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Qëllimi i Programit 

 
Te beje vleresimin perfundimtar te studentit qe ka perfunduar tre vite akademike te studimit ne 
diplomen bachelor drejtimi Energjetile, prane Fakultetit te Inxhninierise Elektrike, Universiteti 
Politeknik i Tiranes. 

 
Kerkesa per tu paraqitur ne kete provim. 

 
Studenti duhet te kete fituar 175 kredite (ECTS) gjate studimeve ne Fakultetin e Inxhinierise 
Elektrike ne perputhje me planin mesimor te Diplomes Bachelor. 

Lëndët e provimit të formimit dhe pesha e tyre në provim 

 

Nr Titulli i lendës Pesha e lendës në provimin e 
formimit 

1 Matje Elektrike 10% 
2 Makina Elektrike 20% 
3 Sistemete Elektrike 20% 
4 Shperndarja dhe perdorimi i energjise elektrike 20% 
5 Bazat e Automatikes 1 dhe 2 20% 
6 Teknika e Sigurimit 10% 
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MATJET ELEKTRIKE 
 

 

MATJET ELEKTRIKE 
 
 
 

Gabimet, Llogaritja  e gabimeve (f.5-15). Instrumentat Elektromekanike: Magnetoelektrike; 
Magnetoelektrike me Shderues; Elektromagnetike; Elektrodinamike.(F 16- 40);  

 

Ura Wheaston dhe e Tomsonit.(F48-53). Urat e rrymes alternative.(53-56) Oshiloskopi 
analog; Ndertimi i CRT; Paraqitja dhe formimi i formës së valës ne oshiloskop; Përdorimi per 
matjen e amplitudes, fazes  dhe  frekuences;(F 96-119) Voltmetri  shifror  me  integrim  te  
njefishte dhe dyfishte.(F 163- 175) Frekuencmetrat shifrore (F 175-179).  Oshiloskopi me kohe 
vonese; Oshiloskopit numerik.(F 119-140) 

 

LITERATURA 
 

1.   “Matje_elektronike” Liber ISBN 978-9928-4108-3-2 V.Topulli, G.Sharko, A.Lala  
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MAKINAT ELEKTRIKE 
 
 
 
 
 

•    Transformatori.   Materialet   përcjellese,   materialet   magnetike,   qarqet   magnetike, 
materialet izoluese. Skemat e lidhjes së pështjellave në transformatorët tre-fazorë. Fusha 
magnetike  dhe  induktivitetet  e  pështjellave.  Skema  e  zëvendësimit  e  transformatorit. 
Përcaktimi  i  parametrave  të  skemës  së  zëvendësimit  të  transformatorit.  Humbjet  dhe 
koeficienti i punës së dobishme. Rregullimi i tensionit në transformator. 

 

“Makinat elektrike” 1 Page: (14 − 24), (46 – 47), (70 – 74), (81 – 90), (91 – 97), (118 – 
123). 
•    Makina Asinkrone. Parimi i punës dhe ndërtimi i makinave asinkrone. Regjimet e punës 

së makinës asinkrone. Ekuacioni i momenteve     dhe karakteristika mekanike e makinës 
asinkrone. Momenti elektromagnetik. Qëndrueshmëria statike dhe aftësia për mbingarkesë. 
Lëshimi  i  motorëve  asinkrone  dhe  rregullimi  i  shpejtësisë  në  motorët  asinkron.  Motori 
asinkron që ushqehet nga rrjeti njëfazor. 

 

“Makinat elektrike” 2. Page: (1 − 10), (120 – 129), (140 – 150), (176 – 189), (225 – 229). 
 

•    Makinat sinkrone. Parimi dhe i makinës sinkrone. Sistemet e eksitimit të makinave 
sinkrone. Karakteristikat e gjeneratorëve sinkronë. Regjimet e punës së makinës sinkrone. 
Lidhja  në  paralel  me  rrjetin  e  gjeneratorëve  sinkrone.  Rregullimi  i  fuqisë  aktive  i 
gjeneratorëve sinkronë. Qendrushmëria statike, fuqia reaktive, rregullimi i fuqise reaktive. 

 

“Makinat elektrike” 3. Page: (1 − 15), (74 – 89), (137 – 145), (155 – 171). 
 

 
•    Makinat e rrymës së vazhduar. Makinat e rrymës së vazhduar, konstruksioni, roli i 

kolektorit, momenti elektromagnetik. Mënyrat e permisimit të komutimit. Motorët e rrymës së 
vazhduar, ekuacionet e përgjithshme. Karakteristikat elektromekanike të Motorëve të rrymës 
vazhduar. Rregullimi i shpejtësisë në motorët e rrymës së vazhduar. 

 

“Makinat e rrymës së vazhduar” 3. Page: (11 − 21), (40 – 42), (63 – 66), (89 – 98), (102 – 
109). 

 
 

LITERATURA 
 
1.  Xhoxhi N, Luga Y, Toska E., “Makinat elektrike” 1, 2, 3, 4 SHBLU – 1988. 
2.  Xhoxhi N, Luga Y, Toska E. “ Makina Asinkrone” SHBLU-1995. 
3.   Luga Y., “Makinat e Rrymës së Vazhduar”, SHBLU-2004. 
4.  Fitzgerald.A.E Kingsley C. “Electrical Machinery” McGraw-Hill 

Science/ Engineering/ Math; 6 edition (July 25, 2002). 
5.  Mulukutla S.Sarma., “Electric Machines” CL-Engineering; 2 edition 1997. 
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SISTEMET ELEKTRIKE 
 
 
 

Vecorite e Rrjetit Elektrik- Parametrat e rrjetit Elektrik 
 

 
•   Dukurite  qe  perfaqesojne  parametrat  e  elementeve  te rrjetit;  Linja,  skema  e 

zevendesimnit dhe parametrat e saj; Transformatori, skema e zevendesimit dhe parametrat e 
saj. 

Analiza e rrjetit Elektrik 
 

 
•  Vleresimi I parametrave te regjimit te pune se nje pjese te rrjetit ; Metoda grafike per 

vleresimin e parametrave te regjimit te punes se nje pjese te rrjetit; perdorimi I vlerave te 
fuqise ne vleresimin e parametrave te rregjimit te  punes; Metodat e perafruar aper 
percaktimin e nivelit te tensionit dhe te humbjes se tensionit ne rrjet; Llogaritja e rrjetit me dy 
tensione nominale. 

 

 
Humbjet e fuqise dhe te energjise ne rrjetin elektrik 

 

 
•  Humbjet e  fuqise ne  linjat  elektrike; Humbjet e  fuqise ne  transformatore; Percaktimi I 

humbjes  se  energjise  ne  linja  sipas  grafikut;  Percaktimi  I  humbjes  se  energjise  ne 
linja sipas humbjeve maksimale te fuqise; Humbjet e energjise ne transformator. 

 

 
 

Perdorimi I kondesatorave ne rrjetat shperndarese te energjise elektrike 
 

 
•  Ndikimi I kondesatoreve te lidhur ne seri ose parallel me fiderta shperndares; Permiresimi I 

koeficientit te fuqise; Menyrat e instalimit te kondesatoreve 
 

 
LITERATURA 

 
1. Vecorite e Rrjetit Elektrik- Parametrat e rrjetit Elektrik(30 fq.) 
2.Analiza e rrjetit Elektrik(fq.171-182) 
3.Humbjet e Fuqisedhe te energjise ne rrjetin elektrik(fq.183-194) 
4.Perdorimi I kondesatoreve ne rrjetat shperndarese te energjise elektrike (fq.228-234) 
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SHPERNDARJA DHE PERDORIMI I ENERGJISE ELEKTRIKE 
 
 
 

•    Treguesit  kryesore  që  karakterizojnë  cilësinë  e  energjisë  elektrike  dhe  sigurinë  e 
furnizimit të konsumatorëve me energji elektrike.( Reso, faqe 25-27, pjesa 1). 

 

•    Skemat  tipike  per  furnizimin  me  energji  elektrike.  Rrjetat  shpërndarëse  të  energjisë 
elektrike me tension të mesëm dhe te ulët. (Papadhopullos, faqe 27-56 ). 

 

•    Llogaritjet e Rrymave te Lidhjes se Shkurter. Komponentet simetrike. Rrymat e lidhjes se 
shkurter trefazore, njefazore dhe dyfazore. 

 

( Reso, faqe 1-32, pjesa 2). 
•    Kriteret per zgjedhjen dhe kontrollin e përcjellsave, kabllove dhe shinave.  (Reso, faqe 
239-252, 264-276, pjesa 1). 

 

•    Aparatura shkyçëse dhe  mbrojtëse në  rrjetat e  tensionit të  ulët:  automatet, leshuesit, 
siguresat etj. Karakteristikat funksionale, koordinimi automat-percjelles, tarimi, selektiviteti. 
(Reso, faqe 221-237, pjesa 1). 

 

•    Llogaritjet e seksionit: sipas renies se tensionit, kriteri termik, humbjet e fuqise. Kriteret 
tekniko-ekonomike per zgjedhjen e seksionit. (Papadhopullos,faqe 229-239). 

 

•    Përmirësimi i koeficientit të fuqisë. ( Reso, faqe 26-29, pjesa 3). 
 
 

LITERATURA 
1. B.Reso. Furnizimi me energji elektrike i ndërmarjeve industriale, pjesa I, II, III, 1988, 
2. M. Papadhopullos, Rrjetet e Shperndarjes te Energjise Elektrike, Botim i Universitetit 

Politeknik te Athines, 1994. 
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BAZAT E AUTOMATIKES 1 
 
 
 
•  Procesi industrial. Modelimi dhe simulimi. Hierarkia e modelimit. (L1-K1) 

 

Verifikimi dhe vlerësimi i modelit i modelit matematik. (L1-K2) 
Sistemi. Sistemi i hapur dhe i mbyllur i kontrollit automatik. Gjendjet e sistemit dhe 
ekuacionet e gjendjes sipas Kalmanit. Modelet matematike në rrafshin e kohës. Sistemi 
linear, forma e përgjithshme. Sistemi linear 1H1D. Modelimi në Laplas i makinave të 
rrymës vazhduar. Përgjigjet tipike të kohës. Polet dhe zerot e funksionit transmetues. 
Teorema  Hevisajd  dhe  përgjigjja  kalimtare.  Funksioni  transmetues  i  sistemit  dhe 
parametrat e tij. Sistemi i rendit të parë. Sistemi me një çift pol-zero real. Sistemi me dy 
pole reale. Sistemi me dy pole reale dhe një zero. Sistemi me dy pole komplekse të 
konjuguara. Përgjigjja në frekuencë për sistemin e rendit të parë. Forma grafike të 
karakteristikave të frekuencës. Sistemi me fazë minimale. Modeli i përafruar i sistemit. 
Polet dominuese të sistemit. Sistemi i rendit të lartë më pole reale. Përafrimi në rrafshin e 
kohës. 
Qëndrueshmëria e konturit të mbyllur. Kuptimi teorik i qëndrueshmërisë. Vlerësimi i 
qëndrueshmërisë me kriteret algjebrike dhe me kriteret e frekuencës. Zona dhe rezerva e 
qëndrueshmërisë. Vendi gjeometrik i rrënjëve, baza teorike dhe kuptimi. (L1-K3, L5) Faqet 
ne L1: (9-13), (16-21), (23-26), (33-40), (46-48), (54-56), (70-76), (83-90), (106- 
109), (110-122), (130-159), (163-175), (195-248) 
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BAZAT E AUTOMATIKES 2 
 
 
 
Sinteza. Cilësia në regjimin e vendosur dhe kalimtar. Cilësia dhe gjeometria pole-zero. Cilësia në 
vlerësimin integral. Cilësia në rrafshin e frekuencës. Paraqitja grafike e KAF. M(ω), h(t) dhe 
gjeometria e poleve. Vendi gjeometrik M(ω) dhe α(ω). Zgjedhja e koeficientit K për vlerë të 
caktuar Mm. 
Projektimi dhe realizimi i kontrollit. Rregullatorët industrialë. Ligji dhe rregullatori PID. Format 
standarde. Zgjedhja e rregullatorit PID. 
Kompensimi me pol-zero me perdorim te EVF, EPF dhe EVPF. 
Sinteza me VGJR për mjet korrektues në seri. 
Komente për RrPID në rrafshin e frekuencës. Zgjedhja e parametrave nga minimumi i IGK. 
Kompensimi pol-zero në rrafshin e frekuencës, në seri me vonesë faze,  me përparim faze dhe me 
kombinim te tyre. (L1-K5, L5) 
Proceset industriale me vonese, analiza. Kompesimi sipas Smith. Perfundime per studimin e 
konturit te mbyllur me dhe pa pranine e nje vonese. (L3, L2-K7) 
Proceset industriale jolineare. Dukurite kryesore. Hipotezat e sjelljes se sistemeve jolineare. 
Metodat topologjike te studimit. Perfundime per studimin e konturit    te mbyllur me dhe pa 
pranine e nje jolineariteti. (L3, L2-K7, L5) 
Sistemet me shume hyrje dhe shume dalje. Modeli matematik. Matrica kalimtare e gjendjeve. 
Vlerat vetiake. Perdorimi i teoremes Cayley-Hamilton dhe shprehjes se Silvesterit. Zgjidhja 
komplete e ekuacioneve te gjendjes. Zgjidhja e ekuacioneve te gjendjes me metoden operatore. 
Funksioni transmetues. 
Sinteza e sistemeve me shume hyrje dhe shume dalje. Parimi i pavaresise se transmetimit te 
kanaleve. Invarianca ndaj shqetesimeve. Perfundime per sintezen SHSD. (L3, L4, L5). 
Faqet ne L1: (256-286), (289-293), (293-315), (318-320), (325-337), (338-360), (364-381) 
Faqet ne L2: (327-330), (335-347), (372-393), (421-423) 
Faqet ne L3: (30-56) 
Faqet ne L4: (118-127) 

 
 

LITERATURA 
 
1.  Marango P. Bazat e Automatikes 1. SHBLU, 2011. 
2.  Marango P. Kontrolli i Proceseve. SHBLU, 2001. 
3.  Marango P. Leksione-BA2, 2011. 
4.  Karapici, G. Automatika e Sistemeve Elektroenegjitike. SHBLU, Tiranë, 1988. 
5.  Ogata K. Modern Control Engineering, Prentice Hall, 1997. 
6.  Hanselman C. Duane, Kuo C. Benjamin. Matlab Tools for Control System - Analysisi and 

Design. Prentice Hall, Inc., 1995. 
7.  Goodwin C. G. Grabe F. S., Salgado E. M., Control System Design. Prentice Hill, 2001. 
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TEKNIKA E SIGURIMIT 
 
 
 
 
 

• Veprimi I rrymes elektrike ne trupin e njeriut. 
• Tokezimi  mbrojtes.  Qellimi  dhe  fusha  e  perdorimit  te  tokezimit  mbrojtes.  Impianti  I 

tokezimit. Realizimi I impiantit te tokezimit. Llogaritja e tokezimit mbrojtes. 
• Nulezimi  mbrojtes.  Qellimi  dhe  fusha  e  perdorimit  te  nulezimit  mbrojtes.  Tokezimi  I 

neutrit. Tokezimi I perseritur I percjellesit PEN. Llogaritja e nulezimit mbrojtes. Matja e 
rezistences se lakut faze-neuter. 

• Shkyçja  mbrojtese.  Skema  e  shkyçjes  mbrojtese  qe  vepron  sipas  rrymes  se  lidhjes  me 
token. Shkyçja mbrojtese qe vepron nga rrymat e rrjedhjes. Fusha e perdorimit te shkyçjes 
mbrojtese dhe kerkesat ndaj tyre. 

• Mjetet  mbrojtese  ne  instalimet  elektrike.  Klasifikimi  dhe  kerkesat  kryesore.  Kontrolli  dhe 
provat e mjeteve mbrojtese. 

LITERATURA  
 

Jorgoni M., Pasko Gj. Fico A. “ Teknika e sigurimit  ne instalimet elektrike” 
Faqe 4 – 19; 20 – 35; 116 – 128; 132 – 140; 149 – 166; 170 – 176; 182 – 183; 196 – 197; 200 – 201; 
207 – 211; 214 – 215; 216 – 217; 233 – 238. 

b. Pjesa praktike 
 

Referuar kapitujve të mësipërm të përmbajtjes së teorisë së provimit, në pjesën praktike do të 
përfshihen: 

1.  Përmbajtjet e seancave të ushtrimeve dhe zbatimeve që përkojnë me pjesën teorike të 
mësipërme. 

2.  Përmbajtjet  e  Projekteve  të  Kursit  dhe  Detyrave  të  Kursit  të  zhvilluara  gjatë  vitit 
akademik përkatës. 

3.  Përmbajtjet e temave të Punëve të Laboratorit të zhvilluara, që përkojnë me pjesën teorike 
të mësipërme. 

4.  Përmbajtjet e Praktikave të zhvilluara gjatë viteve të kësaj diplome. 
 

Forma e provimit 
Provimi zhvillohet me shkrim dhe korigjohet nga konisioni i provimit i miratuar nga Dekani i 
Fakultetit. Brënda pesë ditëve Komisioni i Provimit afishon në vend të dukshëm pikët dhe notat e 
kanditatëve. 

 
Vlerësimi i studenteve 

 

Provimi i paraqitur në këtë program vlerësohet me 5 kredite (ECTS). Vlerësimi i studenteve do të 
bëhet me notë nga 1 (një) deri në 10 (dhjetë). Nota minimale për të patur vlerësim pozitiv do të 
jetë 5 (pese). Nota vendoset në përputhje me pikët e fituara sipas tabelave të mëposhtme. 

 
Kapitulli 

i parë 
Kapitulli 

i dytë 
Kapitulli 

i tretë 
Kapitulli 
i katërt 

Kapitulli 
i pestë 

Kapitulli 
i gjashtë 

Total 

20 20 10 10 20 20 100 
 
 

Pikët 90-100 80-90 70-80 60-70 50-60 40-50 <40 
Nota 10 9 8 7 6 5 4 
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