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1.0  HYRJE 

 

Karakteristika themelore e NC-makinave është forma numerike e dhënies së të gjitha informatave të 

nevojshme  për kryerjen automatike të ciklit punues. 

CNC është shkurtesë për  Computer Numerical Control.  Kjo është rrjedhojë  e termit të vjetër “NC” , i 
cili vlen  vetëm për  “Numerical Control”. Ajo i referohet idesë së dirigjimit (kontrollimit, drejtimit, 
komandimit) të  makinave përpunuese të programuara nëpërmjet kompjuterit.  

Me termin e vjetrër “NC”  kompjuteri nuk ka nevojë të jetë i përfshirë. Makina mund të dirigjohet psh. 
me ndihmën e shiritit të shpuar. 

NC dirigjimi dhe më vonë CNC, do të mundësojë një rritje të jashtëzakonshme të produktivitetit të 
makinave metalprerëse për shkak se makina mund të drejtohet automatikisht pa kërkuar vëmendjen e 
vazhdueshme të operatorit të tyre. Para zbulimit të automatizimit të tillë, ka pasur një mundësi më të 
vogël automatizimi në formën e sistemeve hidraulike gjurmëlënëse. 

Por me zbulimin e NC-së së parë dhe më vonë CNC-ve rrënjësisht është rritur niveli i mundësive të 
automatizimit. 

 Veçanërisht është e rëndësishme të ceket që të gjitha lëvizjet e organeve punuese jepen në formë 

numerike, me çka principielisht dallohen nga makinat e deritanishme automatike, tek të cilat këto 

lëvizje janë përcaktuar me kufizues, gunga, kopjues, etj. 

Kjo specifikë e NC-makinave mundëson që informatat e nevojshme dirigjuese të futen në njësinë 

dirigjuese nëpërmjet  shiritit të perforuar ,i cili në mënyrë shumë të thjeshtë vendoset në makinë. 

Dirigjimi numerik (NC-Numerical Control) është aplikuar për herë të parë në makinat metalprerëse 

me1952 në SHBA në një makinë frezuese universale, e cila i ka punuar pjesët e ndërlikuara të  

industrisë së aeroplanëve. Prej atëherë ky dirigjim është bërë sistem universal për dirigjim automatik 

tek makinat tornuese, frezuese, shpuese, retifikuese, elektroerozive, speciale, matëse etj. 

Nga aspekti konstruktiv këto makina kanë pësuar dhe pësojnë ndryshime të rëndësishme, mirëpo 

koncepti i tyre bazë dhe aplikimi teknologjik edhe më tutje mbetet i njëjt. 



Por me përsosjen e mëtutjeshme të njësive dirigjuese dhe me futjen e kompjuterëve në to është 

mundësuar punimi i makinave shumë të ndërlikuara të cilat edhe nga aspekti i konceptit, 

esencialisht ndryshojnë nga makinat e ngjashme universale me dirigjim numerik. Kështu psh., 

nga lëmi e makinave tornuese janë prodhuar makina shumë produktive me numër  të madh të 

instrumenteve, të cilat realizojnë regjime të larta të prerjes dhe përpunim të pjesëve me 

gjeometri të ndërlikuar . Konstruksionet më të reja janë të pajisura me dy koka revolvere të cilat 

mund të punojnë në mënyrë të pavarur me çka dukshëm e rrisin prodhueshmërinë e makings fig.1.1.  

 

                                 Fig. 1.1 Makina tornuese CNC me dy koka revolver 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.0 KARAKTERISTIKAT  KONSTRUKTIVE TË MMP ME DN 

 

Karakteristikat themelore të makinave metalprerëse (MMP) me dirigjim numerik (DN) janë : 

1. Ngurtësia e madhe statike dhe dinamike ( vibrimet minimale ) të të gjitha elementëve të  
       sistemeve. 

2. Diapazoni i gjerë  i numrave të rrotullimit të boshtit punues, 

3. Secili aks-drejtim i lëvizjes ndihmëse duhet të ketë raportin e vet ngasës, 
4. Për secilin aks të lëvizjes ndihmese duhet parapare mundësinë  e informatës kthyese, 
5. Boshti i filetuar me dado me sfera recirkulative ose të ngjashme, pa tolerancë dhe paraprakisht 

i ngarkuar, 
6. Udhëzuesit drejtvizor jo konsumues, me fërkim minimal, sipas mundësisë paraprakisht të 

ngarkuara ( sistemet rrotulluese hidraulike ose aerostatike ) , 
7. Largimi i nxehtësisë nga të gjitha burimet, 
8. Dirigjimi nga largësia me të gjitha funksionet kryesore dhe ndihmese të makinës . 
9. Mundësia e vendosjessë depos së instrumenteve dhe ndërrimi i tyre .   

 

Tek NC makinat metalprerëse aplikohen boshtet e filetuar me dado me sfera recirkulative fig. 2.1 

Këto boshte kanë fërkim shumë të vogël, kështu që humbjet e energjisë dhe krijimi i nxehtësisë 

është shumë i vogël. Në të njëjtën figurë është paraqitur mënyra me e shpeshtë e vendosjes së 

këtyre   sferave, e cila mundëson parangarkimin e boshteve të filetuara. Me parangarkim ndikohet 

mirë në pozicionim, çka është veçanërisht e rëndësishme për MMP me DN me sisteme matëse 

indirekte. 

 



 

  

 

Fig. 2.1  Boshtet e filetuara me dado  dhe sfera recirkulative 

 

 

 

 

 



Në fig. 2.2 është paraqitur një  makinë tornuese vertikale CNC  konstruksioni i së cilës i plotëson 

specifikat e parashtruara më lartë. 

 

 

Fig. 2.2 Makinë tornue CNC vertikale  dy shtyllore  

Ndërsa në figurën 2.3 janë paraqitur ndryshimet themelore konstruktive ndërmjet makinave klasike 

(konvenionale) dhe makinave CNC. 

 

 

Fig. 2.3  Ndryshimet ndërmjet makinave konvencionale dhe CNC 



Nyjet kryesore gjegjësisht modulet për përfitimin e makinave CNCanë: 

- boshti punues me sistemin e ngasjes kryesore ( moduli i lëvizjes kryesore ), rrëshqitësit me ngasjet                 

( repartet ) e akseve x,y,z  dhe B ( modulet e translacionit dhe rrotacionit ), 

-tavolina punuese, 

-struktura mbajtëse e makinës ( bazamenti dhe shtylla ), 

-hidro-agregati me instalimet, 

-njësia dirigjuese me ormanin energjetik dhe instalimet elektrike. 

 

 

 

2.1. KARAKTERISTIKAT E  MAKINAVE CNC SIPAS PROCESIT  TË  PËRPUNIMIT 
 

2.1.1. NC - MAKINAT  TORNUESE 
 

Janë paraparë për përpunimin e pjesëve të rrotullueshme. Karakteristikat kryesore të këtyre 

makinave janë: 

-diametri maksimal i përpunimit , 

-distanca në mes bizave, 

-fuqia dhe numri  i rrotullimeve të bushtit kryesor ( punues ) 

-shpejtësitë e lëvizjeve ( zhvendosjeve ) në akset  X,Y, 

-saktësia e pozicionimit. 

Për përpunimin e pjesëve me gabarite të mëdha ( deri  16000 mm ) shfrytëzohen NC makinat 

tornuese vertikale. Makinat tornuese NC ( NC-Numerical Control) janë të pajisura zakonisht me 

një ose dy mbajtëse instrumenteve, në të cilët mund të vendosen më shumë instrumente të 

ndryshëm për përpunimin me tornim figura 2.1.2. 

 



 

2.1.2. NC- MAKINAT  FREZUESE 
 

Makinat frezuese janë makina më të mëdha, të parapara për përpunim me frezim të pjesëve të 

makinave dhe pajisjeve industriale ( tavolinave, shtyllave, shtëpizave, qarqeve të turbinave etj.)   

Karakteristikat kryesore të këtyre makinave janë : 

-Dimensionet e tavolinës, 

-zhvendosjet në akset x,y,z, 

-fuqia, 

-fusha e numrit të rrotullimeve, shpejtuesit e lëvizjes, 

-saktësia e pozicionimit ( tab. 2.1.) 

Dimensionet maksimale të tavolinës sillen deri në  7.000  x  40.000 mm. 

Në këtë grup bëjnë pjesës edhe makinat frezuese për përpunimin e pjesëve prizmatike 

( ndërlikuara ) të dimensioneve  të vogla. 

Çdo  NC –makinë duhet të jetë e pajisur me: 

-pajisjet për shtrëngimin e pjesës së punës ( boshteve për frezat, kokat shtrënguese për 

për  mbajtësit e thikave etj.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2.1 

Të dhënat teknike të makinës frezuese – shpuese MAHO- 700 C me CNC 432 

Lëvizjet punuese: 

-Levizja gjatësore X-aksi                                            

700 mm 

- Levizja  vertikale Y-aksi                                            
450 mm        

- Levizja  tërthore Z-aksi                                              
500 mm 

Fuqia e motorit:    

- Motorri                                                                       
P = 8.4 kw 

- Fusha e nr. të rrotullimev                                     

20 – 3150 min
1

  
- Ndrrimi I nr. të rotullimit                                       

4 shkalle 
Boshtet vepruese(ngasese): 

       - Foleja e vegles                                                              

ISO 40 

       - Shtrengimi I vegles                                                

- hidromekanike 

       - Levizja hor. E bushtit kryesor                                     

100 mm 

       - Leviuzja vertikale                                                     

100 mm 

  - Levizja aotomatike e boshtit kryesor    0,02 / 

0.06 / 0.12 mm / rrot. 

Levizja e tavolinës: 

Nxitimi – hapi i shpejtë: 

     - në akset X,Y dhe Z 

    - në B akset  

Sistemi matës: 

    - i aksev X,Y dhe Z      lineare  

    - B – aksi 

Shmangiet: 

    - X –Ydhe Z 

    - B- aksi  

Tavolina e punës: 

   -  Tavolina e ngurt (e pa levizshme)                            

900 x 500 

    - Tavolina univerzale rrethore                                    

900 x 533 

    - Tavolina NC rrethore 

Komandimi: 

    - Ekrani – shiriti i shpuar                                             

MAHO CNC 

Pesha: 

    - Komplet (bruto) afersisht                                           

300 kg 



 - Levizja e aksev  X,Y dhe Z                                       

1 – 3000 mm / min 

Rrotullimi i tavolinës B                                                

1 – 3000 mm / min 

 

 

Në tabelën 2.1. është dhënë shembulli i të dhënave me të cilat karakterizohen aftësitë e 

makinave frezuese – shpuese MAHO 700 C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.0  STRUKTURA E  MMP  ME  DN 
 

Makina NC  paraqet sistemin i cili përbëhet nga nënsistemet: 

-makinës metalprerëse ( MMP ), 

-sistemit matës, 

-sistemit ngasës, 

-njësisë dirigjuese ( NJD ) – CPU ( Central Pocessor Unit)  fig. 3.1. 

 

 

Fig. 3.1 Struktura e NC makinës 

 

Ndërkaq, në fig. 3.2  dhe 3.3  janë paraqitur komponentet e NC sistemeve tradicionale dhe CNC 

sistemeve moderne. 

 



 

 

Fig. 3.2 Komponentet e NC sistemeve traditional 

 



 

 

Fig.  3.3 Komponentet e CNC sistemeve moderne 

Zakonisht, sistemi ngasës, matës dhe njësia dirigjuese në kuptimin e ngusht konsiderohen si nënsistem 

i sistemit të dirigjimit të makinës metalprerëse. 

Dihet, që për realizimin e procesit të prerjes është e nevojshme të realizohet zhvendosja  relative e 

instrumentit në raport me pjesën e punës. Njësia dirigjuese i jep instruksionet e  domosdoshme të 

zhvendosjes në formë të koduar. 

Paraprakisht në  NJD janë futur përmes bartësit të caktuar të informatave informata gjegjëse të cilat i 

definojnë këto zhvendosje e për këtë arsye quhen edhe informata të zhvendosjes. Përveç kësaj 



nevojitet të definohet edhe regjimi i përpunimit, kyçja dhe shkyçja e mjeteve ftohëse dhe lubrifikuese, 

heqja e instrumentit etj., te cilat njihen si informata ndihmëse.  

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMET  MATËSE  ( SM ) 
 
 

 

Fig. 3. 2. Klasifikimi i sistemeve matëse 

 

SM. për matje absolute 

SM. Për matje relative 

SM.  Për matje ciklike absolute 

SM.  Absolute relative 

SM.  Analoge  

SM.  digjitale 

SM.  Te kombinuar 

SM.  Për lëvizje drejtvizore 

SM.  Për lëvizje rrotulluese 

SM.  Për vendosje direkte 

SM.  Për vendosje indirekte 

SM.  potenciometrike 

SM.  Me interval te madh dh interv. gjysme te madh 

SM.  Me inreval te vogel dhe inter. shumë te vogel 

SM.  Per caktimin e madh te zhvendosjes 

SM.  optike 

SM.  elektromagnetik 

SM.  kapacitive 

SM.  Për pozicionim 

 

 

Sipas llojit te 

pozicionimit 

 

Sipas mënyrës se 

pranimit dhe 

mënyrës se 

shendrrimit te 

sinjaleve 
 

Sipas llojit  te lëvizjes 

 

Sipas mënyrës se 

montimit 

 

Sipas llojit te 

madhësisë fizike me 

te cilin përcillet 

 

Sipas dedikimit 

 

Sipas madhësisë se 

intervalit matës 

SM.  induktive 



 

Në vartësi nga lloji dhe pozita e sistemit matës,  NC-sistemi mundë të jetë: 

-i hapur fig. 3.3 

-i mbyllur  fig, 3. 4. , 

-gjysmë i mbyllur, 

-kuazi i mbyllur. 

 

Fig. 3.3 Sistemi mates i hapur 

Udhëzimet e programuara futen në njësinë dirigjuese nëpërmjet një pajisje hyrëse. Këto udhëzime 

konvertohen  pastaj në pulse elektrike (sinjale) nga kontrolluesi dhe dërgohen në servo përforcuesi për 

të aktivizuar servo  motorët. Numri kumulativ i pulseve elektrike përcakton distancën  e çdo servo 

motori që duhet të zhvendoset, ndërsa frekuenca e impulsit përcakton shpejtësinë. 

Pengesë kryesore e sistemit të hapur është se  nuk posedon system të informatës kthyese për të 

kontrolluar nëse është arritur pozita dhe shpejtësia e programuar. Nëse performanca e sistemit është e 

ndikuar prej  ngarkesës, temperaturës, lagështisë, apo vajosjes atëherë produkti aktual mund të devijoj 

nga  përmasat e dëshiruara. 

 

Për këto arsye, sistemi i hapur përdoruretpërgjithësisht tek sistemet e dirigjimi pikë-për-pikë ku 

kërkesat e saktësisë nuk janë kritike. Shumë rrallë, ndodhë që një system i dirigjimit kontinual   të 

trajektores së instrumentit të shfrytëzojë kontrollin hapur. 

Sistemi i mbyllur ka një nënsistem kthyes (feedback) për monitorimin e produktit (informatën dalëse –

output-in) aktual dhe e korigjon çdo mospërputhje me hyrjen (input-i) e programuar. Sistemi kthyes  



mund të jetë ose analog ose digjital. Sistemet analoge masin variacionin e variablave fizike të tilla si 

pozicionin dhe shpejtësinë në terma të niveleve të tensionit. Sistemet dixhitale monitorojnë  

variacionin madhësive dalëse  me anë të pulseve elektrike. 

Sistemet e mbyllura janë shumë të fuqishme dhe të sakta për shkak se ata janë të aftë të monitorojnë 

kushtet operative përmes nënsistemeve kthyese dhe automatikisht të kompensojnë  cdo  luhatje të 

përmasave në kohë real. 

     Fig. 3.4 Sistemet e mbyllura  

Shumica e sistemeve matëse të mbyllura të CNC-ve moderne  janë në gjendje të ofrojnë resolution 

shumë të ngushtë prej 0,0001 e një inç. Sistemet e  mbyllura, natyrisht, do të kërkojnë më shumë 

pajisje  dhe qarqe kontrolluese në mënyrë që ato të zbatojnë kontrollin edhe të pozicionit edhe të he 

shpejtesisë. Kjo, natyrisht, i bën ata më kompleks dhe më të  shtrenjtë se  sistemi i hapur. 

Në  fig. 3.4  është paraqitur makina tornuese me dirigjim numerik e cila k dirigjimia pajisjen për 

kontrollim automatik të dimensioneve të pjesës qe përpunohet. Pas përfundimit të përpunimit pjesa 

kontrollohet   instrumentin 1, rezultatet e matjes së të cilit i regjistron pajisja 2. Pajisja 2 disponon me 

shënimet mbi tolerancat e lejuara dhe në bazë të rezultateve të matjes konstatohet sa është shmangia 

nga këto toleranca. Në këtë mënyrë llogaritet vlera korrektuese me të cilën korrigjohet programi i 

përfshirë në njësinë dirigjuese 3, me qellim fitohet saktësia e parapare e pjesës. 

 

2.2. SISTEMET  NGASËSE  ( S N ) 
 

Sistemet ngasëse tek  NC- makinat munde të jenë me: elektromotor të rrymës  njëkahore dhe 



alternative, motor hidraulik , motor pneumatiko-hidraulik, motor me hap elektrik, motor me hap 

elektro-hidraulik etj. 

Në fig. 3.4  është paraqitur klasifikimi i sistemeve ngasëse sipas bazave të tjera. 

Sistemet ngasëse mund të ndahen në dy grupe të mëdha: 

-sistemet me lidhje kthyese me 

-sistemet pa lidhje kthyese. 

 



 

S.N. per levizje kryesore 

MAGNETIKE 

Ward -leonard 

Amplidin 

Me tranzistor 

Me tiristor 

thiratin 

Si-drejtus 

Hg-drejtus 

Mekanik i shkallzuar 

………….  kontinual 

………… i kombinuar 

Pneumatiko-hidraulik 

Pneumatik 

Hidraulik 

S.N. per levizje ndihmëse 

 

 

 

Elektron

ik  

 

Rotativ  

Rregullim  i lëvizjes  

Rregullim  te nxitimit këndor 

Rregullim te shpejtësisë këndore  

Pa rregullator  

 

 

Sipas llojit te 

rregullimit 

 

 

 

Sipas 

principit te 

punes se 

transmetu-

sit 

 

 

 

 

Sipas 

principit te 

punës te 

perfoorcue-

sit 

 

Sipas 

funksionit 



 

2.3. NJESITË  DIRIGJUESE  ( NJD ) 
 

Karakteristikat e njësive dirigjuese i definojnë: fleksibiliteti , besueshmëria,( probabiliteti ) dhe 

performansat e  NC-makinave. 

Njësia dirigjuese përbëhet prej: 

-njësisë bazë dirigjuese , 

-moduleve shtesë dhe  

-moduleve të zgjeruara. 

Njësia themelore dirigjuese definon numrin e akseve të dirigjuar,llojin e interpolimit, tipin e  

Programit absolut ( dhe ose inkremental ), zgjedhjen e shpejtësisësë prerjes, korrektimin  e 

instrumenteve (ndarjen në klasa,ciklet e përpunimit etj.) 

Modulet  shtesë shërbejnë për futjen e informatave në njësinë themelore dirigjuese dhe daljen prej 

saj . Module shtesë janë psh. lexuesi i shiritit të perforuar , lexuesi i shiritit magnetik , moduli për futjen 

me dorë të informatave “interface”për përshtatjen e madhësive dalëse nga NJD makinës metalprerëse 

të caktuar. 

Nëse dëshirohet të arrihen performansa më të mira të makinës, njësisë themelore dirigjuese i  

shtohen modulet e zgjeruara ( psh. moduli për interpolim rrethor dhe parabolik ). 

Karakteristika e parë e rëndësishme e NJD është lloj i dirigjimit . Në vartësi  nga lloji i  

dirigjimit dallohen njësitë dirigjuese për dirigjim pikë për pikë, sipas drejtëzës dhe sipas kontures.  

Karakteristika e dytë është numri i akseve të dirigjuara. Në praktikë hasen  NJD për 

dirigjimin edhe në deri 6 akse. Me këtë mendohet përpunimi i pjesëve dy dimensionale ( 2D ) 

dhe tri dimensionale ( 3D ). 

Karakteristika e tretë e NJD është dedikuar për dirigjim të një numri më të madh të sistemeve, 

atëherë fleksibiliteti i saj është më i lartë. 



 

Fig.3.5 Njësia dirgjuese WinNC SINUMERIK 840 D TURN (MILL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.0   PRINCIPI  I  PUNËS  I  MAKINAVE NC 
 

Me  NC nënkuptohen makinat të cilat punojnë me dhënie numerike të urdhërave gjeometrike dhe 

teknologjike . 

Njësia  themelore e gjatësisë (BLU- Basic Length Unit ) 

Çdo njësi BLU korrespondon me zgjidhjen e pozicionit të boshtit të lëvizjes. Për shembull,  

1 BLU = 0,0001 "do të thotë se aksi do të lëvizë 0,0001" për çdo një impuls elektrik të 

marrë nga motori. BLU është referuar edhe si Bit- (shifra binare). 

Pulse = BLU = BitNjësia Length themelor (BLU) 

Çdo njësi BLU korrespondon me zgjidhjen e pozicionit të boshtit të lëvizjes. Për shembull, 

1 BLU = 0,0001 "do të thotë se aksi do të lëvizë 0,0001" për çdo një impuls elektrik 

marrë nga motori. BLU  referohet edhe si Bit- Binary digit  (shifra binare). 

Shembull:   

Tavolina punuese e makinës shpuese duet të zhvendoset prej pikes (1,1) në pikën (6,3). 

Secili asks do të zhvendoset me shpejtësi prej 0.5"/sec, the BLU me 0.0001", të llogaritet  koha 

udhtëtimit ? 

Koha e udhëtimit në akin-X është (6-1)/0 .5 = 10 sec, në aksin- Y është (3-1)/0 .5= 4 sec . 

Koha e udhëtimit = 10 sec 

 

Principi i punës së sistemeve me DN është treguar në fig.  4.1,  në fig. 4.1.1 është dhënë bllok skema e 

dirigjimit numerik ,në fig. 4.1.2 a dhe b janë dhënë dy tipet e dirigjimit me qark të hapur dhe të 

mbyllur,  ndërsa në fig. 4.2 është treguar renditja e punëve të lidhura me përgatitjen teknologjike për 

përpunim në NC-makinat gjegj., është treguar radhitja e  përpunimit të jashtëm të informatave, 

përpunimi i vizatimit të punëtorisë, përshtatja e vizatimit , teknologjike , përpunimi i programit, bartja 

e informatav e në bartësin e informatave dhe vendosja e bartësit të informatave në sistemin numerik 

të dirigjimit i cili është pjesës përbërës e e makinës. 

 



 

Fig. 4.1 Principi i punës së NC makinave 

 



 

 

Fig. 4.1.1  Bllok skema e dirigjimit numerik:  a) Qarku rregullues i mbyllur b)Qarku rregullues i hapur 
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Përpunimi i brendshëm i informatave përfshinë  leximin e informatave nga bartësi i tyre nëpërmjet  

aparatit për lexim duke i transformuar në sinjale elektrike. Sinjalet elektrike , të cilat paraqesin 

vlerën e kërkuar   të pozicionit të rrëshqitësit të caktuar dërgohen në krahasuesin e qarkut të 

mbyllur rregullues figura  4.1. a, b. Vlera reale e pozicionit të rrëshqitësit regjistrohet përmes 

sistemit matës të rrugës.  

Ndryshimi në mes të vlerës reale dhe të kërkuar paraqet sinjalin dirigjues për servomotoret ngasës 

me anë të cilëve bëhet largimi i rrëshqitësit në drejtim të caktuar derisa ky dallim mos të bëhet i 

barabartë me zero. Përveç  qarkut të mbyllur rregullues në përdorim është edhe qarku i hapur 

rregullues ( pa pjesëmarrjen e lidhjes kthyese ), ku informatat prej memories  nëpërmjet pajisjes 

dirigjuese barten si vlerë e kërkuar në formë të impulsit në motorin me hap fig. 4.1. b. 

 

 



 

Fig. 4.1.2 Dy tipet e dirigjimit numerik a) me qark të hapur dhe b) me qark të mbyllur 

 

Tek makinat NC dallohen këto lloje të sistemeve dirigjuese: 

1.  Dirigjimi pikë për  pikë 

2. Dirigjimi linear (sipas vijës së drejtë) 

3. Dirigjimi sipas kontures ose dirigjimi kontural 
 

 

4.1.  DIRIGJIMI  PIKË  PËR  PIKË 

 

Sistemi i dirigjimit (udhëheqjes, kontrollit) pikë për pikë shpeshëherë emrohet edhe si sistem i 

pozicionimit, i cili sipas fig. 4.2 a,b dhe c mund të jetë: 

1. Trajektore (rrugë) aksiale 

2. Trajektore nën kënd 45°  



3. Trajektore lineare 

 

Fig. 4.2 

 

Te dirigjimi pikë për pikë instrumenti metalprerës dhe pjesa e punës bihen në pozicione të caktuara 

ndërsa përpunimi realizohet vetëm pas arritjes se pozicionit të dëshiruar . Varësia funksionale në  

mes akseve nuk ekziston.  

Lëvizja në mes të pozicioneve realizohet me lëvizje të shpejtë pa kontakt në mes instrumentit  dhe  

pjesës së punës. Pas realizimitt të përpunimit merret hapi tjetër programues. 

Gjatë lëvizjes sipas  rrugës lineare, njësia dirigjuese e ka aftësinë të sinkronizoj zhvendosjet në 

drejtimet  X dhe Y që të gjeneroj trajektoren lineare.   

Sistemi i dirgjimit pikë për pikë më së shumti aplikohet te: përpunimi në makinë shpuese fig.4.2.2 ,  

makinat shpuese koordinative , makinat  për saldim pikëzor, shtancimi, deprërtimi etj.  



 

Fig.4.2.2 

 

 

Fig.  4. 3.  Dirigjimi  pikë  për  pikë  gjatë  shpimit 

 

Në fig .4.4  është paraqitur skema parimore e dirigjimit pikë për pikë.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Fig. 4.4.  Dirigjimi  pikë  për  pikë ( paraqitja  skematike) 
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4.2    DIRIGJIMI  LINEAR  (SIPAS  VIJËS  SË DREJTË ) 

 

Ky sistem ofron përpunimin sipas dy akseve ( por jo njëkohesisht) gjë që edhe aftësia e tyre është e 

kufizuar  në realizimin e punimit ose sipas aksit X ose Y. 

Levizja e rreshqitësit realizohet çdo herë paralel me aksin që ka të definuar pikën fillestare dhe  

përfundimtare. Instrumenti gjatë levizjes është në kontakt me pjesësn e punës ( bënë përpunimin ). 

 

Fig. 4.5.  Dirigjimi linear gjatë operacionit frezimit  

 

4.3.  DIRIGJIMI  KONTURAL 

Ky lloj didrigjimi siguron përpunimin në dy ose më shumë akse njëkohësisht. Sistemi i dirgjimi kontural 

është më kompleks, pasi çdo aks i lëvizjes kërkon pozicion dhe shpejtësi të veçantë. 

Makina frezuese me dirigjim kontural mund të realizoj kontura të përbëra nga vija të drejta dhe 

harqe/elemente rrethore fig. 4.6.   

Varësisht nga numri i akseve të cilët mund të punojnë njëkohësisht, dirigjimi kontural mund të 

klasisfikohet si 2D control  2 ½ D control dhe 3D control.  

Në figuren 4.7 është dhënë bllok diagrami i dirigjimit kontural. 



  

 

 

Fig. 4.6.  Dirigjim  kontural 

 

Për përcaktimin e lakores në rrafsh ose hapsirë është e nevojshme të jepet një numër i madh 

informatash mbi rrugën e instrumentit, të cilat përpunohen me ndihmën e kalkuluesit të  posaçëm të 

instaluar- interpolatorit. 



 

Fig.  4.7.  Bllok  skema  e dirigjimit  kontural. 
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4.3.1 Dirigjimi 2D 

Makinat me dirigjim 2D mund të kenë përpunim të njëkohëshëm  në vetëm dy  akse. Ato mund të 

punojnë vetëm kontura me thellësi konstante, e cila shtrihet vetëm në një rrafsh (X,Y) fig. 4.8. 

 

Fig.4.8.  Dirigjimi 2D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 4.3.2. Dirigjimi  2 ½ D  
  

Makinat me dirigjim 2 ½ D mund të kenë përpunim të njëkohëshëm në dy akse X-Y, X - Z,      

Y - Z dhe për këtë arësye ato mund të përpunojnë kontura ( me thellësi jo konstante)  në çdo 
njërin  prej tri rrafsheve.  
 

 
Fig.4.8.2 Dirigjimi  2 ½ D  

 
 
 
  
4 .3 .3  Di r ig jimi  3D 
 
Makinat  me di r ig jim 3D mund të kenë përpunim të  n jëkohëshëm në  tr i  akse . 
Ky  di r ig jim mund të real izo j  kontura   me thel l ësi  të  ndryshueshme (r r i t je  ose  
zvogl im)  ,  s i ç  është e  nevo jshme tek f rezimi  spi ra l .  



 
 

Fig. 4.8.3 Dirigjimi 3D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.0   PËRGADITJA TEKNOLOGJIKE PËR PROGRAMIM TË MMP  ME  DN 
 

Roli i teknologut dhe vëllimit të punës të NC-teknologjitë rritet dukshëm.       Problemet kyçe për 

punimin e copës punuese nuk zgjidhen  gjatë kohës së  përpunimit, mirëpo gjatë punimit të 

programit, d.m.th.,  shumë më herët para fillimit të përpunimit. Në këtë mënyrë rritet përgjegjësia 

e teknologut për të arritur një saktësi dhe optimum për realizimin e procesit teknologjik të 

projektuar. 

Duke pasur parasysh çmimin e lartë të NC-makinave dhe përgatitjet  relativisht të vështira për 

programim, kujdes të veçantë duhet kushtuar pjesëve që do të përpunohen në  këto makina, mandej 

përcaktimit të  renditjes së operacioneve dhe kalimeve, zgjedhjes së regjimeve të prerjes, zgjedhjes 

së instrumentit prerës etj. 

 

Rrjedhja dhe përmbajtja e përgatitjes teknologjike për përpunimin e pjesëve në NC-makinat është 

dhënë   në figurën 5.1. 

Dokuemntacioni teknologjik  për makinat NC (Numerical Control)  është specifik pasi bazohet në 

dirigjimin me anë të programit të bazuar në kombinimin e numrave dhe shkronjave. 

Ky dokumentacion duhet të përfshij; 

1) Vizatimin e programimit – vizatimin e punëtorisë  të përshtatur , për shkak të programimit më 

të lehtë, 

- Trajektoret e instrumenteve, 

- Pika zero, sistemet koordinatave 



- Kuotimin sipas mënyrës së programimit 

2) planin e shtrëngimit – pozitën e copës punuese në sistemin koordinativ të makinës dhe 

shënimet mbi para rregullimin e makinës, 

3) listën programuese – informatat e koduara 

- informatat gjeometrike dhe teknologjike 

       4)  bartësin e programit ( informatat) -  për futjen e informatave punuese  në NC – makinë .  

 

Rrjedhja dhe përmbajtja e përgatitjes teknologjike për përpunimin e pjesëve në NC-makinat është 

dhënë sipas [2],  në fig. 5.1. 

 



 



 

 

 

 

Fig. 5.1. Ecuria dhe përmbajtja e përgatitjes teknologjike për përpunimin me makinat 



MMP  me DN. 

 

 

Përmbajtja dhe metodika e realizimit te etapave te caktuara te përgatitjeve teknologjike për 

programimin e NC-makinave ka shume çka te përbashkëta në përpilimin e procesit teknologjik te 

përpunimit në makinat konvencionale. Për këtë me tej përmenden vetëm punët me specifikat e NC-

makinave. 

 

5.1   ZGJEDHJA E PJESËSVE TE PUNËS PËR PËRPUNIM NË NC-MMP 

 

Shfrytëzimi efektiv i NC-makinave është përcaktuar kryesisht me zgjedhjen e pjesëve te parapara 

me përpunim, gjegjësisht me vetitë konstruktive dhe teknologjike. 

Për rritjen e produktivitetit te punës gjate përpunimit në NC-makinat , pjesët zgjedhën në bazë të  

karakteristikave konstruktive-teknologjike,te materialit dhe formës se pjesës, dimensioneve, 

gabariteve, 

komplikueshmerise se konfiguracionit, sipërfaqeve te vijepërkulta, numrit te pjesëve në seri, 

përkuljeve,     mënyrës se shtrëngimit te pjesës, mundësisë se përpunimit te pajisjeve grupore, 

saktësisë  

se kërkuar, dimensioneve dhe kualitetit te përpunimit , vështirësive rreth përpilimit te programit etj. 

Efekti me i madh ekonomik i përdorimit te NC-makinave në prodhimin në seri te mesme dhe vogla 

fitohet gjatë përpunimit të pjesëve të cilat kanë sipërfaqe të ndërlikuar të brendshme dhe të jashtme, 

numrit të madh të vrimave të ndryshme, rritjes se kërkesave për saktësinë e përpunimit dhe distancave 

mes veti  etj. 

Psh. për shfrytëzimin efektiv të qendrave të përpunimit, pjesët e zgjedhura prizmatike duhet të 

përgjigjen konstruktivisht si dhe plotësisht kushteve të caktuara teknologjike dhe atë: 

4. Është e domosdoshme qe sipërfaqet e përpunuara të pjesës se punës të jene të 
koncentruara  ne katër anë dhe gjatë asaj të jetë i siguruar zhvillimi i operacionit 
teknologjik. 

Ne dy anët tjer duhet të gjendet numri minimal i sipërfaqeve të caktuara ( shfrytëzohen si 

baza teknologjike ) ose nuk përpunohen fare . 



5. Skema e shtrëngimit të pjesës se punës duhet të jetë e tille qe të mos lajmërohen ne 

procesin e përpunimit gabimet dhe qe mos të lajmërohen momentet e përkuljes gjatë 

shtrëngimit. 

6. Pjesët e punës duhet të kenë fortësi  të mjaftueshme ne mënyrë qe ne procesin e 

përpunimit të mos lajmërohen deformimet elastike. 

 

 

 

 

5.2  ANALIZA E PJESËSVE TË PUNES NGA ASPEKTI TEKNOLOGJIK 

 

Vetitë  tëknologjike të pjesëve të punës të cilat përpunohen ne NC-makinat vlerësohen 

ne baze të vet përpunimit qe duhet kryer, saktësisë se kërkuar, prodhueshmërisë se lartë, 

çmimit të ulet si dhe duke marr parasysh përshtatjen për programim. 

 

5.3  PËRSHTATJA TEKNOLOGJIKE E VIZATIMIT TË PUNTORISE 

 

Vizatimi i punëtorisë është i nevojshëm t’i përshtatet NC-makinave. Para se gjithash është e 

domosdoshme të behet kuotimi i drejtë dhe caktimi i projeksioneve të cilat i përgjigjen pozitës se 

pjesës se punës ne tavolinën e punës se makinës gjatë procesit të përpunimit. Ne vizatim duhet të 

behet kuotimi ne vartësi  nga sistemi matës i makinës, gjegjësisht ne sistemin matës relativ ( 

inkremental ) apo absolut. Nëse vizatimi i cili vjen nga byroja ( zyra ) konstruktive i përmbushë këto 

kërkesa atëherë teknologut i është lehtësuar programimi. 

Pasi qe se ne procesin e konstruktimit kryesisht nuk dihet se ne cilën makine do të përpunohet  

pjesa e punës-është normale qe të behet kuotimi ne koordinata absolute sepse në bazë të vizatimit 

të tille është me lehtë të përpilohet programi edhe për makinat të cilat janë të pajisura me sistemin 

matës relativ. 

 

 



 

 

5.3.1  SISTEMI KOORDINATIV I MAKINES DHE I PJESËSS SE PUNES 

 

Për sistemin koordinativ të pjesës se punës përvetësohet sistemi koordinativ kënddrejtë i orientuar 

djathtas ( fig.5.2 ). 

 

              

 



 

Fig. 5.2 Sistemi kordinativ kenddrejtë i orientuar djathats 

 

Për sistemin koordinativ të makinës aksi Z-të i përgjigjet lëvizjes kryesore , aksi X- shtrihet ne 

rrafshin e pozicionit të pjesës se punës ose instrumentit, kurse aksi Y-është i definuar me siste- 

min koordinativ të përvetësuar. 

Gjatë përpunimit varësisht nga lloji i makinës lëvizjen e bënë instrumenti ose pjesa punuese. 

 Nëse  lëviz instrumenti,  atëherë  kahja pozitive përputhet  me kahjen e akseve gjegjëse (+X, +Y, 

+Z). 

Nëse levizjen e bënë pjesa punuese kahja pozitive është e kundërt me me kahjen e akseve dhe 

shënohen  me (+X’, +Y’, +Z’). 

Programi gjithmonë supozon se instrumenti lëviz kah pjesa punuese fig. 5.3. 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



  

Fig.5.3  Sistemet koordinative të disa CNC- makinave 

 

 

 

a)  



 

 

b)  
 

Fig. 5.12. Plani i shtrengimit të copave punuese: a) frezimi, b) tornimi 

 

5.4.1. HARTIMI  I  PLANIT  TË  INSTRUMENTEVE 
 

Instrumenti dhe pjesa e punës gjatë përpunimit janë ne kontakt, gjatë të cilit lëvizjet e instrumentit 

dhe të organeve të punës se makinës definojnë formën gjeometrike dhe dimensionet e pjesës se  

punës. Makinat me DN e kane sistemin koordinativ gjegjes ne lidhje me të cilin janë të definuara 

pozitat e organeve të punës se makinës. Pasi qe ne lidhje me fillimin e sistemit koordinativ të makinës 

definohet pozita e pjesës se punës dhe organeve të punës se makinës, prandaj definimi i plotë 



dimensional i instrumenteve paraqitet si parakushte për fitimin e formës dhe dimensioneve të 

kërkuara të pjesës se punës me vizatim. Definimi i instrumenteve sipas dimensioneve paraqet caktimin  

preciz të pozitave të majave tehut prerës ne krahasim me pikat referuese të mbajtësit të instrumentit. 

Te makinat me DN është e domosdoshme qe paraprakisht të behet rregullimi i instrumentit. Ne NC- 

makinat njëkohësisht bartet gjysmë fabrikati, bartësi i informatave ( shiriti i përforuar ) dhe instrumenti 

i përgatitur me herët për përpunim komplet të parapare me programin e përpunimit. Të gjitha të 

dhënat për   instrumentet të cilat përdoren gjatë përpunimit barten ne formular të posaçme i cili quhet 

plani – i instrumenteve. Ne planin e instrumentit barten  edhe të gjitha të dhënat për makinën gjegjëse 

dhe pjesën e punës. Ne baze të planit të MMP behet përgatitja e instrumentit, d.m.th., behet rregullimi 

jashtë makinës ne pajisjen speciale për rregullimin e IMP ( off  line ). Plani i instrumenteve, me të gjitha 

të dhënat e nevojshme i jepet shërbimit i cili bënë  përgatitjen e instrumenteve për përpunimin e 

caktuar. Kjo përgatitje e instrumenteve përfshinë, para se gjithash, rregullimin e tyre paraprak. Me 

rregullim paraprak të instrumenteve nënkuptohet rregullimi jashtë makinës ne të cilën bëhet 

përpunimi i sipërfaqes se caktuar, vrimës se caktuar dhe thellësisë se asaj vrime.  

Prej pjesës punuese konkrete varet se a do të jene të gjitha instrumentet ne një mbajtës apo ne 

mbajtës të posaçëm . Rregullimi aksial i instrumentit gjithashtu është i nevojshëm tek mbajtësit e 

puntove spirale, të filetave dhe tek mbajtësit e thikave ( fig. 5.13 ),  i cili behet ne aparatin e posaçëm 

jashtë makinës ose me metodën e kontaktit direkt ne makinë. 

 

5.4.1.1 Matja  e instrumenteve 

 

Ekzistojnë dy metoda themelore për matje e instrumenteve: 

a) Metoda e kontaktit ( Strach method)  
b) Metoda e matjes me ndihmën e pajisjes optike. 

 

Madhësitë themelore të instrumentit tek tornimi XPF, gjegj., distanca radiale e majës se tehut deri të 

pika referente F(N) sipas aksit X dhe ZPF, gjegj., distanca aksiale e majës se tehut të instrumentit prerës 

deri te pika F(N)  sipas aksit Z. 

 

Tek frezimi me rendësi është vetëm korrektimi sipas lartësisë, gjegj., madhësia ZPF. 



 

 

     



     

   

a) Metoda e kontaktit ( Strach Method) 
 

           

b) Matja me pajisje optike 
 

c) Fig. 5.13  Rregullimi aksial dhe radial i instrumenteve. 

 



5.4.2. LLOGARITJA  E  REGJIMIT  TË  PËRPUNIMIT 
 

Ne praktike përdoren tri mënyra të zgjedhjes se regjimit të prerjes: 

-analitike, 

-tabelare, 

-grafike. 

Metoda analitike paraqet bazën e metodës tabelore dhe grafike. 

Zgjidhja e regjimit të prerjes duhet të filloj me përvetësimin e thellësisë se caktuar të prerjes, sepse 

thellësia e prerjes ne krahasim me parametrat e tjerë të regjimit të prerjes me pake ndikon ne 

qëndrueshmërinë e instrumentit. Zakonisht përvetësohet thellësia e prerjes e cila mundëson heqjen e 

shtesave të përpunimit me numër të vogël të kalesave. Numri i kalesave varet prej kualitetit të kërkuar, 

saktësisë se përpunimit dhe ngurtësisë se sistemit makine –instrument-pjese e punës-pajisje 

ndihmëse. 

Hapi i ardhshëm është caktimi i vlerës se hapit. Gjatë kësaj si hap adekuat merret vlera maksimale e 

lejuar nga kufijtë teknologjike të lejuar. Pastaj caktohet vlera me e madhe e shpejtësisë se lëvizjes 

ndihmese ( prodhimi i hapit dhe numrit të rrotullimeve ). 

Si kriter kualitativ për regjimin optimal të prerjes ne NC-makinat munde të merret qëndrueshmëria e 

instrumentit. Atëherë llogaritjen e qëndrueshmërisë optimale të instrumentit duhet ta bëjmë para 

caktimit të hapit dhe shpejtësisë se prerjes. Duke pasur ketë parasysh, llogaritja e regjimit të prerjes 

për NC-makinat duhet të behet sipas kësaj renditje: 

1. të caktohet renditja e përpunimeve, 
2. të llogaritet qëndrueshmëria optimale e instrumentit, 
3. të llogaritet vlera e lejuar e hapit duke marre parasysh të gjitha kufizimet, 
4. të caktohet numri i rrotullimeve ( shpejtësia e prerjes ). 
 

Hulumtimi i të dhënave statistike mbi shkakun e gabimit ne program tregon se rreth 50% të 

gabimeve bëhen  për shkak të caktimit jo të saktë të regjimit të prerjes. Pas përpunimit dhe 

kontrollimit të pjesës provuese  të punës sipas rregullës ne program barten vlerat e ndryshuara të 

regjimit të prerjes. 

Makinat e pajisura me sistemin adaptiv të rregullimit automatik të hapit ne funksion të ngarkesës 

se instrumentit thjeshtësohet llogaritja e regjimit të përpunimit. Si rezultat i aplikimit të regjimit 



automatik të hapi, kemit  rritjen e qëndrueshmërisë se instrumentit e ne lidhje me këtë edhe 

saktësinë e përpunimit. 

 

5.4.3. PROJEKTIMI  I  RRUGES  (TRAJEKTORES) SE  INSTRUMENTIT 
 

Teknologu-programuesi programon trajektoren e majës se instrumentit gjegjësisht pikën e qendrës së 

rrezes së  instrumentit. Nëse supozohet se rrezja e instrumentit gjatë përpunimit të kontures se pjesës 

se punës mbetet konstante, atëherë trajektorja e qendrës se rrezes të majës se instrumentit gjatë 

përpunimit kontural përfaqëson konturen ekuidistante të pjesës se punës ( vendi gjeometrik i pikave të 

larguara ne mënyrë të barabarte nga kontura e pjesës se punës ). 

Nëse të përpunimi kontural me thika konturuese programohet trajektorja e majës se instrumentit, 

vjen të gabimi ne përpunim për shkak të konsumit të majes se instrumentit, prandaj duhet qe të 

programohet trajektorja e qendres se rrezes se instrumentit si kontur ekuidistante e pjeses se punes. 

Koordinatat ekuidistante të pikës x dhe T caktohen nga keto formula: 

 

Ku janë:  

 Xi,Yi-  koordinatat e pikës se i-të ne konturen e pjesës se punës 

  R- rrezja e instrumentit 

α- këndi i pjerrtësisë ne konture ne pikën e i-të. 

Ne programin e përpunimit të pjesës se punës përshkruhet ekuidistanca e cila është e përbëre prej 

elementeve gjeometrike. Elementet gjeometrike i përbejnë: pika, rrethi, drejtëza, cilindri, konet e 

rregullta etj. Me kombinimin e elementeve gjeometrike fitohen konturat e ndryshme të pjeses se 

punes. 

Elementet gjeometrike munde të jenë  prej drejtëzave, pjesët e rrethit dhe lakoret e rendit të dytë dhe 

me të larta.  

Ne fig. 5.15a jepet si shembull pamja e pjesës se punës se përbëre nga drejtëza dhe pjesët e rrethit , ne         

fig.5. 15b  janë dhëne trajektoret e instrumentit gjatë përpunimit të kësaj pjese. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

shembull : 

Një makinë frezuese CNC duhet të hap një kanal që ndodhet në mes pikave (0,0) dhe (4,3) 

në planin-XY, ku dimensionet janë në inç. Nëse shpejtësia përgjatë kanalit është 0,1 in/sec, gjeni kohën 

prerjes dhe shpejtësitë aksiale. 

Distanca e kaluar përgjatë kanalit = (16 + 9)^1/2 = 5" 

Koha e prerjes = 5 / 0,1 = 50 sec 

Vx = xV / (x^2+ Y^2)^1/2= 4 (0.1) / 5 = 0,08 in/sec 

Vy = y V/ (x^2 + y^2)^1/2 = 3 (0.1) / 5 = 0,06 në / sec 

Nëse shpejtësia aksit-Y zvoglohet për 10%, cili do të ishte e pozicioni i ri? 

Shpejtësia e re në Y është 0,9 x 0,06 = 0 0054 in/sec. 

Për  50 sec, Y do të kalojë një distancë [50 (0054)] = 2,7 in. 

 



 

 

 



 

 

 

Fig.5.14. Caktimi i koordinatave të pikës se ekuidistances. 

   

Elementet e ndara gjeometrike ne mes veti bashkohen me ndërprerje me tangjentin, kurse pikat e  

jashtme quhen pikat e nyjës. Ne mënyrë qe ne programin e përpunimit të pjesës se punës të barten 

madhësitë e lëvizjes se organeve të punës se makinës, elementet e trajektores se instrumentit të 

punës duhet të jenë të caktuara ne mënyrë të njëvlershme. Me ketë qellim ne sistemin koordinativ të 

zgjedhur caktohen koordinatat e pikave nyjore të kontures dhe të ekuidistances. 

Gjatë projektimit të trajektores se instrumentit është e domosdoshme të merren parasysh specifikat 

gjatë afrimit dhe largimit të instrumenteve nga pjesa e punës. Zakonisht afrimi i instrumentit drejt 

pjesës qe përpunohet, behet me hap të shpejtë. Rasti nyejt ndodh edhe gjatë daljes së instrumentit 

nga kontakti me materialin e pjesës.  Ne distancën 2-10 mm lëvizja e instrumentit behet me hapin e 

punës i cili siguron hyrje të lehtë të instrumentit ne pjesën e punës.  Atëherë hapi i punës 

zëvendësohet me largim të shpejtë kur instrumenti largohet nga pjesa e punës më shumë se 2 mm. 

shume se 2mm. 



 

 

a) Pamja e pjesës se punës.                                                                b) Rruga e instrumentit. 

 

Fig. 5.15. Konturat e pjesës se punës me trajektoren e instrumentit. 

 



6.0 SHKRUARJA  E PROGRAMIT  DHE  BARTJA  E TIJ  NE  BARTËSIN 
PROGRAMOR- PROGRAMI  I  MMP  ME  DN 

 

Makinat metalprerëse me dirigjim numerik nuk paraqesin vetëm forme të re të automatizimit të 

pajisjeve qe e rrisin produktivitetin e punesës, por ne mënyrë kualitative ( cilësore ) e grisin industrinë 

metalopërpunuese ne një nivel me të lartë, duke i falënderuar metodave të reja të dirigjimit të 

proceseve teknologjike dhe mundësisë se automatizimit të prodhimtarisë komplekse. 

Programimi i MMP me DN është aktivitet me të cilin definohen të gjithë urdhrat ( komandat ) e  

nevojshme për zhvillimin normal të procesit të përpunimit. Kjo paraqet vetëm njërën prej segmenteve 

të lidhur me MMP me DN,por është mjaft i rëndësishëm sepse nga programimi varen karakteristikat 

dalëse të pjesës se punës, siç janë: cilësia e përpunimit, saktësia, prodhueshmëria etj. 

Dallohen tri lloje të programimit: 

-programimi me dorë, 

-programimi gjysmë  makinerik ( gjysmë  automatik ) dhe  

-programimi makinerik ( automatik ) ose kompjuterik. 

 

6.1 PROGRAMI ME  DORE 
 

Programimi me dorë përdoret shumë shpesh me qe investimet për blerjen e pajisjes për 

programim me dorë ( llogaritësi i xhepit, makina elektrike e shkrimit me shpuesin dhe lexuesin e 

shiritit ) janë të vogla dhe arsimimi i kuadrit për pune ne këto pajisje është shume i thjeshtë. Si 

arsye themelore për përdorimin e programit është edhe fakti se për numër me të madh të pjesëve 

makinerike duke marre parasysh formën konstruktive të thjeshtë të tyre munde të punohet 

programi pa vështirësi të mëdha ( fig. 6. 1 ). 

Nga figura shihet qe programimi me dore  i MMP me DN duhet të përmbajë këto aktivitete: 

-definimin e planit të punës, planit të shtrëngimit dhe planit të instrumenteve, 

-bartjen e informatave gjeometrike nga vizatimi i punëtorisë , 

Rregullimi i informatave ne listën programuese teknologjike ne blloqe sipas rrjedhjes se 

përpunimit, 



-kodimi i informatave, 

-përcjellja e informatave nga lista programuese ne shiritin e shpuar ( përforuar ). 

Programuesi duhet të njoh: 

-karakteristikat e sistemit instrument metal-prerës-njësi dirigjuese, 

-madhësitë hyrëse, 

-mënyra e shkrimit të blloqeve (gjatësitë fizike ose variabile), 

-mënyra e kodimit të disa funksioneve makinerike, 

-mënyra e kodimit të hapit dhe numrit të rrotullimeve, 

-llojet e programimit ( absolut dhe\ose relativ ), 

-llojet e interpolimit ( linear,rrethor dhe parabolik ), 

-madhësitë e koordinatave maksimale të lejuara ne drejtim të secilit aks, 

-karakteristikat e njësive dirigjuese të cilat kane ndikim ne programim. 

Programimi me dore përdoret ne qoftë se kemi të instaluara numër të vogël të NC-makinave. 



 

Fig. 6.1.  Programimi me dore të përpunimi ne NC-makinat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 PROGRAMIMI  KOMPJUTERIK  ( MAKINERIK ) 
 

Programimi i NC-makinave është shpesh fyt i ngushtë në përdorimin efikas të tyre. Ashtu sot gjithnjë 

më shpesh lajmërohet nevoja për automatizimin e programit të NC-makinave duke përdorur 

llogaritësit e përpunimit të programit makinerik. 

Me automatizimin e programit është e mundur të arrihet niveli me i lartë kuantitativ i  përpunimit të 

programit të NC-makinave, posaçërisht  atëherë kur kemi të bëjmë me numër të madh të programeve 

ose pjesëve të punës me gjeometri të ndërlikuar. Në vartësi të shkallës së automatizimit projektimit të 

procesit teknologjik të NC-makinave dallohet programimi gjysmë makinerik dhe programimin 

makinrrik. 

Programimi gjysmëmakinerik realizohet nëpërmjet mini-llogaritësit fig. 6.2. 

Programimi në ketë mënyrë është thjeshtuar,sepse software i mini-llogaritësve e liron programuesin-

teknologun nga operacionet rutinore gjatë përpilimit të programit. 

Zvogëlimi i mëtejmë i harxhimeve të programit posaçërisht për konfiguracione të ndërlikuara të 

pjesëve të punës arrihet me automatizimin e plotë të programimit duke përdorur kompjutera të 

fuqishëm. 

 



 

 

Fig.6.2.  Programimi  gjysmëmakinerik. 
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Fig. 6.3.  Programimi makinerik 

 

 

 

NC-MAKINA 

VIZATIMI I 

PUNTORIS 

LISTA PER 

ORGANIZATOR 

URDHESA E 

PUNES 

LISTA E 

PUNES 

LISTA 

TEKNOLOGJ. 

PROGRAMI 

BURIMOR 

SHPUSI, LEXUSI I 

KARTELAVE 

LLOGARITESI 

KOMPJUTERIK 

SHIRITI I 

SHPUAR 

NJESIA 

DIRIGJUSE 

GJUHA E 

SIMBOLEVE 

DATOTEKA E 

INSTRUMEN. 

MAERIALEVE 

MAKINAVE 

TE DHENAVE 

NDIMSE 

PROCESORI 

 

 

 

POST- 

PROCESORI 
SIMULUSI I 

TRAJEKTORES SE 

INSTRUM. 

URDHERI PER 

PUNTOR 



Në fig. 6.3 është treguar principi  i  programimit  makinerik. 

Programimi i përpiluar me gjuhë të orientuara sipas problemit ( psh.,me EXAPT ) quhet program  

burimor i cili përcillet ne kartelat  e shpuara ( një kartelë e shpuar i përgjigjet një fjalie ). Meqenëse 

leximi i kartelave behet ngadalë, përmbajtja e tyre paraprakisht përcillet ne shiritin magnetik ose  

ne diskun magnetik. Të dhënat gjeometrike të përpunuara si dalje nga kompjuteri ( llogaritës), 

memorohen , vrimohen ne shirit ose shtypen ne forme CLTAPE 1 ( CUTTER LOCATION DATA 1 ) 

të dhënat mbi pozicionin e instrumentit 1. Të gjuhet programuese procesorët e të cilëve kanë 

mundësinë e përpunimit përveç të informatave gjeometrike dhe informatat  teknologjike (psh., EXAPT) 

si dalje definitive nga kompjuteri është dhënë  në  formën CLTAPE 2, ( fig. 6.4 ). 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 6.4.  Skema e programimit makinerik në gjuhën programuese EXAPT. 
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Këto të dhëna janë me rendësi të përgjithshme dhe nuk mund të përdoren për fitimin e shiritit   për 

dirigjimin e NC- makinave. Përshtatja e këtyre të dhënave tipit të caktuar të makinës dhe njësisë 

dirigjuese kryhet me program special - POSTPROCESSOR , i cili është i vendosur ne memorie të 

kompjuterit. 

Gjatë programimit automatik shfrytëzohen datotekat e instrumenteve,makinave,materialeve, mënyrës 

se përpunimit dhe të dhënave ndihmese. Procesori ( programi ngasës ose përpunues ) është programi i 

përgjithshëm i cili gjendet ne memorien e kompjuterit dhe ka për detyre qe të shndërroj instruksionet 

e programit burimor ne gjuhen e makinës. Shpesh quhet Compiler-program për përkthim, qe është 

thirrje e gabuar. Procesi është me shpesh i përpiluar ne principin modular. Përbehet prej moduleve 

vijuese: 

-verifikimi i hyrjes, qe përfshin identifikimin e instruksioneve programuese, saktësinë e tyre, verifikimin 

e saktësisë se informatave gjeometrike e teknologjike, 

-kodimi i materialeve dhe i pjesëve të përpunimit ashtu qe dalja nga ky modul është numri klasifikues i 

pjesës punuese dhe materialit, 

-definimi i veprimeve teknologjike, 

-zgjedhja e llojit të veprimit teknologjik, 

-definimi me i afërt i disa operacioneve teknologjike, 

-kompletimi i veprimeve teknologjike me parametra teknologjike,karakteristike për një veprim të  

caktuar, 

-zgjedhja e instrumentit,  

-zgjedhja e tipit të instrumentit, 

-zgjedhja e prerjes tërthore të tipit të instrumentit, 

-zgjedhja e materialit të pjesës se instrumentit, 

-zgjedhja e makinës, 

-optimalizimi i parametrave të përpunimit duke marre parasysh kriterin e shpenzimeve minimale të 

përpunimit dhe kufizimet parametrike, 

-definimi i trajektores se instrumentit. 

Përveç të dhënave gjeometrike procesori, në rastin e përgjithshëm, përpunon edhe një informatë 



teknologjike. Në praktike hasen: 

-procesorët e orientuar sipas karakteristikave gjeometrike. 

-procesorët e orientuar sipas karakteristikave gjeometriko-teknologjike. 

Ne grupin e pare munde të llogaritet procesori për APT; FAPT; 2CL; BASIC; EXAPT; etj. e ne të dytën 

procesorët  EXAPT 1; EXAPT 2; EXAPT 3; COMPACT etj. 

Modulet themelore të postprocessorit janë: 

-hyrja, 

-transformimi i sistemit koordinativ dhe përshtatja e lëvizjes ne makine, 

-funksionet ndihmese, 

-dalja dhe 

-kontrolli i rrjedhjes së informatave. 

Hyrjet në postprocessor janë mes-informatat të cilat gjenden në CLTAPE 2, e të cilat fitohen me 

përpunimin e mes-informatave nga CLTAPE 1 dhe me të të dhënave teknologjike. 

Faktorët themelor të cilët ndikojnë në strukturën e postprocessorit janë: 

-karakteristikat e procesorit ( CLTAPE 2 ), 

-karakteristikat e njësisë dirigjuese, 

-karakteristikat e MMP. 

Dalja nga procesori është: 

-shiriti i shpuar, 

-lista e instrumenteve, 

-lista e programeve për operatorin ne makine me udhëzimet. 

Gjatë definimit të posteprocessor-it duhet të merren parasysh keto kushte: 

-lloji i procesorit të shfrytëzuar, 

-lloji, gjegjësisht tipi i llogaritësit i cili shfrytëzohet për programimin makinerik, 

-tipi i njësisë dirigjuese dhe 



-karakteristikat e NC-makinave. 

Duke marrë parasysh kushtet e lartpërmendura  më së miri  që postprocessor-in ta definoj prodhuesi  

i NC-makinave. 

Gjuhët programuese të orientuara sipas problemit kanë këto përparësi në krahasim më gjuhët për  

programim makinerik ( gjuhet e njësive dirigjuese ): 

-definimi i thjeshtë i pjesës së punës, 

-sintaksa e thjeshtë dhe domethënia e gjuhës , 

-gjuha programuese është e pavarur nga tipi i makinës dhe njësia dirigjuese. 

-llogaritjen e pikave të kontures e bën kompjuteri, me çka në masë të madhe e liron programuesin  

nga operacionet rutinore etj. 

Sistemi i parë komplet për programim automatik (makinerik) është zhvilluar ne institutin e teknologjisë 

ne MASSACHUSETS ( SHBA ) në periudhën 1955-1961. Kjo është gjuhë programuese për programimin 

automatik të instrumenteve prerëse APT. Më vonë nga ana e një numri më të madh të prodhuesve 

instrumenteve, kompjuterëve dhe makinave NCve janë zhvilluar një numër i madh i gjuhëve, prej të 

cilave më së shpeshti përdoren: AUTOPIT, AUTOPROGRAMER, EXAPT,  BASIC-EXAPT,  CAMPACT II,  

EASYPROG,   ELAN,  NEL,  N 100,  MINIAPT,  PROGRAMAPT,  TELEAPT,  GTL  etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.0  BAZAT E PROGRAMIMIT ME DORË TË MAKINAVE NC 

 

   7.1  HYRJE NË PROGRAMIM 

Te makinat metalprerëse (MMP) me dirigjim numerik (DN) jepen udhëzimet për përpunimin e një 

pjese të punës në formën e koduar për dirigjim. Kjo njihet  si “programi i pjesës” . 

Informatat e në vijim  janë të nevojshme për përpilimin komplet të programimit të pjesëve: 

- shtrëngimi i pjesës së punës, 

- procesi i programimit, 

- instrumenti dhe të dhënat teknologjike, 

- gjeometria e pjesës së punës. 

Për thjeshtësim të programit të pjesëve supozohet se lëvizjet gjithmonë kryhen nga instrumenti. Që 

të caktohet rruga e instrumentit, makina pajisjet me një sistem koordinativ ideal pika zero e së  cilës 

mund  të  zgjidhet në mënyrë  të çfarëdoshme (dmth. mund të merret sipas dëshirës). 

Lëvizjet sipas akseve janë të caktuara sipas propozimeve të standardit  ISO dhe të kahjeve  sipas 

standardit DIN, ISO/1841 dhe DIN 66017.  

Pozicionet e rrugës së instrumentit programohen si pika të sistemit koordinativ. Gjatë kësaj duhet që 

secila lëvizje sipas instrumentit së bashku me të dhënat teknologjike të përshkruhet si udhëzim i veçantë. 

Me këtë lind një “part program”- programi i pjesës, i cili përbëhet prej numrit të blloqeve të veçanta, 

“fjalive”. Pra, secili bllok i programit përbëhet prej udhëzimeve të pjesëshme të cilat janë të quajtura 

“fjali”. 

Programi i pjesës duhet tani të vendost në memorien programore të dirigjimit. Përpilimi i programit 

rrjedhë nga kjo memorie. 

Dirigjimi ka dy memorie të ndryshme:  



- një memorie për konstanta makinerike dhe të dhënave të instrumentit , 

- një memorie për programe të pjesëve dhe të nën programeve. 

 

 

 

Fig. 7.1. Principi themelor i programimit të proceseve përpunuese  në CNC-makinat 

Secili program kërkon vëllim të caktuar të vendit të memorimit. Me ndihmën e vëllimit komplet, 

caktohet se sa vende janë të nevojshme për memorimin e programit të pjesëve. Hapësira që ka mbetur 

mund të përdoret për memorien e nën programeve. 

Për futjen e një programi në disponim kemi tri mundësi: 

- futja me dorë e të dhënave përmes tastierës, 



- futja e të dhënave përmes shiritit të përforuar, 

- futja e të dhënave përmes shiritit, përmes kasetës së magnetofonit ose floppy disc-ut, 

vendi i kyçjes në RS-232-C/V24/. 

 

Udhëzimet për programin mund të barten edhe prej secilit memorim të zgjedhur gjegjës në atë bartës 

tëtëdhënave. 

 

 

2.2.  SISTEMET E KODIMIT TË INFORMATAVE 

Me kod nënkuptohet një bashkësi e rregullave në bazëtëtë cilave të dhënat e paraqitura në një 

mënyrë transformohen në mënyrën tjetër. Shembull tipik është marrëdhënia në mes bashkësisë së 

vrimave në shiritin e shpuar në formën e koduar. Emërimit të kodit i cili aplikohet në dirigjimin 

programor, i paraprijnë shumë kërkesa. Është e nevojshme që kodi i përdorur i formuar në bazë të 

rregullave logjike të thjeshta, të cilat sigurojnë mundësinë e shfrytëzimit të deshifrueseve të thjeshtë, që 

të mbrohet nga gabimi, që të jetë i mundësuar shënimi i të gjitha simboleve të cilat janë të domosdoshme 

gjatë programimit, të sigurojnë dendësinë më të madhe të informative në njësinë e gjatësisë së shiritit 

të shpuar etj. 

Është i zhvilluar një numër i madh i kodeve nga të cilat po përmendim: No2-FERRANTI, ENT, ZSC-3, 

ISO, EIA, AEG, PC-BC, GOST10859-64, BCK-5, etj. 

Sipas propozimeve të ISO-së (ISO R840-1968) është i standardizuar kodi i shiritit të shpuar. Mirë po 

as deri më sot nuk ka dal nga përdorimi EIA R244-kodi i cili është i zhvilluar si kod standard në Amerikë. 

Po i përmendim karakteristikat themelore të këtyre dy kodeve: 

 

a) ISO kodi: 

- kolonat nga 1-4 së bashku dhe kolonat 5-6 janë të parapara për shënimin e numrave prej 0 deri në 9, 



- kolona prej 1-5 së bashku  me kolonën 7 janë të parapara për shënimin e shkronjave prej 1 deri në 7, 

- kolona 8 shërben për bartjen e vrimës me qëllim të fitimit të numrit qift të vrimave, 

- kolona 1-4 së bashku me kolonën 6 janë të parapara për shënimin e simboleve, 

- shenja DEL (DELETE) paraqet të tetë vrimat e shpuara. 

 

b) EIA kodi: 

EIA kodi është kod standard i sistemit për dirigjim numerik pozicional drejtvizor dhe kontural i cili 

është propozuar nga Bashkësia Industriale Elektronike (SHBA), përmes standardit RS 244. Shfrytëzon 

shiritin e letrës tetë kanalesh me gjerësi prej 1 coll (25,4 mm). Është pranuar edhe nga Bashkësia 

Amerikane për standardizimin (ASA), si kod amerikan standard për DN. 

- kolonat prej 1-4 janë të parapara për bartjen e numrave të koduar binar prej 1-9, 

- kolona 5 shërben për bartjen e vrimës ë qëllim të fitimit të numrit jo tek prej 1-9, 

- kolona prej 1-4 së bashku me kolonën 6 dhe 7 janë të parapara për shënimin e shkronjave 

dhe numrave, 

- në kolonën 6 bartet zeroja e koduar binare, 

- në kolonën 8 bartet shenja për mbarimin e fjalisë. 

 

Shenja IRR  paraqet vrimat e shpuara në kanalet 1 gjer më 7. Kanali për bartjen e shiritit (trakes) për 

të dy kodet gjendet ndërmjet kolonës së katër dhe të pestë. 

Fundi i fjalisë për lexuesin e shiritit të shpuar paraqet urdhrin për daljen e për makinën e shkrimit 

urdhrin për kthimin horizontal të cilindrit përmes hapit për një rend. 

Përmes kolonës kontrolluese me  paritet (Y CHECK) mund të caktohet se së ekziston gabimi i rendit të 

parë, dmth a ka në secilin lloj numër qift apo tek vrimave. Hulumtimi i paritetit është më së shpeshti 

është hulumtimi i vetëm i shiritit të shpuar. Për shënimin e adresave shfrytëzohen shkronjat fillestare të 

fjalëve angleze si p.sh. 



S(SPEED)-numri I rrotullimeve të bushtit kryesor. 

F(FEED)-shpejtësia e lëvizjes ndihmëse. 

T(TOOL)-numri I instrumenteve. 

M(MISCELLANDEUS  FUNCTION)-funksionet ndihmëse etj. 

Edhe njëri kod edhe tjetri janë të themeluar me numrat binarë (1 dhe 0), që në shiritin e shpuar do të 

thotë se ekziston apo nuk ekziston vrima. Elementi për prezantimin e kodit binar quhet BIT (shkurtesë 

për shifrën binare - BINARY  DIGIT). 

Njësia prej 8 bit-ash quhet BYTE (bajt). Në një BYTE mund të prezantohet shkronja, numri ose simboli, 

prandaj në kodin decimal të koduar në mënyrë binare për fjalë ose numra duhet qa bajt sa ka shkronja 

apo numra, psh: 

- fjalës pavarësi i duhen 8 byte, 

- numrit 28 i duhen dy byte dhe  

- shenjës t i duhen një bajt. 

Vërejtje: 1 KBYTE =1024 shenja, që i përgjigjet gjatësisë së shiritit të shpuar 2,6 m. Në tabelat 7.1 dhe 

7.2 janë dhënë kodimet me ndihmën e E/A RS-244 dhe ISO/R 840/DIN 66024/ kodit. 

 

 

  



 

Tab. 7.1. shiriti i shpuar - EIA RS-244 (8B KOD). 



 

Tab. 7.2  shiriti i shpuar(perforuar) – ISO/DIN 66024 



7.3  STRUKTURA E PROGRAMIT 

 

Programi paraqet shënimin e urdhëresave të cilat duhet t’i ekzekutojë makina metalprerëse me 

qëllim që të fitohet pjesa e punës sipas kontures së definuar më parë. Pra programi përmban të gjitha 

pozitat e kërkuara të domosdoshme të elementeve të lëvizshme të makinës me shpejtësitë e lëvizjes që 

i takojnë, numrin e rrotullimeve të bushtit, duke bartur funksionet ndihmëse si psh. me “kyç” ose me 

“ç’kyç’ pajisjen për ftohje etj. 

Duke marrë parasysh se MMP-të sipas destinimit dallohen shumë, edhe programet për përpunim i 

kanë të ndryshme madje edhe të makinat e tipit të njëjtë, por me sistem të DN nga prodhuesit e 

ndryshëm nuk mund të pritet programi i njëjtë. Arsyen duhet ta kërkojmë në faktin se të gjithë 

prodhuesit e sistemit dirigjues nuk i përmbahen propozimeve të përvetësuara. 

Programi përbëhet prej shumë fjalive (blloqeve) të cilat në veçanti përshkruajnë punën e caktuar në 

makinë. Secila informatë në kuadër të fjalisë jepet përmes fjalëve. Fjala përbëhet prej adresës dhe numrit 

i cili i takon me parashenjë (fig. 7.1). Në tab. 7.1. është paraqitur shiriti i shpuar-EIA RS-244 (8B KOD), 

kurse tab. 7.2. Shiriti i shpuar - ISO, gjegjësisht DIN 66024. 

Adresat janë shkronja të cilat paraqesin funksionet e caktuara dhe gjithmonë në fillim të fjalës. Rendit 

fjalëve në fjali më së shpeshti është e caktuar. Fjalia përfundon me shenjën për fund të fjalisë e cila ka 

domethënie të dyfishtë dhe atë: 

    - për sistemin me DN “të ndalohet lexuesi i shiritit të shpuar”, 

    - për parashikimin e listës programuese në makinën elektrike për shkrim “kthim  horizontal i 

cilindrit prapa  duke u mbështjellë për një rend”. 

Si shembull në tabelën 5 është dhënë formulimi fjalive për  CNC -sistemi SINUMERIC 7. 

Fjalët mund të kenë veprime modele ose periodike veprimit. Fjala modale mbetet e modeluar derisa të 

fshihet ose të ndërrohet me ndonjë fjalë tjetër. Në kuadër të fjalëve modale ekzistojnë të ashtuquajturat 

fjalët ekzistuese të cilat veprojnë menjëherë me kyçjen e sistemit dirigjues psh. G90,G01,G40,G80 etj. 



Gjatë veprimit periodik fjala vepron vetëm  në fjalinë e cila është programuar, çka do të thotë se në 

rast nevoje duhet të programohet përsëri. 

Tab.7.3. Formati i fjalëve për CNC – sistemin e dirigjimit SINUMERIK 7. 

 

ADRESA 

NUMRI I 

VENDEVE 

 

PARAQET 

N 

G 

F 

F 

S 

T 

D 

L 

H 

M 

R 

X 

Y 

Z 

I 

4 

2 

4 

2.3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

+- 43 

+- 43 

+- 43 

+- 43 

Numri i fjalive prej 0 deri 9999 

Kushtet e rrugës (grupi 15) 

Hapi  

Koha e vonesës 

Numri i koduar i rrotullimeve 

Numri i instrumenteve 

Numri korrekturës së instrumentit 

Numri i nënprogramit 

Funksioni ndihmës 

Funksioni shtesë 

Parametri i nënprogramit 

Informata për rrugën sipas X 

Informata për rrugën sipas Y 

Informata për rrugën sipas Z 

Parametri i interpolimit sipas X 



J 

K 

+- 43 

+- 43 

Parametri i interpolimit sipas Y 

Parametri i interpolimit sipas Z 

 

Përveç kësaj ndarje fjalët ndahen në vartësi  nga mënyra e veprimit në ato të cilat janë aktive 

menjëherë pas leximit të fjalës psh.. G01, G02, G03, F, M03, M04, etj                 

Në fjalët të cilat janë aktive në fund të fjalës së përpunimit psh. M05, etj. 

 

 

7.3.1. SHENJAT KODUESE (JASHTË G DHE M FUNKSIONEVE) 

SIPAS ISO-KODIT 

 

Në tab. 7.2 janë treguar adresat e lejuara dhe shenjat e tyre koduese sipas propozimit të ISO-së. Në 

vazhdim do të përshkruhen më detalisht disa nga shenjat koduese jashtë G dhe M funksionit të cilat do 

të sqarohen posaçërisht. 

    ()-FILLIMI DHE MBARIMI I VËREJTJES 

Ekzistojnë NC-sistemet e dirigjimit të cilat lejojnë që gjatë programit të jepen vërejtje të caktuara. 

Tekstin në kllapa sistemi i dirigjimit nuk e lexon, ato janë vetëm udhëzime (gjatë punës me shirit të 

shpuar) për shërbyesin e makinës.tëshumica e sistemeve  të dirigjimit këto shenja nuk janëtëlejuara, 

kështu qe teksti është i mundur të shkruhet vetëm para fillimit të programit. Disa sisteme të dirigjimit 

nuk lejojnë kurrfarë teksti. 

  % - kjo shenjë ka kuptim të dyfishtë, edhe atë: 

a) Fillimi i programit që do të thotë se të gjitha vërejtjet të cilat janë paraqitur për shërbyesin e 

makinës, të cilat gjenden para kësaj shenje, sistemi i dirigjimit nuk i lexon. 



b) Ndalimi i cilindrit për mbështjelljen e shiritit të shpuar. Me anë të urdhrit  M30 kyçet cilindri 

kthyes për rrotullimin e shiritit të shpuar, lexuesi i shiritit të shpuar ndalon cilindrin në rrugë 

kthyese tek shenja “%” prej nga programi përsëri starton. 

N - numri i fjalisë. 

Secila fjali fillon me numri i cili mund të nënkuptohet si numër rendor. Disa sistemetëdirigjimit që 

kanë pajisje për kërkimin e fjalisë lejojnë gjithashtu renditje të çfarëdoshme të numrit të fjalëve. 

- Fjalia kryesore. 

Shenja për fjalinë kryesore vendoset në vend të adresës n, e renditja e numrit të fjalive mbetet gjatë 

kësaj e pandryshuar. 

Për të kuptuar këtë term le të përsërisim edhe njëherë principin e DN. 

Nga shiriti i shpuar gjatë kalimit nëpër lexues të gjitha shenjat të cilat janë të përfshirë në një fjali 

memorohen në memorien funksionale gjegjëse, kjo do të thotë se shenjat të cilat para saj janë memoruar 

fshihen dhe në vendtësajtëtjerat. Memoriettëcilat nuk ndalojnë, edhe adresat e fjalive nuk mund t’i 

përsërisim. Mund të ndodh rasti që nuk është e nevojshme që programin ta fillojë nga fillimi, por nga 

ndonjë vend i çfarëdoshëm, psh.,tëthyerja e instrumentit më së shpeshti nuk është e mundur të fillojë 

programin nga vendi i thyerjes. Nga ana tjetër, do të kishim humbje kohore nëse programin do ta kishim 

filluar nga fillimi. Po ashtu nuk është e mundur që të fillohet nga cili do vend në shiritin e shpuar, sepse 

në atë vend memoria do të ishte e mbushur me informata të gabueshme. Për këtë shkak vendoset fjalia 

kryesore e cila i ndihmon shërbyesit të makinës që të fillojë programi nga kjo fjali pa rrezik. Për 

programuesin shpesh nuk është e lehtë të formuloj fjalinë kryesore, posaçërisht nëse në makinë ekziston 

depoja e instrumenteve. 

X,Y,Z - KOORDINATAT 

 Këto adresa definojnë akset kryesore të sistemit koordinativ të përvetësuara. Për bartjen e 

informative mbi pozitën sipas akseve x,y,z, përdoret kodi   43 që paraqet hapësirë maksimale 

9999.999 

R - RRAFSHI REFERENT  



Kjo adresë shfrytëzohet vetëm  te cikli  i shpimit. Kjo është koordinata në rrafshin referues (pozita 

siguruese e instrumentit ndaj pjesës së punës) në të cilin realizohet kalimi nga lëvizja e shpejtë në hap 

punues. 

F - HAPI 

Për dhënien e hapit ekzistojnë dy mundësi: 

3. dhënia direkt e hapit në mm/mi, psh. F 710 që tregon 710 mm/min, ose  

4. përmes kodit. 

 

S-NUMRI I RROTULLIMEVE 

Për numrin e rrotullimeve të boshtit vlen e njëjta gjë sikurse edhe për dhënien e hapit. Në  vartësi 

nga lloji i sistemit të dirigjimit dhe nga ajo se a posedon makina apo jo transmetuesin me ndërrim 

kontinual të numrit të rrotullimeve, ekziston mundësia e dhënies se numrit të rrotullimeve: 

a) në mënyrë direkte në rrot/min,  psh. S1120 rrot/min, ose 

b) përmes kodit, psh. S81 (1120 rrot/min) 

 

H - FUNKSIONET NDIHMËSE 

Përdorimi i funksioneve ndihmëse është në kompetencë të prodhuesit të sistemit dirigjues. Përveç, 

H-funksionimit mund të përdoren edhe M-funksionet. 

Për njoftim më të hollësishëm me G dhe M-funksionet teknologu programues duhet të shfrytëzoj 

udhëzimet për programim nga ana e prodhuesit të sistemit dirigjues.  

Këtu si shembull shpjegohet G dhe M-funksionet e CNC-sistemit dirigjues (SINUMERIC 7)  destinuar 

për dirigjim me qendra përpunuese horizontale në katër akse (X.Y.Z.B). 

 

7.4  TË DHËNAT E HAPËSIRËS PUNUESE TË MMP 



 

 7.4.1. SISTEMI KOORDINATIV 

 

Boshtet kryesore binare X.Y.Z të sistemit koordinativ në mes veti janë nën këndë të drejta. Orientimi 

i tyre është treguar në fig. 7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             7.4.2. KOORDINATAT E DREJTIMIT DHE DREJTIMI I LËVIZJES 

 

Sistemi koordinativ është dhënë sipas VDI  3255 në figurën e mëposhtme. 

 



 

          

 

Fig.7.2. Sistemi koordinativ me boshte të orientuara. 

 

 

 

Fig 7.3. Rregullimi i aksevetëpuna me bosht horizontal. 

 

 



 

 

Fig.7.4. Sistemi koordinativ i makinës INDX GE-42-GE65. 

 

 

 



 

 

Fig.7.5. Sistemi koordinativ i makinës tornuese INDX GU800. 

 

 

2.4.3. VENDOSJA E PËRMASAVE NË  “COLL”  DHE  NË  “mm”          (G70, G71) 

 

Ekziston mundësia  që  përmasat  gjeometrike  të jepen në “Coll” ose “mm” shenja e   G-funksionit është 

si vijon: 

G70 - koordinatat e përmasave të programuara janë dhënë në “Coll”. 

G71 - koordinatat e përmasave të programuara janë dhënë në “mm” 



Është me rëndësi të posaçme se i tërë programi duhet kryer me një sistem ( në “Coll” ose “mm”). 

 

2.4.4. VENDOSJA E PËRMASAVE ABSOLUTE (G90) 

 

Te vendosja e përmasave përkatëse – (absolute) përcaktohet pika kufitare e rrugës së instrumentit 

me ndihmën e koordinatave të zgjedhura të sistemit koordinativ. Vlera e koordinatave mund të shtohet 

përgjatë çdo aksi në zonën (+) ose (-). Kryesisht vlera maksimale e mundshme e programuar varet nga 

zona punuese e makinës dhe pozitës së zgjedhur të pikës zero të koordinatave. 

Vendosja e përmasës përkatëse vërtetohet me kushtin e rrugës G90. Ky G-funksion është modal, kjo 

do të thotë se ajo mbetet aktive gjer atëherë kur kushtet e rrugës për vendosja e përmasave vargore 

(G91) të jenë të anuluara. 

Tek fillimi i programit zgjidhet me dirigjim automatik vendosja e përmasave përkatëse. Kjo do të thotë 

që vetëm atëherë mund të programohet funksioni G90, nëse prej vendosjes së përmasave vargore 

ndërrohet në vendosjen e përmasave përkatëse.  

Shembull -për vendosjen e përmasave përkatëse (absolute). Duhet të kryhet një lëvizje lineare e 

instrumentit prej pikës fillestare P1 nëpër pikën P2, P3 gjer të pika e fundit P4, atëherë programi është:  

Kushti i rrugës theksohet me qellim qe ky shembulltëjetë më i qartë. 



 

Fig. 7.6  Vendosja e përmasave absolute. 

                        Vlerat janë: X = 0, Y = 0, Z = +2 

 

 



     

 

   

 

 

 

 

 



7.4.5  VENDOSJA E PËRMASAVE RELATIVE (G91) 

Te vendosja e përmasave vargore, përcaktohet pozicioni i fundit (kufitar) i lëvizjes së instrumentit 

duke u nisur nga pozicioni momental i instrumentit. Parashenja tregon drejtimin e lëvizjes për gjatë aksit. 

Vlera maksimale e  programuar varet nga zona punuese e makinës dhe nga pozita e pikës zero të 

koordinatave. 

Vendosja e përmasave vargore vërtetohet me ndihmën e kushtit të rrugës G91. Ky G-funksion është 

modal. Kjo do të thotë se i njëjti mbetet në veprim gjer atëherë kur të anulohet vendosja e përmasave 

përkatëse G90. 

 

 

 

 



Dirigjimi punon në mënyrë interne me përmasa përkatëse të cilat vlejnë edhe për pikën zero, të 

vërtetuar në program. Prej kësaj ekziston mundësia që brenda një programi të çfarëdoshëm, shpesh të 

ndërrohet nga sistemi i përmasave vargore në sistem të përmasave përkatëse. 

 

 

     

 



 

Fig. 7.7 Vendosja e përmasave relative (inkrementale) 

Shembull në vendosjen e përmasave inkrementale 

 

Fig. 7.7  Vendosja e përmasave relative (inkremental). 

 

7.4.6  APLIKIMI I NJIKOHESHEM I SISTEMIT MATES INKREMENTAL DHE ABSOLUT 

Ekziston mundesia e aplikimittënjikoheshemtësistemit mates inkremental dhe apsolut  netënejtin 

bllok. Nese paraprakisht e kemi thirrur komanden G90 ( sistemi mates apsolut), koordinatat ne 

sistemin mates inkremental dotëjipen ne formen X=IC(...) Y=IC(...) Z=IC(...).Fig. 7.7.1. 

Nese eshte i aktivizuar sistemi mates nikremental (G91), kordinatat ne sistemin apsolut mates  

dotëjepen ne formen X=AC(...)  Y=AC(...) Z=AC(...). 



Komandat AC dhe IC jane jo modale  dhe vlejne vetem ne bllokun netëcilin jane shkruar. 

Komandat G90 dhe G91 jane modale. 

  

Fig. 7.7.1  Përdorimi i njëkohshëm i sistemit matës absolut dhe inkremental 

 

 

7.5  PIKAT KARAKTERISTIKE TË HAPËSIRËS PUNUESE TË 

MMP DHE DN 

  Në  fig. 7.8 është paraqitur hapësira punuese e një makinë tornuese me DN me pjesën e shtrënguar 

për përpunim dhe koka revolverë me më shumë instrumente. Në figurë vërehen disa pika karakteristike 

dhe atë:  

 



    

 

6. pika zero e makinës,M 

7. pika zero e programit,W 

8. pika referente e makinës, R 

9. pika e ç'vendosjes së bartësit të instrumenteve (T,F) 

10. pika e majës së instrumentit A. 

  

 

 

a) me rregullim paraprak  dhe b) pa rregullim paraprak të instrumenteve. 

M- Pika zero e makinës (Machine zero point) paraqet fillimin e sistemit koordinativ të makinës 

gjegjëse, prej nga bëhet llogaritja etëgjitha  lëvizjevetëinstrumentit. Pozita e saj tek makinat CNC është 

e përhershme dhe nuk mund të ndryshoj, prandaj gjendet në njërën prej sipërfaqeve të ngurta. Kryesisht, 

kjo pikë gjendet në aksin e rrotullimit të pjesës punuese në fund të boshtit të punës, e cila përcaktohet 

nga na e prodhuesit. 

R - Pika referente (Reference point),  është pikë në hapësirën punuese e përcaktuar me ndërpresat 

fundor. Shërben për kalibrimin e sistemit matës  dhe në fillim të punës të makinës duhet që 

instrumentin ta sjellim në pikën R.    Është  e rëndësishmetëmakinat tek të cilat lëvizja e majës së 

instrumentit bëhet në njërin rrafsh, pra makinat tornuese dhe ratifikuese rrethore me DN. Pozita e 

pikës referente përcaktohet në raport me pikën zero të makinës dhe gjendet në distancë XR dhe ZR nga 

pika M. 

Madhësitë XR dhe ZR janë paraprakisht të definuar  për çdo makinë me shmangie e cila duhet të jetë 

patjetër më e vogël se inkrementi i sistemit matës me të cilën është pajisur makina (saktësia 0,01 ose 

0,001mm). 



Çdo punë e MMP me DN duhet të filloj nga pika referente. Makinat e reja alarmojnë në rast se fillohet 

puna me sistemin matës e para kësaj nuk është arritur pika referente.  

Pika referente është e nevojshme për shkaktësistemit relativ të matjes i cili hasettënjë numër i madh 

i makinave. Tani do e shtjellohet më gjerësisht ky konstatim.  

 

Fig.7.8. Pikat karakteristiketëmakina tornuese me DN gjatë punës: 

 

Gjatë punës me sistemin absolut të matjes, nuk do të kishte pasur nevojë që puna të filloj nga pika 

referente pasi që pika e bartësit të instrumenteve T=F në çdo moment do të jetë e përcaktuar në raport 

me pikën zero të makinës M. Mirëpo, gjatë punës me sistemin relativ të matjes nuk është kështu, pasi 

që matja e zhvendosjes (rrugës) çdo herë bëhet nga një pikë e njohur paraprake në të cilën gjendet 

bartësi i instrumenteve me pikën T. Pasi, që në makinë e vetmja pikë që është e definuar dhe e njohur 

është pika M atëherë do të duhej që bartësi i instrumenteve me pikën T të shkonte në atë pikë dhe prej 

saj të fillonte matjen e rrugës. Kjo praktikisht është e pamundur me që, pika M gjendet në boshtin kryesor 

të rrotullimit ku bartësi i instrumenteve me pikën T nuk mund të vij (afrohet). Për këtë arsye  në 

hapësirën punuese të makinës është përcaktuar në distancë të definuar saktë nga pika M, në të cilën 

bartësi instrumenteve me pikën T në çdo moment mund të vij dhe prej saj të bëjnë matjen e rrugës 

(zhvendosjes). Kjo është në  realitet kooptimi  i pikës referente R. 



Pika e zhvendosjes se  bartësit të instrumenteve T=F  gjendet në qendër të bartësit të instrumentit 

dhe rruga e së cilës matet në realitet gjatë ekzekutimit të programit. Kjo do të thotë, që në njësinë 

dirigjuese është e njohur pozita e pikës T, e jo maja e tehut të instrumentit A, trajektorja e së cilës gjatë 

lëvizjes përshkruan formën dhe dimensionet e pjesës. Që të mundet në program të përshkruhet 

trajektorja e majës së instrumentit (pika A) duhet që ajo maje në mënyrë precize të rregullohet në 

distancë ZA dhe XA' prej pikës T, për çka edhe quhet para rregullim i instrumenteve. 

Pika zero e programit W, gjendet në distancë të caktuar Zw nga pika M dhe më së shpeshti në aksin Z, 

dmth. Xw=0. Kjo mund të zgjidhet kudo në gjatësinë e pjesës, me qëllim që të sigurohet përpunimi sa më 

i përshtatshëm i pjesës dhe që gjatë programimit llogaritjet të sillen në minimum. Para se të filloj 

programimi i zhvendosjeve (lëvizjeve) të pikës A në sistemin koordinat me qendër me pikën W, duhet të 

bëhet transferimi (me program ose me dorë, përmes tastierës) i pikës zero të makinës M në pikën zero 

të programit W me çka praktikisht përmes pikave R dhe T lidhet pika e majës së instrumentit A me pikën 

W. Kështu, tani të gjitha lëvizjet e pikës A jepen në raport me sistemin koordinativ me qendër në pikën 

W. 

Do të tërheqim vërejtjen që mënyra e përshkruar më sipër nuk është rast i përgjithshëm i përshkrimit 

të trajektores së majës së instrumentit. Makinat bashkëkohore posedojnë njësit dirigjuese të cilat 

mundësojnë mënyrën e punës pa rregullim paraprak të majës së instrumentit (pika A) në raport me pikën 

T-F. Gjatë punës në këtë mënyrë, pika referente R zgjidhet në mënyrë të lirë në hapësirën punuese të 

makinës, pavarësisht prej pikës M. Duke filluar ecur (lëvizur) prej saj caktohet sistemi koordinativ (pika 

W), dhe duke kontrolluar majën e çdo instrumenti me qendrën e sistemit koordinativ caktohen gjatësitë 

e tyre në raport me pikën T. Kjo është treguar në fig.7.8.b. 

Në vazhdim do të tregojmë pozicionin e pikës zero të programit W gjatë punës në makinat frezuese 

dhe shpuese me bosht punues horizontal dhe vertikal fig.7.9.  

 



TE PUNËT ME BOSHT HORIZONTAL: 

                        

 

Fig.9.7a. Pika zero e pjesës së punës tek frezimi me bosht horizontal. 

 

 

 

 

       

 



               

 

Fig.9.7b. Pika zero e pjesës së punës tek frezimi me bosht vertikal. 

 

 

 

 

7.5.1. ZHVENDOSJA E PIKËS ZERO (G92; G93) 

 

Pika zero e programit gjegjësisht e pjesës së punës (W) mundet që brenda hapësirës së dirigjimit të 

caktohet sipas dëshirës. Pozicioni i kësaj pikë zero mund të ndërrohet sipas kërkesës, në mënyrë që 

llogaritjet të thjeshtësohen gjatë kohës së programimit këto ndërrime të pikës zero shënohen me 

zhvendosjen e pikës zero. 

Në disponim gjenden dy kushte të rrugës për zhvendosjen e pikës zero: 



G92: Koordinatat e pikës së re zero i përkasin pikës zero paraprak. 

G93: Koordinatat e pikës së re zero i përkasin një pikë të ngurtë (e palëvizshme),pikës zero të makinës 

ose pikës me të cilën priten akset koordinative.  

Një fjali me zhvendosjen e pikës zero përmban: 

- kushtet e rrugës G92 ose G93, 

- koordinatat e pikës së re zero në krahasim me pikën paraprake zero (G92) ose me një pikë të ngurtë 

zero (G93).  

Funksioni G93 përdoret: 

- për zhvendosjen e pikës zero të pikës zero të makinës (M) në pikën zero të pjesës së punës (W); 

- për anulimin e zhvendosjeve të ndryshme të njëpasnjëshme që janë kryer të pikës zero, e cila ka 

qenë e programuar me G92; 

- që në fund të programit të zhvendoset pika zero në pikën zero të makinës. 

 

Shembulli i zhvendosjes së pikës zero të programuar. 

 

Shembulli 7.1: zhvendosja e pikës zero e programuar me G92. 

Katër vrima rreth pikës A dhe katër vrima neth pikës B duhet të shpohen. Në program më parë 

zhvendoset pika zero nga pika W në pikën A, e pastaj në pikën B. Me këtë reduktohen llogaritjet e 

programit në minimum. 

Programi me G92: 



%PM 

N 9001 

N1   G17             
 T1     M6 

N2   G81     Y2   Z-10   F200     S500 

N3   G92  X90   Y70 

N4   G79  X20   Y20   Z0 

N5   G79  X-20 

N6   G79     Y-20  

N7   G79  X20 

N8   G92  X200  Y-20 

N9   G79  X-20   Y-20 

N10 G79  X20 

N11 G79  Y20 

N12 G79  X-20             
    M30 

N13 GO                                   Z100 

 

 



 

Shpjegim: 

N2: definimi i ciklit punues të shpimit të një vrime 

N3: zhvendosja e pikës zero nga W në A 

N4-N7: shpimi i katër vrimave (1,2,3,4), ku sipërfaqja e pjesës punuese është definuar me Z=O. 

N8: zhvendosja e pikës zero nga A në B 

N9-N12: shpimi i katër vrimave(5,6,7,8). 

 

Programi me G93: 

%PM  

N9001 

N1  G17            
 TI      M6    

N2  G81      Y2   Z-l0   F200     S500    M3  

N3  G93   X90   Y70 

N4  G79   X20   Y20   Z0 

N5  G79   X-20 

N6  G79      Y-20 

N7  G79   X20 

N8  G93   X290  Y50 

N9  G79   X-20   Y-20 

N10 G79   X20 

N11  G79      Y20 

N12  G79   X-20           
    M30 



N13  G0         Z100 

 

Shpjegim: 

Programi është i ngjashëm me të mëparshmin me këto ndryshime: 

N3: pika zero zhvendoset nga W në A. 

N8: pika zero zhvendoset nga W në B. 

 

 

2.5.2. MEMORIMI I PIKËS ZERO TË ZHVENDOSUR 

 

Zhvendosja e pikës zero ka të bëjë me zhvendosjen e pikës zero të makinës, p.sh. tek makina frezuese 

MAHO CNC 432  mund të nxirren nga memoria katër pika zero. 

Aplikohen pesë funksione si vijojnë: 

G53 - zhvendosja e pikës zero, 

G54 - zhvendosja 1 aktivizon, 

G55 - zhvendosja 2 aktivizon, 

G56 - zhvendosja 3 aktivizon, 

G57 - zhvendosja 4 aktivizon. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. FUNKSIONET KRYESORE DHE VEPRIMI I TYRE 

 

  7.6.0. G - FUNKSIONET - KUSHTET E RRUGËS 

 

Kushtet e rrugës së bashku me informatat për rrugën paraqesin pjesën gjeometrike të programit. 

Kushtet e rrugës janë të caktuara në adresën G dhe numrin dyshifror (G2). Në tab.7.3. janë të ceku 

kushtet themelore të rrugës për CNC-sistemin dirigjues SINUMERIK 7 i cili është ndarë në 15 grupe. 

Në fjalinë programuese mund të gjendet vetëm një G-funksion nga një grup.  G-funksioni pason 

menjëherë pas numrit të fjalisë.  

Më tutje do të sqarohen disa nga G- funksionet nga tab.7.3 ku është dhënë çelësi programimit të 

makinës frezuese MAHO CNC 432 ndërsa nga tab.7.4 do të jepen komandat e veprimit për makinën 



tornuese INDEX S# dhe INDEX 200, por vetëm ato komanda që nuk gjenden në tabelën 7.3. si dhe për 

tornot EMCO COMPACT  5-CNC. 

 

7.6.1. G0 (G00) - POZICIONIMI I SHPEJTË 

 

 

 

 



 

Me G0 identifikohet interpolimi linerar i akseve të makinës CNC të realizuara me pozicionim (lëvizje, 

zhvendosje) të shpejtë. 

Termi pozicionim i shpejtë aplikohet  për të definuar lëvizjen me shpejtësi “maksimale”  sipas akseve 

të veçanta  ose në mënyrë të njëkohshme sipas të gjitha akseve të dirigjimit (X,Y,Z) të makinës. Në 

realitet, ky nuk është hap dhe shpejtësia e pozicionimit të shpejtë  nuk mund të programohet nga 

programeri ose operatori. 

Në rastin e lëvizjes sipas më shumë akseve njëkohësisht, pozicionimi i shpejtë do ti përshtatet 

shpejtësisë maksimale të aksit më të ngadalshëm. 

Shkalla e shpejtësisë gjatë pozicionimit të shpejtë është më e shpejta e mundshme që realizohet nga 

makina. Megjithatë, në cdo moment gjatë punës së makinës CNC është e mundshme, që nëpërmjet 

potenciometrit “ Rapid Override” në pjesën e përparme të komandës së makinës, të ndryshohet 

shpejtësia prej 0-100%. 

Funksioni G0 lejon zëvëndësimin e këtyre funksioneve të CNC-es: 

 G5 - pozicionimi i shpejtë i akseve ndihmëse  A dhe B , 



 G7 -  pozocionimi i shpejtë i aksit normal (perpendikular) në planin (rrafshin) e interpolimit, 

 G9 – pozicionimi i shpejtë i akseve në planin e interpolimit. 

Funksionet G5, G7, G9 megjithatë nga ana e makinës CNC njihen si G0. 

Funksioni G0 rrjedhimisht edhe  G5, G7 dhe G9 prodhojnë anulimin e rrezës së koertimit të 

instrumentit të programuar paraprakisht. 

Levizjet e shpejta nuk janë lineare, kur është i përfshirë këndi i lëvizjes. 

G00 - është kod modal dhe mbetet e memoruar derisa mos të aktivizohet ndonjëri nga funksionet G01, 

G02, G03, G81-G89. Shpejtësia e lëvizjes ndihmëse e cila është e programuar me adresën F nuk fshihet 

me funksionin G00 (GO). 

Kur një kod është “modal”, kjo do të thotë që kodi i programimit qëndron në fuqi derisa ai të jetë anuluar 

nga një kod tjetër apo një tjetër veprim të marrë nga operatori ( të ket shtypur butonin reset, etj).  

Kur kodi është “jo-modal”, do të thot që ndikon  vetëm në  bllokun në të cilën ai është urdhëruar. Një 

shembull i një kodi jo-modal është një G53. Ky kod, jo-modal i zgjedhjes së sistemit kooerdinativ të, 

anulon të gjitha offset-et aktive për bllokun me G53. Të gjitha offset-et në fuqi në bllokun (fjalinë) para 

bllokut G53, do të  jenë përsëri aktive në bllokun pas bllokut G53. 

Shembulli i programimit me funksionin G00 është treguar në fig.7.10. Në një fjali mund të shkruhen 

vlerat e koordinatavetëtë gjitha boshteve. Radha me të cilin boshtet e arrijnë pozicionin e vetë është 

përcaktuar me G-funksion. Funksioni G17, G18, G19, përcakton aksin në të cilin ndodhet instrumenti. 

Radhitja e ngurtë e pozicionimit të boshteve nga komandat e zhvendosjes të boshtit të instrumentit. 

Ekzistojnë dy mundësi: 

 



           

Fig.7.10. Shembulli i programimit me G00. 

a). Aksi i instrumentit duhet të zhvendoset në kahjen negative. Radhitja e ngurtë (logjika e 

pozicionimit) do të jetë: 

 G17 G18 G19 

zhvendosja e 1 

zhvendosja e 2 

zhvendosja e 3 

aksi i 4. 

X dhe Y 

aksi Z. 

aksi i 4. 

X dhe Z 

aksi Y. 

aksi i 4. 

Y dhe Z 

aksi X. 

 

b). Aksi i instrumentit duhet të zhvendoset në kahjen pozitive. Logjika e pozicionimit duhet të jetë: 

 G17 G18 G19 

zhvendosja e 1 

zhvendosja e 2 

zhvendosja e 3 

aksi Z 

X dhe Y 

aksi i 4. 

aksi Y 

X dhe Z 

aksi i 4. 

aksi X 

Y dhe Z 

aksi i 4. 

 



Në të dy rastet realizohet interpolimi linear gjatë zhvendosjes së njëkohshme në të dy akset e rrafshit 

kryesorë. Fjalia e ardhshme do të ekzekutohet atëherë kur të gjitha akset të kenë arritur pozicionet e 

tyre të programuara. 

Shembull: 

Supozohet që instrumenti gjendet në aksin Z, d.m.th. funksioni G17 është aktiv. 

Instrumenti pozicionohet nga pika P1 në P2. Urdhëresa për programim me koordinata (përmasa) absolute 

do të jetë: 

 ................................................. 

N40 GO  X25   Y15    Z10 

................................................. 

Në makinë ekzekutohen këto lëvizje (aksi i instrumentit zhvendoset në kahjen negative): 

-një lëvizje e simultane në X dhe Y nga pika P1 në P2 

-një lëvizje në aksin Z në përmasën (Z10). 

 

Pozicionimi prej pikës P1 në P2 -"programohet kështu: 

................................. 

N140 GO XI0 YlO Z20 

...................................... 

Në makinë ekzekutohen këto lëvizje(aksi i instrumentit zhvendoset në kahjen pozitive): 

- një lëvizje në aksin Z në përmasën (Z20) 

- një lëvizje e njëkohshme në X dhe Y nga pika P2 në P1. 



 

 

Fig.7.10.1. 

 

Tabela 7.4 Çelësi i  programimit i makinës me DN - MAHO CNC 432 

Adresa Kodi Kuptimi dhe shpjegimi 

%PM IS0 Fillimi i programit dhe ndarja e memories 

N 

N 

9001-9999 

1-8999 

numri i programit të pjesës dhe nënprogrami 

numri i fjalisë 

G 0+ 

1 

2 

3 

ecja e shpejtë  

interpolimi linear  

intetpolimi rrethor, në kahjen e akrepave të orës (CW) 

interpolimi rrethor në kahjen e kundërt të akrepave të orës (CCW) 

G 4++ koha e pauzimit [0,1 -983 sek.] 

G 14++ Funksioni kërcyes dhe përsëritës 

G 17++ zgjedhja e rrafshit XY, horizontalisht 



18 

19 

zgjedhja e rrafshit XZ, vertikalisht 

zgjedhja e rrafshit YZ, horizontalisht i rrotulluar për 90° 

G 22++ 

29 

Thirrja e nënprogramit [NP] 

Komanda për kërcim të kushtëzuar në NP 

G 40+ 

41 

42 

43 

44 

fshirja e të gjitha korrekturave të instrumentit 

korrektura e rrezes, majtas 

korrektura e rrezes, djathtas 

korrektura e rrezes, deri 

korrektura e rrezes, përtej. 

G 53+ 

54 

55 

56 

57 

fshirja e zhvendosjes së pikës zero të memoruar 

zhvendosja e pikës zero të memoruar 1 

zhvendosja e pikës zero të memoruar 2 

zhvendosja e pikës zero të memoruar 3 

zhvendosja e pikës zero të memoruar 4 

G 70 

71* 

dhënia e përmasave në colla (inch) 

dhënia e përmasave në mm 

G 72* 

73 

fshirja e pasqyrimit 

pasqyrimi 

G 77** 

78** 

definimi i rrethit të perforuar (shpuar) 

definimi i pikave 



G 79** thirrja (komanda) e ciklit permanent 

G 

 

81 

83 

84 

85 

87 

88 

89 

cikli i shpimit 

cikli i shpimit të vrimave të thella 

cikli i filetimit 

cikli i alezimit 

cikli i frezimit të kanaleve me konturë të mbyllur 

cikli i frezimit të kanalit 

cikli i frezimit rrethor 

G  

 

90* 

91 

programimi me përmasa absolute 

programimi me përmasa relative (inkremente) 

G 

 

92** 

93** 

zhvendosja relative e pikës zero 

zhvendosja absolute e pikës zero 

G 

 

94* 

95 

hapi në mm/min, njësia 0,1 mm/min. 

hapi në mm/rrot, njësia 0,001 mm/rrot. 

X 

Y 

Z 

B 

R 

I 

±9999.999 

±9999.999 

±9999.999 

±9999.999 

±9999.999 

±9999.999 

informata e rrugës sipas X-it në mm 

informata e rrugës sipas Y-it në mm 

informata e rrugës sipas Z-it në mm 

informata e rrugës në shkallë 

rrezja e rrethit (rrumbullakimit) në mm 

pika e qendrës së rrethit në X (parametri i interpolimit sipas X) 



J 

K 

±9999.999 

±9999.999 

pika e qendrës së rrethit në Y (parametri i interpolimit sipas Y) 

pika e qendrës së rrethit në Z (parametri i interpolimit sipas Z) 

P 0-99 definimi i pikës 

F 0-4000 hapi në mm/rrot ose mm/min 

S 20-5000 numri i rrotullimit të boshtit punues në rrot/min. 

T  0-99 numri i korrekturës së instrumentit 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

0 

3 

4 

5 

6** 

7 

8 

9 

10 

11 

programi stop 

rrotullimi i boshtit punues në kahjen e akrepave të orës 

rrotullimi i boshtit punues në kahjen e kundërt të akrepave të orës 

 boshti punues -stop 

ndërrimi i instrumentit me tërheqje automatike 

mjeti ftohës nr. 2 - K (i kyçur) 

mjeti ftohës nr. 1 - K 

mjeti ftohës i - (i ç’kyçur) 

tavolina rrotulluese e makinës me DN - e shtrënguar 

tavolina rrotulluese e makinës me DN - e liruar 



M 13 

14 

46** 

30** 

60** 

66" 

67" 

rrotull. i boshtit punues në kahje të akrep. orës dhe mjeti ftohës - K 

rrotull. i bosh. punues në  kahje të kund. të akrep. orës dhe mjeti ftoh.- K 

ndërrimi i instrumentit në pozicion të çfarëdoshëm 

fundi i programit  

ndërrimi i pllakës 

ndërrimi i instrumentit me dorë 

ndërrimi i korrekturës së instrumentit 

E 

 

0-99 parametrat në NP 

 

Shpjegimi i shenjave: * - pozita e kyçur  

 ** - vepron vetëm në fjalinë e fundit. 

 

Tabela 7.5.1. Përmbledhje e funksioneve kryesore me domethënien përkatëse të cilat vlejnë për tornot 

e tipit  TURN EMCO COMPACT  5-CNC 

Kushtet e rrugës Domethënia 

G00 Pozicionimi me hap të shpejtë 

G01 Interpolimi linear 

G02 Interpolimi rrethor në kahjetëlëvizjes se akrepave të orës 

G03 Interpolimi rrethor në kahje të kundërt të lëvizjes se akrepave të orës 



G04 Koha e vonesës 

G21 Rendi (blloku) i zbrazët 

G24 Programimi i rrezes 

G25 Thirrja e nënprogramit 

G27 Instruksioni i kërcimit 

G33 Hapja e filetës 

G64 Motorët e hapit pa rrymë 

G65 Puna me kasetë 

G66 Puna me RS 232 

G73 Cikli i thërrmimit të ashklave 

G78 Cikli i përpunimit të filetës 

G81 Cikli i shpimit 

G82 Cikli i shpimit me kohën e vonesës së instrumentit 

G83 Cikli i shpimit të vrimave të thella 

G84 Cikli i përpunimit gjatësor 

G85 Cikli i alezimit 

G86 Cikli i shkurtimit me ndarjen e kalesave 

G88 Cikli i përpunimit tërthor me ndarjen automatike të kalesave 

G89 Cikli i alezimit me kohën e vonesës së instrumentit 



G90 Programimi në vlera absolute 

G91 Programimi në vlera inkrementale 

G92 Vendosja (setimi) e memories 

G94 Dhënia e hapit në mm/min  

G95 Dhënia e hapit në mm/rr 

 

 

7.6.2 INTERPOLIMI  TE MAKINAT CNC 

Funksioni i zhvendosjes së instrumentit përgjatë vijave të drejta dhe rrethore quhet interpolim..  

Simbolet e urdhëresave të programuara GØ1, GØ2 dhe GØ3 emrohen si  funksione pregatitore dhe 

përcaktojnë llojin e interpolimit  që realizohet në njësine dirigjimit ( kontrollit).  

 

7.6.2.1.  GØ1- INTERPOLIMI LINEAR 

Lëvizja sipas një apo njëkohësisht më shumë akseVE , kryhet me hap të punës. Përveç funksionit G01 

dhe informatës mbi rrugën e kaluar është e domosdoshme të programohet edhe shpejtësia e lëvizjes 

ndihmëse F(mm/min). Funksioni G01 është fjalë modale me veprim në fund të fjalisë, e fshirja e saj bëhet 

me G00, G02, G03. Në shumë njësi dirigjuese funksionet G jepen si njëshifror GO, G1, etj.  

Nga fig.7.10.2 shihet se freza fillon punën në pikën P1(35, 45) dhe vazhdon deri te pika P2(100, 85). 

 

 



 

 

 

 

Fig.7.10.2. Interpolimi linear. 

 

Shembuj të interpolimit linear janë paraqitur në vazhdim, në tre raste: a,b dhe c. 



 

 

 

 

a). Interpolimi 3D (tre dimensional) 

 

 

 

Fig.7.10.3. Interpolimi 3D. 

 

Instrumenti zhvendoset me hap F100 mm/min, prej pikës P1(10,5,10) në pikën P2(30,10,20). Gjatë 

aplikimit të përmasave absolute, programi do të dukej kështu: 

            ....... 

N20  G1  X30  YlO  Z20   FlOO 

            ....... 



Të tre akset zhvendosen në të njëjtën kohë dhe e arrijnë vlerën e tyre të programuar në të njëjtën 

kohë. 

b). Frezimi rrafshët (planar). 

Sipërfaqja e treguar në figurën e mëposhtme duhet të përpunohet me frezim. Për këtë qëllim 

llogariten,  programohen pozicionet  dhe pika e qendrës se frezës Ø60. 

Programimi për pjesën do të dukët kështu: 

%PM 

N9001 

NI1 GI7          T1 M6 

N2  GO  X-35      Y130  Z-10  S500    M3 

N3  G1  X200        F300    

N4       Y90 

N5  XO   

N6       Y40 

N7    X200 

N8         Y10 

N9    X-35 

N10  G0        Z10           M30 

 

 

 



 

Fig.7.10.4. Frezimi i rrafshet (planar). 

 

c). Shpimi i vrimës 1 dhe 2 në makinën shpuese horizontale 

                       

Fig.7.10.5. 

 



Programimi është dhënë sipas fig.7.10.5. 

N9001 

N1  G17         TI      
  M66 

N2  G54  

N3  (GO)   X65   Y20   Z2   S1200    M3 

N4  G1         Z-33   F200   
 M8 

N5  GO         Z2 

N6 (GO)   X27   Y53 

N7  G1         Z-33 

N8  GO         ZlOO 

N9  (GO)   X0  Y0        
 M30 

 

 

7.6.3. G2 (G3) - INTERPOLIMI RRETHOR 

 

 

Numerical control fundaments 



 

Këto funksione definojnë kahjen e lëvizjes rrethore gjatë interpolimit rrethor, d.m.th. gjatë lëvizjes se 

njëkohshme të dy akseve duke formuar trajektoren rrethore me hapin e punës dhe atë: 

G02 - interpolimi rrethor në kahjen e akrepave të orës (CW-CircuitWatch), 

G03 - interpolimi rrethor në kahjen e kundërt të akrepave të orës (CCW-Contra CircuitWatch). 

 

Përveç kushtit të rrugës (G02/G03) dhe koordinatave të pikës përfundimtare (PP) të harkut rrethor 

duhet të jepen edhe parametrat e interpolimit me adresat I,J,K dhe shpejtësia e lëvizjes ndihmëse me 

adresën F. 

 Parametrat e interpolimit paraqesin ndryshimin e koordinatave të pikës fillestare (FF) të harkut 

rretho dhe mesit të tij (qendrës), paralel me akset X(I), Y(J), Z(K), sipas fig.7.11. Parametrat e interpolimit 

duhet të shkruhen me parashenjë. Parashenja caktohet sipas kahjes së akseve të pjesës së punës duke 

u nisur nga fillimi i harkut rrethor kah mesi i tij. Në fjalinë e cila përshkruan interpolimin rrethor çdo herë 

duhet të programohet urdhërat për lëvizjen e nga dy akseve të dirigjuara me dy parametra të interpolimit 



edhe kur njëri nga parametrat është zero, sepse interpolimin rrethor është e mundur ta realizohet vetëm 

në njërin rrafsh. 

Ashtu që kemi: 

I,J-paraqet interpolimin rrethor në rrafshin x,y, 

J,K-paraqet interpolimin rrethor në rrafshin y,z dhe 

I,K-paraqet interpolimin rrethor në rrafshin x,z. 

 

 

 

Fig.7.11 

Shembull: Programimi i harkut rrethor më të madh se 1800˚ (fig.7.11.b). 

Gjatë aplikimit të përmasave absolute, harku rrethor do të programohet kështu: 

........ 

N20 G01 X45 Y155 F200 

N21 G03 X20 Y30 I40  J30 

....... 

Shpjegim: 



N20:  pika A është pika fillestare e harkut rrethor . 

N21: harku rrethor është më i madh se 1800 në kahjen e kundërt të akrepave të orës, me pikën e fundme 

E dhe pikën e qendrës së rrethit M. 

Programi i përpunimit gjatë aplikimit të përmasave relative (inkremente) do të jetë: 

....... 

N6 GO1  X45   Y15       F200  (A ) 

N7 G91 

N8 G03  X-25   Y15  I-5    J15  (E) 

...... 

Shpjegim: 

N6: pika A, pika fillestare është e programuar me përmasa absolute, që të sqarohet përdorimi i 

përmasave relative në fjalinë N8. 

N7: fillimi i programimit me përmasa relative 

N8: një hark rrethor më i madh se 1800 në kahjen CCË, me pikë të fundme E[(x,y), të cilat janë inkremente 

në krahasim me pikën A dhe pikë të qendrës së rrethit M( I dhe J janë inkremente në krahasim me pikën 

A) d.m.th. 

 

I-5  = (40-45) 

J15 = (30-15) 

 

Në tab.7.4 është dhënë paraqitja simbolike dhe skematike e urdhëresave G0, G1, G3/G2, G17/G18. 



 

Tab.7.4  

 

 

 

 

7.6.3.1. RREZJA RRETHORE ME KËND 90° 

 



Rrezja e një harku rrethor më të vogël se 1800 mundë të programohet pa parametra të interpolimit, 

me fjalë të adresës R (fig.7.12).  

 

Programi: 

N1 G0  X50  Y20 

N2 G1  Y30      F200 

N3 G3  X40  Y40           R10 

N4 G1  X25  

 

Sqarim: 

 

N1: pika B është pika fillestare. 

N2: pika A është pika e fundit e drejtëzës dhe pika fillestare e lakores rrethore. 

N3: lakorja rrethore në kahjen e kundërt të akrepit të orës (G03)me pikën e fundit E  dhe rreze R10. 

N4: pika e fundit e rrafshit D. 

 



 

 

Fig.7.12. 

 

 

 

7.6.3.2. RRETHI I PLOTË 

 

Rrethi plotë realizohet duke programuar koordinatat e pikës së qendrës së rrethit. Pika fillestare (PF) 

d.m.th. pika në të cilën ndodhet instrumenti, është në të njëjtën kohë edhe pika përfundimtare (PP). 

Rrezja llogaritet automatikisht nga njësia dirigjuese prej pikës fillestare dhe pikës se qendrës së rrethit. 

 



 

Fig.7.13. Programimi i rrethit. 

 

Shembull: Programimi i rrethit sipas (fig. 7. 13). 

Programi 

 

N1 G0  G90  X30.   Y45.       S2000     M3 

N2  G3      X30    Y45   I30  J25  Fl00      M8 

N3  G0    X0  Y0  

 

 

7.6.4. G04-KOHA E VONESËS 

Koha e vonesës programohet direkt në sekonda me adresën F ose X. Fjalia e ardhshme kryhet pas 

kalimit të vonesës së programuar kohore. Funksioni G04 është aktiv vetëm në një fjali dhe sipas nevojës 

mund të programohet përsëri. Në fjalinë me vonesë kohore përveç funksionit  G04 shkruhet edhe koha 

e programuar e vonesës d.m.th. stagnimi kohor i kufizuar i lëvizjes ndihmëse.  



Për shembull 10 sekonda të vonesës kohore programohet në këtë mënyrë: 

N100  G04  X1000, ose 

N100  G04  F1000 

 

 

7.7. FUNKSIONET E KORREKTURËS SË IMP 

 

 7.7.1. ZGJEDHJA E RRAFSHEVE 

 

Tek makinat MAHO është e mundur që më përdorimin e një koke vertikale të frezës të gjendet 

instrumentit në një aks tjetër të lëvizjes. Për programimin e pjesëve mbetet konfiguracioni i akseve i pa 

ndryshuar, sepse shprehet për mes funksioneve G17, G18, G19 në të cilin aks gjendet instrumenti. 

 

Dirigjimi përdor këtë funksion për llogaritjen e korrekturës të gjatësisë dhe ciklit të punës. Rrafshi i 

korrekturës të rrezes qëndron vertikalisht ndaj aksit të instrumentit. 

 

G-funksioni Boshti i instrumentit Rrafshi i korrekturës të rrezes 

G17 

G18 

G19 

Z-boshti 

Y-boshti 

X-boshti 

XY-rrafshi 

XZ-rrafshi 

YZ-rrafshi 

 



Funksionet G17, G18, G19 përbëjnë një grup gjatë të cilës  në fjalinë programuese mund të jetë i 

veprueshëm vetëm një funksion. Te aktivizimi i dirigjimit automatikisht aktivizohet G17.  Pas urdhrit të 

një G-funksioni tjetër automatikisht anulohet korrektura e gjatësive në aksin paraprak, e realizohet në 

aksin e definuar më vonë. 

Në asnjërin nga të dy akset nuk pason asnjë lëvizje vepruese. 

Që të bihet instrumenti në pozitën e nevojshme duhet të merren parasysh dimensionet vertikale të 

kokës së frezës. Kjo mund të rrjedh në këtë mënyrë: 

- me ndihmën e zhvendosjes së pikës zero (G92 ose G93) 

- me ndihmën e zhvendosjes së memoruar të pikës zero G54 deri në G57. 

 

Shembull: Vrimat P1 në rrafshin XY dhe P2 në rrafshin XZ duhet të përpunohen (pa përdorimin e cikleve 

punuese). Përdoret koka vertikale e frezës, instrumenti i së cilës mund të lëviz ose në aksin X ose në  

aksin Y  (fig.7.14). 

 

 

Fig.7.14. 



 

Programimi  i përpunimit mund të duket kështu: 

 

%PM 

N9001 

N1 G17          T1   

     M6 

N2  G0  X50      Y50  Z2      S1000   

 M3 

N3  G1        Z-10   F200  

     

N4    G0         Z100     

  

N5       Y200        

    M0   

N6 G18              T2    

    M6 

N7  G55                       

    M3 

N8  G0  X50   Yl02    Z-50  

N9  G1    Y90 

N10  G0         Y200                  

  M30 



 

Shpjegim: 

 

N1: shtrëngohet instrumenti T1 i cili gjendet në aksin Z 

N2: afrimi kah pika P1 

N3: zhvendosja (lëvizja) me hap me thellësinë aksin Z 

N4: kthimi i instrumentit nga vrima 

N5: kthimi i instrumentit në aksin Y ashtu që të mund të vijë në veprim koka vertikale,     ndërsa programi 

ndalet. 

N6: shtrëngohet  instrumenti T2 i cili gjendet në aksin Y 

N7: zhvendosja e memoruar e pikës zero që të mund të merret parasysh përmasat e ndryshuara a1 dhe 

a2 të kokës frezuese vertikale. Vlerat gjegjëse memorohen në dirigjim  para fillimit të programit dhe 

mbesin të vendosura gjithnjë deri sa mos të anulohen. 

N8: pika  P2  në  rrafshin  XZ  aktivizohet. 

N9: instrumenti zhvendoset me hap në thellësinë aksin Y 

N10: instrumenti kthehet mbrapa prej vrimës. 

 



 

Fig.7.14.1. Koka frezues vertikale me instrument në aksin Y (G18). 

 

 

 

 

7.7.2. KORREKTURA E RREZES SË FREZËS (G40, G41, G42) 

 

Gjatë konsumit, mprehjes ndryshon diametri i frezës. Madhësinë e këtij ndryshimi programuesi nuk 

mundë t’i parasheh më herët, ashtu që me ndihmën e funksionit për korrekturë G41 dhe  G42  eliminohet 

dallimi në mes të diametrit të programuar dhe atij real. Trajektorja e korrekturës së frezës është paralele 

me atë të programuarën. 

Nëse trajektorja e qendrës së frezës, shikuar në kahjen e lëvizjes gjendet majtas nga sipërfaqja e 

përpunuar, atëherë përdoret funksioni G41 gjegjësisht G42 nëse freza është djathtas nga  sipërfaqja e 

përpunuar. Gjatë thirrjes së parë të korrekturës së rrezes së frezës duhet të definohet numri gjegjës i 

korrekturës me adresën (D…). Vlera e ndryshimit ose madhësia absolute e diametrit, ose të gjatësisë së 

instrumentit vihet në grupin e ndërprerësve dekad ose bartet përmes tastierës së sistemit dirigjues në 

memorien e korrekturës se instrumentit. 



Për sistemin dirigjues të analizuar është e mundur të bëhet korrektura e rrezes dhe gjatësisë për 99  

instrumente. Intervali i korrekturës sillet prej +.1 deri në +.99999. 

Vlera e korrekturës është pozitive nëse diametri i vërtet i frezës është më i madh se ai i 

programuar,negative nëse është më i vogël.  

Gjatë përpilimit të programit duhet pasur parasysh pozitën e qendrës së frezës si gjatë bartjes ose 

fshirjes së korrekturës së diametrit të instrumentit, kjo do të thotë: 

a) gjatë thirrjes së korrekturës së rrezes së frezës, qendra e frezës në rrafshin XY duhet të gjendet në 

pozitën e cila është e larguar nga sipërfaqja e përpunuar për rrezen e frezës të zmadhuar për vlerën e 

korrekturës; 

b) afrimi i instrumentit drejt sipërfaqes së përpunuar, qoftë ajo drejtvizore apo rrethore, duhet të jetë 

tangjencial; 

c) para se të hiqet korrektura e rrezes së frezës duhet pasur parasysh që freza të bihet në pozitën e 

cila është e larguar mjaftë nga sipërfaqja e përpunuar. 

 

Me funksionin: G40 fshihet si korrektura e rrezes së frezës (G41, G42) ashtu edhe korrektura e 

gjatësisë së instrumentit. Në vazhdim po i japim disa shembuj të korrekturës: 

 

a)  G17   G01    F ...                                                                       b) G17    G01            F ... 

G41 (G42)  D... X ... Y ...                                                             G41 (G42)                D... X ... Y...   

 G02                 X...Y...Z...        G02         X... Y... J... 

 

 

       



a)  G17  G01   F ... ;                                                            b) G17  G01  F ... 

G41 (G42) D... X ... Y ...                                                G41 (G42) D... X ... Y... ;  

        X ... ;       

      G02          X... Y... J...; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) G17   G01   F ... ;                                                          d)  G17  G01   F ...; 
      G41  (G42)  D ... ;                                                                 G41  (G42)  D ... 

      G02              X... Y... J...;                    G02   X... Y... J...; 

 



 

 

 

 

 

Fig. 7.14.2. Principi i korrekturës se instrumentit metalprerës (frezës). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig. 7.14.3. Principi i korrekturës se instrumentit metalprerës (frezës) dhe krahasimet me objekte të 

ndryshme. 

 

Me MMP me DN nënkuptohen makinat të cilat punojnë me dhënien numerike të urdhërave 

gjeometrike dhe teknologjike. 

Shënimi i të gjithë urdhërave (komandat)të nevojshëm që duhet t’i realizoj makina për realizimin 

normal të procesit të përpunimit, paraqet PROGRAMIN e MMP me DN.  

Dallohen  tri lloje të programimit: 



5. Programimi me dorë, 

6. Programimi gjysmë makinerik (gjysmë automatik) dhe 

7. Programimi automatik (kompjuterik). 

Programi përmban të gjitha pozitat e kërkuara të instrumentit dhe regjimet e prerjes si dhe të 

funksioneve ndihmese, në forme të informatavetëkoduara. Me kod nënkuptojmë rregullat (e 

standardizuara) në bazëtëtë cilave të dhënat e paraqitura në një mënyrë, transferohen në një mënyrë 

tjetër. 

Duke pasur parasysh se MMP sipas destinimit dallohen shumë, edhe programet me DN për përpunim 

i kanëtëndryshme, kjo për faktin se nganjëherë prodhuesit nuk u përmbahen standardevetëaplikuara! 

Programi përbëhet prej shumë fjalive të cilat në veçanti e përshkruajnë punën e caktuar në  makinë. 

Fjalia përbëhet prej adresës dhe numrit. Adresat janë shkronjattëcilat paraqesin funksionet dhe disa janë 

aktive menjëherë me kyçjen e sistemit dirigjues: G90, G01, G40, G80, etj. Shkronja G, përfshinë 

funksionet kryesore – kushtet e rrugës së instrumentit metalprerës qe se bashku me numrin paraqesin 

pjesën gjeometrike të programit, si psh: G0 – ecje e shpejtë,   G01 – interpolimi linear, G02 – interpolim 

rrethor në kahje të akrepave të orës (cë), etj. 

Urdhëresat (adresat dhe kodet), tanimë janë të standardizuara dhe kanë kuptim të njëjtë për të 

gjitha njësitë dirigjuese qe janë kompatibile, kurse për njësitë e tjera dirigjuese (për prodhuesit që nuk 

u janë përmbajtur këtyre rregullave standarde!) duhet të jenë tabelat e tjera programuese së bashku 

me makinën përkatëse nga prodhuesi. 

 

7.6.3. G2 (G3) - INTERPOLIMI RRETHOR 

 

Këto funksione definojnë kahjen e lëvizjes rrethore gjatë interpolimit rrethor, d.m.th. gjatë lëvizjes se 

njëkohshme nga dy akset duke formuar trajektoren rrethore me hapin e punës dhe atë: 

G02 - interpolimi rrethor në kahjen e akrepave të orës (cë-circuit ëoch), 



G03 - interpolimi rrethor në kahjen e kundërt të akrepave të orës (ccë-contra circuit  

          ëoch). 

 

Përveç kushtit të rrugës (G02/G03) dhe koordinatave të pikës përfundimtare (PP) të harkut rrethor 

duhet të jepen edhe parametrat e interpolimit me adresat I,J,K dhe shpejtësia e lëvizjes ndihmëse me 

adresën F. 

 Parametrat e interpolimit paraqesin ndryshimin e koordinatave të pikës fillestare (FF) të harkut 

rretho dhe mesit të tij (qendrës), paralel me akset X(I), Y(J), Z(K), sipas fig.7.11. Parametrat e interpolimit 

duhet të shkruhen me parashenjë. Parashenja caktohet sipas kahjes së akseve të pjesës së punës duke 

u nisur nga fillimi i harkut rrethor kah mesi i tij. Në fjalinë e cila përshkruan interpolimin rrethor çdoherë 

duhet të programohet urdhrat për lëvizjen e nga dy akseve të dirigjuara me dy parametra të interpolimit 

edhe kur njëri nga parametrat është zero, sepse interpolimin rrethor është e mundur ta realizojmë vetëm 

në njërin rrafsh. 

Ashtu që kemi: 

I,J-paraqet interpolimin rrethor në rrafshin x,y, 

J,K-paraqet interpolimin rrethor në rrafshin y,z dhe 

I,K-paraqet interpolimin rrethor në rrafshin x,z. 

 

 



 

Fig.7.l1 

Shembull: Programimi i harkut rrethor më të madh se 1800˚ (fig.7.l1.b). 

Gjatë aplikimit të përmasave absolute, harku rrethor do të programohet kështu: 

........ 

N20 G0l X45 Y155 F200 

N21 G03 X20 Y30 I40  J30 

....... 

Shpjegim: 

N20:  pika A është pika fillestare e harkut rrethor . 

N21: harku rrethor është më i madh se 1800 në kahjen e kundërt të akrepave të orës, me pikën e fundme 

E dhe pikën e qendrës së rrethit M. 

Programi i përpunimit gjatë aplikimit të përmasave relative (inkremente) do të jetë: 

....... 

N6 GO1  X45   Y15       F200  (A ) 

N7 G91 

N8 G03  X-25   Y15  I-5    J15  (E) 

...... 

 

 

 



Shpjegim: 

N6: pika A, pika fillestare është e programuar me përmasa absolute, që të sqarohet përdorimi i 

përmasave relative në fjalinë N8. 

N7: fillimi i programimit me përmasa relative 

N8: një hark rrethor më i madh se 1800 në kahjen CCË, me pikë të fundme E[(x,y), të cilat janë inkremente 

në krahasim me pikën A dhe pikë të qendrës së rrethit M( I dhe J janë inkremente në krahasim me pikën 

A) d.m.th. 

I-5  = (40-45) 

J15 = (30-15) 

Në tab.7.4 dhe tab.7.6 janë dhënë paraqitjet simbolike dhe skematike e urdhëresave G0, G1, G3/G2, 

G17/G18. 

 

2.6.3.1. RREZJA RRETHORE ME KËND 90° 

 

Rrezja e një harku rrethor më të vogël se 1800 mundë të programohet pa parametra të interpolimit, 

me fjalë të adresës R (fig.7.12).  

Programi: 

N1 G0  X50  Y20 

N2 G1  Y30      F200 

N3 G3  X40  Y40           R10 

N4 G1  X25  

 



Sqarim: 

N1: pika B është pika fillestare. 

N2: pika A është pika e fundit e drejtëzës dhe pika fillestare e lakores rrethore. 

N3: lakorja rrethore në kahjen e kundërt të akrepit të orës (G03)me pikën e fundit E  

            dhe rreze 10. 

N4: pika e fundit e rrafshit D. 

 

 

 

Fig.7.12. 

 

2.6.3.2. RRETHI I PLOTË 

 

Rrethi plotë realizohet duke programuar koordinatat e pikës së qendrës së rrethit. Pika fillestare (PF) 

d.m.th. pika në të cilën ndodhet instrumenti, është në të njëjtën kohë edhe pika përfundimtare (PP). 

Rrezja llogaritet automatikisht nga njësia dirigjuese prej pikës fillestare dhe pikës se qendrës së rrethit. 



 

 

Fig.7.13. Programimi i rrethit. 

 

Shembull: Programimi i rrethit sipas (fig. 7. 13). 

Programi 

 

N1 G0  G90  X30.   Y45.       S2000     M3 

N2  G3      X30    Y45   I30  J25  Fl00      M8 

N3  G0    X0  Y0  

 

 

 

 

2.6.4. G04-KOHA E VONESËS 



Koha e vonesës programohet direkt në sekonda me adresën F ose X. Fjalia e ardhshme kryhet pas 

kalimit të vonesës së programuar kohore. Funksioni G04 është aktiv vetëm në një fjali dhe sipas nevojës 

mund të programohet përsëri. Në fjalinë me vonesë kohore përveç funksionit  G04 shkruhet edhe koha 

e programuar e vonesës d.m.th. stagnimi kohor i kufizuar i lëvizjes ndihmëse. Për shembull 10 sekonda 

të vonesës kohore programohet në këtë mënyrë: 

N100  G04  X1000, ose 

N100  G04  F1000 

 

7.7. FUNKSIONET E KORREKTURËS SË IMP 

 

 7.7.1. ZGJEDHJA E RRAFSHEVE 

 

Tek makinat MAHO është e mundur që më përdorimin e një koke vertikale të frezës të gjendet 

instrumentit në një aks tjetër të lëvizjes. Për programimin e pjesëve mbetet konfiguracioni i akseve i pa 

ndryshuar, sepse shprehet për mes funksioneve G17, G18, G19 në të cilin aks gjendet instrumenti. 

Dirigjimi përdor këtë funksion për llogaritjen e korrekturës të gjatësisë dhe ciklit të punës. Rrafshi i 

korrekturës të rrezes qëndron vertikalisht ndaj aksit të instrumentit. 

 

G-funksioni Boshti i instrumentit Rrafshi i korrekturës të rrezes 

G17 

G18 

G19 

Z-boshti 

Y-boshti 

X-boshti 

XY-rrafshi 

XZ-rrafshi 

YZ-rrafshi 



 

Funksionet G17, G18, G19 përbëjnë një grup gjatë të cilës  në fjalinë programuese mund të jetë i 

veprueshëm vetëm një funksion. Te aktivizimi i dirigjimit automatikisht aktivizohet G17.  Pas urdhrit të 

një G-funksioni tjetër automatikisht anulohet korrektura e gjatësive në aksin paraprak, e realizohet në 

aksin e definuar më vonë. 

Në asnjërin nga të dy akset nuk pason asnjë lëvizje vepruese. 

Që të bihet instrumenti në pozitën e nevojshme duhet të merren parasysh dimensionet vertikale të 

kokës së frezës. Kjo mund të rrjedh në këtë mënyrë: 

 

- me ndihmën e zhvendosjes së pikës zero (G92 ose G93) 

- me ndihmën e zhvendosjes së memoruar të pikës zero G54 deri në G57. 

 

Shembull: Vrimat P1 në rrafshin XY dhe P2 në rrafshin XZ duhet të përpunohen (pa përdorimin e cikleve 

punuese). Përdoret koka vertikale e frezës, instrumenti i së cilës mund të lëviz ose në aksin X ose në  

aksin Y  (fig.7.14). 

 



Fig.7.14. 

 

Programimi  i përpunimit mund të duket kështu: 

%PM 

N9001 

N1 G17          T1   

     M6 

N2  G0  X50      Y50  Z2      S1000   

 M3 

N3  G1        Z-10   F200  

     

N4    G0         Z100     

  

N5       Y200        

    M0   

N6 G18              T2    

    M6 

N7  G55                       

    M3 

N8  G0  X50   Yl02    Z-50  

N9  G1    Y90 

N10  G0         Y200                  

  M30 



 

Shpjegim: 

N1: shtrëngohet instrumenti T1 i cili gjendet në aksin Z 

N2: afrimi kah pika P1 

N3: zhvendosja (lëvizja) me hap me thellësinë aksin Z 

N4: kthimi i instrumentit nga vrima 

N5: kthimi i instrumentit në aksin Y ashtu që të mund të vijë në veprim koka vertikale,     ndërsa programi 

ndalet. 

N6: shtrëngohet  instrumenti T2 i cili gjendet në aksin Y 

N7: zhvendosja e memoruar e pikës zero që të mund të merret parasysh përmasat e ndryshuara a1 dhe 

a2 të kokës frezuese vertikale. Vlerat gjegjëse memorohen në dirigjim  para fillimit të programit dhe 

mbesin të vendosura gjithnjë deri sa mos të anulohen. 

N8: pika  P2  në  rrafshin  XZ  aktivizohet. 

N9: instrumenti zhvendoset me hap në thellësinë aksin Y 

N10: instrumenti kthehet mbrapa prej vrimës. 

 

 



Fig.7.14.1. Koka frezues vertikale me instrument në aksin Y (G18). 

 

 

 

 

7.7.2. KORREKTURA E RREZES SË FREZËS (G40, G41, G42) 

 

Gjatë konsumit mprehjes ndryshon diametri i frezës. Madhësinë e këtij ndryshimi programuesi nuk 

mundë ta parasheh më herët, ashtu që me ndihmën e funksionit për korrekturë G41 dhe  G 42  

eliminohet dallimi në mes të diametrit të programuar dhe atij real. Trajektorja e korrekturës së frezës 

është paralele me atë të programuarën. 

Nëse trajektorja e qendrës së frezës, shikuar në kahjen e lëvizjes gjendet majtas nga sipërfaqja e 

përpunuar, atëherë përdoret funksioni G41 gjegjësisht G42 nëse freza është djathtas nga  sipërfaqja e 

përpunuar. Gjatë thirrjes së parë të korrekturës së rrezes së frezës duhet të definohet numri gjegjës i 

korrekturës me adresën (D…). Vlera e ndryshimit ose madhësia absolute e diametrit, ose të gjatësisë së 

instrumentit vihet në grupin e ndërprerësve dekad ose bartet përmes tastierës së sistemit dirigjues në 

memorien e korrekturës se instrumentit. 

Për sistemin dirigjues të analizuar është e mundur të bëhet korrektura e rrezes dhe gjatësisë për 99  

instrumente. Intervali i korrekturës sillet prej +.1 deri në +.99999. 

Vlera e korrekturës është pozitive nëse diametri i vërtet i frezës është më i madh se ai i 

programuar,negative nëse është më i vogël.  

Gjatë përpilimit të programit duhet pasur parasysh pozitën e qendrës së frezës si gjatë bartjes ose 

fshirjes së korrekturës së diametrit të instrumentit, kjo do të thotë: 



a) gjatë thirrjes së korrekturës së rrezes së frezës, qendra e frezës në rrafshin XY duhet të gjendet në 

pozitën e cila është e larguar nga sipërfaqja e përpunuar për rrezen e frezës të zmadhuar për vlerën e 

korrekturës; 

b) afrimi i instrumentit drejt sipërfaqes së përpunuar, qoftë ajo drejtvizore apo rrethore, duhet të jetë 

tangjencial; 

c) para se të hiqet korrektura e rrezes së frezës duhet pasur parasysh që freza të bihet në pozitën e 

cila është e larguar mjaftë nga sipërfaqja e përpunuar. 

Me funksionin: G40 fshihet si korrektura e rrezes së frezës (G41, G42) ashtu edhe korrektura e 

gjatësisë së instrumentit. Në vazhdim po i japim disa shembuj të korrekturës: 

 

 

 

 

a)  G17   G01                 F ...                                                           b) G17    G01               F ... 

G41 (G42)   D... X ... Y ...                                                G41 (G42)              D... X ... Y...   

     G02     X... Y... J...                               G02    X... Y... J... 

 



 

Fig. 7.14.2. Principi i korrekturës se instrumentit metalprerës (frezës). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 7.14.3. Principi i korrekturës se instrumentit metalprerës (frezës) dhe krahasimet me 

objektetëndryshme. 

 

Me MMP me DN nënkuptohen makinattëcilat punojnë me dhënien numerike të urdhërave 

gjeometrike dhe teknologjike. 

Shënimi i të gjithë urdhrave (komandat) të vojshëm qe duhet t’i realizoj makina për realizimin normal 

të procesit të përpunimit, paraqet PROGRAMIN e MMP me DN.  

Dallohen tri lloje të programimit: 

1. Programimi me dorë, 

2. Programimi gjysmë makinerik (gjysmë automatik) dhe 



3. Programimi automatik (kompjuterik). 

Programi përmban të gjitha pozitat e kërkuaratëinstrumentit dhe regjimet e prerjes si dhe të 

funksioneve ndihmese, në forme të informatave të koduara. Me kod nënkuptojmë rregullat (e 

standardizuara) në bazë të të cilave të dhënat e paraqitura në një mënyrë, transferohen në një mënyrë 

tjetër. 

Duke pasur parasysh se MMP sipas destinimit dallohen shumë, edhe programet me DN për përpunim 

i kanë të ndryshme, kjo për faktin se nga njëherë prodhuesit nuk u përmbahen standardeve të aplikuara! 

Programi përbëhet prej shumë fjalive të cilat në veçanti e përshkruajnë punën e caktuar në  makinë. 

Fjalia përbëhet prej adresës dhe numrit. Adresat janë shkronjat të cilat paraqesin funksionet dhe disa 

janë aktive menjëherë me kyçjen e sistemit dirigjues: G90, G01, G40, G80, etj. Shkronja G, përfshinë 

funksionet kryesore – kushtet e rrugës së instrumentit metalprerës qe se bashku me numrin paraqesin 

pjesën gjeometrike të programit, si psh: G0 – ecje e shpejt,   G01 – interpolimi linear, G02 – interpolim 

rrethor në kahje të akrepave të orës (cë), etj. 

Urdhëresat (adresat dhe kodet), tanimë janë   standardizuara dhe kanë kuptim të njëjtë për të gjitha 

njësitë dirigjuese qe janë kompatibile, kurse për njësitë e tjera dirigjuese (për prodhuesit qe nuk u janë 

përmbajtur këtyre rregullave standarde!) duhet të jenë tabelat e tjera programuese së bashku me 

makinën përkatëse nga prodhuesi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

CIKLI I SHPIMIT TË THELLË ME TORNO – L98  



 

R25 – thellesia fillestare e shpimit 

R22 – pika fillestare 

R26 – thellesia perfundimtare 

R24 – ndryshimi 

R27 – vonesa ne piken fillestare 

R28 – vonesa ne piken e shpimit 

 

 

7.10.FUNKSIONET PLOTËSUESE – NDIHMËSE (M) 

 

Funksionet plotësuese aplikohen në adresen M të përcjellura me kodin numër , të përbërë me dy digjita 

. Aplikimi i këtyre funksioneve iu përgjigjet kodeve ISO/DIN 1056 dhe DIN 66025 . 

 

7.10.1. STOP  -  URDHËRI 



7.10.1.1. PROGRAMIMI I NDALIMIT (M 0) 

 

      Ndërprerja e programit dhe ndalimi i lëvizjes së makinës pas përfundimit të një fjalie .Rrotullimi i 

boshtit punues dhe furnizimi i makinës me mjete për ftohje ndërprehen . Programi vazhdon më tej pasi 

që të shtypet tasteri (pulla) për startim  . Rrotullimi i boshtit punues dhe furnizimi me mjete ftohëse 

duhet të kyçet përseri. 

 

7.10.2.  KOMANDA   E   BOSHTIT   PUNUES 

7.10.2.1.RROTULLIMI I BOSHTIT PUNUES NË DREJTIM TË AKREPAVE TË ORËS (M3) 

 

     Në këtë rast boshti punues rrotullohet sikurse të rrotullohet një bulon me filetë të djathtë kah pjesa 

punuese .Lëvizja e boshtit punues fillon para programimit të veprimit të lëvizjes në të njejtën fjali dhe 

mbetet aktive deri sa të mos anulohet me tjetër urdhër të boshtit punues ose M-funksionit (fundi i 

programit) . 

 

7.10.2.2. RROTULLIMI I BOSHTIT TË PUNËS NË DREJTIM TË KUNDËRT TË AKREPAVE TË ORËS (M4) 

 

            Ky funksion ka të njejtin ndikim sikurse M3 por vetëm ka drejtim të    kundërttë rrotullimit . 

Tabela 7.10.Komandat e boshtit të punës M3 , M4 , M6/M66, M8/M9, M30. 

         

 



 

7.10.2.3 NDALJA E BOSHTIT PUNUES (M5) 

 

    Ky funksion e ndalon boshtin punues nëse janë të përcaktuera të gjitha urdhërat mbrenda fjalisë . 

Urdhëri mbetet aktiv derisa të mos anulohet me urdhërin tjetër të boshtit punues  . Furnizimi me mjete 

ftohëse ndërprehet derisa nuk riprogramohet urdhëri për rrotullim të boshtit . 

 

7.10.2.4. RROTULLIMI I BOSHTIT NË DREJTIM TË AKREPAVE TË ORËS DHE KYÇJA E MJETIT FTOHËS 

(M13) 

 

      Ky funksion ka ndikim të njëjtë sikurse M3 , por tëtu kyçen edhe mjetet  

  për ftohje M8 .  

 

7.10.2.5.RROTULLIMI I BOSHTIT NË DREJTIM TË KUNDËRT TË AKREPAVE TË ORËS DHE KYÇJA E MJETIT 

FTOHËS (M14) 

 

   Ky funksion ka ndikim sikurse M4 , por këtu kyçen edhe mjetet për ftohje M8 . 

7.10.2.6. NDALIMI I ORIENTUAR I BOSHTIT PUNUES (M19) 

 

    Ky urdhër sipas karakterit të funksionimit të tij është identik me M5 , megjithatë boshti punues në 

këtë rastë ndalohet në pozicion të definuar që të mundësoj ndërrimin automatik të instrumentit , gjë që 

aplikohet vetëmtëNC-makinat . 

 

7.10.3. URDHËRAT PËR MJETET FTOHËSE 

7.10.3.1.  MJETI      FTOHËS   nr.1. L (M8) 

 



Ku funksion aktivizon mjetin ftohës nr.1. Urdhëri aktivizohet njëkohësisht sikurse edhe funksionet tjera 

në fjali dhe mbetet aktiv deri sa të m,os anulohet ose të funksionoj M9 (ndërprerja e funizimit me mjete 

ftohëse ) ose me funksionin M30 (fundi i programit) . 

 

7.10.3.2. MJETI FTOHËS nr.2-L (M7) 

 

  Ky funksion ka veprim sikurse M8 , por vetëm që aktivizon furnizimin e mjetit ftohës nr.2. Nëse nuk ka  

furnizim nga nr.1 aktivizohet nr.2  (M7) . 

  

 

7.10.3.3. Ç’KYQJA E MJETEVE FTOHËSE (M9) 

 

    Ky urdhër e anulon funksionin M8 . Aktivizohet me kryerjen e veprimeve të lëvizjeve në të njejtën fjali 

dhe mbetet aktiv dersa të mos anulohet me urdhër tjetër të mjeteve ftohëse . 

 

 

7.10.4. URDHËRAT PËR NDËRRIMIN E INSTRUMENTEVE 

 

Për ndërrimin e instrumenteve janë në dispozicion tri M-funksione . 

 

7.10.4.1. NDËRRIMI AUTOMATIK I INSTRUMENTEVE (M6) 

 

Nëse makina është e paisur me paisje për ndërrim automatik të instrumentit shfrytzohet funksioni M6 , 

për startim automatik të ndërrimit të instrumentit në makinë . 

  Së pari instrumenti lëvizë me shpejtësi në pozicion për ndërrim të instrumentit  , i cili është i definuar 

në konstantet mekanike dhe ka pozicion statik në raport me pikën referente .Me marrjen e pozicionit 



për ndërrim të instrumentit  , fillon procedura e ndërrimit automatik dhe merr nga depoja instrumentin 

e ri . 

   Nëse makina nuk është e pajisur me pajisje për ndërrimin automatik , gjithashtu shfrytëzohet funksioni 

M6 , ashtu që instrumenti me shpejtësi merr pozicionin e ndërrimit. Me marrjen e pozicionit të ndërrimit 

vie deri të ndërprerja e programit , ashtu që instrumenti të ndërrohet në mënyrë manuale  (me dorë) . 

 

7.10.4.2. NDËRRIMI AUTOMATIK I INSTRUMENTIT (M46) 

     Ky funksion vepron në mënyrë të njejtë sikurse M66. Tek qendrat përpunuese ky funksionon sikurse 

M6 , por nuk tërhiqet prapa në pikën e ndërrimit të instrumentit , që d.m.th.pika e ndërrimit të 

instrumentit duhet të programohet në të njejtën fjali .Mirpo duhet pasur parasyshë rrezikun e takimit 

(kolizionit) dhe distancës në mes të pjesës dhe IMP duhet të llogaritet . 

 

7.10.4.3. NDËRRIMI MANUAL (me dorë) (M66) 

    Edhe nëse makina është e pajisur për ndërrimin automatik të instrumenteve mund të ndodhë që duhet 

shtrënguar ndonjë instrument i cili nuk gjendet në depo ë instrumenteve .Në këtë rast aplikohet 

funksioni M66 .  

Te ky funksion nuk ka tërheqje në pozicionin për ndërrim dhe kurfar veprimi për ndërrim të instrumentit 

. Pra ndërrimi manual mund të jetë e nevojshme heqja e instrumentit nga boshti punues si dhe vendosja 

e tij në depo . Në këtë rast përdoret urdhëri TO M6 . Nëse nuk është në dispozicion ndërrimi i 

instrumenteve  , aplikohet funksioni M66 për ndërrimin e vetëm një instrumenti pa marrë parasysh  

pozicionin e ndërrimit të instrumentit . 

 

7.10.4.4. NDËRRIMI   I   VLERAVE   KORIGJUESE  (M67) 

 

    Nëse përdoret një instrument me më shumë se një teh prerës , ku secila pjesë e ka gjatësin e vet, gjë 

që duhet të jetë e memoruar në memorien për instrumente me numrin e vet . Nëse është e nevojshme 

që gjatë ekzekutimit të një programi të kalohet nga një teh prerës në një teh tjetër nuk duhet të 

ndërpritet programi . 

    Funksioni M67 mundëson ndërrimin e vlerave korigjuese nga një teh në tjetrin pa ndërprerje të 

programit . 



 

7.10.5. URDHËRAT  E  TAVOLINËS  PUNUESE 

 

7.10.5.1. TAVOLINA  RRETHORE  NC (M10) 

  

Ky funksion shtrëngon NC tavolinën rrethore .Dirigjimi e aktivizon automatikisht këtë urdhër menjëherë 

pas vendosjes së boshtit katër në pozicion . 

 

7.10.5.2.  TAVOLINA  RRETHORE  NC  (M11) 

      Ky funksion e kufizon tavolinën . Dirigjimi ekzekuton këtë urdhër automatikisht me aktivizimin e 

boshtit të katërt.  

 

7.10.5.3. NDËRRIMI   I   PALETËS (M60) 

 

       Ky funksion mundëson ndërrimin e paletës tek qendrat përpunuese . 

 Tek MAHO-makinat funksioni M60 ëshë pa funksion . 

   Në vazhdim janë dhënë mënyrat e programimit në formë tabele (3.1-4.11) 

 

7.11. PROGRAMIMI I CIKLEVE NË FORMË TABELARE 

 



             

    Informata plotësuese : 

 

1. Makinat CNC moderne punojnë në sistemin absolut të përmasave . 

2. Te vlerat absolute nuk shenohet parashenja për të treguar kahjen e lëvizjes psh: 

    -I ndërprerja e programit (shkaku thyerja e XP) është e mundur shkuarja në rendin gjegjës 

, 

    -nuk ka gabime përciellëse (p.sh. në qoftë se vrima e parë është shpuar gabimisht) . 



 

 

 

     -tolerancat nuk mblidhen  . 

3. Zbatimi i sigurt i përmasave absolute është kusht elementar për programim . 

 



         

  

    Informata plotësuese : 

 

1. Të dhënat në vlera relative (inkremente)posedojnë patjetër shenjën e kahjes së lëvizjes . 

2.të dhënat me përmasa relative kanë të meta kundrejt përmasave absolute (krahaso 3.1). 

3. Programimi në përmasa relative jepet në qoftë se : 

    - një pjesë e programit duhet të përseritet  , 

    - distanca e pikës zero të pjesës punuese vështirë definohet  , 



 

 

 

 

    -  te parametrat e programit (Macros) 

 

                        

       

       

 

                       

 

 

 



          Vërejtje :                                                                             Vërejtje : 

 Gjatësia L është distancë në mes                             Përmasat e pjesës punuese  programohen , 

 nofullës të bushtit punues dhe                                 komandat llogariten në vleara gjegjëse të   

 majës së  IMP                                                          të rrezës , stazën e qendrës së IMP    

    Informata plotësuese : 

 

1. Te IMP ipet vetëm gjatësia e burgjisë në memorjen për korekturë  . 

2. Te IMP për frezim ipet L+R në memorjen për korekturë . 

3. Vlerat hyrëse në memorje realizohen me urdhër T1-T99 

4. Me urdhërin To anulohet korektura e IMP. 

5.Të dhënat në T..në programin “hot” memorja i nxjerr vlerat e IMP dhe i merr parasyshë në punë 

6.Të dhënat me T ... në programin realizohet me urdhëresat për ndërrimin e instrumentit prerës    

    (M6,M46,M67)  

 



 

 

            

   

 Gjatë pregaditjes së programit analizohet pjesa e punës , nëpërmes vizatimit teknik bëhet 

zgjedhja e drejtë e IMP shih.fig.me shenimet adekuate duke iu përkushtuar sistemit CNC 432 si 

dhe bëhet zgjidhja e numrave të rrotullimeve dhe e hapit në funksion të karakteristikave të 

makinës .  

 

                   



 

 

 

      Informata plotësuese : 

 

1. Operatori i makinës duhet në varshmëri prej llojit të pjesës të vendos çfarë IMP i nevoitet  

2. Operatori i shtinë shenimet  e veglës në memorjen korektuese të IMP. 

3. Meqense programi punohet në repart operatori e llogaritë vlerën e S dhe F . 

4.Operatori e rregullon ose i optimalizon vlerat e S dhe F sipas rrjedhes së programit . 

                        

         

 

                       



 

 

 

 

      Informatat plotësuese : 

 

1.Hapi i shpejtë në MAHO 700 oC është 6 m/min. 

2.Hapi i shpejtë mund të rregullohet prej 0...100 % me “Override”- rregullatorin që e rritë    

   shpejtësin e hapit të pinës prej 0...140 % ( jo më të madhe se shpejtësia e hapit të shpejtë )  

3.G2 dhe G3 nevojiten te frezimi në formë rrethore . 

4.Te punimi i boshtit horizontal të punës programohet G17 , vlerat e aksit janë X dhe Y ndërsa  

    Z është thellësia  . 

5.Te punimi me bosht vertikal të punës programohet G18 , akset janë X dhe Z thellësia Y . 

6.Për G17 , G18 vlenë i njejti sistem kordinativ . 



                        

               

      Informatat plotësuese : 

 

1.Kahja normale e rrotullimit është M3 

2.Rrotullimi në kahjen e majtë M4 nevojitet rrallë (p.sh.për filetim , në qoftë se nuk përdoret...   

3.Te urdhërat M3 dhe M4 mund të kyçen në të njejtën kohë ftohja M3=M13 ;M4=M14 . 

4.Te M5 IMP kthehet në pikën e ndërrimit të përcaktuar nga prodhuesi . 



 

 

 

5.Me M66 mund të programohet një kthim në distancë të IMP . 

6.M30 përmban fundin e programit (me stopim të boshtit punues dhe ftohjes) –kthimi në  

    fund të programit . 

 



               

     

              

 

      Informatat plotësuese : 

 

1.Lëvizja e IMP nga pika në pikë realizohet me “ Teach in”  

  - me mënyrën e punës MDI (pa memorim)  

  -me mënyrën e punës playback (me memorim) 



 

 

 

 

2.Lëvizja nga pika në pikë janë parashkollë për programim . 

3.Vlerat numerike janë si vlerat absolute  

4.Është kuptim i plotë të caktohet një numër i rrotullimeve të IMP . 

 

          

        

             

% 

PM 

Programimi kryesor 

N90

01 

Numri i programimit 

N1 G17    T1 N66 

N2 G51     

N3 (G0) X 65 Y 20 Z 2 S 1200 M3 

N4 G1   Z-33 F 200   M8 

N5 G0   Z 2  



N6 (G0) X 27 Y 53   

N7 G1   Z-33  

N8 G0   Z 100  

N9 (G0)    M 30 

 

      Informatat plotësuese : 

 

1.Me programim dmth.shkruerja dhe futja e programit në gjuhën e programit . 

2.Fjalit e programit ipen sipas një rënditje të caktuar (N1...N2...etj) 

3.Çdo fjalë duhet të jetë e logjikshme dhe me sintaksë të saktë dhe në gjuhen e programit   

4.G0 (dhe G17 ...) janë aktiv menjëherë pas kyçjes . 

5.G0 ,G1 ...janë të paraqitura në mënyrë rendore përndryshe është aktiv  



 

 

 

 

 

 

      

  (G0 mbetet aktiv përderi sa të mos programohet funksionet tjera të këtij grupi ) 

6.Programet e gabuara sillen gjerë te kolezioni (ndeshja) 

7.Te shpimi kryesisht përdoren ciklet .   

3.9.1.     FREZIMI  I  HARQEVE  RRETHORE  DERI  180o    



N4 G1  Y10  F100 

N5 G3 X 20 Y30  R20 

N6 G1 X 0    

      

 

 

 

Informata plotësuese : 

 

1.Zbatimi i R-it e letëson dukshëm programimin . 

2.Edhe harqet 180o  mund të programohen me R . 

3.Programimi i harkut zbatohet në qoftë se drejtëzat janë tangjente në hark . 

4.Te kalimet jo paralele të akseve duhet të funksionoj funksioni i këndeve të llogariten  

    kordinatat e pikave të fundme  

 

 



 

 

 

Në qoftë se programi nuk është i mundur me adresën R , duhet të programohet qendra 

e rrethit . kjo bëhet me akset I , J dhe K 

 

 

 

 

 

Frezimi i harqeve realizohet parimisht : 

 

do të aplikohen kordinatat e qendrës së rrethit  

3.9.2.   KORDINATAT E QENDRËS   SË  RRETHIT    I  , J  DHE   K 

I  është një kordinatë paralele me aksin X 

J  është një kordinatë paralele me aksin Y 

K është një kordinatë paralele me aksin Z 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A  Rrafshi G17  

 

Programohet : 

1. Lëvizja drejtvizore deri te pika A :            

N1 G17... 

 . 

N5 G1 X12679 Y30  F100 

 

2.Lëvizja harkore deri te pika E në vlera absolute :              

Informatat plotësuese : 

 

1.Zbatimi i akseve VJ  gjegjësisht VK na letëson programimin e R ,  

     të këndit mbi 180o    nuk mund të përdoren   . 

2.Rrafshi G19 ( YZ rrafshi / JK adresat) aplikohen shumë rrallë . 

 

3.9.3    FREZIMI I ÇFARDO HARKU NË PËRMASA APSOLUTE  



N6  G2 X50 Y40    I30 J40 

  

Kahja e lëvizjes   Kordinatat e pikës         Kordinatat  

                            e së fundme të harkut      e qendrës   

Komanda e llogaritur nga kordinatat e dhëna M , A dhe vlera e rrezës  

B Rrafshi G18 

 

 

N1 G18    T1 M66 

. 

. 

     

N5 G1 X12.679  Z30 F200 

N6 G2 X50  Z20 I 30 K20 

Informatat plotësuese: 

 

1.Programimi i harqeve sipas dëshirës me vlera absolute për ND CNC 432 ëshë speciale . 

2.Kordinatat e pikës fillestare të harkut rrethor programohen në fjalinë ku janë të parapara  

    G2/G3 fjalë në program . 

3.Kordinatat e pikës së harkut si dhe kordinatat e qendrës absolute d.m.th. janë të dhëna  

    nga pika zero e sistemit kordinativ . 

4.Gjithashtutëpërdorimi i I dhe J gjegjësisht VK duhet të bëhet kalkulimi gjegjësisht  

    të ketë funksion  , llogaritja e këndeve . 

 

 



 

 

 

 

 

 

Informatat plotësuese: 

3.9.4.   FREZIMI I HARQEVE TË NDRYSHME NË PËRMASA RELATIVE  



 

1.Te programimi i harqeve të ndryshme me përmasa relative (inkremente) fillohet 

    prej pikës së fillimit të harkut  

2.Kordinatat e pikës së fundme të harkut si dhe kordinatat e qendrës bazohen në pikën fillestare  

3.Vlerat numerike janë gjithmonë gjatësia e distancave prej A kah M pastaj të krahasohen  

    kahjet e shigjetës në kahjen e kordinatave . 

 

 

 

 

 

 

1.Programi i stazës së qendrës së veglës të meta të mëdha (shiqo tabelën 4.6) 

 

 

 Principi                                    Memorja e IMP 

 

Vlerat e rrezës nuk gjinden në program për të mund me u zbatuar çfardo rreze të frezit 

 

2. Prandaj komandat nga programi dhe nga të dhënat e memorjes së IMP e kalkulon 

rrugën e qendrës së vegles dhe duhet ta lajmëroj ku duhet të frezoj frezi . 

3.10 .   PRINCIPI I KOREKTURË SË RREZËS SË INSTRUMENTIT 

Me anë të konturës së rrezës së veglës mundësohet programimi i saktë i përmasave të pjesës  

punuese  



 

        Pranfaj jepen 5 G funksione : 

 

 

Informata plotësuese : 

 

1.Te frezimi programohen përmasat e pjesës punuese . 

2.Rrezja  gjegjëse e IMP (gjatësia e saj) duhet të futen në memorjen e korekturës së 

IMP. 

3.G41 –frezimi i majës nga kontura . 

4.G42 – frezimi djathtas nga kontura . 

5.G40 –anulimi i konturës së IMP . 

6.G43/44 –ecja deri dhe përtej konturës . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kontura e skicuar duhet të frezohet me korrekturë (kompensim) të rrezës së veglës prerëse . 

Pozita aktuale e frezit Ø20 mm ; X=0 / Y=0/ Z=100 mm. 

.  

 *Në çdo rend (fjali) mund të shkruhet vetëm një G –funksion 

3.11.         FREZIMI    NË   KONTURË  TË  DREJTË 



                               **Pozita e qendrës së frezit pas frezimit të konturës  

 

% PM   

N9022   

N1 G17    T1 M66  

N2 G0 X 100 Y-20  S 600 M13 I afrohemi pizitës startuese  

N3 G43 X 70    Zhvendosja deri ne X70 

N4 G1   Z-5 F50  

N5 G42  Y 55   Korektura nga ana e djatht 

N6  X 65 Y60    

N7  X 15     

N8  X 10 Y 55    

N9   Y 8    

N10       

N11 G40 X 75 ‘’    Anulimi i korekturës 

N12 G0 X 0 Y 0 Z 100 M 30  

Informata plotësuese: 

1.Përmasat e pjesës punuese duhet të programohen . 

2.Komanda i merrë parasyshë vlerat e programuera X,Y dhe Z si dhe vlerat e rrezës së frezit  

3.Afrimi i pikës zerro ka përparesi , pasi programi mund të zbatohet për të gjitha vlerat 

adekuate dalëse të IMP. 

4.G43 –frezi lëvizë deri në konturë . 

5.G42- frezi lëvizë djathtas prej konturës . 

6.G40- anulohet kontura e rrugës së frezit . 



 

 

 

 

                 Rrethi i plotë duhet të frezohet me funksionin G41 

Vërejtëje: Frezi nuk guxon të hyjë direkt në konturat por me ndihmën e një rrethi hyrës  

                i afrohemi konturës. 

                  

 

E = pika hyrëse  

(qendra e rrethit hyrës dhe dalës) 

 

3.12.                  FREZIMI   I   RRETHIT  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% PM   

N9023  Vërejtje 

N1 G17    T1 M66  

N2 G54      

N3 G0 X 50 Y 70 Z 2 S100 M13 I afrohet  pikës hyrse (E) 

N4 G1   Z -10      F 50  

N5 G43 X 70   F 100 Afroju konturës  

N6 G41     Frezimi majtas prej 

konturës 

N7 G3 X 50 Y 90  R 20  

N8 (G3) (X 50) (Y 90)  I 50 J50  

N9 (G3) X 30 Y 70  R 20  

N10 G40     Anulimi i korekturës 

N11 G0   Z 100   

N12  X 0 Y 0  M 30  

 

Informata plotësuese: 

1.Rrethi hyrës siguron kualitet të mirë të sipërfaqës së punuar në pikën kontaktuese frezi-

kontura. 

2.Rezja e rrethit hyrës është variabile , ajo caktohet në bazë të diametrit të frezit dhe 

   gjeometrisë së pjesës punuese  

3.G43 - frezi lëvizë deri në konturë . 

4.G41 -  frezi lëvizë majtas prej konturës . 

5.G40 -  anulohet korektura e rrugës së frezit .  

 



 

 

 

 

Kanali në formën e xhepit më parë është nxjerrë me thellësi 10 mm. 

                  Kontura duhet të vërtetohet :  

 

     % PM                        Programi   kryesor                               

      N 9028          Numri i programit          Vërejtje : 

 N1 G17       T1 M66   

N2 G54           

N3 G0 X 50 Y 20  

S 1000 

M3 

IMP i afrohet pikës 

hyrese (E) 

N4 G1     Z-10 F 100   

N5 G43 X 70       

IMP shkon deri në 

konturë  

N6 G42         

Frezimi djathtas prej 

konturës  

N7 G2 X 50 Y 0   R 20   

N8 G1 X 15         

N9 G2 X 0 Y 45   R 15   

3.13.                 FREZIMI I KONTURAVE TË LIRA  



N10 G1   Y 45       

N11 G2 X 15 Y 60       

N12 G17 X 30         

N13     Y 85       

N14 G2 X 45 Y100       

N15 G1 X 50.718         

N16 G2 X 68.039 Y 90       

N17 G1  X102.679 Y 30       

N18 G2 X 85.359 Y 0       

N19 G1 X 50         

N20 G2 X 30 Y 20       

N21 G40         Anulimi i   konturës      

N22 G0     Z 100     

N23   X 0  Y 0   M 30   

 

Informatat plotësuese : 

1.Pika kontaktuese B frezë/konturë të gjendet në aksin paralel me konturën e pjesës . 

2.Rrezja e frezit nuk guxon me qenë më e madhe se sa rrezja më e vogël e  mbrendshme  

    e konturës  

3.Pikat kalimtare prej drejdzës në rreth dhe anasjelltas duhet të llogariten me ndihmën  

  e funk.  ndihmëse. 

4.Koordinatat e pikave kalimtare duhet të shenohen në vizatimin e puntorisë . 

 

 

 

 



 

 

 

4.1 CIKLI I SHPIMIT G81  ME  THIRRJEN E TIJ G79 

Cikli i shpimit G 81 

G81 –fjala përmban: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 % PM                                       Programimi kryesor për memorim  

N9003 

                                     Numri i programit fillon prej  : N9001...N9999                                                                   

 

N1 G 17         T1  M 66                     

N2 G 54                               

N3 G 81   Y 2  Z -33    F 200 S 1200  M3 

N4 G 78 X  65 Y 20 Z 0                           

N5 G 79 X 27 Y 53                            

N6 G 0     Z 100                           

N7   X 0 Y 0     M 30                          

 

    Informatat plotësuese : 

1.Zbatimi i ciklit letëson programin . 

2.Me zbatimin e ciklit shkurtohet programimi dhe i njejti është më i përshtatshëm  

3.Cikli për shpim parimisht zbatohet : 

   -te centrimi 

   -te shpimi i materialit me ashklat këputëse (ndërprerëse) GGG. 

   -te shpimi i çelikut vetëm për vrima të vogla . 

4.Thirrja e ciklit G79 shërben për ralizimin e ciklit të fundit të programit . 

5.Te thirrja e parë e ciklit G79 duhet të ipen të gjitha koordinatat (X Y ,Z)  

    në fjalitë G79 punuese jepen vetëm koordinatat e nevojshme . 

 

 

 



 

 

4.2   SHPIMI   I  THELLË   I  VRIMAVE   G83 

Pë shpimin e thellë të vrimave kemi dy mundësi në dispozicion 

1.Kthimi i plotë nga vrima e shpuar (nxerrja e ashklave) 

Njoftim : Në fjalën G83 nuk është programuar vlera J 

G 83 fjala përmbanë : 

 

2.Kthimi i IMP prerëse për një distancë programuese ( vlera J) 

 G83 – fjala përmbanë  

 

 



Informatat plotësuese : 

 

1.Shpimet e vrimave të thella përdoren vetëm në thellësi ekstreme të vrimave  

2.Vlera reduktuese cakton edhe thellësinë minimale për hap . 

3.G83 përdorettëshpimi i çelikut me vlera të vogla programuese vlera J  

   që të mund të këputet ashkla . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3                FILETIMI  G 84 

 

 

 

% PM                                                                                                                                      

N9003                                                                   

N1 G 17       

T1  (Burgia 0 5 mm) 

M66 

N2 G 54         

N3 G 83   Y 2  Z -27 

12 J 0.3 K8 F100 

S1200 M3 

N4 G 79 X 12 Y 20 Z 0   

N6 G 79 X 30 Y 25     

N5         T2 (M6-Filetimi) M6 

N7 G 84   Y 5 Z -30 F530 S 530 



N8 G 79 X 30 Y 25 Z 0   

N9  G 79 X 12 Y 20     

N10 G 0     Z 100   

N11 G0 X 0 Y 0   M 30 

.  

Informatat plotësuese : 

1.Te përdorimi i G 84 duhet të programohet një distancë me matëse siguruese 

    (shiko IMP për filetim ) . 

2.Vlkera F duhet të llogaritet nga hapi i filetos dhe numrit të rrotullimeve . 

3.Në vend të urdhërit M6 mund të përdoret si numër rëndor nr.6 urdhëri M56 

 ( në bashkangjitjen me një rend të mëparm G 0-vlerë ). 

4.Pas thirrje të një aksi të më mëtejmë (shiqo G84 të rendit 7) duhet të vendoset G79 –

vlenë të programohet : 3 kordinatat e sistemit kordinativ përseri .  

 

 

 

4.4     DEFINIMI  I  PIKAVE   G 78 

 

Në një rend G78 pika mund të definoget me anë të kordinatave X ,Y , Z . 

Pikat mund të qendrojnë në akse të ndryshme : 

 



 

Në vazhdim programi vijues mund të thirren pikat një nga një: 

 

              Pikat e definuera me G78 mund të thirren në një vend  

    -me një G79 programohet pozicioni ku duhet të kryhet veprimi  

    -me anë të ciklit të fundit të dhënë  . 

    -me një G77 definohn vrimat të cilat gjenden në një distancë kostanet në rreth .  

 

Informata plotësuese : 

 

1.Definimi i pikës G78 mund të përdoret nëse për pika të ndryshme të pjesës punuese     

    duhet të përdoren cikla të ndryshme (centrimi ,shpimi,filetimi). 

2.Me definimin e pikës G78 programi bëhet më i kjartë dhe më mirë i pasqyruar . 

3.Meqense një fjali programuese maksimalisht egzistojnë 80 shenja mund të thirren 



    për njëherë vetëm 4 pika . 

4.Me logjikën hapsinore (komanda e rregullon renditjen në mvarshmëri prej G17  

     ose G18 ) është garantuar që s’mund të vijë deri te kolezioni në qoftë se pikat  

     ndodhen rrafshe të ndryshme . 

 

 

 

 

 

 

4.5   SHPIMI I VRIMAVE NË RRETH :Cikli G77 

 

 

Me fjalën G77 definohen vrimat të cilat gjinden në një distancë konstante në rreth . 

G77 –fjala (*rrethi i plotë): 



 

 

Informata plotësuese : 

 

1.Funksioni G77tëshpimi i vrimave të cilat gjenden me O e letësojnë dukshëm  

  programimin , ku kordinatat e vrimave llogaritën nga ND dhe me hap të shpejtë gjinden  

2.Me funksionimin e G77 është i mundur definimi i një rrethi tek i cili pikat janë  

   njëtrajtësisht të larg. Në rreth . 

3.Të dhënat e vlerës së rrezës dhe këndi për vrimat me O  , në matematikë caktohen  

  me kordinata polare . 

 



 

 

 

 

 

 

4.6.  FREZIMI  I KONTURES PA KOREKTURE  G0 DHE G1 

 Këndi –xhepi duhet të frezohet me frezë  O20 mm. 

 

1.Para fillimit të programimit duhet të shihet gjatësia e IMP në memortjën për korekturë 

2.Rrezja e frezimit nuk duhet të memorohet në qoftë se punohet në stazën që tornon 

qendrën e rrethit .   

          % PM                                                                                         

           N9011                                                             

N1 G 17       T1 M66 

N2 G 54         

N3 G 0 X 65 Y 20 Z 2 S 500 M3 

N4 G 1     Z -5 F100 M8 



N5     Y 50   F 200 

N6   X 25       

N7           

N8   X 65       

N9           

N10           

N11       Z 10 F 100 

N12     Y 20   F 200 

N13   X 65       

N14           

N15   X 25       

N16           

N17   X 65       

N18 G 1     Z 100   

N19   X 0 Y 0   M 30 

 

Informatat plotësuese : 

1.Në qoftëse punohen pa korekturë IMP d.m.th. me qendren e veglës nuk duhet të 

jepet në    

    memorje rrezja e frezit , por vetëm gjatësia e saj . 

2.Programimi pa korrekturë të IMP ka të meta të mëdha posaqerisht : 

 -në qoftë se ndërrohen të dhënat e IMP (duhet të jepet program i ri) 

3.Frezimi konstant jep kualitet më të mirë sipërfaqësor te:  

 -frezimi i konturave të jashtme me G2 ,-frezimi i konturave të mbrendshme me G3. 

4.Te frezimi i xhepit mundësisht të përdoret cikli  

 



 

4.7    CIKLI   PËR   FREZIMIN E KONTURES  G87 

        G87 –fjala përmban  

 

                            

          % PM                                                                                         

           N9013                                                             

N1 G 17       T1 M66 

N2 G 54         

N3 G 87 X 60 Y50 Z -20 B2 R10 K5 F60 S 500 M13 

N4 G 79 X 45 Y35 Z 0   

N5 G 0     Z 100 M 30 

N6   X 0 Y 0     

 



Informata plotësuese: 

 

1.Te G87 është : 

    -vlera X është  dimenzioni i parë i kanalit paralel me aksin A 

    -vlera Y është dimenzioni i dytë i kanalit të xhepit . 

   -vlera Z është  thellësia e tërsishme e kanalit të xhepit në mvarshmëri prej G17 dhe G18 

2.Vlerat I dhe J parimisht nuk programohen . 

3.Rrezja e frezit nuk guxon me qen më e madhe se rrezja e pjesës punuese . 

4.Qendra e kanalit definohet me G 87 me  me 3 kordinata . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

4.8      CIKLI I FREZIMIT TË KANALIT   G88 

   

       G 88 –fjala përmbanë:  

     

   

          % PM                                                                                         

           N9015                                                             

N1 G 17         T1 M66 

N2 G 54         

N3 G 88 X 15 Y 35 Z -15   B2 KS  F100 S 950 M13 

N4 G 79 X 18 Y 18 Z 0   



N5 G 0     Z 100   

N6   X 0 Y 0 M 30   

                    *me fjalën G79 programohet pozicioni i pikes startuese (hyrëse ) për frezim  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 


