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PARATHËNJE 

 

Materiali nga lënda mësimore Mekanikë teknike është hartuar dhe 

punuar sipas planprogramit mësimor bazuar në Kurrikulën bërtham të 

hartuar nga projekti Alled për klasën e dhjetë të shkollave të mesme teknike 

drejtimi i makinerisë profilet Mekatronikë dhe Operator i makinave me 

dirigjim kompjuterik CNC, por shpresoj se do të jetë i mirëseardhur edhe për 

nevojat e nxënësve të drejtimeve të tjera teknike. 

 

Materiali është paraqitur analitikisht dhe skematikisht me disa 

shembuj konkret që ndihmojn në të nxënit. 

Materiali është përmbledhur në 7 RM duke përfshirë pjesë teorike me 

shembuj praktik. 

Në bazë të llojit dhe gjërësisë së materies së përpunuar në këtë 

material, jemi të vetëdishëm se ka gabime dhe lëshime, prandaj do të 

falënderohem për çdo këshill dhe kritikë konstruktive. 
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HYRJE NË MEKANIKËN TEKNIKE 

Emri “mekanikë” është fjalë me origjinë greke “mehane” që do të thotë vegël 

ose makinë. Mekanika si disiplinë e veçantë shkencore është një ndër lëmitë 

më të vjetra të fizikës. Themelues të mekanikës, përkatësisht statikës, 

konsiderohet matematikani i madh Arkimedi (287- 212 para erës sonë). 

Mekanika është pjesë e fizikës që merret me studimin e lëvizjes ose qetësisë 

së trupit material, nën veprimin e forcës. 
 

Sipas mënyrës së shqyrtimit mekanika ndahet në: 

1. Mekanika racionale ose analitike (teorike) dhe 

2. Mekanika teknike (e aplikuar, zbatuar). 

Mekanika racionale ose analitike, fenomenet natyrore i shqyrton në rrugë 

teorike, duke i përcaktuar me simbole dhe shprehje matematikore. 

Mekanika teknike, i shfrytëzon njohurit nga mekanika racionale dhe i zbaton 

në objekte të ndryshme teknike (ura, pjesë makinerike etj.) 

Meqenëse trupat materialë në natyrë mund të kenë tri gjendje agregate: të 

ngurtë, të lëngët dhe të gaztë, mekanika mund të ndahet edhe në: 

1. Mekanika e trupave të fortë, 

2. Mekanika e trupave të lëngët (hidromekanikë) dhe 

3. Mekanika e trupave të gaztë (aeromekanikë). 

Nga të gjithë këto, më shumë aplikohet mekanika e trupave të fortë e cila më 

tutje ndahet: 

- Mekanika e trupave të ngurtë, ku forma e trupit merret si e 

pandryshuar, dhe 

- Mekanika e trupave elastik, që edhe quhet shkenca e rezistencës së 

materialeve, në të cilën studiohen deformimet e trupit nga ndikimi i 

forcave. 

Sipas karakterit të problemeve, mekanika e trupave të ngurtë ndahet në tri 

disiplina kryesore: 

1. Statikë - studion kushtet për ekuilibër nën veprimin e forcave; 

2. Kinematikë - studion lëvizjen e trupave materialë në varësi të kohës, 

duke mos marrë parasysh shkakun për atë lëvizje; 

3. Dinamikë - studion lëvizjen e trupave, duke marrë parasysh edhe 

shkakun e lëvizjes. 
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II. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.1:  

RM1 –Nxënësi përshkruan përkufizimet themelore dhe 

aksiomat e statikës 

 

1. Përshkruan qëllimin e forcës 

2. Përshkruan përkufizimin e forcës 

3. Tregon për aksiomat e ekujlibrit, lidhjet dhe aksiomën mbi lidhjet

 

1.1  Qëllimi dhe rëndësia e forcës 

Një ndër kuptimet themelore në mekanikën teknike pa dyshim që është forca. 

Forca është shkak për ndryshimin e pozitës dhe formës së trupit. 

Forcat që shkaktojnë lëvizje ose ndryshim të lëvizjes quhen forca aktive ose 

dinamike. Kështu janë: forca e gravitacionit tokësor, forca e shtypjes së erës, 

forca e shtypjes atmosferike, forca tërheqëse e karrocës fig.1.1, etj.  

 
Fig.1.1 

 

Forcat që iu kundërvihen ose e pengojnë lëvizjen quhen forca pasive ose 

rezistuese (të reaksionit). Kështu janë: rezistenca e ajrit, rezistenca e ujit, 

rezistenca në kushineta, rezistenca e fërkimit ndërmjet dy sipërfaqeve 

kontaktuese fig.1.2, etj. 
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Fig.1.2. Rasti praktikë i paraqitjes së forcës  

 

Në statikë më shpesh paraqitet forca tërheqëse e gravitetit (Tokës). Të gjitha 

ngarkesat, të gjitha peshat i nënshtrohen tërheqjes së Tokës.  

Kështu p.sh, nëse në një litar AB fig.1.3, varim një sferë me peshë G, ajo do 

ta tërheqë litarin me ndonjë forcë   F - e barabartë me peshën e sferës. Kjo 

force vepron në pikën B, në drejtimin dhe me kahë poshtë. 

 

 
Fig. 1.3. Forca e trupit nënë veprimin e gravitetit  

 

 

Mbani mend! Forca është shkak për ndryshimin e pozitës dhe formës së 

trupit 

 

Sipas ligjit të dytë të Njutnit forca definohet si prodhim i masës dhe nxitimit 

(shpejtimit), F=m*a. Në mënyrë analoge, pesha e trupit si forcë llogaritet me 

shprehjen: G=m*g[N], 1N=1kg*m/s
2
, ku: m [kg] - masa trupit; a [m/s2] – 

shpejtimi (nxitimi).  g [m/s2] nxitimi (gravitacioni) toksorë. 

   Forca si zakonisht shënohet me shkronjën F, kurse njësia themelore për 

matjen e forcës është Njutni – [N], dhe instrument për matjen e forces është 

dinamometri. Njësi më e madhe për forcën që përdoret në statikë është 

kilonjutni (kN),  

ku: 1 kN = 1000 N. 



[10] 
 

Pyetje: 

 

1. Në figurën 1.2 njeriu e zhvendos kutinë me ndihmën e forcës 

vetanake! Po, Jo? 

2. Me çfarë shënohet forca dhe cila është njësia e saj? 

3. Si quhen forcat që shkaktojnë lëvizje të trupave? 

4. Si quhen forcat që e pengojnë lëvizjen e trupave? 

 

 

1.2. Përkufizimi i forcës 

   Forca mund të paraqitet në dy mënyra: a) grafikisht dhe  b) analitikisht  
 

a) Paraqija grafike e forces 
 

Forca është madhësi vektoriale dhe përcaktohet nga katër elemente: 

 

1. madhësia numerike (modulin ose intenzitetin), që është vlera e forces 

në N; 

2. pikëveprimi i forcës (pika sulmuese), që është pika ku vepron forca; 

3. drejtimi (drejtëza e veprimit), që është drejtëza mbi të cilën shtrihet 

forca. 

4. kahu e forcës, që është kah sipas të cilit lëviz ose synon të lëvizë trupi 

nën veprimin e forcës. 

 

Çdo forcë mund të paraqitet grafikisht, një mënyrë e tillë është dhënë në fig. 

1.4 
 

 

Fig.1.4. Paraqitja grafike e forcës 

 

Madhësia numerike apo intensiteti i forcës përcaktohet me krahasimin e 

vlerës numerike të saj me madhësinë e cila është marrë si njësi për të. 
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Me pikën sulmuese të një trupi nënkuptohet ajo pikë, në të cilën transmetohet 

veprimi i forcës në atë trup. Këtu kjo është pika A. 

 

Drejtimi i forcës paraqet vijën nëpër të cilën vepron forca. Kjo vijë quhet 

edhe vija sulmuese e forcës F. 

Forca me veprimin e vet mund të tërheqë ose të dëbojë nga vetvetja trupin. 

Për këtë shkak, duhet të caktohet edhe kahu i veprimit. Me kahun është 

orientuar veprimi i forcës. 

Nga fig. 1.4, mund të shohim: gjatësia AB , në përpjesë të përshtatshme 

paraqitet madhësia e forcës, drejtimi i drejtëzës paraqet vijën sulmuese të 

forcës, shigjeta paraqet orientimin (kahjen) e veprimit të forcës, kurse pika A 

është pika sulmuese e forcës F. 

Për të paraqitur forcën grafikisht madhësinë e forcës e japim në ndonjë 

shkallë (përpjesë):     
]...[

]...[

cm

N
U F   

 

b) Paraqitja analitike e forcës 

Paraqitja analitike e forcës në rrafsh, gjithashtu bëhet me katër elemente, 

fig.1.5: 

 

1. kordinatat e pikës sulmuese të forcës A(x,y); 

2. drejtimi, 

3. kahu i forcës i caktuar me këndin , që e mbyll vijën sulmuese të 

forcës me pjesën pozitive të aksit-x; 

4. madhësia e forcës e caktuar me shenjën algjebrike F; 

 

 

  

 
Fig.1.5. Paraqitja analitike e forcës dhe zëvendësimi i trupave me forca aktive 

 

Forcat me madhësi të njëtë, që veprojnë në vijën e njëjtë sulmuese quhen 

forca ekuivalente. 
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Shumë forca që veprojnë njëkohësisht në një trup, formojnë sistem të 

forcave. Sistemi i forcave, ku vijat sulmuese shtrihen në një rrafsh, quhen 

sistemi i forcave në rrafsh. 

Forca që plotësisht e zëvendëson veprimin e më shumë forcave quhet 

rezultante, kurse vetë forcat – komponentet e tyre. 

 

 

Mbani mend! Forca mund të paraqitet grafikisht dhe analitikisht 

 
Pyetje: 

 

1. Foca është madhësi vektoriale apo skalare? 

2. Prej sa elementeve përbëhet forca e paraqitur grafikisht dhe cilat janë 

ato? 

3. Prej sa elementeve përbëhet forca e paraqitur analitikisht dhe cilat 

janë ato? 

4. Me çfarë shkalle paraqitet madhësia e forcës grafikisht? 

 

 

 

 

Fig. 1.6.Paraqitja grafike e forces 
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1.3.  Aksiomat e statikës 

Mekanika mbështetet në disa rregulla të cilat janë fituar nga eksperienca ose 

janë nxjerr nga ligjet e tjera. Këto  rregulla quhen aksioma ose postulate dhe 

ato duhet përvetësuar pa vërtetim matematikor, meq rrjedhin nga praktika. 

Aksioma I 

Kusht i nevojshëm dhe i mjaftueshëm që dy forca të cilat veprojn në një trup 

të jenë në ekujliber është që ato të jenë të barabarta përkah madhësia me të 

njejtin drejtim dhe me kah të kundërt. 

 
Fig.1.7. 

 

Aksioma II 

Gjendja e jashtme e trupit nuk ndryshon nëse atij i shtojmë apo i heqim një 

ose me shumë sisteme të forcave ekujlibruese. 

 
Fig.1.8. 
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Aksioma III 

Rezultanta R e dy forcave ( 1F , 2F ) të cilat veprojn në një pikë A të trupit 

është e barabartë përkah madhësia dhe drejtimi me diagonalen e 

paralelogramit të ndërtuar mbi këto dy forca. 

 
Fig.1.9. 

 

Aksioma IV 

Forcat me të cilat dy trupa veprojn në njëri-tjetrin kanë madhësi të 

barabarta, drejtime të njejta dhe kahe të kundërta. Njëra prej këtyre forcave 

quhet forca e aksionit dhe tjetra quhet forca e reaksionit. 

 
 

Fig.1.10. 
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Aksioma V 

Ekujlibri i trupave deformabilë nuk do të ndryshoj nëse ata trupa 

ngurtësohen dhe bëhen trupa të ngurt. 

 
Fig.1.11. 

 

Aksioma VI 

Çdo trup i lidhur mund të konsiderohet si trup i lirë nëse menjanohet lidhja 

dhe ndikimin e saj në trup e zëvendësojmë me forca përkatëse të reaksionit. 

 
Fig.1.12. 

Mbani mend! Aksiomat janë rregulla dhe nuk mund të vërtetohen 

matematikisht 

Pyetje: 

1. Çka janë aksiomat? 

2. Me cilën prej aksiomave mund ta llogarisim forcën e litarit? 

3. A do të veproj forca e kundërveprimit nëse një gurë e ngrisim nga 

toka? 

4. Cilin kusht duhet ta plotësoj rezultanta në mënyrë që trupi të jetë në 

ekujlibër? 

5. Paraqit në mënyr skematike ndonjë rast të zbatimit praktik të 

aksiomave: 
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II. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.2:  

RM2 –Sistemi i forcave arbitrare në rrafsh  

 

1. Tregon qëllimin dhe rëndësinë e forcave arbitrare në rrafsh 

2. Shpjegon mënyrat gjeometrike të përberjës së forcave konkurente 

3. Shpjegon kushtet grafike të ekuilibrit të sistemit të forcave 

konkurente 

4. Përshkruan mënyrat grafike të forcave 

5. Përshkruan teoremat për tri forca në rrafsh 

6. Shpjegon zbërthimin e forcës në komponente 

7. Përshkruan momentin e forcës për pikë 

8. Shpjegon çiftin e forcave dhe momentin e çiftit të forcave 

9. Shpjegon reduktimin e forcës në pikën e dhënë 

10. Shpjegon reduktimin e sistemit arbitrar të forcave në pikën e dhënë 

11. Shpjegon teoremën e Varinionit mbi momentin e rezultantes 

 

2.1. Qëllimi dhe rëndësia e forcave arbitrare në rrafsh 

Qëllimi i forcave abitrare në rrafsh është që ato të priten në një pikë dhe të 

formojn shumkëndëshin e myllur. Tufa e forcave (p.sh. 1F , 2F , 3F , 4F ) të 

cilatë shtrihen në një rrafsh dhe priten në një pikë mund të paraqesin një 

sistem të forcave arbitrare në rrafsh. 

 

Fig.2.1. Forcat arbitrare në rrafsh dhe formimi i shumkëndëshit të mbyllur 
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2.2  Mënyrat gjeometrike të përberjës së forcave 

konkurente 

Mënyrat gjeometrike të përberjës së forcave konkurente mund të paraqiten 

në tri mënyra: 

1. Me anë të rezultant së dy forcave, e cila mund të realizohet në dy 

mënyra: 

a) Me metodën e palerogramit të forcave (fig. 2.2.a.) dhe  

b) Me metodën e trekëndëshit të forcave (fig.2.2.b.). 

 

 

Fig.2.2. a) Metoda e paralelogramit të forcave dhe b) trekëndëshi i forcave 

 

2.3  Kushtet grafike të ekujlibrit të sistemit të forcave 

konkurrente 

Që sistemi i forcave konkurrente të jetë në ekujlibër duhet që rezultantja R të 

jetë baraz me zero. 

Sistemi i forcave konkurrente është në ekujlibër në qoftë se të gjitha forcat 

me rastin e radhitjes formojnë poligonin e mbyllur. 

Pra:    0+...+++ 321  nFFFFR  

Një top me peshë G=40 N, është varur me litar BC i cili me murrin vertikal 

mbyll këndin α=30
0
. Në mënyrë grafike të caktohet forca me të cilën është 

tërhequr litari dhe shtypja e topit që bënë në murë.   
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Fig.2.3. Lirimi i lidhjeve të trupit dhe zëvendësimi me forca të reaksionit 

 

 

Në këtë lloj detyre kërkohen forcat në lidhje të cilat zgjidhen në fazat që 

vijonë: 

- Bëhet lirimi nga lidhja dhe trupi konsiderohet si “trupi i lirë” (figura 

b), 

- Veprimin e litarit e zëvendësojmë me forcën F1, kurse veprimin në 

murrë me forcën FA. 

- Vazhdohen të gjitha kahet e forcave që veprojnë në trup nga pika e 

tyre prerëse O. Fitojmë sistemin e tri forcave që veprojnë në një pikë 

dhe janë në ekuilibër. Për ato vlejnë kushtet (konditat) analitike dhe 

grafike për ekuilibër. Me ndihmën e saj bëjmë zgjidhjen e mëtjeshme 

të detyrës. 

Sipas kushtit grafik të ekuilibrit këto forca duhet të ndërtojnë planin e 

mbyllur të forcave, ku edhe është vizatuar (figura d).  

Nga pika arbitrare A1 së pari bartet forca e njohur G, në përpjesë UF=10 

N/cm. Mandej, nga B1, tërhiqet drejtëza 1 paralelisht me reaksionin FA, kurse 

nga pika A1 drejtëza 2 paralelisht me litarin. 

Drejtëzat 1 dhe 2 priten në pikën C1, dhe me këtë fitojmë planin e mbyllur të 

forcave. Nga plani i forcave, pason: 

 

][46
1

10
6.4111 N

cm

N
cmUACF F   

][23
1

10
3.211 N

cm

N
cmUCBF FA 
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2.4  Teorema për tri forca në rrafsh 

Kjo teorem thotë: trupi i ngurtë nën veprimin e tri forcave joparalele në 

rrafsh do të jetë në ekujlibër nëse: 

a) vijëveprimet e vorcave priten në një pikë dhe 

b) trekëndëshi i cili formohet nga këto tri forca të jetë i mbyllur. 

 

 

Fig.2.4. a) Vijëveprimet e forcave që priten në një pikë dhe 

           b) trekëndëshi i cili formohet nga këto tri forca. 
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2.5 Zbërthimi i forcës në komponente 

E kundërta e përbërjes së forcave në rezultantë është zbërthimi. 

Zbërthimi i forcës mund të bëhet: 

a) Në dy drejtime dhe  

b) Në tri drejtime. 

 

 

Fig.2.5. Zbërthimi i forcësnë dy dhe tri drejtime 

 

 

2.6 Momenti i forcës për pikë 

Nëse një pllakë është e lidhur për një pikë O, ajo nuk do të mund të bëjë  

lëvizje translatore, por nën ndikimin e forcës do të rrotullohet rreth asaj pike. 
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Fig.2.6. Momenti i forcës ndaj një pike 

 

Momenti i një force ndaj një pike quhet prodhimi i forcës dhe krahut. 

dFFM o )(  

Momenti është pozitiv nëse forca e rrotullon trupin në kahjen e kundërt me 

akrepat e ores dhe anasjelltas. 

 

2.7 Çifti i forcave dhe momenti i çiftit  të forcave 

Çift forcash quhet sistemi i përbër nga dy forca të barabarta, paralele dhe me 

kahe të kundërta. Rezultanta e qiftit të forcave është e barabart me zero R=0. 

  

Fig.2.7. Momenti iforcës në rastet praktike 
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Shembull: 

Në figurat vijuese janë paraqitur dy shembuj të çiftit të forcave. Të llogariten 

forcat me të cilat duhet të veprojm në të dy rastet e rrotullimit të rrotës me 

një moment M=12 Nm: 

a) kur krahu është 0.4 m dhe  

b) kur krahu është 0.3 m 

 

2.8 Reduktimi i forcës në pikën e dhë 

Shpesh kërkohet që të gjendet veprimi i një force ndaj një pike të 

palëvizshme. P.sh., në figurat vijuese do të paraqesim veprimin e një force 

ndaj një pike tjetër: 

 
Fig.2.8. Reduktimi i forcës në pikën e dhënë 

 

Ky veprim quhet reduktimi i forces në pikën e dhënë.  

Pra rFMM F

B

F

A   
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Shembull: Të reduktohet forca NF 100 , në pikën O, e cila është 

në largësin normale për md 2  , ( shiko fig. e mësipërme). 

Zgjidhje: 

Me reduktimin e forcës F  në pikë O do të fitojm forcën F në atë 

pikë dhe një çift forcash, momenti i të cilit është 

NmrFM 2002100   
 

2.9 Sistemi arbitrar i forcave në pikën e dhënë 

 

Le të jetë  dhënë një sistem forcash i cili vepron mbi trupin e ngurtë, p.sh., 

sistemi 321 ,, FFF  

Fig.2.9. Momenti i forcës rezultuese për pikën e caktuar 

 

   Nëse gjatë mbledhjes së disa çifteve del se shuma e momenteve 

pozitive është e barabart me shumën e momenteve negative , atëher 

momenti i çiftit rezultues di të jetë baraz me zero. Në këtë rast, 

sistemi i çifteve është në ekujlibër. 

00
1




i

n

i
R MoseM  

2.10 Teorema e varinionit mbi momentin e rezultantes 

   Momenti i një rezultantes së një sistemi forcash konkurrente në 

rrafsh kundrejt një pikë të çfardoshme të atij rrafshi është i barabart 

me shumën algjebrike të momenteve të forcave përbërse ndaj po asaj 

pike,pra: 
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Me qëllim të vërtetimit të kësaj teoreme supozojm se në pikën A të 

trupit veprojn dy forca 1F dhe 2F  me drejtime të ndryshme, shihë 

fig. e më poshtme, rezultantja  21 FFR   e të cilave paraqet 

diagonalen AD  të paralelogramit. 

 

Fig.2.10. Vërtetimi iteoremës së Varionit 

   Në rrafshin e forcave marrim një pikë të çfarëdoshme O. 

Pastaj,normal në drejtimin OA , tërheqim drejtëzën L mbi të cilën 

projektojmë të gjitha forcat dhe së këndejmi fitojmë segmentet Ob , 

Oc  dhe Od . 

  Mbështetur në figurën e mësipërme momentet do t’i shprehim me 

sipërfaqen e trekëndëshave përkatës. 

ObOAOABsipFMo  ).(2)( 1 , 

)().(2)( 2 BDACpasibdOAOcOAOACsipFMo  , 

Përkatësisht: 

bdOAObOAbdObOAOdOAOADsipRMo  )().(2)(

 

Ku OA është baza e përbashkët për të tre trekëndëshat , ndërsa 

bdOc  , ngase këto dy segmente janë të barabarta dhe paralele. 

Nga relacioni I fundit në mbështetje me dy të parat, fitojmë: 

)()()( 21 F

o

F

o

R

o MMM      ose    )()( ioo FMRM   -  vërtetimi 
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III. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.3:  

RM3 –Statika e forcave grafike 

 

1. Përshkruan statiken e trupave të ngurtë 

2. Shpjegon rezultanten e sistemit të forcave arbitrare në rrafsh 

3. Shpjegon kushtet e ekuilibrit për sistemin komplanar të 

forcave 

4. Shpjegon zbërthimin e forcës në dy komponente paralele 

 

3.1 Statika e trupave të ngurtë 

Në natyrë trupi i fortë ideal nuk ekziston, por për shkak thjeshtimit të 

dukurive të ndërlikuara të cilat ndodhin për shkak të vetive elastike dhe 

plastike të trupave, e aplikojme supozim e trupit të ngurtë.  

Problemi gjatë analizimit të forcave të cilat veprojnë në trupin e ngurtë në 

pikat e paramenduara mund të sillet në problemin e mbivendosjes së forcave 

të cilat veprojnë në pikën materiale, me ndihmën e aksiomes së tretë të 

statikës, nese gradualisht dy nga dy forca sjellim që të veprojnë në kahje të 

njëjtë. 

 

 

 

Fig.3.1 
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3.2 Rezultanta e sistemit të forcave arbitrare në rrafsh 

Vërejmë një trup të ngurtë në të cilin veprojnë forcat F1 dhe F2  në pikat А 

dhe В (fig.3.2.a). Sipas aksiomes së dytë të përmendur më lartë, forcat mund 

t’i zhvendosim nëpër gjatësinë e veprimit të tyre në pikën C, e cila është e 

prerë në vijën e saj. Sipas metodës së paralelogramit e caktojme rezultanten 

R.  

Pika e rezultantes patjetër duhet të shtrihet në vijën e saj, të themi në pikën 

D. Nëse kemi sistem të forcave të cilat veprojnë në trup të ngurte me 

drejtime të ndryshme, të cilat nuk priten në vizatim ose jane paralele, 

rezultantja caktohet me ndihmën e poligonit vargor.  

Vërejmë një trup të ngurtë në të cilën veprojnë forcat F1 dhe F2 në pikat А 

dhe В (fig.3.2), drejtimet e të cilave nuk priten në vizatim. Në shkallë të 

përshtatshme e sjellim forcen F1 dhe në ate e nderlidhim forcen F2 

paralelisht me vijat e saja. 

Fillimi i forces së parë dhe fundi i forcës së dytë, e definojnë rezultanten, 

d.m.th. madhësinë dhe kahjen e saj. Ky është plani i forcave: 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.2 Poligoni vargor 

 

   Për caktimin e vijes së rezultantës në rrafshin e trupit të ngurtë kemi 

shfrytëzuar 

poligonin vargor. E kemi përvetesuar pikën e paramenduar O të quajtur pol 

në afërsi të planit të forcave dhe e kemi lidhur me fillimin dhe fundin e të 

gjitha forcave. Këto forca 1, 2 dhe 3 quhen rreze. Në të vërtetë, forcën F1 e 

ekspozojmë në komponentet 1 dhe 2 , forcën F2 në komponentet 2 dhe 3 , 

kurse vetë rezultanten në komponentet 1 dhe 3. Forcat F1 dhe F2 janë në 

baraspeshë sepse formojnë trekëndëshin e mbyllur. Tash tërheqim paralelen 
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me rrezen 1 nëpër pikën e paramenduar C në vijën e forcës F1. Nga pika C 

terheqim paralelen me rrezen 2 nga pika D, respektivisht deri te prerja në 

drejtim të forcës F2. Nga pika D e tërheqim rrezen 3 nga prerja me rrezen e 

parë, respektivisht me pikën E. Neper pikën E kalon vija e rezultantes R. 

Poligoni të cilin e përbëjnë rrezet 1, 2 dhe 3 quhet poligon vargor. 

 

Shembull. Në trarin e ngurtë veprojnë forcat më të vogla F1 dhe F2 me 

kahje të njëjtë në distancë reciproke l = 7 m. Duhet të caktohet madhësia, 

kahja dhe drejtimi i rezultantes R me ndihmën e poligonit vargor, nëse vlerat 

e forcave jane F1 = 25kN; F2 = 35kN. 

Zgjidhje: 

(shkalla: per gjatesite 1cm = 1m; per forcat 1cm = 10kN) 

Nga fig. shihet se është: 

R = 6 x 10 = 60kN; p = 4,1m; q = 2,9m 

Nga ky shembull mund të shihet se rezultantja e dy forcave paralele ka 

madhësi të 

barabartë me shumën e tyre algjebrike (R = F1 + F2), ka kahje të njëjtë, 

paralele me ato dhe me vijën e saj që gjendet midis dy forcave, më afër se e 

madhja. 

 
 

Fig.3.3 Poligoni vargor 
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3.3 Kushtet e ekuilibrit për sistemin komplanar të forcave 

 

Të paramendojm se në një pllakë veprojnë forcat 1F
, 2F

, 3F
, 4F

 dhe 5F
. 

Madhësin, drejtimin dhe kahun e këtyre forcave e caktojmë me anë të 

shumëkëndëshit të forcave, kurse pozitën e vijës së veprimit , me ndihmën e 

shumëkëndëshit tërkuzor. Trupi nuk gjendet në ekujlibër, meq rezultantja 

RF
 ka vlerë të caktuar ( nuk është baraz me zero). 

Nëse dëshirojm që ky trup të jetë në ekujlibër, jemi të detyruar që këtijë 

sistemi ti shtojmë edhe një forcë, të ashtuquajtur forcë ekujlibruese 

RFF 6 e cia do të mbyllë shumëkëndëshin e forcave. 

 

 
Fig.3.4 Shumëkëndëshi i forcave 

 

Pra, që mjë trup në të cilin vepron sistemi i forcave në rrafsh, të jetë në 

ekujlibërduhet që forcat të formojn shumëkëndësh të mbyllur forcash dhe 

shumëkëndëshi tërkuzor të jetë i mbyllur. Në bazë të kësaj mund të 

vërtetohet kushti i ekujlibrit: Sistemi i forcave në rrafsh do të jetë në 

ekujliber: 

a) në qoftë se forcat formojnë shumëkëndësh të mbyllur, që do të thotë se 

rezultantja e tyre është baraz me zero dhe 

b) në qoftë se kanë shumëkëndësh tërkuzor të mbyllur të forcave, që do të 

thotëse nuk ekziston mundësia që të formohet qifti iforcave. 
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3.4 Zbërthimi i forcës në dy komponente paralele 

Një forcë mund të zbërthehet në dy komponente paralele, veprim ky që është 

i kundërt me rastin e mbledhjes së dy forcave në rezultante. Kjo mund të 

realizohet me metodën grafike dhe analitike. 

 

a) Metoda grafike 

Forcën F duhet ta zbërthejm në komponentet paralele F1 dhe F2 

të cilat përputhen me drejtimet e dhëna I-I dhe 

 
Fig.3.5 Zbërthimi i forcës 

 

Forcën F e bartim në shkallë më të madhe (plan të forcave), e përvetësojmë 

në mënyrë të paramenduar polin O dhe i tërheqim rrezet 1 dhe 2, kurse në 

nënvijën nëpër pikën e paramenduar të forcës F tërheqim paralele me rrezen 

1 deri te pika B dhe rrezen 2 deri te pika C. Pikat В dhe С i lidhim me vijen 

Ѕ ---- të mesme. Tërheqim paralele me S nëpër fushën O dhe me ate në 

planin e forcave F1 dhe F2. 

Kur kemi sistem të forcave paralele me kahja të paramenduar, e zbërthejmë 

rezultanten e tyre. Në statikë shumë shpesh vendosen detyra të tilla, por janë 

treguar me fjalë të tjera. 

Zakonisht është dhënë sistemi i forcave paralele me kahje (aksione) të 

paramenduara, kurse kërkohen të dy forcat e tjera paralele (reaksionet), të 

cilat janë në baraspeshë me sistemin e dhënë. Në të vërtetë, rezultantja e 

forcave (aksioneve) duhet të zbërthehet në dy komponente (reaksione), me 

kahje të kundërt, për shkak të baraspeshës së tërë sistemit të forcave. 

 

Mbani mend: 

1. Plani i forcave vizatohet zakonisht nga ana e djathtë e sistemit të 

dhënë të forcave. 
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2. Rezultantja në planin e forcave është gjatësia midis rrezes së fundit 

dhe mjedisit me kahje deri te rrezja e fundit kah mesi. 

3. Reaksioni FB në planin e forcave është gjatësia mes rrezes së fundit 

dhe të mesit me kahje deri te rrezja e fundit kah mesi. 

4. Reaksioni FA në planin e forcave është gjatësia midis mesit dhe 

rrezes së fundit me kahje deri te rrezja e fundit kah mesi. 

 

b) Metoda analitike 

 

Madhësin e komponentëve e llogarisim duke shfrytëzuar rregullën e 

momentit. Së pari caktohet pika për të cilën kërkohet moment e pastaj 

llogaritet momenti për njërën komponente e pastaj edhe për komponenten 

tjetër. 

 

SHEMBUJ TE ZGJIDHUR 

 

Shembull.  

 

Jane dhënë forcat paralele F1 = 4,5kN dhe F1 = 6,0kN (fig. 3.6), të gjenden 

dy forca paralele me kahje të paramenduara FA dhe FB të cilat me forcat e 

dhëna F1 dhe F2 do të jenë në ekujlibër.  

Kontrolli i rezultateve të fituara grafikisht të bëhet sipas metodës analitike. 

Të gjenden dy forca paralele FA dhe FB  të cilat me forcat e dhëna F1 dhe 

F2 do të jenë në ekujlibër? 

 

 
Fig.3.6  

 

F1 = 4,5kN; F2 = 6,0kN 

 

Zgjidhje: 

 

Grafikisht: (shkalla: 1cm = 1m; për gjatësitë, 1cm = 2kN; për forca) 
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Nga fig. shihet se: 

FA = 5,8∙1= 5,8kN 

FB =4,7∙1= 4,7 kN 

 
 

Analitike Kontrolli I metodës analitike 
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IV. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.4:  

RM4 – Qendra e rendësës (gravitetit) së trupit 

 

1. Shpjegon qendrën e rëndesës së trupit të ngurt 

2. Shpjegon poziten e qendrës së rëndesës së trupit homogjen 

 

4.1 Qendra e rëndesës së trupit të ngurt 

Trupi material mund të mendohet se është përbërë nga grimcat elementare 

me masa m1, m2.....mn në të cilat vepron forca e gravitetit, (fig.4.1).Prodhimet 

e masave (m) dhe nxitimi i gravitetit tokesor (g) paraqesin rëndime. Ato janë 

forca paralele me kahje vertikale teposhte, kahë qendra e Tokes. Rezultantja 

e atyre forcave paralele paraqet rendimin e përgjithshëm të trupit material: 

gmgmgmG n  ...21      gMmgG i

n

i



)(

1
 

G - pesha e trupit 

M - masa e pergjithshme e trupit 

g – graviteti 
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ii
i

s
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z
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 1  

Fig.4.1 Qendra e rëndesës 

 

Pika e rezultantës së forcave paralele, të cilat paraqesin veprime të pjesëve 

elementare të trupit, quhet qendra e rëndesës. 
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4.2 Pozita e qendrës së rëndesës së trupit homogjen 

Nëse një trup material e vendosim në rëndim, ai do të mbetet në qetësi në 

çdo pozitë (baraspeshë indiferente). Të gjitha këto konkluzione kanë të bëjnë 

me trupat homogjen (trupat të cilët në tërë vëllimin kanë masë të barabartë 

specifike). 

Mënyre më e thjeshtë për caktimin e rendimit është sipas metodës së 

eksperimentit: një pikë homogjene materiale të varet në mënyrë alternative 

në dy pika dhe të lihet që lirisht të varet,(fig.4.2). Në të dy rastet të shënojmë 

vija vertikale nëpër pikat për të cilat trupi është varur. 

Prerja e ketyre dy vijave e paraqet rëndimin, kurse këto vija i quajme vija të 

rendimit. 

 

 
Fig.4.2 Mënya e caktimit të pikës së rëndimit 

 

   Kordinatat për caktimin e qendrës së trupit homogjen ose trupit të përbër 

janë: 

 

V

xV
x ii

Q


    

V

yV
y ii

Q


  

 

Shembulli: Në mënyrë analitike të caktohet qendra e rëndesës së syprinës së 

dhënë të përbërë: 
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Shembulli: Në mënyrë analitike të caktohet qendra e rëndesës për trupin e 

paraqitur në fig. vijuese: 
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Mbaj mend: 

Rëndimi është pika në të cilën është koncentruar e tërë pesha e një trupi 

material. Rëndimi mund të caktohet në menyre analitike dhe grafike. 

 

Pyetje per vetevleresim: 

 

1. Definoni qendërn e rëndesës së një libri që keni para vete! 

2. Për cilat syprina themi se janë të përbëra? 

3. Sa metoda mund të përdorim për zhvendosjen e rëndimit? 
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V. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.5:  

RM5 – Qendra e rendësës (gravitetit) së trupit 

 

1. Shpjegon mbajtësit e plotë në rrafsh 

2. Shpjegon llojet e ngarkesave të mbajtëseve në rrafsh 

3. Përshkruan mënyrat grafike dhe analitike të përcaktimit të 

kundërveprimeve të mbështëtesve 

4. Shpjegon madhësit themelore statike në prerjet tërthore të mbajtësve 

në rrafsh 

5. Shpjegon diagramet statike për mbajtësit në rrafsh 

 

5.1 Mbajtësit e plotë në rrafsh 

Objektet e ndërtimtarisë, në kuptimin statik, janë të përbëra prej elementeve 

konstruktive të cilat pranojnë dhe mbajnë ngarkesa. Këto elemente i quajmë 

mbajtes. Mbajtesit mund të jenë të rrafshët dhe hapësinorë. Mbajtësit e 

rrafshët kanë formë konstruktive e cila bashkë me drejtimet e forcave të cilat 

veprojnë  ndaj saj, shtrihen në një rrafsh, kurse mbajtësi është pllakë e ngurtë 

mjaft e hollë në rrafsh të njëjtë. Këtu vlen supozimi se pllaka materiale është 

jo deformabile,respektivisht se është një trup i ngurtë ideal. 

 

Mbajtësit e rrafshët mund të jenë: 

a) Mbajtësit trarë,    

b) Mbajtësit ramë dhe  

c) Mbajtësit kapriatë. 

 

Mbajtësit trar mund të jenë: 

 
a) Mbajtësi tra i thjeshtë, 

 

 

b) Mbajtësi tra me një ose dy 

lëshime 
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c) Mbajtësi tra i inkastruar 

 
d) Mbajtësi tra i Gerberit. 

 
 

5.2 Llojet e ngarkesave të mbajtëseve në rrafsh 

Ngarkesat të cilat veprojnë në mbajtës mund t’i ndajm në disa mënyra: Sipas 

formës ngarkesat mund të jenë: 

a) të përqëndruara ( koncentruara) dhe 

b) kontinuale ( të vijueshme) 

Ngarkesat e përqëndruara veprojnë në një pikë. Këto ngarkesa mund të jenë 

horizontale,vertikale ose të pjerrta. 

 

 

 

 
 

fig.5.1 Trau i thjeshtë 

 

Ngarkesat kontinuale mund të shpërndahen sipas një ligji të caktuar 

)(xfq  . 

Ngarkesat kontinuale mund të jenë në formë të drejtëkëndëshit (q=konst.) në 

formë  të trekëndëshit, në formë të trapezit, etj.  
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Gjithashtu ngarkesat sipas kohës së veprimit mund të jenë të përkohshme ose 

të përherëshme. 

 

  
 

 

 

a)  

 

 

 
b) c) 

 

Fig.5.2 Ngarkesat kontinuale 

a) në formë drejtëkëndëshe,b) në formë trekëndëshi, c) në formë trapezore 
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5.3 Mëyrat grafike dhe analitike të përcaktimit të 

kundërveprimeve të mbështëtesve 

Mbështetësi paraqet lidhjen e mbajtësit me trupat e tjerë-fundamentin. Siq 

dihet kemi tre mbështetësa kryesor të cilët janë: 

a) Mbështetësi i palëvizshëm, 

 

      
b) Mbështetësi i lëvizshëm dhe 

 

       

 
c) Inkastrimi 

 

    
 

Mbajtësi vijëdrejtë i ngarkuar me ngarkesa të çfardoshme dhe i mbështetur 

në njërin skaj në mbështetës të palëvizshëm dhe në skajin tjetër në 

mbështetës të lëvizshëm quhet tra i thjeshtë. 

Kundëtrveprimet e mbajtësve mundë të caktohen në dy mënyra: 

a) me metodën grafike dhe 

b) me metodën analitike. 

 

a) metoda grafike  

   Fillimisht  caktojmë përpjesën për vizatim 
cm

m
U L

...

...
  dhe përpjesën për 

forca  
cm

N
U F

...

...
  pasi që të caktohen përpjesët dhe të vizatohet mbajtësi, 

vizatojm shumëkëndëshin e forcave dhe atë tërkuzor. ( Këtë metod do ta 

sqarojm në detaje me anë të një shembulli konkret) 
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a) metoda analitike  

Duke i shtruar kushtet e ekujlibrit  ΣX=0, ΣY=0, ΣM=0 caktojmë forcat e 

kundërveprimit, të cilat do të sqarohen në vijim me anë të shembullit vijues. 

Shembull:Në mënyrë grafike dhe analitike të caktohen forcat FA dhe FB  të 

cilat e 

barazojnë sistemin e dhënë të forcave , nëse është: F1 = F2 =10kN 

Metoda grafike 

kNFF BA 6  

 
Metoda analitike 

 

Kontrolli 

 

 

 

 

Një shembull praktik të zgjidhjes së forcave të kundërveprimit në mënyr 

analitike: 

Masa e vinçit është mv=1000 kg, ndërsa e ngarkesës mg=2400kg. 
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Të gjenden forcat e kundërveprimit në mbështetësin e palëvizshëm A dhe në 

mbështetësin e levizshëm B: 

  

 

 
 

5.4 Madhësit themelore statike në prerjet tërthore të 

mbajtësve në rrafsh 

Forcat e jashtmë në çfardo prerje të paramenduar të mbajtësve mund të 

paraqiten: 

- forcat aksiale ( normale), në drejtim të aksit të mbajtësit (FN), 

- forcat tranzverzale, në drejtin normal në aksin e mbajtësit (FT) dhe  

- momenti në përkulje (M). 

Forcat aksiale janë pozitive nëse e tërheqin trupin dhe anasjelltas. 
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Forcat tranzverzale nëse i shikojm nga e djathta  

 
Momenti në përkulje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.3 Madhësit themelore nënë veprimin e forcave 

 

5.5 Diagramet statike për mbajtësit në rrafsh 

Për të pasur një pasqyr të qartë për ndryshimin e forcave aksiale (FA), 

forcave transversal (FT) dhe momenteve (M), përgjatë aksit të mbajtësit, 

shtrohet nevoja e prezantimit të tyre përmes diagrameve të cilat quhen 

diagrame statike.  

Diagramet statike mund të ndërtohen në mënyr analitike dhe grafike. 

Ndërtimin e këtyre diagrameve do ta paraqesim me një shembull konkret. 
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Fig.5.3 Diagrami statik tek trari i thjeshtë 

 

Trari thjështë paraqet mbajtes te caktuar statik i cili shtrihet në një 

mbështetës të palëvizshëm dhe në tjetrin të lëvizshëm.  

 

Trari i thjështë i ngarkuar me ngarkese te perqendruar 

Metoda analitike: 

Kjo metode i shfrytezon te tri kushtet analitike per baraspeshe.Nese nje 

ngarkese e jashtme është force e pjerret e perqendruar F, te njejten se pari e 

zberthejme ne komponentet e saj (Fy dhe Fx). 

Pastaj caktohen reaksionet FA dhe FB , nga kushti ΣMA = 0 dhe ΣMB = 0 

Konzola e saktesise per rezultatet e fituara te komponenteve vertikale te 

reaksioneve 

behet me kushtin ΣY = 0. 

Komponenti horizontal i forces F paraqet reaksion horizontal ne kushineten e 

palevizshme. Ky reaksion caktohet nga kushti ΣX = 0, Ne baze te 

definicioneve per momentin renes, forcave transversale dhe aksiale, i 

caktojme madhesite statike ne prerjet karakteristike. Keto prerje 

karakteristike jane kushineta dhe pikat ne te cilat veprojne forcat e jashtme. 

Lidhjet e tilla te caktuara te momentit, forcat transversale dhe aksiale ne 

prerjet karakteristike, i sjellim ne shkalle te volitshme ne vijat paralele me 

boshtin e mbajtesit. Me lidhjen e vlerave te sjella, fitojme diagrame statike. 
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Duke i analizuar keto diagrame statike, mund te konkludojme: 

Diagramin e forcave aksiale: 

- forcat aksiale te cilat shkaktoje shtypje ne mbajtes, jane me 

parashenje negative dhe vizatohen nen boshtin e mbajtesit; 

- forcat aksiale te cilat shkaktojne terheqje ne mbajtes, jane me 

parashenje pozitive dhe vizatohen mbi boshtin e mbajtesit; 

Diagramin e forcave transversale: 

- diagrami ka forma shkallore; 

- vlerat e forcës transversale ndërrohen ne pikat në të cilat veprojnë 

forcat e përqëndruara 

- edhe atë në kërcime; 

- ne prerjen nën forcë F diagrami e ndërron shenjën; 

- diagrami është i mbyllur, sepse të gjitha forcat vertikale janë në 

baraspeshe; 

- “+” vizatohet poshtë; “-“ vizatohet lart; 

Diagramin e momentit: 

- diagrami i momentit ka forma poligonale me thyerje të pikës ku 

vepron forca e perqëndruar; 

- ka parashenje pozitive nëpër tërë gjatsëine e trarit të thjeshtë, kur 

ngarkesa vepronte poshtë; 

- vlera me e madhe është në prerjen ku forca transversale e ndërron 

parashenjen; “+” vizatohet poshte; - “-“ vizatohet lart. 

 

Mbani mend: Trari i thjeshtë paraqet mbajtës të caktuar statik i cili 

mbështetet në një mbështetës të palëvizshëm dhe një të lëvizshëm. 

 

Mbajtës i plotë i rrafshët është mbajtësi tek i cili cdo prerje e tij e tërthortë 

është plotësuar me materie e cila merr pjesë në mbajtjen e ngarkesave. Gjatë 

llojit të përgjithshëm të ngarkesës, mbajtësi i rrafshët ka mundësi për lëvizje 

horizontale, vertikale dhe rrotulluese.   

Lidhja e mbajtësit me elemente të tjera mund të realizohet nëpërmjet 

kushinetës së kufizuar, të palëvizshme dhe të lëvizshme. 

Ngarkesat të cilat veprojnë te mbajtësit mund të jenë: të përqëndruara 

(veprojnë në një pikë) dhe të shpërndara në mënyrë të barabartë, ngarkesë 

kontinuale (vepron në gjatësi të madhe të mbajtësit). 

Varësisht nga pozita dhe lloji i kushinetave të cilat zbatohen, mbajtësit e 

plotë tërrafshet 

mund të jenë: 

o tra i thjështë; 

o tra me një ose dy lëshime; 

o tra konzoli; 

o tra i Gerberit. 
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Detyra për vetëvleresim: 

 

1. Cilët mbajtës i quajmë mbajtës të rrafsht? 

2. Me qfar ngarkese është i ngarkuar një raft me libra ? 

3. Për cilën kushinetë themi se është e kufizuar? 

4. Sa shkallë lire ka kushineta e lëvizshme? 

 

Shembulli: Në mënyrë analitike të caktohen madhësitë statike për ngarkesën 

e dhënë të trarit të thjeshtë.  

F 5kN 1 = ; F 3kN 2 = q = 3kN /m 

 

 
 

Zgjidhje: 

Metoda analitike 
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2. Caktimi i forcave aksiale 

 

NA-B = 0 

 

3. Caktimi i forcave transversale 

 

 

 

 

Ne kete rast nuk ka prerje te rrezikshme sepse fitohet x > 2m, respektivisht 

ne pjesen AC forca transversale nuk e nderron shenjen. 

 

1. Caktimi i momenteve 
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VI. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.6:  

RM6 – Kuptimet themelore dhe lënda e kinematikës 

 

1. Shpjegon rëndësin e kinematikës 

2. Përshkruan lëvizjet e pikës 

3. Përshkruan pozitën e pikës në hapësirë në sistemin e kordinatave te 

Dekartit 

4. Përkufizon trajektoren,rrugën dhe llojet e lëvizjeve 

5. Përshkruan pozitën e pikës në hapësir 

 

6.1.  RËNDËSIA E KINEMATIKËS 

Kinematika është pjesë e MEKANIKËS që merret me studimin e vetive 

gjeometrike të lëvizjes së trupit, duke mos e marrë parasysh masën e tij dhe 

forcat që veprojnë në trup. 

 

Me lëvizje në kinematikë kuptojmë ndryshimin e pozitës së trupit në 

hapësirë kundrejt një trupi tjetër referent (që konsiderohet i palëvizshëm – 

Mekanika e Njutonit) në vijim të kohës. 

Koha gjatë të cilës realizohet lëvizja në kinematikë quhet interval kohor. 

Çasti i kohës paraqet numrin e sekondave që e ndajnë çastin e dhënë nga 

çasti fillestar. Koha është madhësi skalare që ndryshon vazhdimisht prandaj 

e luan rolin e variablës (ndryshores) apo argumentit. Bashkësia e pikave të 



[49] 
 

pozitave të njëpasnjëshme që e formon pika materiale gjatë lëvizjes për çdo 

çast të kohës quhet trajektore. Nëse trajektorja është drejtvizore (vijë e 

drejtë), lëvizja quhet lëvizje drejtvizore (vijëdrejtë), ndërsa, nëse ajo është 

vijë e përkulur quhet lëvizje vijëpërkulur. 

 

 

6.2. Lëvizjet e pikës 

Pika mund të realizoj lëvizje drejtëvizore dhe të përbër. 

Ligji (ekuacioni) i lëvizjes drejtvizore të pikës 

 

Fig.6.1 Lëvizja drejtëvizore e pikës 

 

Për këtë çast të kohës pozita e pikës është e përcaktuar me distancën: OM  

Rruga e saj në intervalin prej t0 deri t1 është 11 MMOMOM   

 

6.3. Pozita e pikës në hapësirë në  istemin e kordinatave të 

dekartit 

Pozita e pikës paraqitet me anë të kordinatave M (x,y,z); 
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6.4. Trajektorja, rruga dhe llojet e lëvizjeve  

Trajektorja është gjurma të cilën e lë trupi pas lëvizjes. 
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VII. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.7:  

RM7 – Lëvizja drejtëvizore dhe vijëlakuar e pikës 

 

1. Shpjegon lëvizjen drejtvizore dhe vijëlakuar të pikës, 

2. Shpjegon hodografin e shpejtësisë, 

3. Shpjegon lakoren dhe lëvizjen rrethorë, 

4. Shpjegon zberthimin e shpejtësisë dhe të shpejtimit në komponentë 

 

7.1 Lëvizja drejtvizore dhe vijëlakuar e pikës 

Në vijim të kohës përgjatë trajektores, në rastin e veçantë përgjatë 

drejtëzës,pika mund të lëvizë sipas ligjeve të ndryshme: 

a) Lëvizja e njëtrajtshme. Lëvizja e pikës quhet e njëtrajtshme nëse 

shpejtësia e saj gjatë tërë kohës mbetet konstante (v = const ) 

 

 

Shembull:  

Në bazë të shprehjes 
t

s
V   gjeni shpejtësin me të cilën Bujari, nxënës i 

klasës së  X, nga shtëpia e tij për në shkollë përshkon rrugën prej 6 km, për 

kohën 1h. 

V=? 
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Zgjidhje   

 

hkm
h

km

t

s
V /6

1

6
  ,     p 

 

ra Bujari do të ecën me shpejtësinë  V = 6 km/h  

 

b) Lëvizja njëtrajtësisht e ndryshuar 

Kjo lëvizje karakterizohet me nxitim konstant (a = const). 
 

 
 

 

 
 

 



[53] 
 

7.2 Hodografi i shpejtësisë 

 

 

7.3 Lakorja dhe lëvizja rrethore 
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7.4 Zbërthimi i shpejtësisë dhe shpejtimit në komponentë 

 

 

 


