioneve  është  në  raport  me  llojin  e  ndryshme  të  bashkësisë  së  pikave 

Bashkësia e pikave përfshin një ose më shumë pika. Numri maksimal në bashkësinë është 

330 pika.

Varësisht prej llojit të bashkësisë së pikave janë zhvilluar edhe instruksionet përgjegjëse. 

Ato janë: bashkësia lineare e pikave, bashkësia rrethore e pikave, bashkësia e pikave në 

paralelogram dhe bashkësia e pikave e cila është e vendosur në renditje të rastit. Secila prej 

këtyre instruksioneve mund të shkruhet në më shumë mënyrë, varësisht prej mënyrës se si 

është definuar bashkësia e pikave. Ashtu që janë: për shembull, për bashkësinë e pikave në 

paralelogram i cili është i definuar me bashkësinë lineare të pikave, vektorin e drejtimit dhe 

me instruksionet stacionare në mes të rendeve përgjatë vektorit,  instruksioni shkruhet në 

formën:

PAT=PATERN/PARALEL,pat,vect,INCR, i1, $, i2,…..in,

Ose për shembull të caktuar:

PAT=PATERN/PARALEL,PAT,VEC2,INCR, 25,$, 1.5, 1, 2.

Me qëllim të rritjes së fleksibilitetit, si urdhra për lëvizje parashihet grupi i modifikatorëve 

siç janë: modifikatori INVERS, modifikatori OMIT, modifikatori RETAIN, etj. 

Me udhëheqje me modifikatorin INVERS, lëvizja e instrumentit bëhet për bashkësi pikash 

me radhitje rrotulluese varësisht prej asaj se si janë definuar. Modifikatori OMIT mundëson 

që pikat e shënuara të lihen, ndërsa modifikatori RETAIN specifikon kushtet e caktuara të 

bashkësisë që duhet të jenë të lidhur.

Programimi  i  rrugës  së  instrumentit  për  rrugën e  dhënë  më  parë  përfshinë  definimin  e 

instrumentit,  tolerancat  e  sipërfaqeve  karakteristike,  raportin  e  instrumentit  –  sipërfaqe, 

orientimin  e  instrumentit  dhe  instruksionet  e  lëvizjes.  Definimi  i  instrumentit  sillet  në 

raportin e të dhënave të bazës gjeometrike.
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Fig.6.11. Gjeometria e instrumentit.

PIKA DEFINICIONI SHEMBUJ – SHËNIMI VËREJTJE
          1.

  

     
    2.

         3.

Pika e definuar në 
koordinata kënddrejta

Pika e definuar me prerjen 
e dy drejtëzave

Pika e definuar në prerjen e 
drejtëzës me rrethin  

P1=POINT/koordinata X, koordinata 
Y,koordinata Z.

P1=POINT/INTOF,L1,L2

P=POINT / {
XLARGE
XSMALL
YLARGE
YSMALL

, YLARGE,INTOF .}
drejtëza, rrethi
P1 – POINT/XLARGE,INTOF,L1,C1
P2 – POINT/XSMALL,INTOF,L1,C1

Point=pikë

line = drejtëza
intof = prerje

circle = rreth 

                             Dr.sc.Nexhat  Qehaja  
117                                   



Makinat Numerike Kompjuterike             Per perdorim intern-pa recension 
                   

         
4. 

          5.

          6.

          7. 

          8.

Prerja e definuar me 
prerjen e dy rrathëve

Pika e definuar me 
prerjen e dy rrathëve

Pika në rreth nën 
këndin α në aksin X

Pika e definuar si 
qendër e rrethit

Pika e definuar në prerjen e
drejtëzës dhe prerjes 
konike

P1(XLARGE)
P2(XSMALL)

P=POINT / {
XLARGE
XSMALL
YLARGE
YSMALL

, INTOF,rreth .}
Rreth

P1 – POINT/XSMALL,INTOF,L1,C1
P2 – POINT/YLARGE,INTOF,L1,C1

P-POINT/CIRCLE,ATANGL,degrees
P1 – POINT/CIRCLE,ATANGL,α

P – POINT/CENTER,CIRCLE

P=POINT / {
XLARGE
XSMALL
YLARGE
YSMALL

, int of,line,conic .}
P1 – POINT/XSMALL,INTOF,L1,EL1
P2 – POINT/YLARGE,INTOF,L1,EL1

α – në shkallë 
   – degrees 

prerja konike
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          9. Pika e definuar me 
Prerje e tri rrafsheve P – POINT/INTOF,plane,plane,plane

Po – POINT/INTOF,PL1,PL2,PL3

    
10.

     

11.

        12.

Pika e definuar në 
koordinatat polare

Pika në rrafshin X – Y e 
definuar me prerjen e 
drejtëzës dhe cilindrit të 
dhënë në mënyrë tabelore 

Pika e definuar në 
bashkësinë e pikave (p.sh. 
pika e n – të

P – POINT/RTHET,radius,angle
P1 – POINT/RTHET,A,r,θ

P- POINT/INTOF,line,TABCYL,point

P - POINT/patlern,n

         
1.

D
R
E
J
T
Ë
Z
A

2.

Drejtëza nëpër dy pika

Drejtëza që kalon 
nëpër pikë dhe 
është tangjent në rreth

L – LINE/point,point

L1 = LINE(P),P2

drejtëza – line

tangjentë=tanto
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3.

4.

5.

6.

Drejtëza  që  kalon  nëpër 
pikë dhe formon këndin me 
drejtëzën tjetër

Drejtëza paralele me 
drejtëzën e dhënë dhe në 
distancë të dhënë

Drejtëza e definuar me 
prerjen e dy rrafsheve

Drejtëza në rrafshin 
X-Y kalon nëpër pikë dhe 
është normal në cilindrin e 
dhënë në mënyrë tabelore 

L=LINE / po int, right
left

,TANTO,circle

L1 = LINE,P1,LEFT,TANTO,C1
L2 = LINE,P1,RIGHT,TANTO,C1

L – LINE/point,SLOPE,slope

L=LINE/PARALEL

Line, {
XLARGE
XSMALL
YLARGE
YSMALL

, offset}
L1=LINE/PARALEL,Lx,XSMALL,offset

L=LINE/INTOF,plane,plane
L1=LINE/INTOF,PL1,PL2

L=LINE/point,PERPTO,tabcul,point on 
tabcyl

L=LINE/P1,PERPTO,tabcyl,P2

djathtas – rigat 
majtas – left

Pjerrët = slope

Zhvendosje = 
offset

Normal = 
perpto

                             Dr.sc.Nexhat  Qehaja  
120                                   



Makinat Numerike Kompjuterike             Per perdorim intern-pa recension 
                   

1.

RR
A
F

SH
I

2.

3.

4.

Rrafshi i definuar me 
koeficientet e ekuacionit të 
rrafshit ax+by+cz = 0

Rrafshi kalon nëpër tri pika

Rrafshi kalon nëpër pikë 
dhe është paralel me 
rrafshin e dhënë

Rrafshi kalon nëpër pikë 
dhe është normal me 
vektorin e dhënë

PL=PLANE/a,b,c,d

PL=PLANE/point,point,point
PL=PLANE/P1,P2,P3

PL=PLANE/point,PARALEL,plane
PL2=PLANE/P1,PARALEL,P1

PL=PLANE/point,PERPTO,vector
PL1=PLANE/P1,PERPTO,VEC

Rrafshi = plane

1. Rrethi i definuar me 
koordinatat e qendrës dhe 
rrezen

CICIRCLE/CENTER,

{X,Y,Z
po int

,RADIUS,radius}
C1=CIRCLE/2,2,0,2;C1=CIRCLE/
CENTER,2,2,0,2,RADIUS,1.5

Rrethi = circle
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2.

RR
E

TH
I

3.

4.

5.

Rrethi i definuar me 
qendrën dhe tangjenten

Rrethi i definuar me tri pika

Rrethi i definuar me rreze 
dhe tangjenten 
(dy drejtëzave të cilat 
priten)

Rrethi i definuar me rrezen, 
drejtëzën dhe cilindrin e 
dhënë në mënyrë tabelore

CIR=CIRCLE/CENTER,point,TANT
C1=CIRCLE/CENTER,P1,TANTO,L

CIR=CIRCLE/point,point,point
C1=CIRCLE/P1,P2,P3

CIR=CIRCLE /{
XLARGE
XSMALL
YLARGE
YSMALL

. }
line, {

XLARGE
XSMALL
YLARGE
YSMALL

, line,RADIUS,radius}
C1=CIRCLE/XSMALL,L1,XLARGE,L2,

RADIUS,r

Rrethi i definuar 
me drejtëzën 
dhe cilindrin në 
mënyrë tabelore

CIR=CIRCLE/
CENTER,RADIU
S
C1=CIRCLE/2,2,
0,2
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6. Rrethi i definuar me rrezen 
dhe i takon drejtëzën me 
rrethin

CIR=CIRCLE /{
XLARGE
XSMALL
YLARGE
YSMALL

. }
line, {

XLARGE
XSMALL
YLARGE
YSMALL

, {INOUT
,} circle,RADIUS,radius}

C1=CIRCLE/XSMALL,LD,XLARGE,
INCD,RADIUS,r

CIR=CIRCLE/TANTO

line /{
XLARGE
XSMALL
YLARGE
YSMALL

, tabcyt,{
XLARGE
XSMALL
YLARGE
YSMALL

} , }
po int, RADIUS,radius

C1=CIRCLE/TANTO,L1,XLARGE,
tabcyt,XLARGE,PA,RADIUS,r

CENTER,2,2,
0,RADIUS

CI
LI

ND
RI

RR
E

TH
OR

Cilindri rrethor i definuar me 
pikën në aks, vektorin e 
aksit dhe rrezen

CYL=CYLNDR/x,y,z,a,b,c,radius
PIA(x,y,z)   VECTA(a,b,c)
CYL1=CYLNDR/4,1.5,1.0,0.1

Cilindri 
rrethor=cylndr
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E
L
I
P
S
A

Elipsa është e definuar me 
qendrën, me gjysmë aksin 
e madh dhe atë të vogël si 
dhe me këndin ndërmjet 
gjysme aksit dhe aksit X.

ELIP=ELIPS/CENTER,point,length 
semimajor, length semiminor angle

Elipsa=ellips
Gjatësi=lenght
Gjysmë aksi i 
madh – 
semimajor
Gjysmë aksi i 
vogël - 
semiminor

H
I
P
E
R
B
O
L
A

Hiperbola është e definuar 
me qendrën gjysmë aksit të 
madh dhe të vogël dhe me 
këndin ndërmjet gjysmë 
aksit të madh dhe aksit x.

HYP=HYPERB/CENTER,point,half 
conjugate,angle

Hiperbola=hyper
gjysmë aksi i 
madh=half 
transverse
gjysmë aksi i 
vogël= half 
conjugate

KO
NI

RR
E

TH
OR

Koni rrethor është definuar 
me vektorin e aksit, piken e 
majës së konit dhe këndin 
që formohet në maje

CN=CONE/point,vector,half,angle α=half angle

FORMA
E

PËRGJI

Prerja konike është e 
definuar me ekuacionin e 
përgjithshëm të rendit të 

GC=GOONIC/A,B,C,D,E,F Prerja konike=
generalconic
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THSHME
E

PRERJES
KONIKE

dytë  Ax2+Bxy+Cy2+
+Dx+Ey+P=0

(LOFT)
PRERJET

KONIKE

Prerja konike – loft 
definohet me pesë kushte 
të pavarura në vend të 
shprehjeve matematikore – 
kjo d. m. th. Me pesë pika

Prerja konike loft e definuar 
me tri pika dhe dy pjerrtësi

SLC=LCONIC/P
{point,point,point,point,point,

LC=LCONIC/3PT,2SL
{point,slope,point,slope,point Pjerrtësi=slope

V
E
K
T
O
R
I

Vektori i definuar me 
komponentët  X,Y, Z

Vektori është normal në 
rrafshin e dhënë

Vektori i definuar si prodhim 
vektorial i dy vektorëve 

VCT=VECTOR/X,Y, Z

VCT=VECTOR/PERPTO,plane

VCT=VECTOR/vector,cross,vector

Vektor=vector

Pozitiv=pos
Negativ=neg

Prodhimi 
vektorial=cross
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M
A
T
R
I
C
A

Matrica e definuar me 
koeficientet e ekuacionit 
(forma kanonike) 

Matrica e definuar me 
translacionin e akseve

Matrica e definuar me 
rrotullimin e akseve

MAT=MATRIX/a1,b1,c1,d1,a2,b2,c2,d2,
a3,b3,c3,d3

ku janë:
a1x+b1y+c1z-d1=0
a2x+b2y+c2z+d2=0
a3x+b3y+c3z+d3=0

MAT=MATRIX/TRANSL,d1,d2,d3

MAT=MATRIX /{
XYROT
YZROT
ZXROT },angle

Matrica=matrix

Translacioni=transl

Rrotullimi=rot

S
F
E
R
A

Sfera e definuar me mesin 
dhe diametrin

Sfera e definuar me mesin 
dhe rrafshin tangjentor

PH=SPHERE/CENTER,point,RADIUS,r

PH=SPHERE/CENTER,point,
TANTO,plane

Sfera=sphere

SIPËR-
-FAQET
ALGJE-
-BRIKE

TË
RENDIT

TË
DYTË

Sipërfaqja algjebrike e 
rendit të dytë e definuar në 
mënyrën me ekuacionin
Ax2+By2+Cz2+Fyz/2+
Cxz/2+Hxy/2+Px/2+
Qy/2+Rz/2+D=0  

QAD=QADRIC/A,B,C,F,G,H,P,Q,R,D Sipërfaqja 
algjebrike e 
rendit të 
dytë=QADRIC

x 2

a2


y2

b2
−

z 2

c2
=0

x 2

a2


y2

b2
−

z 2

c2
=1

x 2

a2


y2

b2
=2 cz
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CI
LI
N
D
R
I

Cilindri fitohet me rrotullimin 
e drejtëzës nëpër hapësirën 
e lakores së dhënë në 
mënyrë tabelore

TB=TABCYL /{
CANON

NOX
NOX
NOZ

RTHETA
THETAR

XYZ

, {
FORDT

PTNORM
PTSLOP
SPLINE
TWOPT

}}
[TRFORM,SMATRXI,SVECT,data

Mënyra e 
përgjithshme e 
cilindrit=TABCYL

GJ
Y
S
Ë
M
K
O
N
I

Sipërfaqja gjysmë konike 
është e caktuar me familjen 
e koneve të cilët vendosen 
në rrafshe paralele

POLY=POLCON/CANON,JROOTS
M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10,
M11,M12,cb,P1,$

A0,A1,..........A6,A7,$
B0,B1,...........B6,B7,$
C0,C1,...........C6,C7,$
D0,D1,...........D6,D7,$
L0,L1,............L6,L7,$
H0,H1,...........H6,H7,$
P0,P1,............P6,P7,$

A1/2,B1/2,C1/2,D1/2,L1/2,H1/2,P1/2,$$

Gjysmë koni =
polykonic

SI
PË
RF
AQ
JA

E

FI
TU
AR

ME

RR
OK
OLL
IS
JE

Sipërfaqja e fituar me 
rrokullisje është e definuar 
me gjashtë pika dhe dy 
sipërfaqe

Sipërfaqja e fituar me 
rrokullise tek të cilat është 
e definuar një lakore me 
pikë

RLD=RLDSRF/surface,point,point,surfa
c,point,point,point

SRLD=RLSRF/surface,point,point,

point, { po int
vector,po int }

Sipërfaqja e 
fituar me 
rrotullim = 
RLADSRF

Fig.6.12. APT – gjeometria.
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DEFINICIONI SHEMBUJ - SHËNIMI VËREJTJE
P
I
K
Ë

P
Ë
R

P
I
K
Ë

− FROM(FOD) – 
instruksioni kalimtar 
për definimin e 
pozitës së majës së 
instrumentit

− GOTO(NDAJ) – 
instruksioni për 
zhvendosjen e 
instrumentit prej 
fillimit ndaj pikës së 
duhur

− GODLT(zhvendosja 
për madhësinë 
elementare A - 
DELTA) – 
instruksioni 
përcakton 
madhësinë 
elementare e cila i 
ipet secilës 
koordinatë gjatë 
pozitës së 
instrumentit

− Bashkësia lineare e 
pikave

− Bashkësia rrethore 
e pikave

− Bashkësia e pikave 
në paralelogram i cili 
është i definuar me 
dy bashkësi lineare 
të pikave

FROM /{ po int
x,y,z

, [ ,[ vector
i,j,k ] [ . f ]}

GOTO /{ po int
x,y,z

,[ ,[ vector
i,j,k ] [. f ]}

GODLTA/{
vector

dx,dy,dz
delta

[ . f ]}

PAT=PATERN/LINEAR,point1,point2,
Slotpts

PAT=PATERN/ARC,circle,angle1,

angle2,S { CLW
CCLW }

Prej = from

Bashkësia e pikave 
= patern

Gjithsejtë pikat = 
lotpts

Në (kahje) të lëvizjes 
së akrepave të 
orës=CLW në kahje 
të kundërt të 
akrepave të lëvizjes 
së akrepave të 
orës=CCLW

Rastësisht = random
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− Bashkësia e pikave 
të vendosura në 
renditje të 
arsyeshme ndërsa i 
caktuar me 
bashkësitë dhe pikat 
e definuar  

PAT=PATERN/PARLEL,PAT2

PAT=PATERN/RANDOM,pat1,point1,S
Point2,pat2,point3,...

L
Ë
V
I
Z
J
A

S
I
P
A
S

K
O
N
T
U
R
Ë
S

− NDIRV (në drejtim 
të vektorit) – është 
instruksion i cili 
dikton drejtimin e 
lëvizjes së 
instruksionit i cili 
përputhet me 
vektorin e dhënë

− INDIRP (në kahje të 
pikës) – është 
instruksion i cili 
dikton kahjen e 
lëvizjes së 
instrumentit e cila 
është në drejtim të 
pikës së dhënë 
pozicionimi i 
instrumentit ndaj një 
sipërfaqe

INDRIV/vector

INDIRP/point

GO /[
GO
ON

PAST ] ' surface

Deri = to
Në = on
Përtej = past

− Pozicioni i 
instrumentit ndaj dy 
sipërfaqeve

GO /[
TO
ON

PAST ] ' surface, [
TO
ON

PAST ] ,surface
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− Pozicionimi i 
instrumentit ndaj tri 
sipërfaqeve

FROM/PA
FROM/PA

GO/ON                        FROM/PA
S1,TO,S2                     GO/ON

                                    S1,ON,S2

              FROM/PA
                                GO/ON,S1
                                 PAST,S2

 

GO /[{GO
ON
PAST }] , surface, [{GO

ON
PAST }] ,surface,

[{
TO
ON
PAST
TANT

}] ,surface

GO/TO,SURF1,PAST,SURF2,ON,SURF3

Fig.6.13. APT – Kinematika.

CUTTER/d,r,e,f,d,α,β,h, që është në përputhje me shenjat ne figura 6.14.

Tolerancat e pjesëve të punës përfshihen me këto instruksione:

INOLT/t1
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OUTTOL/t2

TOLER/t3

Të cilat  paraqesin kufirin  e poshtëm (INTOL) dhe të (OUTTOL)  si  dhe në përgjithësi 

fushën toleruese.

Fig.6.14. Sipërfaqet karakteristike të pozicionimit të instrumenteve.
Për pozicionin e instrumentit në hapësirë në rastin e përgjithshëm shfrytëzohen tri sipërfaqe 

(figura 6.14)

Sipërfaqja  e  pjesës  së  punës  në  mënyrë  të  përgjithshme  kontrollohen  me  ndihmën  e 

thellësisë  së  prerjes  dhe  këtë  instrumenti  është  gjithmonë  në  kontakt.  Sipërfaqja  për 

udhëheqje është një sipërfaqe tjetër me të cilën instrumenti është gjithmonë në kontakt dhe 

ajo siguron raportin përkatës në mes të instrumentit dhe pjesës së punës.

Në fund të lëvizjes sipas instruksioneve të dhëna instrumenti prek sipërfaqen kontrolluese.

Në raport me çdo njërën prej këtyre sipërfaqeve instrumenti merr pozitën gjegjëse për çka 

janë parashikuar edhe fjalë me të cilat shkruhet.

Orientimi i instrumentit në hapësirë është definuar me grupin e instrumenteve siç janë:

INDRIV/vector,

INDIRP/point,

Të cilët kanë të bëjnë me përcaktimin e drejtimit të lëvizjes së instrumentit ndaj vektorit të 

dhënë.
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Pas  kryerjes  së  orientimit  të  instrumentit  në  hapësirë  është  e  nevojshme  vendosja  e 

instruksioneve për lëvizjen e instrumentit, e cila kryhet me modifikatorët për pozicionim:

[
TLLFT
TLRGT
TLON

TLNDON
] [ { TLNOPS

TLOFPS } ]
GOLFT
GORGT
GOUP

GODDWN
GOFWD
GOBACK

surface

Ku janë  dhënë  variantet  për  lëvizjen  e  instrumentit  tangjentes  në sipërfaqe  në të  majtë 

(TLLFT) në të djathtë (TLRGT) ose në sipërfaqe (TLON, TLNDON). Grupi i dytë ka të 

bëjë me pozitën e instrumentit në sipërfaqen e pjesës së punës, dhe atë për rastin kur maja e 

instrumentit  është  në atë  sipërfaqe (TLONPS) dhe kur është  mënjanuar  (TLOFRS) Dhe 

grupi  i  tretë  prej  të  cilit  zgjidhet  instruksioni  gjegjës,  kur  të  bëjë  me  modifikatorët  e 

drejtimit që të zgjidhet rruga përgjegjëse e instrumentit (shko në të majtë – GOLFT, shko në 

të djathtë – GORGT, shko përpara GOFWP, ose mbas – GOBACK, dhe shko lartë-GOUP.

Gjeometria  dhe kinematika  e  gjuhës APT janë paraqitur  në mënyrë  të  mjaftueshme me 

lidhje me atë se këto paraqesin bazën e strukturës së gjuhës. Elementet e tjera të nevojshme 

për gjuhën APT janë paraqitur në figura 6.15.

Ato  janë  instruksionet  hyrëse-dalëse,  fjalët  speciale,  cikli  i  makro  instruksioneve  pjesët 

rutinore për përpunimin e sipërfaqeve poligonale, programi special transformimin e rrugës 

së instrumentit dhe instruksionet postprocesorike.

DEFINICIONI SHEMBUJ VËREJTJE
INST-
-RUK-
-SIO-
-NET 

HYR-
-ËSE- 
-DAL--
ËSE

− PRINT (shtyp) – është 
instruksion për shtypjen e 
rezultateve të caktuar të 
programit (për shembull: 
rezultatet e definicioneve 
gjeometrike) 

− PUNCH (shpoj shiritin ose 
kartelën) – është 
instruksion për përpunimin 
e shiritave të shpuar ose 
kartelave me madhësi dhe 
sipërfaqe skalare

PRINT /{
0
1, A1,A2,A3,. ..
2, APT }

PRINT / {ON
OFF }

PUNCH / {1, A1,A2,A3, . ..
1, ALL }

Shtyp = print
Gjithë = all
Shtypja bëhet në 
vijat me gjashtë 
vende 

sname* simbol për 
vend
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− READ (lexo) – është 
instruksion me të cilin 
bëhet leximi i programit 
dhe të dhënave nga kartela 
e shpuar me ndihmën e 
APT procesorit 

READ / {1, A1,A2,A3, . ..
2. SNAME }

Fjalët me pozitë të fiksuar për 
grup instruksionet

− Fjalët kontrolluese

REMARK – Komentues për 
programet
PARTNO – Numri i pjesëve të 
punës
PRINT – Shtypja në fund e APT 
procesorit
INSERT – ITLES – Tituj për 
shtypje

NO PLOT, CUTTER,d,r 
MACHINHOME,par2,par3,
NOPOST,CUTTER/d,r
C1,PRNTION
FINI – FUND 

Remark = vërejtje

Noplot = e kundërt 
prej paraqitjes 
grafike emrat e 
makinave
BENCD,BENDIX,
CNCY,MILWAK,
PRATTW,SUNTRN
Post = postprocesor
D = cutter location

CIKLET

DHE

MAKR-
-OINS-
-TRUK-
-CIO-
-NET

–  LOOP – definicioni përfshin 
grupin e instruksioneve siç 
janë: nëse, kërcim deri, 
fillimi i ciklit dhe fundi i ciklit

– MAKRO – definicioni 
përfshin grupin e 
instruksioneve siç: MAKRO 
fillimi, MAKRO mbarimi, 
kryerja e MAKRO 

   instruksionit

IF,ID1,ID2,ID3,JUMP TO/ID
LOOPST = Fillimi
LOOPND = FUND

SMAC – MAKRO = fillimi
CALL/NAME, list
1)NAME = MACRO/A,B,C

 Loop = cikël i përzier
 If = nëse
 Jump to = kërcim 
deri

 

 Call = thirrje

1. 2. 3. 4.
RUTINA

PËR
PËRPU-
-NIMIN

E
SIPËR-
-FAQE-

-VE 
POLOG-
-ONALE

− Pjesa rutinore për 
përpunimin e sipërfaqeve të 
mbyllura poligonale. 
Sipërfaqet janë të topittë 
brendshëm 

POCKET/Re,cf,F1,F2,F3,03,
P1,P2,P3,...,PN

PROG-
-RAMI
SPEC-

-IAL

− Thirrja e madhësive

− Thirrja e madhësive dhe 
parametrave të emëruar

CALL /NAME, {sec1
sec2 }

a1 ,a2 ,a3 , .. . ,a25

Sec = selektor
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CALL /NAME, {sec1
sec2 }

NAME1=a1,NAME2=a2,
NAME3=a3

TRANS--
FORM-
-IMI I

RRUGËS
SË

INSTRU-
-MENTIT

− Transformimi i pikës së 
mesit të instrumentit prej një 
sistemi në tjetrin bëhet me 
instruksion të posaçëm 

TRACUT / {matrix
nomore}

− Për përsëritjen e 
bashkësisë së pikave të 
instrumentit shfrytëzohet 
instruksioni për kopjim 

− Instruksionet speciale për 
transformimin përfshijnë 
ndryshimin e pozitës së 
aksit të instrumentit

COPY / i, {
SAME

TRANSI,x,y,z
XYROT,theta

MODIFU,SMAT
}

VILAXS / {ON {RIGHT
LEFT },alpha

OFF {RIGHT
LEFT },beta }

WCORN / { {RIGHT
LEFT } ,alpha

{RIGHT
LEFT },beta,h, [ ,n ]}

d,r,{RIGHT
LEFT },2 SMALL

INSTRU-
-KSION

-ET
POSTP-
-ROCES-
-ORIKE

− Urdhëratë postprocesorike 
pa parametra 

− Urdhëratë postprocesorike 
me parametra

END – Fundi i pjesës logjike të 
programit
STOP – Ndalja e leximit
FACEMI,LOCKX,RESET,
SWITCH,UNLOAD,ZERO

FEDRAT/f

COOLNT / {
ON

FLOOD
MIST

TAPKUL
OFF

}
CLAMP/n

  Hap=fedrat

  Mjet për ftohje       

  =coolnt

  Shtrëngim = clamp
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CYCLE/n,...
DELAY/t
DISPLAY/c1,c2,c3,...,vN

Fig.6.15. Elementet e tjera të gjuhës APT.

Në  figurën  6.16,  janë  paraqitur  mundësitë  e  lëvizjes  së  instrumentit  në  drejtime  të 

ndryshme.

Fig.6.16. Sfera imagjinare me gisht drejtime të mundshme të lëvizjes së instrumentit.

Më poshtë jepen shembuj përkatës për secilin drejtim veç e veç. Rasti i modifikatorëve për 

pozicionim të instrumentit në raport me rrafshin e udhëheqjes ose DS është paraqitur ne 

figurën 6.17.

Fig.6.17. Pozicionimi në raport me DS.

Rasti  i  pozicionimit  të  instrumentit  ndaj  sipërfaqes  kontrolluese  ose CS është  dhënë në 

figurën 6.18.
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Fig.6.18. Pozicioni në raport me CS

Për  kalimin  e  instrumentit  nga  njëra  sipërfaqe  në  tjetrën  shfrytëzohen  modifikatorët 

GOBACK (go back)  dhe GOFWD (go FORWARD).  Në figurën 6.19.  është  dhënë  një 

shembull i shfrytëzimit të këtij instruksioni. 

Fig.6.19. Kalimi i instrumentit nga njëra në konturën tjetër.

Për përpunimin e sipërfaqeve të brendshme të mbyllura poligonale (pocketing) shfrytëzohet 

instruksioni i formës:POCKET /fushë efektive e instrumentit, madhësia e lëshimit, hapi,….

$, P1,P2,…,Pn ku janë P1 – koordinata e pikës në kontur në të cilën bëhet ndryshimi i 

drejtimit.

Për shkak të kufizimit të hapësirës nuk ipet mënyra e programit me makro instruksionet, me 

instruksionet e kryera dhe ato postprocesorike.

Në figurën 6.20, është treguar struktura e APT-procesorit.
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Fig.6.20. Struktura e APT – procesorit.

Hyrja në APT – procesor bëhet më CLDATA-1 e cila  më së pari  e lexon nëpërmjet  të 

modulit lexim. Nëpërmjet të modulit për përkthim dhe moduli ndihmës bëhet transformimi i 

të dhënave të lexuara dhe këto vendosen në modulin e makinës e cila bën përshtatjen e tyre 

për llojin konkret të makinës. 

Moduli  për dalje  bën konversionin e  të  dhënave të  fituara  prej  modulit  të  makinës  dhe 

mundëson fitimin e programit në shiritin e shpuar ose listën programore.

Transformimi  i  sistemit  koordinativ.  Ky transformim bëhet  me  ndihmën  e  instruksionit 

TRANS  x,y,z,  -  që  paraqet  hapësirën  e  sistemit  koordinativ  të  pjesës  prej  sistemit 

koordinativ të makinës.

Në figurën 6.21. është paraqit raporti në mes të dy sistemeve koordinative (x y-për pjesën, 

x’ y’ – për makinën) si dhe është dhënë një shembull që ka të bëj me shfrytëzimin e këtij 

instruksioni. 
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Fig.6.21. Transformimi i sistemit koordinativ.

Gjatë zgjedhjes së detyrave gjegjësisht gjatë shkrimit të programit hapi i parë që duhet të 

bëjmë është studimi i vizatimit të pjesës dhe zgjedhja e sistemit të përshtatshëm koordinativ. 

Kjo duhet patjetër të bëhet pasi që çdo element i gjeometrisë së pjesës duhet të definohet me 

atë sistem koordinativ.

Hapi  vijues  është  paraqitja  simbolike  e  sipërfaqeve,  drejtëzave  dhe  pikave  të  cilat  në 

program duhet të definohen ashtu që më vonë të iket konfuzionit (kurse në shembullin tonë 

në figurën  6.22. kjo  paraqitje  nuk  është  e  nevojshme  si  rezultat  i  shfrytëzimit  të 

instruksionit  të  përbëra  siç  janë  MACRO  dhe  GOOLTA).  Pason  zgjedhja  e  pikës  në 

sistemin koordinativ e cila paraqet pozitën fillestare të instrumentit. 

Elementet e fundit që duhet të përcaktohen gjatë shikimit të programit janë: përcaktimi i 

tolerancës  së përpunimit  dhe përcaktimi i  pozitës së sistemit  të zgjedhur  koordinativ në 

raport  me  sistemin  e  fiksuar  koordinativ  të  makinës  TRANS.  Në  fund  merren  edhe 

instruksionet që kanë të bëjnë me madhësinë e shpejtësisë.
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Fig.6.22. Zgjedhja e sistemit koordinativ.

Fig.6.23. Caktimi i lëvizjes së instrumentit.
Programi 

PARTNO/PJESA E PUNËS

REMARK/OPERACIONIN I PARW

MACHIN/UNIV,2

CLPRNT
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TRANS/-90,0,200 (TRANSFORMIMIKOORDINATIV MDHE Ë)

INTOL/0.015 (TOLER E SIPËRME)

DUTOL/0.015 (TOLER E POSHTME)

UNIT,MM

SS/INSTRUKCIONET GJEOMETRIKE

SS

SETPT = POINT/0.01

SS

CUTTER/130

SPINOL/130

SPINOL/200, CLW

FROM/SETPT

FEDRAT/150

GOTO/254.5-66,0

FEDRAT/30

GODLTA/0,0,-9

COOLNT/FLOOD

GODLTA/0,377,0

GODLTA/101,0,0

GODLTA/0,-377,0

GODLTA/0,0,9

COOLNT/OFF

GOTO/SETPT

SSMACRO – NSTRUCTION

DRL = MACRO/x,H

GOTO/x, 29,51

GODLTA/0,0,-H

GODLTA/0,0, H

TERMAC

CUTTER/5

FROM/SETPT

COOLNT/FLOOD

CALL/DRL,x = 205, H=13
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CALL/DRL,x=305, H=13

CALL/DRL, x=405, H=13

GODLTA/0,100,0

GODLTA/0,0,-13

GODLTA/0,0,13

DRN/x, 11

GOTO/x,299.5,1

GODLTZ/0,0,-H

GODLTA/0,0,H

TERMAC

FROM/405,299.5,1

CALL/DRL, x=405, H=13

CALL/DRL, x=305, H=13

CALL/DRL, x=205, H=13

GODLTA/0,-100,0

GODLTA/0,0,-13

GODLTA/0,0,13

COOLNT/OFF

FEDRAT/150

GOTO/SETPT

FINE/

MACRO –  instruksioni  përdoret   për  përpunimin  e  pjesëve  të  ndryshme me  qëllim  të 

reduktimit të programit kryesor që d.m.th. zvogëlimin e numrit të fjalive.

Formati M1-MACRO…

Urdhëratë që pasojnë pas MACRO urdhrit mbarojnë me fjalën RMAC që në përkthim do të 

thotë fundi I MACRO urdhrit.

Thirrja  për  realizimin  e  grumbullit  të  urdhrave  nën  MACRO/urdhrin  bëhet  me  urdhrin 

CALL/simboli për makro, MACRO është termin mbas të cilit punojnë një numër i caktuar i 

urdhrave. Ky nëpër urdhra definohet me emër simbolik dhe me atë emër thirret në program 

kur për atë paraqitet nevoja.
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Figura e më poshtme ilustron mënyrën e thirrjes së MACRO urdhrit në programin kryesor.

Fig.6.24. Macro urdhri.

Në shembullin e ardhshëm tregohet lidhja dhe arsyetimi i përdorimit MACRO urdhrit.

Fig.6.25. Përdorimi MACRO urdhrit.

Në pjesën e punës në figurën 6.25. është e nevojshme të shprehen nëntë vrima. Pasi që 

bëhet fjalë për përpunimin me shpim. Përdoren APT urdhëratë për lëvizjen e instrumentit 

gjatë programin pikë për pikë GOTO/ dhe GODLTA/

Përpunimi fillon në pikën P0 e cila ndodhet në aksin Z, 6mm mbi rrafshin x,y.

PROGRAMI

CUTTER/5
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P0=POINT/0,0,6

FROM/PO

GOTO/12,10,6$$ vrima e parë

GODLTA/0,0,-14

GODLTA/0,0,14

GOTO/24,10,6$$ vrima e dytë

GODLTA/0,0,-14

GODLTA/0,0,14

GOTO/36,10,6$$vrima e tretë

Që të shpohen të nëntë vrimat është e nevojshme të shkruhen 27 urdhra të lëvizjes. Me 

përdorimin  e  MACRO/  urdhëratë  programi  dukshëm shkruhet.  Operacioni  i  shpimit  të 

vrimave realizohet me tri urdhër edhe atë:

GOTO/x,y,z

GODLTA/dx,dy,-dz

GODLTA/dx,dy,dz

MACRO i definuar për procesin e shpimit për figurën e mësipërme do të jetë:

M1=MACRO/x,y

GOTO/x,10,6

GODLTA/0,0,-z

GODLTA/0,0,z

TERMAC

Me ndihmën e CALL/ urdhrit  do të definohen vlerat  e madhësive të ndryshme x dhe z 

kështu që programi për hapjen e nëntë vrimave mund të shkruhet në këtë mënyrë:

FROM/PO

CALL/M1,x=12,z=14

CALL/M1,x=24,z=14

CALL/M1,x=36,z=14

Nuk është vështir që të përfundohet se sa zvogëlohet numri i urdhrave me përdorimin e 

MACRO/urdhrit.
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Shembull:

PROGRAMI

PARNTO/BOSHTI NR.5030/1

MACHIN/FICH9

INTOL/.005

OUTOL/.001

CUTTER/.5

COOLNT/ON

CLPRNT

FEDRAT/50

SPINDL/250,CLW

REMARK/INSTRUKSIONET GJEOMETRIKE

P0=POINT/460,-130

P1=POINT/420,-20

P2=POINT/330,-30

P3=POINT/220,-45

P4=POINT/60,-90

C1=CIRCLE/336,-30,12

C2=CIRCLE/82,-90,40

L1=LINE/P1,RIGHT,TANTO,C1

L2=LINE/P2,P3

L3=LINE/P3,RIGHT,TANTO,C2

L4=LINE/P4,P5
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REMARK/INSTRUKSIONET KINEMATIKE

FROM/P0

GOTO,L1

GOLFT/L1,TANTO,C1

GOFWD/C1,PAST,1.2

GORGT/L2,PAST,1.3

GORGT/L3,TANTO,C2

GOFWD/C2,PAST,1.4

GORGT/L4,PAST.P5

RAPID

GOTO/PO

REMARK/INSTRUKSIONET POSTPROCESORIKE

COOLNT/OFF

FINI

Shembulli në EXAPT 3 i punuar në APT

PARTNO/pjesa e punës

MACHIN/STUTE

UNITS/MM

CLPRNT

RAMARK/përpunimi i konturës së jashtme

L1=LINE/RIGHT,TANTO,CO,RIGHT,TANTO,C5

C5=CIRCLE/0,0,30

L3=LINE/RIGHT,TANTO,C5RIGHT,TANTO,C4

C4=CIRCLE/-22,53.66,20

L2=LINE/LEFT,TANTO,CO,LEFT,TANTO,C5

C3=CIRCLE/0,0,94

C2=CIRCLE/100,25,19

C1=CIRCLE/0,0,101

C0=CIRCLE/98,-27,3

CUTTER/40SPINDL/130,CL

COOLNT/ON
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FROM/P6

FEDRAT/150

GO/TO,L1

FEDRAT/0.14

GOLFT/L1, TANTO,C5

GOLFT/C5, TANTO,L3

GOFWD/L3, TANTO,C4

GOFWD/C4, TANTO,L2

GOLFT/L2,PAST,C3

GOFWD/C3,PAST,C2

GOFWD/C2,PAST,C1

GOFWD/C1,TANTO,C0

GOFWD/C0.ON.1.1

RAPID

GOTO/86

SPINDI/OFF

COOLNT/OFF

REMARK/ përpunimi i konturës së brendshme

C10=CIRCLE/85,-14.8

C6=CIRCLE/0,0,93
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C11=CIRCLE/78.0.15

C2=CIRCLE/110.25.27

C12=CIRCLE/75.23.8

C13=CIRCLE/56.2.45.14

C14=CIRCLE/34.2.57.8

C15=CIRCLE/0.57,8

C16=CIRCLE/0.35.8

C8=CIRCLE/0.0.27

C9=CIRCLE/35.-11.8

L4=LINE/LEFT, TANTO,C10,LEFT, TANTO,C9

L5=LINE/ RIGHT, TANTO,C13,LEFT, TANTO,C12

L6=LINE/ RIGHT, TANTO,C14,LEFT, TANTO,C13

L7=LINE/ RIGHT, TANTO,C15,LEFT, TANTO,C14

L8=LINE/RIGHT, TANTO,C16,LEFT, TANTO,C15

L9=LINE/LEFT, TANTO,C9,LEFT, TANTO,C8

CUTTER/16

SPINDL/1.30.CCLW

COOLNT/ON

FEDRAT/0.14

FROM/P6

GO/TO,C10

GOLFT/C10, TANTO.C6

GOFWD/C6, TANTO.C11

GGOFWD/C11, TANTO,c7

GOFWD/C7, TANTO,C12

GOLFT/C12, TANTO,L5

GOLFT/L5, TANTO,C13

GOFWD/C13, TANTO,L6

GOLFT/C14, TANTO,L7

GOFWD/L6, TANTO,C14

GOLFT/L7, TANTO,C15

GOFWD/C15, TANTO,L8

GOLFT/L8, TANTO,C16

GOFWD/C16, TANTO,C8
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GOFWD/C8, TANTO,L9

GOLFT/L9, TANTO,C9

GOFWD/C9, TANTO,L4

GOLFT/L4,ON,C10

RAPID

GOTO/P6

SPINDL/OFF

COOLNT/OFF

REMARK/përpunimi i konit së brendshëm

P4=POINT/56.5,6.5

P5=POINT/64.5,6.5

P6=POINT/54.5,2.5

P7=POINT/56.2,16.5

P8=POINT/13.7,45

P9=POINT/13.7,36.5

P10=POINT/20.5,55.5

P11=POINT/20.5,55.5

L10=LINE/P4,P5

C17=CIRCLE/110,25,43

L11=LINE/P6,P7

COOLNT/ON

FROM/P6

FEDRAT/150GO/TO,L10

FEDRAT/0.14

GOLFT/L10,PAST,C17

GOFWD/C17, PAST,C18

GOLFT/L11,TANTO,C18

GOFWD/C18,TANTO,L12

GOLFT/L12,PAST,L13

GOLFT/L13,PAST,L14

GOLFT/L14,PAST,C19

GOFWD/C19,ON,L10

GOTO/P6

SPINDL/OFF
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COOLNT/OFF

REMARK/përpunim i konit së brendshëm

P12=POINT/81.5,31.5

P13=POINT/38.5,31.5

P14=POINT/28.5,-22.5

L15=LINE/P12,P13

C20=CIRCLE/110,25,68

CUTTER/25

SPINDL/130,CCLW

C18=CIRCLE/56.2,45,30

L12=LINE/P8,P9

L13=LINE/P9,P10

L14=LINE/P10,P11

C19=CIRCLE/0,0,43

CUTTER/25

SPINDL/130,CCLW

REMARK/përpunimi ballor

PO=POINT/0,0,1

P6=POINT/120,-30,1

CUTTER/63

SPINDL/130,CLW

FROM/P6

FEDRAT/150

GOTO/P0

COOOLNT/ON

CODLTA/0,0,-4

GODLTA/22,53.66,0

GODLTA/56.2,0,0

GODLTA/73.6,9,10.69,0

GODLTA/0,0,0

GODLTA/0,0,4

GOTO/P6

SPINDL/OFF
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COOLNT/OFF

COOLNT/ON

FROM/P6

FEDRAT/150

GO/TO,L15

FEDRAT/0.14

GOLFT/L15,PAST,C20

GOFWD/C20,PAST,L16

GOLFT/L16,ON,L15

GOTO/P6

SPINDLE/OFF

COOLNT/OFF

REMARK/ shpimi i vrimës Ø8H7

P1=POINT/27,30,1

CUTTER/130,CLW

SPINDL/130,CLW

COOLNT/ON

FROM/P6

FEDRAT/150

GOTO/P1

FEDRAT/0.14

GODLTA/0,0,-26

GODLTA/0,0,26

GOTO/P6

SPINDL/OFF

COOLNT/OFF

REMARK/shpimi i vrimës Ø16

P2=POINT/-22,53.66,1

CUTTER/16

SPINDL/130,CLW

REMARK/ shpimi i vrimës Ø38H7

INTOL/

OUTOL/0,0

CUTTER/38
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SPINDL/130,CLW

COOLNT/ON

FROM/P6

FEDRAT/150

GOTO/P0

FEDRAT/0.14

GODLTA/0,0,-26

GODLTA/0,0,26

GOTO/P6

SPINDL/OFF

COOLNT/OFF

CUTTET/12

SPINDL/130,CLW

COOLNT/ON

FROM/P6

FEDRAT/150

GOTO/P3

FEDRAT/0.14

GODLTA/0,0,-26

GODLTA/0,0,26

GOTO/P6

SPINDL/OFF

COOLNT/OFF

FINI

COOLNT/ON

FROM/P6

FEDRAT/150

GOTO/P2

FEDRAT/0.14

GODLTA/0,0,-26

GODLTA/0,0,26

GOTO/P6

SPINDL/OFF

COOLNT/OFF
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REMARK/shpimi i vrimës Ø12

P3=POINT/56.2,45,1

Programi përfundon me 210 fjali, 
E në gjuhën EXAPT 3  me 88 fjali.

2.3. STRUKTURA THEMELORE E GJUHËS EXAPT

(Sistemet koordinative, gjeometria e EXAPT-it, bazat teknologjike 

dhe elementet tjera të EXAPT-it)

Gjuha EXAPT(Extended subset of APT) është zhvilluar në Gjermani kah fundi i viteve të 

gjashtëdhjeta me elementet plotësuese për përpunimin e informatave teknologjike.

Gjuha EXAPT për programim automatik të instrumenteve paraqet versionin e modifikuar të 

gjuhës APT. Para se gjithash gjuha EXAPT është e ndarë në tri gjuhë: EXAPT1– për shpim, 

EXAPT2 – për tornim, EXAPT3 – për frezim. Të gjitha këto gjuhë janë punuar në bazë të 

njëjta dhe shkalla e ndërlikueshmërisë rritet prej gjuhës EXAPT1 kah EXAPT3. 

Me radhitjen  e  këtyre  tri  gjuhëve  sipas  fjalëve  kryesore dhe  modifikatorëve  fitohet  një 

tabelë që është paraqitur në figurën 6.26.

Fjalët kryesore Modifikatorët

EXAPT 1 51 50

EXAPT 2 78 60

EXAPT 3 79 105

Fig.6.26. Renditja e gjuhës EXAPT

Gjuha EXAPT3 e përfshinë s plotësisht EXAPT1.

Struktura e gjuhës EXAPT përfshinë shenja, shkronja, fjalë, numra, simbole, dimensione 

dhe shënimin e instruksioneve  figura 6.27. Grupin specifik të strukturës së gjuhës e para 

është grupi i dimensioneve që përfshin madhësinë gjeometrike dhe ato kinematike (gjatësia, 

shpejtësia etj.) 

Elementet  e  gjuhës  EXAPT  janë:  aritmetika,  kinematika,  gjeometria,  teknologjia  dhe 

elementet e tjera. Për secilën prej gjuhëve EXAPT janë të definuar kinematika, gjeometria 
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dhe teknologjia e nevojshme. Këtu janë paraqit vetëm disa elemente për secilën grup të 

instruksioneve. Posaçërisht është e rëndësishme analiza detale e instruksioneve gjeometrike 

dhe teknologjike për secilën prej gjuhëve EXAPT. Kështu që në figurën 6.28. është dhënë 

EXAPT-gjeometria për të tri gjuhët. 

Prej renditjes së paraqitur shihet rritja e ndërlikueshmërisë së gjeometrisë duke shkuar prej 

EXAPT-1 kah EXAPT-3 (shih tabelën figura 6.29).

Fig.6.27.  Struktura e gjuhës EXAPT.
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Fig.6.28. EXAPT- Gjeometria.

Ashtu  që  EXAPT-1  përfshin  këto  grupe  të  definicioneve  gjeometrike:  pikën,  drejtëzës, 

rrethin,  si  dhe  bashkësinë  e  pikave  EXAPT -  2  përfshinë  pikën,  drejtëzës  dhe  rrethin, 

njëkohësisht grupin specifik për përpunimin me torno siç janë: cilindri, sipërfaqja ballore, 

rrëzimi i tehut dhe rrumbullakimi. Këtu nuk është përfshirë bashkësia e pikave e cila shumë 

e rëndësishme në EXAPT-1. Zgjerimi më i madh i definicioneve gjeometrike është bërë në 

EXAPT-3 me të cilën janë përfshirë 12 grupe. Në raport me gjuhën APT e cila ka 17 grupe 

gjeometrike  EXAPT-3  paraqet   variantin  e  kondensuar  me  definicione  të  zgjedhur 

gjeometrike që kanë të bëjnë me përpunimin me frezim. Janë të përfshira këto grupe të 

definicioneve gjeometrike pika, drejtëza, rrethi, rrafshi, vektori, bashkësia e pikave, elipsa, 

hiperbola, parabola, koni, cilindri i dhënë me bashkësinë e pikave dhe sipërfaqja poligonale.

Për punë të mëtutjeshme është e nevojshme të jepen definicione precize ose definicione 

varative për secilin prej këtyre grupe. Në figurën 6.29. është dhënë pamja e gjeometrisë së 

EXAPT-1 me definicionet  variative.  Këtu është  veçanërisht  e rëndësishme të  theksohen 

mundësitë  e  ndryshme  të  definimit  të  bashkësisë  së  pikave,  që  është  e  nevojshme  për 

përpunimin me shpim. Janë dhënë rastet e bashkësisë së pikave në drejtëz, në rreth, në pjesë 

të rrethit dhe njëkohësisht edhe rastet e ndryshme të kombinimit të bashkësisë së pikave. 

Grupi i  fundit i  instruksioneve gjeometrike paraqet rastin e përgjithshëm i cili  përfshinë 

diapazon të  gjerë  të  shembujve  praktik.  Një bashkësi  e  vrimave mund të  ndërtohet  me 
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kombinimin  e  dy  ose  më  shumë  bashkësive  të  pikave  të  cilat  janë  definuar  më  parë. 

Kombinimi i bashkësive paraqet transformimin e sipërfaqeve në raport me tjetrën bashkësi. 

Kjo  realizohet  me  ndihmën  e  instruksioneve  për  transullutim  dhe  transllutim-rrotullim. 

Kështu që për rastin e kombinimit të bashkësisë së pikave duke shfrytëzuar transllutimin 

dhe rrotullimin instruksioni ka formën:

PAT3=PATERN/TRAFO,spm1,spm2,$XYROT.XYROT.dα.

Fig. 6.28.a.  Është dhënë pamja e bashkësisë së dhënë të pikave dhe asaj të pasqyruar.

Gjithashtu janë përfshirë edhe operacionet e pasqyrimit, si dhe bashkësia e pikave e dhënë, 

me radhitje  sipas rastit.  Si  p.  sh. bashkësia prej  katër pikave e ajo shtrihet  në drejtëzën 

(PAT1=PATERN/LINEAR,p1,p2,4)  duhet  të  pasqyrohet  në  raport  me  drejtëzën 

(L1=LINE/PA,PA) e cila është e dhënë me dy pika (PA=point/20,30 dhe PB=point/80,10) 

PAT2=PATER/MIRROR,L1,PAT1.

DEFINICIONI SHEMBUJ - SHËNIME VËREJTJE

P
I
K
A

− Pika e definuar me 
koordinata kënddrejte 
x,y,z

− Pika e definuar me 
rrafshin Z dhe 
koordinatat kënddrejte 
X,Y

P1=POINT/X,Y,Z

ZSURF/z
P1=POINT/x,y,z

ZSURF=RRAFSHIN Z 
me koordinatën z 
definohet rrafshi i cili 
është paralel me 
rrafshin xy.

D
R
E
J
T
Ë
Z
A

− Drejtëza e definuar me 
dy pika

L1=LINE/X1,Y1,X2,Y2

                             Dr.sc.Nexhat  Qehaja  
155                                   



Makinat Numerike Kompjuterike             Per perdorim intern-pa recension 
                   

− Drejtëza e definuar me 
pikën dhe këndin e 
drejtëzës së pjerrët ndaj 
aksit X

L1=LINE/p1,ATANGLE,α p = simbol për pikën 

RR
E

TH
I

− Rrethi i definuar me 
koordinatat e qendrës 
x,y dhe rrezen r.

C1=circle/x,y,r ose
C1=circle/p1,ATANGLE,α

B
A

SH
K
Ë
S
I
A

E

P
I
K
A
V
E

− Bashkësia e pikave në 
drejtëz me distancë të 
njëjtë është e definuar 
me pikën fillestare atë 
përfundimtare dhe 
distancën në mes të dy 
pikave fqinje

− Bashkësia e pikave në 
drejtëzën me distancë 
të njëjtë është e 
definuar me pikën 
fillestare, këndin e 
pjerrtësisë në drejtëz, 
numrin e inkrementeve 
dhe madhësinë e tyre.

− Bashkësia e pikave 
përgjatë vijës rrethore 
në distancë të njëjtë.

− Bashkësia e pikave 
përgjatë vijës rrethore 
në distancë jo të njëjtë.

PAT=PATERN/LINEAR,p1, p2,az

PAT1=PATERN/LINEAR,  

P,ATANGL,α,INCR,az,AT,d1

PCTR1=PATERN/ARC,sc,
CLW,CC1,W,a

PCIR1=PATERN/ARC,sk,α,
CLW,CCLW,INCR,az,AT,dα

az = numri i pikave 
duke përfshirë edhe 
pikën fillestare dhe 
përfundimtare.

CLW=në kahje të 
lëvizjes së akrepave të 
orës.

CCLW=në kahje të 
kundërt të lëvizjes së 
akrepave të orës.
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− Bashkësia e pikave 
nëpër një pjesë të 
rrethit në distancë të 
njëjtë. 

− Me kombinimin e 
bashkësisë së pikave 
fitohet bashkësia e 
transformuar e pikave 
(rasti i translacionit). 

− Me kombinimin e 
bashkësisë së pikave 
fitohet bashkësia e 
transformuar e pikave 
(rasti i transformimit – 
rrotullimit).

− Pasqyrimi i bashkësisë 
së pikave në raport me 
drejtëzën e dhënë për 
pasqyrim 

− Lidhja e bashkësisë së 
pikave të radhitura 
sipas rastit.

PCIR1=PATERN/ARC,sk,α1,
CLW,α2,CCLW,a1

PAT3=PATERN/TRAFO,
Spin1,spin2

PAT3=PATERN/TRAFO,
Spin1.5,WROT,dα

PAT2=PATERN/MIROR.spin

PAT3=PATERN/RANDONL.
spin1,spin1,p.

sk= simbol për rreth 

spin=simbol për 
bashkësi pikash

MIROR=pasqyrim
d=simbol për vijë 

 Fig.6.29.

Shembulli i një bllok komande për operacionin e frezimit

N10 MSG

N15 G54

N20 F200 S900 T1 D2 M3

N30 G41 G0 X100 Y100

N40 G1 X150

N50 Y120

N60 X100

N70 Y100

N80 G40 G0 X0 Y0

N90 M30
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KAPITULLI VII

1.0. ANALIZA E KARAKTERISTIKAVE KONSTRUKTIVO 

TEKNOLOGJIKE TË MMP me DN 

1.1. MAKINAT ME SISTEM POZICIONAL TË DIRIGJIMIT NUMERIK

Në këtë grup të makinave bëjnë pjesë makinat shpuese vertikale, koordinative, horizontale, 

makinat portale, radiale etj.

Në fig.VII.1. është e paraqitur makina shpuese vertikale.  Kjo makinë aplikohet për shpimin 

e vrimave në detalet e tipit fllanshë (nyjore) konzulare etj. Në të mund të shpohen, filetohen, 

retifikohen, dhe po ashtu të bëhen operacione tjera pa bartje. 

Kjo makinë rekomandohet në prodhimtarin individuale të detaleve dhe atë serike. Si dhe 

makina shpuese – frezuese horizontale fig.VII.2

Fig.VII.1. Makina shpuese vertikale VF30CNC VS.
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Fig.VII.2. Makina shpuese frezuese horizontale (borverka).

Për  nxitimin  dhe ngadalësimin  e  ndërrimit  të  instrumenteve  prerëse në makinën është  i 

konstruktuar  presuesi  mekanik  nga  foleja  konike  e  boshtit.  Shpejtësia  punuese  e  kësaj 

makine oshtë 2-3 herë ma e madhe se e makinave universale dhe ka tolerancë prej 0.1mm si 

dhe mund të hapë vrima me diametër 18mm. 

Boshti rrotullues ka këndin e Llorzeut Nr,2 dhe ka numrin e rrotullimeve prej 180 – 280 

rrot/min., 6 hape të ndryshme prej 0.1 – 0.56mm/rrot. 

Përmasa  e  sipërfaqeve  punuese  e  tavolinës  është  450  x  280  mm me bartje  drejtvizore 

380mm,  tërthore  220mm.  Shpejtësia  lëvizëse  e  tavolinës  3.8m/min.  Për  dirigjimin  e 

makinës aplikohet pulti P 2227 (koordinative C-70). 

Në  fig.VII.3.  është  e  paraqitur  makina  shpuese  vertikale  e  tipit  2P  135  Ø2  me  kokë 

revolvere.

Lëvizja  bartëse  e  kokës  revolvere  dhe  e  tavolinës  kryqëzuese  bëhet  nën  veprimin  e 

elektromotorit. Në pajtim me transmetuesin bëhet ndërrimi i instrumenteve. 
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Boshti ka 12 shpejtësi të ndryshme dhe atë prej 32 – 1400 rrot/min. dhe 18 hapa dhe atë prej 

10 – 500 mm/min. Shpejtësia e zhvendosje së kokës revolvere është 4 (m/min).

Zhvendosja më e madhe e kokës është 560(mm).

Përmasa e sipërfaqes punuese e tavolinës është 360x400mm me zhvendosje horizontale prej 

560(mm) ndërsa ajo tërthore është 360(mm). Shpejtësia e zhvendosjes së tavolinës është 

4m/min. Për komandimin e makinës përdoret pulti (P 327). Kjo makinë ka produktivitet 3-

4herë më të madhe se sa makinat universale.

Aplikimi i sasisë së instrumenteve për përpunimin e së cilës vrimë varet nga diametri i tyre 

dhe saktësia e përpunimit, e po ashtu edhe nga madhësia dhe saktësia e distancës ndërmjet 

tyre.

Ekzistojnë dy variante kryesore për përpunimin e vrimave:

1. Secili instrument i përpunon te gjitha llojet e vrimave në përmasa të dhënun e tek 

pas kësaj bëhet ndërrimi i instrumentit 

Fig.VII.3. Makina shpuese vertikale VF30CNC VS.

2. Secila vrimë mund të përpunohet me të gjitha instrumentet e pastaj bëhet bartja e 

tavolinës dhe fillon përpunimi i vrimës tjetër 
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Fig.VII.4. Makina shpuese radiale 2H55Ø2.

1.2.  MAKINAT SHUMËOPERACIONALE 

1.2.1.  VEQORIT E MAKINAVE SHUMËOPERACIONALE

Si veçori kryesore e makinave shumë apozicionale është paraqitja e depove për instrumente 

në  të  cilat  mund të  vendoset  6-150  e  me  shumë instrumente.  Zgjedhja  dhe  shtrëngimi 

automatik i instrumentit në boshtin e makinës bëhet nën ndikimin e programit të dhënë. Si 

shembull I një kompletit të tillë është paraqitur ne fig.VII.5. 

Fig.VII.5. Komplet instrumentesh te makinat shumë operacionale.

Makinat shumë operacionale kanë shpejtësi më të madhe prerëse (gdhendëse) e po ashtu 

edhe  shumë  më  shpejtë  bëhet  ndërrimi  dhe  rregulli  i  instrumenteve,  në  krahasim  me 

makinat universale. Andaj shpejtësia e rrotullimit boshtor mund të jetë 600-3200 rrot/min. 

Ndërsa rregullimet e pa shkallëzuara bëhen me shpejtësi bartëse prej 0.1-3000mm/min. deri 

sa shpejtësia e ndërrimit të instrumentit 4-10m/min. 

Siç vërehet një makinë është shumë operacionale mund ti  zëvendësoj 4katër e ma tepër 

makina universale.
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Në fig. VII.6 janë të paraqitur disa detale të punuara në makinën shumë operacionale.

Fig.VII.6. Detalet të punuara në makinën shumë operacionale.

1.2.2. TIPET THEMELORE TË MAKINAVE SHUMË OPERACIONALE

Dallojmë dy tipe kryesore të makinave shumë operacionale dhe ato për përpunimin e një 

korpus-detalesh dhe të detaleve në trup rrotullues. Më së shumti aplikohen tri varianteve të 

kombinimeve:

 Makinat me konzol (bartës tavoline) sipas tipit të frezit –vertikal

 Makinat pa konzol (tavolinë) të tipit frezit – vertikal

 Makinat të tipit  frezit  – horizontal  ose makinat për gdhendjen koordinative të dy 

detaleve.

1.2.2.1. KOKAT REVOLVERE

Në (fig.VII.7.a) është paraqitur nën (1) boshti i instrumentit nën (2) boshti për penpedikular 

i kokës.

Në (fig.VII.7.b) (1) është paraqitur boshti i instrumentit nën (2) boshti paralel i kokës dhe në 

(fig.VII.7.c)  (1) është i  paraqitur  boshti  i  instrumentit  i  cili  është i  paraqitur  në kënd të 

boshtit të kokës:
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Fig.VII.7. Kompletet e kokës revolvere varësisht nga pozita e instrumentit.
1.2.2.2.  MAKINAT (DEPOT E INSTRUMENTEVE) 

Në momentin kur një instrument duhet të përdoret atëherë si në mënyrë automatike lëvizë 

në depo deri sa të vijë në vendin e caktuar për shtrëngimin e tij. 

Ekzistojnë tri tipe të depove për instrumente: rrotullues qarkor dhe korpuse (fig.VII.8) është 

paraqitur depoja e tipit rrotullues e cila është në formë të dikur apo te cilindrit, ku për rreth 

periferik së vetë janë të vendosura instrumentet në foletë e caktuara. 

Në mënyrë konstruktive ky tip i depove mund të aplikohet si kokë revolvere, me që kanë po 

të  njëjtin  rol  për  vendosje  e instrumenteve  për rreth  te  depos (shih fig.VII.7).  Pakoja e 

paraqitur  në  (  fig.VII.7.b)  është  shumë  e  dendur  ashtu  që  në  rastet  kur  janë  të  dhëna 

përmasat ajo mund të vendos në fole një numër shumë të madh të instrumenteve.

Në fig.VII.8.b.c. është paraqitur depoja e tipit qarkor në formë të çarkut transportues i cili 

ka numër të caktuar të foleve për instrumentet, deri sa gjatësia e tij është e barabartë me 

kapacitetin  e  komorës.  Madhësia  e  komorës  (kutisë)  mund  të  jetë  mjaft  e  madhe 

(fig.VII.8.b)

Fig.VII.8. Tipet e depove të instrumenteve: a) rrotulluese; b,c) qarkor; d)fole.

Në  fig.VII.9 është  paraqitur  makina  shumë  operacionale  CINCINAT,  që  aplikohet  për 

frezim,  seri,  gdhendje dhe operacione  tjera.  Kjo makinë  ka depo me kapacitete  prej  30 

instrumentesh.
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Fig.VII.9. Makina  me depo rrotulluese me kapacitet prej 30 instrumenteve.
Në  fig.VII.10.  është  paraqitur  makina  shumë  operacionale  e  konstruktuar  në   uzinën 

“FRICA GEKKERT” e cila aplikohet për përpunimin e korpus detalesh. Kjo makinë ka 

depon e tipit qarkor në të cilin mund të vendosen 60 instrumente.

Fig.VII.10. Makina me depo qarkore.

Për të thjeshtuar ndërrimin e detaleve në makinë janë shqyrtuar dy pozicionet e ngarkimit 

dhe të shkarkimit të detaleve. Ashtu që detali vendoset në pllakën bazë të ndërrimit. Në atë 

rast kur njëra pllakë me detal të përpunuar përforcohet në tavolinën e  tavolinës, tjetër veç 

gjendet në ngarkim e sipër.

Në fig.VII.11. është  paraqitur makina portale  (në formë të vinçit) me proporcione të mëdha 

të firmës “LUX” e cila aplikohet për përpunimin e korpus detalesh të cilat mund të kenë 

përmasa deri në 3360x1980x1860 (mm)
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Fig.VII.11. Makina me depo në formë të pllakave me fole.
Lëvizja e detalit teposhtë, bëhet me ndihmën e tavolinës.

Kjo makinë aplikohet për operacionet e frezimit, gdhendjes, shpimit dhe për filetim.

Lëvizja e tavolinës bëhet me ndihmën e bulonave preciz lëvizës të pajisura me kushineta. 

Të gjitha lëvizjet mund të bëhen njëkohësisht ose një pas një varësisht nga nevoja. Për t’ju 

shmangur lëvizjeve gjatë shtypjes së instrumentit, koordinata e fundit gjithmonë vendoset 

në njërën anë.

Depot  e  tipit  pllakë-fole  vendoset  në  tavolinë.  Koordinatat  e  instrumentit  të  nevojshëm 

bartën në pllakën e shpuar. Boshti i automatit gjënë instrumentin e nevojshëm. Ashtu që 

duke  lëvizur  teposhtë  shtrënguesit.  Boshti  në  mënyrë  automatike  çilet  dhe  boshti 

instrumentit hynë në bosht, menjëherë pas kësaj shtrënguesi i boshtit në mënyrë automatike 

mbyllet. Këtu kryhet veprimi i automatizuar për vendosjen dhe shtrëngimin e instrumentit.

1.2.2.3.  DEPOT E KOMBINUARA

Nevoja  për  zvogëlimin  e  kohës  e  cila  harxhohet  për  ndërrimin  e  instrumenteve  dikton 

paraqitjen e depove të kombinuara. Rëndom aplikohet kombinimet në kokat e revolvere. Në 

fig.VII.12.  është  paraqitur  freza-vertikale-konzol  kryhen shumë operacione,  i  modelit  C 

400/01  NC (RFGJ)

Bazamenti vertikal i makinës është i vendosur në bazën e rrafshët.

Në bazamentin vertikal të makinës është vendosur konzola dhe tavolina bartëse. Tavolina 

lëviz horizontalisht para dhe mbrapa. Ndërrimi i instrumenteve bëhet me rrotullimin e kokës 

revolvere në pozicionin e dëshiruar. Dirigjimi i boshtit është i montuar në bazament, deri sa 

ai i makinës në konzolë. 

Në pjesën e sipërme të makinës është i vendosur depoja e instrumenteve në formë të diskut 

e cila ka 12 instrumente.
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Makina ka 18 shpejtësi për rrotullimin e boshtit duke filluar prej 28 - 1400 rrot/min dhe 45 

bartje, prej 10 deri në 1600 mm/min. Në makinë mund të përpunohen të gjitha format e 

korpu-detaleve. 

Fig.VII.12. Makinat shumë operacionale me depo të kombinuar.
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Makina ka saktësi pozicional dhe distanca ndërmjet boshteve dhe në rastet kur përpunohen 

vrima me përmasa prej 0,01 mm shpejtësia e bartjes së tavolinës është deri 3150 mm/min 

kurse ajo e konzollës 1000 mm/min, koha e ndërrimit të instrumenteve është 3 sek.

1.2.2.4.  OPERATORËT  AUTOMATIK  QË  APLIKOHEN  PËR 

NDRRIMIN E INSTRUMENTEVE

Në fig.VII.13 është  paraqitur  makina  koordinative  rrotulluese  e  modelit  KC 12-500 me 

sistem pozicional të dirigjimit numerik, përdoret për shpime, filetim, si dhe për frezim sipas 

përmasave të shkallëzuara.

Diametri më i madh i burgisë është 12 mm, ndërsa gjatësia e thellimit është 100 mm.

Kjo  makinë  është  e  pajisur  me depo të  tipit  qarkor  i  cili  ka  28  instrumente.  Operatori 

automatik lëviz depon ashtu që nga ai instrumenti vendoset në bosht. Shumë i ndërlikuar 

është ndërrimi i instrumenteve në makinën e paraqitur në fig.VII.9.

Fig.VII.13. Makina shpuese koordinative KC12-500.

Ndërrimi  automatik  i  instrumenteve  bëhet  me  ndihmën  e  3  operatorëve  automatik 

(fig.VII.14).
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Fig.VII.14. Sistemi i auto operatorit për ndërrimin e instrumenteve në makinë.

Cikli i ndërrimit të instrumenteve përfshin këto lëvizje: 

1) kopja e instrumentit në depo, 

2) nxjerrja e instrumentit,

3) bartja e instrumentit në pozicionin e operatorit automatik II,

4)  rrotullimi i instrumentit për 90°,

5) kapja e instrumentit nga operatori automatik II, 

6) nxjerrja e instrumentit, 5- instrumenti i mëparshëm dhe ky i riu ndërrojnë vendet, 4- 

ngarkohet  instrumenti,  3-  kthimi  i  instrumentit  të  përdorur  për  90°,  2-  kapja  e 

instrumentit me operatorin II, 1- nxjerrja e instrumentit, 2- bartja e instrumentit me 

operatorin  II  deri  te  depoja,  1-  vendosja  e  instrumentit  të  përdorur  në  depo,  2- 

rrotullimi i operatorit automatik në pozitën e mëparshme. E tërë kjo procedurë bëhet 

me shpejtësi prej 6sek.

1.3.  ANALIZA  E  KARAKTERISTIKAVE  KONSTRUKTIVE-

TEKNOLOGJIKE  TË  CNC-MAKINËS  FREZUESE  (MAKINA 

FREZUESE AG-400 CNC)

Fuqia e ngasjes të boshtit kryesorë është 5.5 kW (me fuqinë e tërë të instaluar prej 12 kW), 

që  mundëson  punën  e  kësaj  makine  në  kushte  përpunuese  mesatare  dhe  të  vështira  e 

njëkohësisht kemi edhe pastërtinë e lartë të sipërfaqes.

Shkalla  e  re  e  automatizimit  të  fleksibilitetit  optimal  është  arritur  dikur  iu  falënderuar 

dirigjimit të ri që është realizuar me teknikën e mikroprocesorëve. 
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Kualiteti dhe preciziteti i makinës është arritur me këto elemente:

− CNC - dirigjimi në tre akse (ose katër akse), fig.VII.-15,

Fig.VII-15. Dirigjimi në tre akse.

− dirigjimi sipas lakores (kurbës) me interpolim në dy akse,

− boshti i filetuar, i pangarkuar, me sfera në tri akse,

− sistemi matës inkrement rotativ (ose linear),

− motorët me hap rregullues njëkahore për çdo aks të veçantë,

− shtrëngimi automatik i instrumentit (fig.VII-16),
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Fig.VII-16. Shtrëngimi automatik i instrumentit.

− kalimi nga puna e boshtit vertikal në atë horizontal dhe anasjelltas është i lehtë dhe i 

thjeshtë (fig.VII-17),

Fig.VII.17.

− komanda dirigjuese tabelore ergonomikisht e vendosur lëvizë në të gjitha pozicionet,

− realizimi statikisht i ngurtë i konstruksionit të makinës,

− lubrifikimi permanent i udhëzuesve,

− udhëzuesit janë të kalitur dhe të retifikuar,

− elektro-instalimi është i mbrojtur dhe është i realizuar në formë modulare për arsye 

të servisimit dhe mirëmbajtjes së lehtë,

− saktësia e pozicionimit është 0.01 mm, ndërsa mundësia e sistemit matës është 0.001 

mm.

Në fig VII.18. është paraqitur makina frezuese ARIX  CNC.
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Fig.VII.18.

Në vazhdim do të paraqesim disa mbërthime që përbëjnë makinën frezuese AG-400 CNC 

(fig.VII-19).

Fig.VII.19.
1) Mbërthimi i bazamentit të makinës i realizuar me derdhje,

2) Mbërthimi i turpit të makinës i realizuar me derdhje,

3) Mbërthimi i nyjës zhvendose më kutinë e boshteve,

4) a) Mbërthimi i hapit-aksi tërthor (motori i hapit, reparti i kutisë së hapit, boshti me 

sfera, sistemi matës rotativ dhe  rregullimi).

4)  b) Mbërthimi i hapit-aksi  horizontal  (motori  i  hapit,  reparti  i  suportit  horizontal, 

boshti në formë sfere, sistemi matës  rotativ, rregullimi),
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4) c) Mbërthimi i hapit-aksi vertikal (motori i hapit,  reparti i suportit vertikal,  boshti 

vertikal, boshti në formë sfere, sistemi matës rotativ, rregullimi),

5)  Mbërthimi i suportit/tavolina vertikale,

6)  Mbërthimi i tavolinës së përforcuar/tavolina lëvizëse universale,

7)  Mbërthimi i pajisjes lëvizëse revolvere/mbërthimi i kokës vertikale,

8)  Mbërthimi i elektro-shtëpizës.

AG - 400 CNC dirigjimi

CNC-dirigjimi sipas lakores (kurbës)

− dirigjimi në tre (katër) akse, 

− interpolimi linear  dhe rrethor në rrafsh.

Programimi bëhet me bartjen me dorë të informatave, drejtpërdrejtë përmes tastaturës alfa - 

numerik, ose përmes bartësit programues të ndërtuar paraprakisht (p.sh. shiriti i preferuar 

ose kaseta magnetike), 

− fleksibiliteti i madh, 

− kyçja e lehtë dhe e shpejtë e makinës në prodhimtari,

− programimi, korrekcioni dhe optimalizimi i programit drejtpërdrejtë në makinë,

− memorimi i thjeshtë i programit në njësinë dirigjuese,

− mundësia e arkivimit të programit në shiritin e përforcua ose në kasetë),

− puna me nënprogramet,

− mundësia e punës me përsëritje të bllokut ose pjesës së programit (E-funksionit), 

− mundësia e ndërrimit të rrafshit interpolues,

− shërbimi i thjeshtë,

− servisim i thjeshtë i makinës dhe diagnostifikimi i prishjes.

Përshkrimi i CNC

Njësia dirigjuese PHILIPS CNC 6660

Philips NC 6660 ka memorien themelore të lidhur në "Mikroprocesor" (CNC) nga e cila 

vijnë  të  gjitha  informatat  gjatë  punës  në  makinë.  Të  dhënat  e  nevojshme,  shërbyesi  i 

makinës mund t’i japë përmes të tastaturës “ALFA- numerike”. Përmes shiritit të perforcuar 
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mund  të  sillet  programi  i  cili  është  realizuar  jashtë  makinës.  Gjithashtu  programi  nga 

memoria mund të bartet në shiritin e perforuar (përmes pajisjes për perforimin e shiritit).

Memoria e programit ka kapacitet prej 4000 shenjave (përafërsisht 150 blloqe) me mundësi 

të zgjerimit në 16000 shenja.

Hyrja e programit komplet.

Programi  për  përpunimin  e  pjesës  së  punë  ipet  komplet  përmes  tastaturës  “ALFA-

numerike“në tabelën komanduese. Njësia dirigjuese posedon memorien e cila me ndihmën e 

tastierës  dirigjues,  “marrjes  në  memorie”,  e  merr  çdo  bllok  në  përpunim.  Të  dhënat 

kontrollohen në ekranin digjital.

Hyrja e të dhënave përmes shiritit të perforuar (shiriti magnetik)

Të dhënat për dirigjim me makinë, për përpunimin e caktuar mund të sillen përmes shiritit 

(kasetës) paraprakisht të kryer. Të dhënat në atë rast lexohen përmes lexuesit të shiritit të 

perforuar (ose kasetës)

Përshkrimi i tabelës komanduese fig.VII.20.

Fig.VII.20
TË DHËNAT KONSTRUKTIVE –TEKNOLOGJIKE TË MAKINËS AG-400 CNC

Tavolina

Pllaka vertikale (shtrënguese) 400 x 500 mm

Tavolina e përforcuar-sipërfaqja punuese 500 x 800 mm

Numri (gjerësia) i hapit të bizit T     6/18/80 mm

Hapësira punuese

                             Dr.sc.Nexhat  Qehaja  
174                                   



Makinat Numerike Kompjuterike             Per perdorim intern-pa recension 
                   

Hapi gjatësor automatik i tavolinës 630 mm

Hapi vertikal automatik i tavolinës      430/380 mm    me mbrojtje

Hapi tërthor automatik i tavolinës 450 mm

Masa maksimale e pjesës   450 kg

Boshti kryesor

Koniciteti i boshtit punues/horizontal dhe vertikal  ISO-40

Shtrëngimi i pjesës        automatike

Numri i shpejtësive të boshtit kryesor (me ϕ=)            18/=1.26

Zona e numrit të rrotullimeve të boshtit kryesor   45÷2240 min-1

Motori i boshtit kryesor asinkron

Fuqia e repartit të boshtit kryesor   5.5 kW

Hapet

Zona e hapeve – gjatësor-tërthor-vertikal 0÷500 mm/min.

Ndryshimi i hapeve         kontinuale

Hapi i shpejtë –gjatësor-tërthor-vertikal    5000 mm/min.

Momenti i motorit me hap  10verti. /5.5 horiz. mm

Koka punuese – vertikale

Hapi i boshtit – bizit 100 mm

Rrotullimi i kokës  2 x 90°

Matja

Mundësia e sistemit matës        ±0.001 mm

Saktësia e pozicionimit-gjatësor-tërthor dhe të aksit vertikal      ±0,002 mm

Fuqia e tërë e instaluar    12kW

Masa e makinës 2700 kg

Çmimi i makinës                                                                              125000$

SHEMBULL:
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I 

1. Rafshimi  i  sipërfaqës  ballor  ………………......................................... 

130x110

2. Frezimi  i  kanalit  ……………………………….......................................... 

118x94

3. Shpimi i tri (3)vrimave ...…………………….............................................. Ø 8,5

4. Filetimi i tri (3)vrimave ………………………............................................. Ø 10

5. Shpimi i tri (3)vrimave ...……………………............................................... Ø 10

6. Frezimi i kanalit të mesëm ...................................................................... 50x40

7. Shpimi i vrimës së mesit ............................................................................ Ø 20

II

1. Frezë ballore ............................................................................................ Ø 60

2. Frezë ballore ............................................................................................ Ø 20

3. Frezë ballore ............................................................................................ Ø 40

4. Burgi spirale ............................................................................................ Ø 8,5

5. Burgi filetuar ........................................................................................... M 10

6. Burgi spirale ............................................................................................ Ø 10

7. Frezë ballor ............................................................................................. Ø 40

8. Burgi spirale ............................................................................................ Ø 10
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9. Burgi spirale ............................................................................................ Ø 20

III
MP %
N1  2001
N2  91
N3  71
N4  G17
N5  G0  X -32          Y 25       Z 42                                              S         F       M                 T1  
N6  G1X -32    Y 25       Z 40     
N7  G1X 132    Y 25       Z 40     
N8  G1X 132    Y 84       Z 40     
N9  G1X -2   Y 84        Z 40     

N10 G0               X 16          Y 16        Z 100                          S        F       M                  T2        
N11  G1 X16   Y 16        Z 30    
N12  G1 X 114   Y 16        Z 30     
N13  G1 X 114   Y 94        Z 30      
N14  G1 X 16   Y 94        Z 30   
N15  G1 X 16   Y16         Z 30     
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N16  G0              X 31     Y 31        Z 100                         S        F       M                   T3  
N17  G1 X 31   Y 31        Z 30     
N18  G1 X 99     Y 31        Z 30     
N19  G0 X 99   Y 69        Z 30     
N20  G1 X 31   Y 69        Z 30       
N21  G1 X 31   Y 31        Z 30

N22  G0              X 31          Y 31       Z 100                             S        F       M                 T4  
N23  G0        X 15   Y 89,5    Z 32        
N24  G78      X 15   Y 89,5    Z-5  
N25  G0        X 15   Y 89,5    Z32 
N26  G0        X 65   Y 89,5    Z32
N27  G78      X 65     Y 89,5    Z-5
N28  G0        X 65   Y 89,5    Z32
N29  G0        X 110   Y 89,5    Z32
N30  G78      X 110   Y 89,5    Z-5
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N31  G0        X 110           Y 89,5    Z100                         S        F        M                 T5      
N32  G0        X 15   Y 89,5    Z32
N33  G81      X 15   Y 89,5    Z-5 
N34  G0        X 15   Y 89,5    Z32 
N35  G0        X 65   Y 89,5    Z32
N36  G81      X 65   Y 89,5    Z-5
N37  G0        X 65   Y 89,5    Z32
N38  G0        X 110   Y 89,5    Z32
N39  G81      X 110   Y 89,5    Z-5

N40  G0        X 110           Y 89,5    Z100                        S       F        M                 T6      
N41  G0        X 15   Y 20,5    Z32  
N42  G78      X 15   Y 20,5    Z-5
N43  G0        X 15   Y 20,5    Z32
N44  G0        X 65   Y 20,5    Z32
N45  G78      X 65   Y 20,5    Z-5
N46  G0        X 65   Y 20,5    Z32
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N47  G0        X 110   Y 20,5    Z32
N48  G78      X 110   Y 20,5    Z-5

N49  G0        X 110           Y 20,5    Z100                            S       F        M                  T3      
N50  G0        X 40   Y 35       Z32
N51  G1        X 40   Y 35       Z20
N52  G1        X 90   Y 35       Z20

N53  G0        X 90             Y 35       Z32                                S       F        M                  T6      
N54  G0        X 65   Y 55       Z32 
N55  G79      X 65   Y 55       Z-5   
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N56  G0        X 65             Y 55       Z32                                 S       F        M                 T2      
N57  G79      X 65   Y 55       Z-5 
N58  G0        X 65   Y 55       Z100
N59  G0        X 0   Y 0        Z0                                                                M30 
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