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kompetencave profesionale sipas kritereve të kërkuara nga 

kurrikula dhe kërkesave të tregut të punës në këtë sektor. 
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Parathënie 

 

 

Jetojmë në kohën e arritjeve të mëdha në shkencë dhe teknikë, për këtë shkak 

është e nevojshme futja e njohurive të ndryshme të automatizimit në lëmi të 

ndryshme, posaqërisht në industrinë e përpunimit të metaleve. 

 

Teknika kompjuterike ka depërtuar në të gjitha poret e jetës bashkëkohore 

dhe mundëson ritëm më të shpejtë të zhvillimit. Jemi dëshmitarë që teknika 

kompjuterike shfrytezohet për drejtimin e makinave prodhuese. Makinat 

universale zëvendësohen me makinat me drejtim numerik ku për drejtimin 

dhe programimin e tyre ka nevoje për trajnimin e kuadrit. 

 

Pra, manulai është përshtatur për modulin Programimi i makinave CNC, me 

qëllim të lëhtësimit të nxënësve në mësimnxënie. Gjithashtu ky manual 

mund ti shërbej inxhinierrëve fillestar, teknikëve dhe të gjithë atyre që 

fillojnë punën me programimin e makinave CNC. 
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I. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.1:  

RM1 – Nxënësi cakton mënyrën e programimit dhe përgatit 

programin e makinave CNC 

 
- të shpjegojë bazat e ndërtimit të makinave CNC, 

- të shpjegojë bazat e veprimit të makinave CNC, 

- të shpjegojë funksionet themelore të programit, 

- të caktoj funksionet për përcaktimin e mënyrës së programimit, 

- të zbatojë mënyrat e programimit absolut dhe inkremental në shembuj 

konkretë; 

- të demonstrojë programimin e lëvizjes: së shpejtë (boshe), të përpunimit, 

të instrumentit metal përpunues nëpër qark, varësinë e cikleve 

përpunuese nga lloji i makinës; 

- të caktoj funksionet për caktimin e shpejtësisë së përpunimit dhe të 

ushqimit, 

- të caktoj funksionet e lëvizjes së grupeve përgjatë koordinatave, 

- të caktoj funksionet për përcaktimin e lëvizjes, 

- të caktoj funksionet ndihmëse . 

 

 
 

1.1. Bazat e ndërtimit të makinave CNC 
 

Shkurtesa CNC rrjedh nga gjuha angleze dhe ka këtë kuptim: 

CNC-Computer numerical controll ( Kontrolli numerik me ndihmën e 

kompjuterit) 

Zhvillimi i makinave CNC ka qenë i kushtëzuar me zhvillimin e 

kompjuterëve  dhe për këtë arsye do të paraqesimnjë historik të shkurtër: 

 Më 1908 Joseph M.Jacqard i pari e ka përdorur pllakën me vrimë, si 

bartës i të dhënave të ndryshuara. 

 Më 1947 deri më 1951 ekspërtët e firmës John Parnsons të parët e 

kanë përpunuar makinën frezale të drejtuar (kontrolluar) numerikisht 

për testim laboratorik ( në industrin amerikane të aviacionit). Si 

bartës i të dhënave është përdorur kartela me vrimë. 
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 Më 1954 në ndërmarrjen Bendix (SHBA) është përpunuar makina e 

parë idustriale e drejtuar numerikisht. Njësia drejtuese është përbërë 

nga 300 gypa elektronikë. 

 Më 1954 makina e parë NC është paraqitur në Evropë, në panairin e 

Hanoverit. 

 Më 1972 është përpunuar makina përpunuese CNC me 

minikompjuter. 

 Më 1974 është punuar makina përpunuese e parë CNC me shumë 

opëracione. 

 

Për përpunimin e produkteve të caktuara në makinat CNC është e nevojshme 

të shënohen të dhënat, të cilat janë të shënuara numerikisht  (L,D,Vc, n, f dhe 

funksionet tjera). 

Për shkakë të shënimit të të dhënave në mënyrë të tillë këto makina qunen 

makina CNC. 

Me zhvillimin  e elektroteknikës dhe elektronikës drejtuesit fizikisht janë 

zvogëluar dhe njëkohësisht kanë ofruar mundësi më të mëdha të drejtimit. 

Me përdorimin e makinave CNC është shkurtuar koha e përpunimit dhe e 

shpenzimeve të produkteve t gatëshme në seri të vogla dhe të mesme. 

 

   Sistemi CNC ka minikomjuter si pjesë kryesore përbërse të njësisë 

drejtuese i cili kryen lloje të detyrave siç janë: 

- kryejn të gjitha llogarit e duhura, 

- kkontrollon të dhënat, 

- pengon manipulimin e pakontrolluar me makinën, 

- mbikqyrë punën e njësisë drejtuese, 

- mundëson ndryshimin e shtrirjes ( zgjatjes) së programuardhe të 

shpejtësisë prerëse, 

 

Përparësit e makinave CNC janë: 

- rritja e produktivitetit në raport me kohën, 

- rritja e shkallës së shfrytëzimit të makinës, 

- kontrolli i hollësishëm i produkteve gjatë prodhimit pa penges të 

procesit prodhues, 

- ruajtja e programit dhe shfrytëzimi i tij nëpëriudha të ndryshme 

kohore, 

- përshtatja e shumë proceseve prodhuese, 

- rregullimi dhe korigjimi shumë i thjeshtë i programimit. 
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Të metat e makinave CNC janë: 

- shpenzime të mëdha të makinës CNC, 

- aftësim i madhë i kuadrit të mirëmbajtjes dhe atyre opërativ, 

- lokacion i përshtatshëm i makinës, 

- planifikimi në detaje i procesit prodhues. 

 

Sipas disa statistikave një makinë CNC zëvendëson 3 deri në 8 makina 

konvencionale, me çka arrihet zvogëlimi i pajisjeve të nevojshme, fuqisë 

punëtore, hapësirave prodhuese, etj. 

 

 

1.2. Bazat e veprimit të makinave CNC, 
 

Makinat CNC përbëhen nga pjesa mekanike dhe pjesa e drejtuar. Në shikim 

të parë makinaCNC është e ngjashme me makinat konvencionale.  

Makinën CNC e udhëheqë programi. Programi është shënim i urdhëresave 

gjeometriko-teknologjike funksionale. Programin e fusim në drejtuesin 

përmes tastierës, USB, etj. 

Programin mund ta ruajm në memorien e kompjuterit dhe sipas nevojës ta 

përdorim përsëri.  

  Pjesa e drejtuar e makinës CNC përbëhet nga nënsistemi drejtues i cili 

përfshinë: 

- njësitë kontrolluese, e cila mbkqyrë punën e të gjitha njësive tjera dhe 

përcjellë informata kthyese për veprimin e makinës, e cila i merrë  

nga sistemet matëse në pjesën mekanike të makinës, 

- njësitë hyrëse, të cilat i lexon programi, 

- njësit llogaritëse të cilat automatikisht i përpunojnë të dhënat, 

- njësitë e memories, të cilat i ruajnë të dhënat, 

- njësitë dalëse, të cilat ndërmjetësojnë të dhënat e pjesës mekanike të 

makinës. 

 

Pjesan e mekanike të makinës CNC e përbëjnë vepruesit kryesor, lëvizjet 

zgjatëse, udhëzuesit dhe boshtet. 

Veçorit e  makinës CNC që kontribuojn në cilsi të produkteve të përpunuara 

dhe siguri në punë janë: 

 

- ndrrimi automatik i automjeteve 

- mundësia e drejtimit të pashkallëzuar e numrit të rrotullimeve të 

boshtit kryesor, 
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- prej elektromotorit lëvizja rrotulluese shëndrrohet në zgjatëse me 

ndihmën e boshtit dhe dados, të cilat garantojn saktësi rë madhe në 

pozicionimin e mjeteve dhe të tavolinës së punës, 

- matje shumë të hollësishme të pozitës gjatë lëvizjes në drejtim të 

aksit me ndihmën e sistemit matës, 

- makinat janë më të përpikta, ku garantojn vibrime më të vogla të 

makinës dhe si pasoj saktësi më të madhe të përpunimit, 

- kapaku mbrojtë i makinës mundëson siguri më të madhe gjatë punës. 

 

1.3. Funksionet themelore të programit 
 

Vlefshmëria e funksioneve të veçanta është e varur prej mundësive, 

përkatësisht prej konstruksionit të pjesës mekanike të makinës dhe prej llojit 

të drejtuesit. 

Në grupin e funksioneve themelore të programimit bëjnë pjesë: 

-  funksionet për përcaktimin e mënyrës së programimit, 

- funksionet për caktimin e shpejtësisë së përpunimit dhe të ushqimit, 

-  funksionet e lëvizjes së grupeve përgjatë koordinatave, 

-  funksionet për përcaktimin e lëvizjes, 

-  funksionet ndihmëse . 

 

 

1-Funksionet për përcaktimin e mënyrës së programimit 

 

Këtu bënjën pjesë: 

- G90 – mënyra absolute e programimit dhe lëvizja e pikës zero 

- G91 – mënyra ikrementale e programimit, 

- G92 – mënyra absolute e programimit të vlerave të kordinatave dhe 

tregojnë distancën prej pikës startuese B nga pika fillestare Ë. 

 

 

Shembull i mënyrës së programimit absolut dhe inkremental 

 

Detali i dhënë si në figurën e mëposhtme duhet të përpunohet me përpunim 

ballor de gjatësor. Cilesia e përpunimitështë N9. Parametrat e rekomanduar 

për regjim të përpunimit, shpejtesiae tornims  V=110 m/min, zhvendosja për 

përpunim tërthor F=0.1mm/rrot., zhvendosja për përpunim gjatësorF = 0.3 

mm/rrot. 
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Fig. 1.1 
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2-Funksionet për caktimin e shpejtësisë së përpunimit dhe të ushqimit 

 

Këtu bënjën pjesë: 

- G94 – zgjatja (mm/min), 

- G95 – zgjatja (mm/rrot), 

- G96 – shpjetësia konstante (m/min), 

- G97 – numri konstant i rrotullimeve. 

 

3-Funksionet e lëvizjes së grupeve përgjatë koordinatave 

 

Këtu bënjën pjesë: 

- G54, G55            – grupi i parë për lëvizje, 

- G57, G58, G59   – grupi i dytë për lëvizje, 

- G53                     –ç’vlerësimi i lëvizjes nga grupi i parë, 

- G56                     –ç’vlerësimi i lëvizjes nga grupi i dytë. 

 

4-Funksionet për përcaktimin e lëvizjes 

 

Këto funksione ndryshe i njihen si funksionet kryesore të programimit të 

cilat i shënojm më simbolin G dhe numrin me parashenjë i cili definon llojin 

e funksionit. Këtu bënjën pjesë: 

- G00 – lëvizja e shpejtë ( boshe) 

- G01 – lëvizja e punës, 

- G02 – lëvizja e mjeteve në kahjen e rrotullimit të akrepave të orës, 

- G03 – lëvizja e mjeteve në kahjen e kundërt të rrotullimit të akrepave 

të orës, 

- G41 – largimi i mjeteve për gjysmëharku në të majtë nga kahja e 

lëvizjes ( kompenzimi i majës së thikës), 

- G42 – largimi i mjeteve për gjysmëharku në të djathtë nga kahja e 

lëvizjes ( kompenzimi i majës së thikës), 

- G40 –ç’vlerësimi i kompenzimit ose i largimit. 

 

 
 

Figura 1.2. Funksioni G00 dhe G01 

 



 
 

[12] 
 

 

 

 
 

Figura1.3. Shembulli realizimit të funksioneve G00 dhe G01 

 

 

 

[ 
Figura.1.4. Funksioni G02 dhe G03 
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  Gjatë lëvisjes në hark duhet të caktohet edhe qendra e rrezes, si në 

shembullin e paraqitur në vijim: 

 

 
 

Figura 1.5. Shembull i lëvizjes së mjeteve nëpër hark duke caktuar edhe qendrën 

e rrezes 

 
 

Figura 1.6. Lëvizja e instrumentit sipas konturave të jashtme ose të brendhsme. 
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Lista e kodeve G (funksioneve) për FANUC SYSTEM - 0TE 
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5- Funksionet ndihmëse 

 

Funksionet ndihmëse në program i shënojm më M. 

Këtu bënjën pjesë: 

- M00 – ndërprerja e programit deri te rikyçja, 

- M01 – stop programi, 

- M03 – kyçja e rrotullimeve të boshtit kryesor – djathtas, 

- M04 – kyçja e rrotullimeve të boshtit kryesor – majtas, 

- M05 – ç’kyqja e rrotullimeve të boshtit kryesor, 

- M06 – ndrrimi i mjeteve, 

- M08 – kyçja e mjeteve ftohëse, 

- M09 – ç’kyqja e mjeteve ftohëse, 

- M17 – fundi i nënprogramit,  

- M20 – biza prapa, 

- M21– biza përpara, 

- M30 – fundi i programit kryesor, 
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II. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.2:  

RM2 – Nxënësi paraqet programimin me dorë në MMP CNC 

 

 
- të shpjegojë konceptin e programimit me dorë; 

- të shpjegojë konceptin e urdhëresave të koduara (konstruktin dhe 

formatin e fjalisë programore); 

- të dizajnojë me kompjuter dhe të deshifrojë vizatimin e detalit punues; 

- të dizajnojë: fletën e opëracioneve, planin e shtrëngimit të detalit punues, 

planin e instrumenteve metalpërpunues, planin e përpunimit (prerjes); 
- të paraqes programin e punimit të detalit punues; 

 

 

2.1. Programimi me dorë 

Fjala programim me dorë dotë thotë programim pa ndihmën e cilës do paket 

porgramore komjuterike. 

  Tek programimi me dorë duhet të njohim përveq fazat teknologjike të 

përpunimit, gjithashtu edhe konstruktin e shkrimit  të fjalisë programore në 

detaje. 

Gjuha programuese për shënimin e programit është e përcaktuar me 

standardin DIN 66 025 e përbër nga Pjesa 1 dhe 2 dhe është në përputhje me 

standardet ISO 6983/1 – 1982 dhe ISO/DP 6983/2. 

Gjate programimit me dore duhet te jene te defi nuar te gjithe parametrat qe 

janë te nevojshempër zhvillimin e programit dhe përpunimin e pjeses. 

Parametrat e nevojshem janë: 

- gjeometria e pjeses, 

- parametrat e regjimit te përpunimit (numri i rrotullimit, zhvendosja dhe 

thellesia eprerjes), 

- veglat e nevojshme përpërpunim, 

- gjeometria e veglave, 

- kushtet e përpunimit 

- lloji i makines ne te cilen realizohet përpunimi etj. 

Aktivitetet qe e karakterizojne programimin me dore janë: 

- analiza e vizatimit punues dhe përshtatjen e tij teknologjike, 

- vertetimi i pikes zero te pjeses punuese dhe skicimi i sistemit koordinativ, 

- sjellja e vendimit se me cilen makine pjesa do te punohet, 

- zgjedhja e nevojshme e pajisjes dhe vegles, 
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- defi nimin e renditjes se opëracioneve dhe shtrengimeve, 

- njohja e elementeve qe përseriten, si te mund te shfrytezohen nenprogramet 

përshkak te shkurtimit te programit, 

- paramendimi i planit te përpunimit me llogaritje te pikave karakteristike 

nepër tecilat kalon vegla, 

- sipas planit përpërpunim shkruarja e programit ne formularin përkates – te 

ashtuquajturlista programore, 

- kontrollimi dhe përmiresimi i programit me ndihmen e simulatorit, nese për 

ateekziston mundesi, 

- transmetimi i programit ne bartesin e programit (kartela me vrima, shiriti 

magnetik,disketa), 

- kontrolli dhe përmiresimi i programit te makines direkt para leshimit ne 

pune, 

- përpunimi dhe kontrollimi i pjeses se pare. 

Te metat e programimit me dore janë ne vijim: 

- gjatesia e kohes se nevojshme përpërpunim te programit, posaçërisht te 

pjeseveme konfi guracion te përbere, 

- kualiteti i rezultatit kryesisht varet nga shkathtesia e programorit, 

- realizimi i veshtire i përmiresimit te programit pas kontrollit te programit 

ose përpunimii pjeses se pare, 

Me pare kontrolli i programit ishte me punim direkt te pjeses ne makine. Me 

zhvillimine njesise drejtuese CNC me mundesi për simulim grafi k dhe me 

zhvillimin e kompjuterevedhe programeve për simulimin e procesit te 

përpunimit ne kompjuter, jashte ngamakina, kjo mangesi është tejkaluar. 

Përparim me i madh ne tejkalimin e problemeve lidhur me programimin me 

doreështë arritur me paraqitjen e gjenerates se re te njesive drejtuese me cikle 

te fuqishme dheprogramimin e kontures me vizatim etj. Programimi me dore 

është me i thjështë, koha eprogramimit është shume me e shkurte, kurse 

kontrolli i programit me simulim ne ekranështë i thjështë dhe i sigurt. 

 

 

2.2. Konstrukti dhe formati i fjalisë programuese 

Fatkeqësisht standardi ndërkombëtar ende nuk e ka miratuar shënimin e 

programit CNC, për shkak se forma e fjalisë ose formati i fjalisë në makina 

të ndryshme mund të jetë i ndryshëm. 

Me fjalën programim nënkuptojm përmbledhe të urdhëresave të 

koduara gjeometriko-teknologjike funksionale. 

Urdhëresat duhet të jenë të shkruara në formën të cilën e kupton njësia 

drejtuese e makinës. 
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Programi është i përbërë nga fjalitë programuese. Fjalia ështëçdo urdhëresë, 

e cila veçanarisht përshkruan një lëvizje opëracion në makinë.  Fjalia është e 

përbërë nga fjalët e veçanta. Kurse fjalën e përbëjnë shënjat alfa dhe një seri 

numrash me parashenja. Të gjitha urdhëresat e shënuara një një fjali 

zbatohen në të njëtën kohë. 

 

Formati i fjalisë 

 

Ngjashëm me programi edhe fjalia e ka përmbajtjen saktësisht të caktuar. 

Ajo është e përbër nga një ose më shumë fjalësh, me ç’rast është shumë e 

rëndësishme renditja dhe  domethënja e atyre fjalëve. 

Domethënja e shkronjave veç e veç në fjalinë programuese është: 

- N – shënohet në fillim tëçdo fjalie dhe bashkë me numrin shënon 

renditjen numerike të fjalisë. 

- G – shënon funksionet kryesore të programit, të cilat caktojnëçfar 

lloj pune duhet të bëjë mjeti, 

- M – shënon fuksionet ndihmëse të programit (p.sh. ndrrimi i veglës, 

aktivizimi i ftohësit, ndërprerja e programit, etj.), 

- X,Y,Z -  Përcaktojnë akset e sistemit koordinativ. Bashkë me numrin 

dhe parashenjën caktojnë kahjen dhe gjatësin e lëvizjes sëdetalit. 

P.sh. nëse e shkruajmë numrin me parashenjën “-“ kahja e lëvizjes 

do të jetë negative dhe nëse e shkruajm em parashenjën “+” kahja e 

lëvozjes do të jetë pozitive, 

- I,J,K – Përcaktojnë akset ndihmëse të sistemit koordinativ, të cila i 

përdorim tek lëvoizja e mjeteve nëpr hark, 

- F – Shënon zgjatjen sipas paracaktimit në (mm/mm) ose në 

(mm/rrot), 

- S – Shënon numrin e programuar të rrotullimeve të boshtit kryesor 

ose të shpejtësisë konstante prerëse ( gjatëtornims), 

- T – shënojm metet prerëse. 

 

 

2.3. Dizajnimi me kompjuter dhe deshifrimi i vizatimittë 

detalit punues 

Vizatimi i puntorisëështë i nevojshëm ti përshtatet CNC-makinave. Para se 

gjithash është e domosdoshmetë bëhet kuotimi i drejtë dhe caktimi i 
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projekcioneve të cilat i përgjigjen pozitës sëpjesës së punës në tavolinën e 

punës së makinës gjatë procesit të përpunimit.Në vizatim duhettë bëhet 

kuotimi në varshmëri nga sistemi matës i makinës,gjegjësishtë në sistemin 

matës relativ ( inkremental ) apo absolut.Nëse vizatimi i cili vjen nga buroja( 

zyra ) konstruktive i përmbushë këto kërkesa atëherë teknologut i është 

lehtësuar programimi. 

Pasi që në procesin e konstruktimit kryesishtë nuk dihet se në cilën makinë 

do të përpunohetpjesa e punës është normale që të bëhet kuotimi në 

koordinata absolute, sepse në bazë tëvizatimit të tillëështë më lehtë të 

përpilohet programi edhe për makinat të cilat janë të paisurame sistemin 

matës relativ. 

 
 

2.4. Fleta e opëracioneve, plani i shtrëngimit të detalit 

punues, plani i instrumenteve metalprerëse, plani i 

përpunimit 

Nëfletën opërative janë të detajuara të gjitha opëracionet e përpunimit duke 

filluar nga gjysmëfabrikati e deri te produkti i gatshëm. Nëçdo fazë të 

përpunimit në fletër opërative janë të detajuara të gjitha të dhënat në lidhje 

me përdorimin e instrumenteve metalprerëse, regjimet e përpunimit 

(shpejtësia reale ose numri i rrotullimeve, zgjatja dhe thellësia e përpunimit) 

dhe numri i kalimeve ose kalesave. 

Qendra shkollore  

FLETA OPËRATIVE 

 

Shembulli 1 TCNC-2-S Nr.i 

programit 

Faqe: 

1 

Nr. i 

faqeve: 

 

Ø25x82 AlMg4 GOLUB Kontrolloi Data: 

 
Nr. Përshkrimi i 

opëracionit 

Makina Rrot/min Zgjatja 

Mm/mi

n 

Thellësia e 

prerjes 

Mm/min 

Nr. i 

kalesave 

1 Tornim COMPAC

T C5 CNC 

    

1.1  Thikë e 

djathtë 

1600 80 0.5 1 

1.2       
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1.3 Tornim i vrazhd 

e diametrit 

Ø21.5x61 

 1600 80 1 Cikluesi 

1.4 Tornim i vrazhd 

e diametrit 

Ø20.3x50 

 1600 80 1 Cikluesi 

1.5 Tornim i vrazhd i 

pjesës së 

përparme me 

rreze R10 

 1600 70 1 2 

1.6 Tornim i vrazhd 

e diametrit 

16.3x32.5 

 1600 70 1 2 

 

Në planin e shtrëngimit paraqitet pozita e gjysmëfabrikatit, pozita e 

shtrëngimit, caktimi i kordinatave të pozitës së instrumentit metalprerës 

kundrejt gjysmëfabrikatit. Të gjitha të përmendurat paraqiten në planë dhe 

ruhen në dokumentacionin teknik. Një planë i shtrëngimit është paraqitur në 

tabelën vijuese. 

Qendra 

shkollore 
PLANI I SHTRËNGIMIT 

Emri i 

përpunuesit 

Nr. i 

skicës 

Nr. i 

programit 

Fleta Nr. i 

fletave 

Makina 

përpunuese 

Produkti Kontrolloi Data: 
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Në planin e instrumenteve metalprerëse parqiten instrumentet sipas radhës së 

përdorimit. Një shembull të planit të instrumenteve metalprerëse është 

paraqitur në tabelën vijues: 

Qendra 

shkollore 

 

 

PLANI I INSTRUMENTEVE METALPRERËSE 
Makina: 

COMPACT C5 

CNC 

 

Shembulli 1 Vizatimi 

TCNC 2-S 

Nr. i programit 

RASTI 2 

Faqe: 1 Nr. i faqeve 

Përpunuesi  

GOLOB 

 

Kontrolloi 

 

Data 

 

 

Nr. 

 

 

Emri i IMP 

 

 

Kodi 

T 

Shenja e detalit Koordinatat 

Pjesa 

prerëse 

Pjesa 

ngritëse 

Mbajtësi X Y 

01 Thikë e 

djathtë për 

përpunim 

gjatësor 

 DCMT 

070204 

EN 

SDJCR 

1210 

D07 

EMCO 

Dorësza 

e 

revolverit 

  

02 Thikë e 

majtë për 

përpunim 

gjatësor 

 DCMT 

070204 

EN 

SDJCL 

1210 

D07 

EMCO 

Dorësza 

e 

revolverit 

  

03 Thikë për 

prerje 

 Gjerësia 

e prerjes 

2,5 mm 

12x10 EMCO 

Dorësza 

e 

revolverit 

  

04 Ç’vlerësimi 

i 

koordinatave 

      

 

Plani i përpunimit duhet të jetë shumë i gjerë ,dmth.duhet të përfshijë të 

gjitha veprimettë cilat duhet të kryhen në makinë gjatë përpunimit të pjesës 

së punës.Në rastin e përgjithshëmplani i përpunimit përfshin: 

-vendin e punës, 

-listën e opëracioneve, 

-renditjen e punëve, 

-numrat e rrotullimeve, 

-vlerën e hapit, 

-ndërrimin e instrumentit, 

-paisjen për ftohje, etj. 
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Të gjitha këto të dhëna barten në planin e përpunimit me renditje sipas të 

cilës përbëhet përpuniminë makinë,me çka lehtësohet përshkrimi i listës 

programuese. 

 

Plani i përpunimit është dhënë në modulin teknologjia II me një shembull të 

detajur, kurse në këtë modul do të paraqesim vetëm fletën e planit të 

përpunimit e cila përgatitet në programin e pinimit të makinave CNC. 

 

Qendra 

shkollore 
PLANI I PËRPUNIMIT 

Emërtimi Nr. vizatimit Nr. i 

programit 

Fleta Fletët 

Makina Përpunoi 

 

Kontrolloi Data: 

 

 

 

 

 

2.5. Programi i punimit të detalit punues 

 

 Për përgatitjen e programit të detalit punues duhet të ndjeken hapat vijues: 

1. Përgatitja e vizatimit, 

2. Përpunimi teknologjik dhe caktimi i renditjes së përpunimit, 

3. Përgatitja e mjeteve, 

4. Përgaditja e programimit, 

5. Simulimi i përpunimit, 

6. Përgatitja e makinës, përpunuesit, caktimi i rezultratit të koordinatës, 

7. Përpunimi i prototipit, 

8. Prodhimi serik. 
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  III. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.3:  

RM3 – Nxënësipërshkruan rrugën e veglës te përpunimi 

me tornim, frezim dhe shpim. 

 
 

- të shpjegoi paraqitjen e pikave karakteristike të rrugës së veglës në forme 

tabelore ose brenda vizatimit 

- të identifikoj vizatimin gjeometrik të detalit që përpunohet me tornim, 

frezim ose shpim, 

- të vizatoj detalin që përpunohet me tornim, frezim ose shpim, 

- të shpjegoj se si duhet paraqitur drejt disa nga pikat e vizatimit që janë të 

rëndësishme në programim 
 

 
 
 

3.1. Paraqitja e pikave karakteristike të rrugës së veglës 

Temakinat me drejtim numerik dhe veglate tyre ekzistojnë disa pika 

karakteristike që kanë rëndësinëe vetë dhe shenjat standarde ndërkombëtare. 

Do t’i përmendim këto pika karakteristike jo vetëm për veglën, por edhe për 

makinën: 
 

Pika zero e makinës 

 

Kjo pikë ka shenjën standarde ,,M” dhe ka 

paraqitje skematike siqëështë dhënë në figurë. 

Pikën e jep konstruktori i makinës dhe gjendet 

në ballin ekokës shtrënguese. Këtë pikë makina 

e mban mend edhe kur është e shkyqur. Torno 

EMCO COMPACT 5 CNC nuk e ka këtë pike. 

Pika zerokanë vetëm prodhuesit e makinave 

numerike. 

 

Pika referente 

 

 
Pika referente ka shenjën ,,R” dhe ka paraqitje 

skematike siqëështë dhënë në figurë: 

Edhe kjo pikëështë vetëm të prodhuesit e makinave 

numerike. 
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Pozitën e kësaj pike e jep prodhuesi. Ajo më së 

shpeshti është pikapërundimtare e hapësirës 

punuese të makinës. Kur do t’i japim tëdhënat e 

njësisë drejtuese ato të dhëna i përpunon dhe i 

llogarit sipaspikës së vetë referente. Pika referente 

kanë makinat që kanësistem matës vetanak. 

 

Pika zero e pjesës punuese 

 
 

 

Shenja standarde e kësaj pike është ,,Ë” dhe ka 

paraqitje skematikesi qëështëdhënë në figurë: 

Këtë pikë e zgjedh programuesi dhe gjendet në 

pjesën punuese. 

Kjo është pika në të cilën vendoset fillimi 

koordinativ. Njësia drejtuesete gjitha llogaritjet i 

realizon në raport me pikën zero të pjesës 

punuese.Rekomandohet që kjo pikë të vendoset në 

qendër të sipërfaqesballore. 
 

Pika fillestare e veglës 

 
 

 

Shenja standarde e kësaj pike është,,B” dha ka 

paraqitje skematikesi qëështë dhënë në figurë: 

Kjo është pika fillestare prej ku fillon realizimi i 

përpunimit.Në këtë pikë me anë të dorës sillet maja 

e thikës së parë. Në pikën enjëjtë kthehet vegla pas 

përfundimit të përpunimit. Nësepunohet meshumë 

vegla, zëvendësimi i veglave realizohet në pikën 

fillestare. 
 

Pika e shtrëngimit të pjesës punuese 

 

 

Shenja standarde e kësaj pike është ,,A” dhe ka 

paraqitje skematikesi qëështë dhënë në figurë: 

Kjo është pika në të cilën është paraqitur vendi i 

shtrëngimit tëpjesës punuese, por në varshmëri të 

veglës shtrënguese. 

  

Pika e përshtatjes së veglës 
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Shenja standarde e kësaj pike është ,,E” dhe ka 

paraqitje skematikesi qëështë dhënënë figurë: 

Kjo është pika në të cilën është paraqitur pika 

fillestare e përshtatjesparaprake të veglës. 

 

Pika bazë e bartësit të veglës 

 

 

Shenja standarde e kësaj pike është ,,T” dhe ka 

paraqitje skematikesiqëështë dhënënëfigurë: 

Kjo pikë paraqet pikën e rrotullimit të bartësit të 

veglës. 

 

Pika bazë e rrëshqitjes (zhvendosjes) 

 

 

Shenja standarde e kësaj pike është ,,F” dhe ka 

paraqitje skematikesiqëështë dhënë në figurë: 

Kjo pikë zgjidhet në bartësin e veglës. 

 

Paraqitja skematike e të gjithave pikave karakteristike janë paraqiturnë 

figurë: 

 

 
Fig.3.1. Paraqitja e pikave karakteristike të rrugës së veglës brenda vizatimit 
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3.2. Vizatimin gjeometrik i detalit që përpunohet me tornim, 

frezim ose shpim 

  Me rastin e shënimit të programit përdorim mjete ndihmëse të ndryshme: 

vizatimin e punës, planin e prerjes, regjistrin e mjeteve, skicën e 

pozicionimit, fletën programuese, opëracionet teknologjike, etj. 

Vizatimi i punës është baza e cilitdo planifikim të procesit teknologjik. Për 

përgattitje të programit vizatimi duhet të jetë i detajuar me të gjitha kuotat e 

nevojshme. Për përpuni teknologjik  është e rëndësishme edhe forma, të cilën 

e përpunojm. 

 

Fig.3.2 Vizatimi i një detali që punohet me tornim 

 

 

3.3. Paraqitja e disa  pikave të vizatimit që janë të 

rëndësishme në programim 

 

Në figurëne e më poshtme janë paraqitur 6 pika të cilat tregojne pikat 

karakteristike të përpunimit me tornim,sipas këtyre pikave behet edhe 

programimi 
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Fig3.3. Pikat karakteristike të paraqitura në vizatim dhe mënyra e 

programimit 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[28] 
 

IV. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.4:  

RM4 – Nxënësi kupton bazat e programit CAD-CAM 

 

 
- të përdorë komandat për vizatim 2D në AutoCAD, 

- të përdorë komandat për vizatim 3D në AutoCAD, 

- të përdor programin CAD-CAM për të realizuar me kompjuter vizatime 

të ndryshme që lidhen me profesionin, 

- të shpjegoj rolin e programit CAD-CAM për programim me shembuj të 

thjesht të përpunimit në MMP, 

- të përshkruaj mundësit e zbatimit të programit CAD-CAM në 

programimin e makinave CNC. 

 

 
 

4.1. Komandat për vizatim 2D në AutoCAD 

CAM softverët u mundësojnë dizajnuesve të importojnë CAD fajllet dhe të 

kontrollojnë pajisje specifike të prodhimit dhe përpunimit. Inxhinierët e 

makinerisë përdorin CAM softverët për të kalkuluar lëvizjet e veglave të 

përpunimit dhe planifikojnë popëracionet e përpunimit. Zakonisht këto 

lëvizje dhe planifikime janë të vendosura në formatin CL (cutter format – 

lokacion i prerjes) dhe pastaj janë eksportuar në pas procesorin për tu 

konvertuar në program të kontrolluar numerikisht (NC). CAM përdorë CAD 

të dhënat për të kontrolluar makinat e automatizuara. 

Në këtëRM flitet për programin CAD-CAM i cili është i lidhur me 

programin AutoCAD. Mirpo, pasi që programi AutoCAD është modul i 

veqant dhe në këtë modul do të përkujtohen vetëm komandat themelore për 

vizatim nëAutoCAD  2D dhe 3D. 
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Komandat për vizatim në 2D janë: 

- Vijat në AutoCAD i vizatojm me anë të komandës Line  

- Komanda për vizatimin e rrethit quhet CIRCLE  

- Harqet vizatohen me anë të komanës ARC  

- Komanda për kopjimin e objekteve - copy  

- Komanda për kopjime paralele - offset  

- Komanda për kopjimin e një numri më të madh të objekteve - Array 

 

- Komanda për shënimin e teksteve - Multiline Text  

- Komanda për vijëzime - Hatch  

- Komanda për dimensionimin e objekteve - Dimension 

 

Komandat për modifikim: 

 

 
 

1. Erase - fshrije 

2. Copy – kopjim i objektit 

3. Mirror – pasqyrë e skicimit 

4. Offset – kopjim paralel 

5. Array – shumfishim i objektit(ve) 

6. Move – zhvendosja e objektit(ve) 

7. Rotate - rrotullimi 

8. Scale – zvogelim ose zmadhim në përpjestim 

9. Strech - tërheqje 

10. Trim – prerje e pjesëve më të gjata 

11. Extend – vazhdimi i pjeseve të shkurta 

12. Lengthen – vazhdimi i vijes 

13. Break at point – ndërprerje në pikë 

14. Break - ndërprerje 

15. Chamfer – pjerrtësia e kulmeve 

16. Fillet – lakimi i kulmeve 

17. Expolde – ndarja e objekteve të komplikuara 
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4.2. Komandat për vizatim 3D në AutoCAD 

  Për vizatimin e objekteve në 3D kryesisht shfrytëzohen objektet e vizatuara 

në 2D dhe pastaj duke i bashkuar vijat si një të vetme me anë të komandes 

Region mund të vazhdojm duke përdorur komandat themelore të programit 

për vizatime në 3D ti paraqesim objektet në 3D. 

Komandat themelore për vizatim në 3D në AutoCad janë: 

- Komanda për ngritjen e objekteve në 3D – Extrude , 

- Komanda për vizatimin e objekteve të gatshme në 3D, 

 Koni , 

 Cilindri ,  

 Sfera  , 

 Piramida  

- Komanda për zgjatjen e objekteve – Presspull , 

- Komanda për shkurtimin  e objekteve – Subtract  , 

- Komanda për bashkimin e objkëtëve në një të vetëm – Union  

- Komanda për pamje në 3D të objekteve të vizatuara - Vieë

 

 

4.3. Programi CAD-CAM për realizimin evizatime të 

ndryshmeme kompjuter që lidhen me profesionin 

Computer-aided design (CAD) – Dizajnimi me ndihmën e kompjuterit 

Computer-aided manufacturing (CAM) – Përpunimi me ndihmën e 

kompjuterëve 

 
 Një CAD/CAM softuer është i përpiluar ashtu që, para së gjithash të jetë  

ndërlidhës (interaktiv), udhëzues dhe i lehtë për përdorim duke i mundësuar 

disajnerit/konstruktorit që përmes komandave ta udhëzojë kompjuterin të 

realizojë një numër veprimesh, që nga disajnimi e deri tek prodhimi i një 

pjese detali inxhinierik. 
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Qëllimi parësor i një softueri është që me përdorimin e ndërlidhjen së 

përdoruesit grafik (GUI - graphical user interface), disajneri të përcjellë 

visualisht rezultatet e opëracioneve të realizuara në bazë të komandave të 

dhëna nga ana e tij, edhepse llogaritjet dhe ruajtja e të dhënave nuk mund të 

shihen nga ai. 

 

 
 

Fig.4.1. Dritarja punuese 

 

 
 
Tek shumica e CAD softuerëve, GUI në ekran është i ndarë në dy pjesë 

 

 Hapësira punuese/grafike (Graphic Ëindoë), ku na parqiten të gjitha 

vijat, lakoret, vizatimet e detajeve të ndryshme, transformimet dhe 

manipulimet me to etj., dhe 

 Ikonat/Dritarja e komandave (Command Ëindoë), e cila përmban 

komandat ose urdhërat në formë ikonash ose përmes shtypjes së disa 

butonash. Për punë më efektive në një CAD program, shpesh ikonat 

janë të grupuara. 
 

   Një CAD/CAM sistem i zakonshëm përfshinë opëracionet e disajnimit dhe 

të prodhimtarisë njëkohësisht. Prodhime të ndërlikuara disajnohen dhe 

alizohen, pastaj bëhen planet opëracionale të prodhimtarisë duke ia dhënë 

prodhimit formën, të cilën do ta ketë në fazën përfundimtare. Se sa zgjasin 

fazat e disajnimit me përdorimin e CAD/CAM sistemit vërehet me analizën e 

secilës fazë. Për shembull, gjatë fazës së definimt të problemit, inxhinieri 
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konstruktor e formulon problemin duke u ndërlidhur me një varg burimesh të 

të dhënave. 

 

4.4. Roli i programit CAD-CAM për programim me 

shembuj të thjesht të përpunimit në MMP 

Computer-aided manufacturing (CAM) – ose Përpunimi me ndihmën e 

kompjuterëve paraqet përdorimin e softverëve me ndihmën e kompjuterit për 

në lëminë e pordhimit dhe përpunimit për të planifikuar dhe ekzekutuar 

proceset si: kontrolli i veglave të makinave, kontrolli i makinave digjitale 

dhe makinerive të ngjashme, organizimi i sekuencave të opëracioneve, për të 

mundësuar përpunimin e pjesëve dhe detajeve të makinave. CAM mund të 

nënkupton edhe përdorimin e kompjuterit për të asistuar në të gjitha 

opëracionet të një fabrike të prodhimit apo përpunimit, duke përfshirë 

planifikimin, menaxhimin, transportimin dhe deponimin. Qëllimi kryesor 

është të krijohet një proces më të shpejtë të prodhimit dhe përpunimin me 

vegla në dimensione më precize dhe minimizim të ashklës së materialit që në 

disa raste paraqitet gjatë përpunimit. Gjithashtu këtu duhet përfshirë edhe 

kushtet për mosdëmtim të materialit. E tërë kjo mundëson edhe kursim më të 

madh të energjisë.  

CAM është procesi i tretë i procesit të përkrahjes kompjuterike të 

përpunimit, pas CAD procesit të krijimit të modelit dhe CAE – Computer 

aided Engineering të verifikimit, që pastaj mund të vendoset në CAM 

softvare dhe bën kontrollin e veglave e makinave për procesin përfundimtar 

të përpunimit. 

 

4.5. Zbatimi i programit CAD-CAM në programimin e 

makinave CNC 

CAM softverët u mundësojnë dizajnuesve të importojnë CAD fajllet dhe të 

kontrollojnë pajisje specifike të prodhimit dhe përpunimit. Inxhinierët e 

makinerisë përdorin CAM softverët për të kalkuluar lëvizjet e veglave të 

përpunimit dhe planifikojnë popëracionet e përpunimit. Zakonisht këto 

lëvizje dhe planifikime janë të vendosura në formatin CL (cutter format – 

lokacion i prerjes) dhe pastaj janë eksportuar në pas procesorin për tu 

konvertuar në program të kontrolluar numerikisht (NC). CAM përdorë CAD 

të dhënat për të kontrolluar makinat e automatizuara. CAM sistemet janë të 
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asociuara me makinat CNC– computer numerically controlled ose makinat 

DNC – Direct numerical control. Me anë të CAM softverëve, shumica e NC 

programeve përdorin tekst fajlle dhe inkorporojnë Start dhe Stop lokacionet 

përgjatë rrjetit të planifikuar në koordinatat x, y dhe z. Makinat e 

kontrolluara me kompjuter të quajtura CNC e ekzekutojnë procesin e 

përpunimit kërkojnë një program specifik për ato, që e krijon softveri CNC. 

Makinat e përpunimit që kanë veglat si torno, thika, laser apo vrushkuj uji 

zakonisht përdorin modelet 2D dhe softverin 2D CAM. Ndërsa makinat që 

përdorin veglat sharra, turijela për shpim, gurë për retifikim kërkojnë të kenë 

3DCAM softverë. CAD/CAM softverët mund të aplikohen për të krijuar 

edhe pllakat elektronike (PCB) dhe dizajnime të qarqeve të integruara në 

elektronikë. 

 

Fig4.2. Procesi i përpunimit dhe zbatimi i programit CAD/CAM për 

përpunimin e orendive të drurit 
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V. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.5:  

RM5 – Nxënësi punon në programin CAD-CAM 

nëpërpunimin me tornim. 

 
- vizatoj vizatime të thjeshta në programin 3D CAD-CAM  

- definoj parametrat fillestar për programin CAD-CAM të përpunimi me 

tornim 

- përdor opëracionet themelore të CAD-CAM softëareve të përpunimi me 

tornim 

- shpjegoj simulim e vizatimit (2D dhe 3D) dhe të një analizojë simulimin 

- gjeneroj dhe vendos G-kodit në pajisjen e dëshiruar të komandimit 

kryej formatimin e vizatimit në formate adekuate për transferim në 

programin CAD-CAM dhe printim në leter 

 

 
 

5.1. Vizatimi i vizatimeve të thjeshta në programin 3D 

CAD-CAM 

   Sot, inxhinieri veprimtaritë themelore rreth vizatimit dhe disajnimit i 

realizon në kompjuterët përsonal ose në stacionet punuese. Pothuajse të 

gjithë softuerët për vizatim punojnë në të njëjtin parim, me futjen e pikave 

dhe vijave të cilat e përbëjnë vizatimin përmes paisjeve hyrëse përkatëse. 

 

 
 

Fig.5.1. Vizatimi i një detali të thjeshtë 
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Shumica e funksioneve të softuerëve për vizatim tentojnë të rrisin 

efektshmërinë e përdorimit. Përveç komandave standarde, softuerët kanë 

edhe bibliotekën e simboleve që përmbajnë me qindra objekte të cilat mund 

të thirren dhe të vendosen kudo në vizatim. 

Ndihmë tjetër e madh është dimensioni automatik, largimi i vijave të fshehta 

(që nuk duken), dhe ndër më të rëndësishmet është vizatimi nëpër shtresa 

(layers) përkatëse, të cilat mund të shtypen si të veçanta ose si tërësi për 

dokumentacion, ose mund të ruhen dhe drejtpërdrejt të dërgohen në pjesën e 

prodhimtarisë pa i shtypur fare. 

 

5.2. Parametrat fillestar për programin CAD-CAM të 

përpunimi me tornim 

CAM sistemet paraqesin vazhdim logjik të CAD sistemeve. Funksionet 

kryesore të CAM sistemeve janë të lidhura me planifikimet dheproceset 

prodhuese teknologjike. 

Parametrat fillestar në programin CAD-CAM janë: 

- Përzgjedhja e formës së gjysmëfabrikatit, 

- Përzgjedhja e instrumenteve, 

- Caktimi i regjimeve të përpunimit, 

- Caktimi i rrugës së velës, 

- Gjenerimi i NC programit 

- Vizuelizmi dhe stimulimi i përpunimit. 

 

5.3. Opëracionet themelore të CAD-CAM softëareve të 

përpunimi me tornim 

Opëracionet themelore janë: 

- konfigurimi i sipërfaqes punuese – shpesh përfshin vendosjen dhe 

definimin e sistemit koordinativ si dhe vendosjen e rrjetit (grid) 

përshfrytezim me te thjështë dhe te sakte te sipërfaqes punuese, 

-  definimi i copes fillestare me shtesa përpërpunim te ashpër dhe te 

pastër, 

- definimi i shtrengimit dhe mbështëtjes se copes fi llestare, 

- definimi i gjeometrise se detalit te gatshem punues, 
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- definimi i teknologjise nepërmjet zgjedhjes e përpunimit dhe 

përcaktimi i rendit te saj, 

- definimi i veglave përpërpunimet e zgjedhura, 

- stimulimi i përpunimit, 

- zgjedhja e post-procesorit, 

- gjenerimi automatik i programit për post-procesorin e zgjedhur. 

Varesisht nga aplikacioni i shfrytezuar softuerik, është e mundurqe disa faza 

te behen sipas rendit tjeter. Për shembull, ne disa aplikacionezgjedhja e post-

procesorit behet ne fi llim etj. 

Këto opëracione do ti paraqesim me një shembull konkret: Material çelik 

ESS-303. Pamja e detalit te gatshem punues: 

 

 
 

Fig.5.2. Vizatimi i detalit që do të punohet në programin CAD-CAM 

 

Përzgjedhja e gjysmëfabrikatitø72 х 130: 

 
Fig.5.3. Dimensionet e gjysmëfabrikatit 
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Gjysmëfabrikati përzgjedhet me dimensione më të mëdha, përshkak të 

përpunimeve ballore dhe gjatësore. Opëracionet e përpunimit janë: 

- përpunimi ballor, 

- përpunimi i ashpër gjatësor, 

- përpunimi i pastër gjatësor, 

- përpunimi i kanalit, 

- prerja. 

Përcaktimi i regjimeve të përpunimit dhe zgjedhja e veglave sipjesë e 

procedurës teknologjike do të shpjegohen bashkë me shpjegimine rendit të 

shfrytëzimit të aplikacioneve të prezantuara për programimautomatik të CNC 

makinave. 

 

Me aktivizimin e aplikacionithapet dritarja në të cilën jepet zgjedhjae 

shfrytëzimit të llojeve të dhënatë CNC sistemeve për përpunim. Nërastin 

konkret e selektojmë Turn/Millikonen. Në pjesën e poshtme të dritaresështë 

dhënë zgjedhja e llojit të sistemitmatës. Zgjedhim sistemin metrik me 

selektim të Milimeter. 

 
 

Fig.5.4. Dritarja dialoguese për përzgjedhjen e llojit të përpunimit 
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Në monitor paraqitet interfejsi për punë me këtë aplikacion. Nëmes dominon 

sipërfaqja punuese në të cilën punohet. Rreth sipërfaqes punuese janë 

vendosur paletat në mëny dhe vegla për shfrytëzim të aplikacionit. 

 

 
 

Fig.5.5. Dritarja për punë në programin CAD-CAM 

 

Faza e parëështë zgjedhja e copës fillestare. 

Me klikim të ikonës Stock në paletën e veglave në anën e majtëtë monitorit 

hapet dritarja për dialog ku jepet zgjedhja e copës fillestare:kënddrejtë 

(block), cilindrik (round) dhe prizmor (n-sided). Në rastintonë copa fillestare 

është cilindër dhe prandaj selektojmë round. 
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Fig.5.6. Përzgjedhja e gjysmëfabrikatit ( copës filestare) 

 

Në dritaren për dialog për copën cilindrike jepen dimensionet ecopës 

fillestare ø72 х 130. Meqenëse copa është pa hapesirë në ID 

(internaldiameter) shkruhet 0.Klikohet në next, paraqitetdritare në të cilën 

bëjmëzgjedhje të materialit ESS-303.Në dritare jepet zgjedhja  me mëtepër 

materialeve të tjera meklikimin e neë material. Meklikimin e F/S Tabeles në 

tabelatjanëdhënë regjimet e rekomanduaratë përpunimit për tëgjitha 

materialet e ofruara. 

 

 
 

Fig.5.7. Përzgjedhja e llojit të materialit dhe regjimeve të përpunimit 
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Klikohet në next, paraqitetdritarja në të cilën jepetemri i copës 

(SHEMBULL), numër(1) dhe emri i përshtatjessë parametrave të copës 

përfundimtare(FANUC). 

 

 
 

Fig.5.8. Caktimi i emrit dhe numrit punues 

 

Me klikimin e Finishparaqitet dritarjapërfundimtare për dialognë të cilën 

janëdhënë të gjitha parametrattë cilat i kemidefinuar deri më tashpër 

gjysmëfabrikatin. Nëkëtë dritare përfundimtareekziston mundësiaqë të bëhen 

korrigjimepërfundimtare pa ukthyer prapa në procedurë. Gjithashtu, me Z = 

0 definohet vendosja e sistemit koordinativ nëqendër të sipërfaqes frontale të 

copës fillestare. 
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Fig.5.9. dritarja përfundimtare për kontrollimin e parametrave 

 

Me klikim të OK te sipërfaqes punuese tregohet copa e definuar fillestare. 

Sistemi koordinativ, respektivisht pika zero e detalit punues ështëvendosur 

në qendër të sipërfaqes frontale me vendosje karakteristiketë X dhe Z 

boshteve. 

 
 

Fig.5.10. Dritarja punuese me parametrat e paracaktuar 

 

Për definim të dendësisë së rrjetit (Grid) në sipërfaqen punuesedhe për 

definim të parametrave të tjerë të rrjetit shfrytezohet opsioniOptions nga 

paleta e sipërme me meny, kurse pastaj Selektohet SnappingGrids. Paraqitet 

dritarja për dialog në të cilën përshtaten parametrate rrjetit. 

 

 

 

  
Fig.5.11.Definimi i rrjetës Grids dhe parametravetë tjerë 
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Gjithashtu, në mënynëOptions me selektim të TurningInput Modes, zgjedhet 

mënyra efutjes së koordinatave të pikave.Për përpunim tëtornims 

nëkoordinata absolute standardështë opsioni DZ. 

 
 

Fig.5.12. Zgjedhja e koordinatave 

 

Faza vijuese është definimi i gjeometrisë sëdetalit të gatshëm 

punues. 

Për atë qëllim nga paleta e majte të veglave zgjedhet opsioni nënnumrin 2 

Geometry me klikim të ikones gjegjese. Paraqitet dritarja përdialog në të 

cilën është dhënë zgjedhja e llojeve të vijave dhe kuotave.Do ta zgjedhim 

mënyren më të thjeshtë të vizatimit të vijave me vizatimine vijes me definim 

të dy pikave. 

 
 

Në pjesën e poshtmetë ekranit paraqitetpaleta në te cilën jepenkoordinatat e 

pikës fillestare1 dhe pikës së fundit2. Koordinatat definohenme dhënie të 

diametrit(D) në të cilin gjendetpika dhe largësia e saj (Z)nga pika zero e 

detalit punues(fillimi koordinativ).Mënyra e vizatimit ështëidentike sikurse 

te cilidoaplikacion i CAD-it. 
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Fig.5.13. Zgjedhja e llojit të vijës 

 

Është i mundshem edhe vizatimi i vijave në koordinatat polare medhënien e 

kendit të vendosjes A dhe gjatësisë së vijës L. 

Mjeti i gatshëem punues i vizatuar në 2D me gjeometri të definuar e ka këtë 

pamje: 

 

 
 

Fig.5.14. Paraqitja e vizatimit në2D 
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Vërejtje: Për rastin konkret, për shkak të rrafshimit frontal prej 1mm, gjatë 

të vizatuarit të gjitha koordinatat e pikave janë zhvendosurpër -1 mm, ne 

drejtim te –Z. 

 

Gjeometria e detalit të gatshëm punuesmund të definohet edhe me opsionin 

Curves – lakore,Surfaces – sipërfaqe ose Solids – trupa gjeometrik,modele. 

 

 
 

Fig.5.15.Mënyra tjetër e zgjedhjes së vijës ose trupave për vizatim 

 
Faza vijuese është definimi i teknologjisë, respektivisht merend definohen 

përpunimet për fitim tëdetalit të gatshëm punues. 

Teknologjia definohet me opsioninnën numër 7 Features nga paleta emajte të 

veglave. 

 
 

Me klikim të Features paraqitetdritarja për dialog në të cilënjanë 

dhënëopsionet për zgjedhjetë përgjithshme të përpunimeve:tornimiTrining, 

ose përpunimii kombinuar i tornimit dhe frezimitTurn/Mill. Meqë mjeti i 

dhënëpunues nuk përpunohet me opëracionete frezimit, por vetëm metornim, 

zgjedhet opsioni Turning. 
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Fig.5.16 Zgjedhja e llojit të përpunimit (Tornim) 

 

Me anë të klikimit Next paraqitetdritare e re për dialog në të cilënjanëdhënë 

përpunimet themeloreme tornim në dy kolona. Nëkolonen e majtë 

përpunimet definohen në mënyrë dimensionale,kurse përpunimet në kolonen 

edjathtë definohen me selektim tëkonturave të vizatimit. 

 

 
 

Fig.5.17. Caktimi i tornimit sipas dimensioneve ose sipas konturave 
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Përpunimi i parëështëpërpunimi ballorprej 1 mm. Këtëhap do ta defiënojmë 

në mënyrëdimensionale dhe prandaj selektojmeFace nga kolona e majtë.Me 

Next paraqitet dritare e re përdialog në të cilin në Thikness futettrashësia e 

materialit i cili dotë përpunohet frontalisht, 1 mmdhe diagrami në copën 

fillestare72 mm. 

 

 

 
 

Fig.5.18. Definimi i përpunimit ballor  

 

Pastaj me klikim në Next, nëdritaren e dhënë definohet, si dotë gjendet 

sipërfaqja e përpunuarballore në raport me piken zerotëdetalit punues. Ngase 

sipërfaqja ballore punohet në 1 mm, sipërfaqja e re e fituar do të gjendet nëZ 

= - 1. 
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Fig.5.19. Caktimi i përpunimit ballor në boshtin Z  

 

Pastaj me klikim në Next, nëdritaren e dhënë definohet cilësiae rrafshimit 

ballor, Rough – përpunimii ashpër, Finish – përpunimi final. Në rastin 

tonëështë zgjedhur vetëm rrafshimi iashpërballor dhe prandaj 

selektohetopsioni Rough. 

 

 
 

Fig5.20. Caktimi i cilësisë së përpunimit ballor 

 

Në figurën e sipërfaqes ballore të gjysmëfabrikatit në distancë Z –1 mm, 

paraqitet vija e përpunimit ballor. 
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Fig.5.21. Paraqitja figurative e përpunimit ballor 

 

 

Me klikim në Next, në dritarenvijuese ështëdhënë lloji iveglës e cila 

aplikacionin e ofronsi Deflaut vegël për rrafshimballor të materialit 

tëdhënë.Ështëdhënë pamja e veglësdhe karakteristikat e saja. ËshtëI 

mundshëm definimi i ri, ose zgjedhjae veglës tjetër nga bibliotekae veglave 

me klikim të (Iëant to search for another toolor make a neë tool). Ngase 

aplikacionimë shpesh e ofron veglën e cila më tepër i përgjigjet 

materialittëdhënë, në rastin konkret e zgjedhim veglën e ofruar. 

 

 
 

Fig.5.22. Zgjedhja e veglës 

 

Me klikim në Next,në dritaren vijuese janëdhënë parametrat për regjimine 

përpunimit tërrafshimit ballor. Aplikacionirekomandon numrin errotullimeve 

n = 297 rrot/min dhe lëvizjen F = 0.381mm/rrot. Është e mundshmeedhe vetë 
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dhënia e numravetë rrotullimeve dhelëvizja me shënim në fushatgjegjëse. 

Edhe në këtë rastpranohen vlerat e ofruarapër numrin e rrotullimevedhe 

lëvizjes. 

 

 
 

Fig.5.23. Caktimii regjimeve të përpunimit 

 

Me klikim  Finish paraqitetdritarja përfundimtarepër dialog në të cilën 

janëdhënë të gjitha parametrattë cilat i kemi defiënuar derimë tash. Në këtë 

dritare përfundimtareekziston mundësiaqë të kryhen korrigjime përkatësepa 

u kthyer prapa nëprocedure. 

 

 
 

Fig.5.24. Përfundi izgjedhjes së parametrave të përpunimit ballor 

 

Hapi i dytëdhe i tretënë opëracion ështëpërpunimi gjatësor i ashpër dhe i 

lëmuar. Hapat në aplikacion definohen bashkarisht (në grupe),sepse kanë të 
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bejnë me konturen e përbashkët.Klikohet në Features. Hapet dritarja e njohur 

dhe nga përpunimete ofruara, në kolonen e djathtë selektohet Turn (tornimi). 

Me klikim Next hapet kjo dritare ku me selektim ëe Curve chaing, në vizatim 

selektohetkontura nëpër të cilën do të bëhet përpunimi i zgjatur i ashpërdhe i 

pastër. Selektimi bëhet me klikim të njëpasnjëshëm me kursorinnë të gjitha 

vijat që e përbëjnë konturën ose me klikim të vijës së parëdhe të fundit të 

konturës. 

 

 
 

Fig.5.25. Caktimi i konturës për tornim gjatësor 

 

Në vizatim, në mjetin punues bëhet e dukshme kontura e selektuare cila 

duhet të fitohet me përpunimet e paracaktuara. 

 

 
 

Fig.5.26. Kontura e seldektuar e detalit që do të përpunohet 
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Me klikim Next hapet dritare e re në të cilën caktohet strategjiapër përpunim 

të zgjatur. Selektohet Rough dhe Finish, me cka definohetse kontura do të 

punohet sëpari me përpunim të ashpër,kurse pastaj përfundimisht 

mepërpunim tëpastër. Gjithashtu,selektohet Use canned cyle,me cka 

zgjedhim përpunim meshfrytëzim të cikleve për përpunimgjatësor. Me 

shfrytezimtë cikleve për përpunim gjatësor, programi i gjeneruarnë fund do 

të jetë shumë mëishkurtë sesa nëse nuk shfrytëzohenciklet. 

 

 
 

Fig.5.27. Caktimi i cikleve për përpunim gjatësor 

 

Me klikim Next hapetdritarja në të cilën janë verifikuar përpunimi i ashpër 

dhe i pastër. 

 

 
 

Fig.5.28. Verifikimi i përpunimit të ashpër dhe të pastër 
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Me klikim Next hapet seria e dritareve për dialog në të cilënzgjedhen 

posacërisht veglat për përpunim të ashpër dhe tëpastër dheparametrat e tyre. 

Mund të pranohen veglat e ofruara ose me opsion Iëant to search fot another 

tool or make a neë tool, mund të zgjedhetvegel tjeter ose të krijohet vegël e 

re. Në dritaret për definim të regjimevezgjedhen numrat e ofruar të 

rrotullimeve dhe zhvendosja e thikëssë ashpër (shkycur Constant Surface 

Speed), kurse për thikën e pastërpër tornim zgjedhet shpejtësia e ofruar e 

tornimit (kycur ConstantSurface Speed) dhe zhvendosja. Nëse ekziston 

nevoja, regjimet mundtë ndryshohen me shënim të vlerave tënevojshme në 

fushat gjegjëse. 

 

  
 

  
 

Fig.5.29. Zgjedhja e veglave për përpunim të ashpër dhe të pastër 
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Me klikim Finish paraqitetdritarja përfundimtareprë dialog në të cilën 

janëdhënë të gjitha parametrat tëcilët deri tash i kemi definuarpër definimin e 

përpunimittë ashpër dhe tëpastër. Nëkëtë dritare përfundimtareekziston 

mundësia që tëkryhen korrigjime gjegjëse pau kthyer prapa në procedurë. 

 

 
 

Fig.5.30. Përfundimi i përzgjeedhjes së veglave 

 

Thëllësia e tornimitpërpërpunim të ashpër dhe shtesa përpërpunim 

tëpastërpërfundimtar definohen në mënynë Manufacturing,me zgjedhje të 

Maching Atributes. Hapet dritarja për dialog nëtë cilën në  

 

Rough depth of cut futet thëllësia e tornimit përpërpunimtë ashpër. Në 

hapësirat X finish alloëance dhe Z finish alloëance futentë dhënat 

përpërpunim tëpastër sipas X dhe Z. 
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Fig.5.31. Caktimi i thellësisë së tornimi 
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Vijon përpunimi i kanalit dhe prerja e detalit punues. Procedurae punës 

është identike sikurse të të dy hapat e mëparshëm. Prandajnë vazhdim fazat e 

përpunimit do të shpjegohen më tepër nëpërmjet figurës. 

 

 
 

Definimi i përpunimit 

 

 
 

Fig.5.32. Caktimi i përpunimit të kanalit 

 

 
 

Fig. 5.33. Selektimi i konturës për kanal 
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Fig.5.34. Kontura e kanalit 

 

 

Definimi i parametrave 
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Fig.5.35. Caktimi i parametrave të përpunimit të kanlalit 

 

 

 



 
 

[58] 
 

 
 

Fig.5.36. Përzgjedhja e veglës për përpunim të kanalit 

 

Regjimi i përpunimit. 

Gjatëpërpunimit tëkanalit posaçërisht shfrytëzohetdhënia e numrit 

tërrotullimeve, e jo shpëjtësiae tornimit (Constant SurfaceSpeed nuk duhet te 

jeteaktiv). 

 

 
 

Fig.5.37. Caktimi i regjimeve të përpunimit 
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Me klikim Finish paraqitetdritarja përfundimtarepër dialog në të cilin 

janëdhënë te gjithë parametrattë cilët deri tash i kemi definuar përpërpunim 

të kanalit.Në këtë dritare përfundimtareekziston mundësia që tëkryhen 

korrigjime gjegjësepa u kthyer prapa në procedurë. 

 

 
 

Fig.5.38. Përfundimi i caktimit të përpunimit të kanalit 

 

Hapi i fundit, prerja e detalit punues (Cutoff ). 

 

Definimi i përpunimit 

Si edhe te hapat e parë, përpunimi ballor edhe gjatë prerjessëdetalit punues, 

prerjen e definojme në mënyrë dimensionale. 
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Fig.5.39. Prerja e detalit  

 

Në këtë dritare për dialogdefinohet gjerësia e prerjes(ëidth – 3 mm) dhe 

pjerrtësimii këndit të prerë (Chamfer– 1mm). 

 
 

Fig.5.40. Caktimi i prerjes dhe pjerrtësimi i tehut 
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Më tej, në dritaren tjetërvijon dhënia e distancës sëprerjes sëdetalit punues 

prejpikës zero të detalit punues nëkahjen e – Z. Ipet – 91 mm. 

Një milimetër tepricë paraqitetpër shkak përpunimit ballor. 

 

 
 

Fig.5.41. caktimi i distancës për prerje 

 

Definimi i veglës dhe regjimi i përpunimit 

 

 
 

Fig.5.42. Përzgjedhja e veglës dhe regjimit të përpunimit 

 



 
 

[62] 
 

 

 

Gjatë prerjes, posaçërishtpërdoret dhënia e numrit konstant të rotullimeve 

(opsioni i shkycur Constant Surface Speed). Në të kundërten, nëse punojmë 

me shpejtësinë konstante tëtornimit (opsioni I kycur onstant Surface Speed), 

ekziston rreziku të bëhet thyerja e veglës. 

 

Me klikim Finishparaqitet dritarja përfundimtarepër dialognë të cilën 

janëdhënëtë gjithë parametrat tëcilët deri tani i kemi definuar për prerje 

tëdetalitpunues. Nëkëtë dritarepërfundimtare ekzistonmundësia që të 

kryhenkorrigjime gjegjëse pa ukthyer në procedurë. 

 

 
 

Fig.5.43. përfundimi i prerjes së detalit punues 

 

5.4. Simulimii vizatimit (2D dhe 3D) dhe analiza e simulimit 

Stimulimi i hapit të parë, përpunimi ballor, me çka 

kontrollohetrregullueshmëria e punës. Në paletën e stimulimit ekzistojnë 

mëtepër mënyra të stimulimit. Më mirëështë që stimulimi i parë të jetë 

2D,respektivisht stimulimi para vizatimit të rrugës së veglës. Kjo bëhet 

meklikim të ikones së paraqitur nga paleta për stimulim. 
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Fig.5.44. Simulimi i përpunimit në 2D 

 

Më real është 3D stimulimi i përpunimit. Kjo realizohet me klikimtë ikones 

së paraqitur. 
 

 
 

 
 

Fig.5.45.Simulimi në 3D 

 

Stimulimi i hapit të dytë dhe të tretë, përpunimi i ashpër dhei pastër gjatësor, 

me çka kontrollohet rregullshmëria e punës. Stimulimii parëështë nëpërmjet 

vizatimit të rrugës së veglës, kurse stimulimi idytëështë në 3D. Kjo bëhet me 

klikim të ikonave të paraqitura nga paletapërstimulim. 
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Fig.5.46. Stimulimi me vizatim të rruges së vegles. 

 

 

 
 

Fig.5.47. Stimulimi në 3D i përpunimit gjatësor. 

 

Pamjapërfundimtare e detalit punues nëpërpunimin gjatësor të ashpër dhe 

tëpastër. Nga stimulimi shihet se është bërëe lirimi ipjesërishëm i materialit 

nga vendi përpërpunim të kanalit. 
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Fig.5.48. Kontrolli i përpunimit nëpërmjet stimulimit në 3D 

 

Në anën e djathtë të sipërfaqes punuese gjendet lista operacionaleme 

përpunimet e deritashme. 

 

 
 

Fig.5.49. Lista e operacioneve 

 

Stimulimi i hapit të katër, përpunimi i kanalit me vizatim tërrugës së veglave 

dhe 3D stimulimi. 
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Fig.5.50.Stimulimi me vizatim te rruges se vegles 

 

 

Punimi i kanalit në 3D 

 

 
 

Fihg.5.51. Hapja përfundimtare e kanalit 
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Fig.5.52. Pamja e kanalit pas përpunimit 

 

 

Stimulimi në 3D i prerjes së detali të përpunuar 

 

 
 

Stimulimi me vizatim te rruges se vegles në 2D. 

 

 
 

Fig.5.53. Simulimi i prerjes së detalit në 2D 
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3D – stimulimi i prerjes se detalit punues. 

 

 
 

Fig.5.54. Simulimi i prerjes së detalit në 3D 

 

Dhe në fund detali i gatshëm: 

 

 
 

Fig.5.55.Produkti i gatshëm 
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5.5. Gjenerimi dhe vendosja e G-kodit në pajisjen e 

dëshiruar të komandimit, formatimi i vizatimit në formate 

adekuate për transferim në programin CAD-CAM dhe 

printim në leter 

Gjenerimi automatik i programit për CNC makinat.Në fillim patjetër duhet të 

definohet lloji i njësisë udhëheqësepër të cilën dëshirojmë të gjenerohet 

programi, respektivisht të zgjedhetpost-procesori gjegjës. Post-procesorin 

programi burimor do taaftësoje në njësinë udhëheqëse gjegjëse. Zgjedhja e 

post-procesoritpër njësinë e caktuar udhëheqëse bëhet nëpërmjet mënysë 

Manufacturing,nga e cila selektohet Post Process. Hapet dritarja për dialog 

në tëcilën gjendet lista e njësive të ofruara udhëheqëse. 

Në rastin konkret zgjedhet njësia udhëheqëse nga gjenerata më ere 

FAN21iTM nga prodhuesi FANUC. 

 

 

  
 

Fig.5.56. Zgjedhja e post-procesorit 

 

 

Gjenerimi i programit bëhet në këtëmënyrë: nga paleta e majtëe veglave 

aktivizohet komanda NC Code. Hapet dritarja për dialog nëtë cilën zgjedhet 

Display the NC code in the results ëindoë. Në anën edjathtë të sipërfaqes 

punuese të ekranit paraqitet programi i gjeneruar. 
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Fig.5.57. Forma e gjenerimit të G-kodeve 

 
Programi i gjeneruar 

 

OFM2 (F ILE NAME = FM 2) 

N20 G 21G 40 G 90 G 80 

N25 G 28U 0 

N30 G 28Ë 127.0 

 

 

N165 X 75.08 Z-67.3 M 4 

N170 G 1 X60.6 F0.38 

N175 G 0 X75.08 

N180 Z -70.7 
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N35 T101 

N40 M 8 

N45 G 92 S4500 

N50 G 96 S67 

N55 X72.0 Z1.84 M 4 

N60 G1 Z-0.7F0.38 

N65 X -2..0 

N70 Z1.84 

N75 G 0 Z 2..54 

N80 G 28 U 0 

N85 G 28 Ë 127.0 

N90 T202 

N95 X 77.08 Z 1.54 M 4 

N100 G 71 U 2.0 R 0.635 

N105 G 71 P110 Q145 U 0.6 Ë 0.3 

F0.38 

N110 G 1 X 30.0 F 0.38 

N115 Z -26.586 

N120 X 70.0 Z-46.586 

N125 Z -63.0 

N130 X 60.0 

N135 Z -71.0 

N140 X 68.0 

N145 G 0X77.08 

N150 G 28 U 0 

N155 G 28 Ë 127.0 

N160 T303 

 

N185 G 1 X 60.6 F0.38 

N190 G 0 X 76.68 

N195 G 28 U 0 

N200 G 28 Ë 127.0 

N205 T404 

N210 G 92 S4500 

N215 G 96 S 91 

N220 X 77.08 Z -94.0 M 4 

N225 G1X69.6F0.15 

N230 G 0 X 77.08 

N235 X 77.142 Z -92..852 

N240 G 1 X 72.062 F0.15 

N245 X 69.883 Z-93.941 

N250 G 3 X 9.6 Z -94.0 R 0.2 

N255 G 1 X 46.267 

N260 G 0 X 48.807 

N265 G 1 X 22.933 F0.15 

N270 G 0 X 25.473 

N275 M 38 

N280 G 1 X -0.4 F0.08 

N285 M 39 

N290 G 0 X 77.08 

N295 G 28 U 0 

N300 G 28 Ë 0 

N305 M 30 

% 

 

Faza e ardhshme do të ishte transferi i programit nga kompjuteripërsonal në 

njësinë udhëheqëse të makinës nëpërmjet kabllos për komunikimserik RS 

232 ose USB, nëse njësia udhëheqëse e mundëson tipine tille të transferit të 

të dhënave. Te gjeneratat më të reja të njësiveudhëheqëse është mundësuar 

edhe transmetimi pa kabllo (Ëireless) tëtë dhënave – programit. 

Printimi është I njëtë sin ë programet tjera duke shfrytëzuar mënyn File, 

pastaj Print e kështu me radhë. 
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VI. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.6:  

RM6 – Nxënësi punon në programin CAD-CAM 

nëpërpunimin me shpim dhe frezim 

 
- vizatoj detale të thjeshta në programin 3D CAD-CAM  

- definoj parametrat fillestar për programin CAD-CAM të përpunimi me 

shpim dhe frezim 

- përdor opëracionet themelore të CAD-CAM softëareve të përpunimi me 

shpim dhe frezim 

- shpjegoj simulimin e vizatimit (2D dhe 3D) 

- gjeneroj dhe vendos G-kodit në pajisjen e dëshiruar të komandimit kryej 

formatimin e vizatimit në formate adekuate për transferim në programin 

CAD-CAM dhe printim në letër 
 

 
 

6.1. Vizatimi i detalevetë thjeshta në programin 3D CAD-

CAM 

Qëllimi i çfarëdo vizatimi është që idetë të zbërthehen dhe të ruhen nga 

harresa. 

Ndërsa qëllimi i vizatimit teknik është: 

 që idetë dhe zgjidhjet teknike të paraqiten në formë të saktë dhe të 

detajuar... 

 që vizatimi të jetë i kuptueshëm nga secili inxhinier, disajner, 

teknolog… 

 që pjesa ose detali i vizatuar të jetë i definuar për nga forma, 

përmasat dhe kualiteti , dhe, 

 është një disiplinë e veçantë që ka teknikën dhe rregullat e veta… 

 është një mjet komunikimi që shfrytëzon parimet e gjeometrisë  

projektuese, parimet e teknologjisë së përpunimit, parimet e 

konstruktimit të pjesëve të ndryshme 

 

Pra, është një gjuhë shprehëse unike ndërkombëtare e të gjithë teknikëve 

anekënd botës e bazuar në rregulla dhe standarde për vija, shenja, simbole, 

përmasa, etj  
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Teknika më e përhapur është vizatimi me dorë, e cila përdorë tabelat e 

vizatimit, lapsat, vizoret, trekëndëshat, kompasin e vegla tjera të 

specializuara për vizatim. 

Por, në ditët e sotme vizatimi me dorë po zëvendësohet me një metodologji 

të reqë quhet CAD, e cila është më e shpejtë, më e saktë, më efikase dhe çka 

është më erëndësishme me mundësi shumë të mëdha përshtatjeje dhe 

përmirësimi me veprime tëdrejtpërdrejta. 

Forma e një objekti real më së shpeshti paraqitet duke përdorur pikat, 

lakoret,sipërfaqet dhe solidet. 

Edhe pse, një formë mund të skicohet me dorë, do të jetë e dobishme të 

ndërtuarnjë model matematik apo model kompjuterik për një përshkrim të 

detajuar. Në disajnimininxhinierik, një objekt duhet të paraqitet me vizatime 

të sakta, të kryhen analizat enevojshme për t’a optimizuar formën dhe në 

fund për ta prodhuar atë. 

Modelimi gjeometrik i lakoreve siguron një mjet të paçmuar për përfaqësim 

apovizualizimi, analiza dhe prodhimin e ndonjë pjese makine duke siguruar 

bazë përparaqitje përmes sipërfaqeve dhe solideve. 

Disajnimi i lakoreve është fundamentalisht i rëndësishëm gjatë CAD-it, gjë 

që nabën të kuptojmë dhe parashtrojmë qëllimin bazë: për të kërkuar një 

përfaqësim tëpërgjithshëm matematikor të një lakoreje në atë mënyrë që të 

mund të ketë kontrollabsolut të formës nga ana e përdoruesit. 

Me fjalë të tjera, përkufizimi i lakores duhet të jetë i përgjithshëm që të 

përfshijëçdo formë të mundshme duke I mundësuar përdoruesit të 

manipulojnë me formën e nënjë pjesë të saj pa e dëmtuar tërësinë e saj. 

Janë dy çështje që duhet marrë parasysh gjatë konstruktimit/vizatimit të 

lakoreve: 

Paraqitja dhe 

Kontrollimi dhe modifikimi i formës. 

Me bashkimin, shkurtimin ose zgjatjen, deformimin e lakoreve të caktuara 

krijohen forma në një sipërfaqe ose në hapësirë, si për shembull kulmi i 

autodetalit, trupi i avionit ose një lavaman. 
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Figura 6.1. Vizatimi i një detail për përpunim me shpim dhe frezim 

 

 
 

6.2. Parametrat fillestar për programin CAD-CAM të 

përpunimi me frezimdhe shpim 

CAM sistemet paraqesin vazhdim logjik të CAD sistemeve. Funksionet 

kryesore të CAM sistemeve janë të lidhura me planifikimet dheproceset 

prodhuese teknologjike. 
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Parametrat fillestar në programin CAD-CAM janë: 

- Përzgjedhja e formës së gjysmëfabrikatit, 

- Përzgjedhja e instrumenteve, 

- Caktimi i regjimeve të përpunimit, 

- Caktimi i rrugës së velës, 

- Gjenerimi i NC programit 

- Vizuelizmi dhe stimulimi i përpunimit. 

6.3. Opëracionet themelore të CAD-CAM softëareve të 

përpunimi me frezimdhe shpim 

Opëracionet themelore janë: 

- konfigurimi i sipërfaqes punuese – shpesh përfshin vendsjen dhe 

definimin e sistemit koordinativ si dhe vendosjen e rrjetit (grid) 

përshfrytezim me te thjështë dhe te sakte te sipërfaqes punuese, 

-  definimi i copes fillestare me shtesa përpërpunim te ashpër dhe te 

pastër, 

- definimi i shtrengimit dhe mbështëtjes se copes fi llestare, 

- definimi i gjeometrise se detalit te gatshem punues, 

- definimi i teknologjise nepërmjet zgjedhjes e përpunimit dhe 

përcaktimi i rendit te saj, 

- definimi i veglave përpërpunimet e zgjedhura, 

- stimulimi i përpunimit, 

- zgjedhja e post-procesorit, 

- gjenerimi automatik i programit për post-procesorin e zgjedhur. 

Varesisht nga aplikacioni i shfrytezuar softuerik, është e mundurqe disa faza 

te behen sipas rendit tjeter. Për shembull, ne disa aplikacionezgjedhja e post-

procesorit behet ne fillim etj. 

Gjysmëfabrikati përzgjedhet me dimensione më të mëdha, përshkak të 

përpunimeve. Opëracionet e përpunimit në shpimdhe frezim janë: 

- përpunimi sipërfaqeve të ndryshme, 

- hapja e kanaleve, 

- përpunimi i dhëmbëzorëve, 

- përpunimi i filetave, 

- shpimi, 

- zgjerimi i vrimave. 

Përcaktimi i regjimeve te përpunimit dhe zgjedhja e veglave sipjese e 

procedures teknologjike do te shpjegohen bashke me shpjegimine rendit te 
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shfrytezimit te aplikacioneve te prezantuara për programimautomatik te CNC 

makinave. 

 

Me aktivizimin e aplikacionithapet dritarja në të cilën ipet zgjedhjae 

shfrytëzimit të llojeve të dhënatë CNC sistemeve përpërpunim. Nërastin 

konkret e selektojme Milling Setupikonen. Në pjesën e poshtme të 

dritaresështëdhënë zgjedhja e llojit të sistemitmates. Zgjedhim sistemin 

metrik me selektim të Milimeter. 

 
 

Fig.6.2. Përzgjedhja e llojit të përpunimit 

 

Në monitor paraqitet interfejsi për pune me këtë aplikacion. Nëmes dominon 

sipërfaqja punuese në të cilën punohet. Rreth sipërfaqes punuese janë 

vendosur paletat në mëny dhe vegla për shfrytëzim të aplikacionit. 

 

 
 

Fig.6.3. Fillimi i punës në programin CAD-CAM 
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Faza e parëështë zgjedhja e gjysmëfabrikatit. 

 

Me klikim të ikones Stock në paleten e veglave në anën e majtëtë monitorit 

hapet dritarja për dialog ku jepet zgjedhja e gjysmëfabrikatit:kenddrejte 

(block), cilindrik (round) dhe prizmor (n-sided). Në rastin 

tonëgjysmëfabrikatiështëkënddrejt dhe prandaj selektojmëblock. 

 

 
 

Fig.6.4. Përzgjedhja e gjysmëfabrikatit 

 

Simulimi dhe gjenerimii kodeve është i njëjtë si nërastin e tornimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[78] 
 

VII. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.7:  

RM7 – Nxënësi punon në programin CAD-CAM në  

përpunimin me retifikim 

 
- vizatoj detale të thjeshta në programin 3D CAD-CAM  

- definoj parametrat fillestar për programin CAD-CAM të përpunimi me 

retifik 

- përdor opëracionet themelore të CAD-CAM softëareve të përpunimi me 

retifikim 

- shpjegoj simulimin e vizatimit (2D dhe 3D) 

- gjeneroj dhe vendos G-kodit në pajisjen e dëshiruar të komandimit kryej 

formatimin e vizatimit në formate adekuate për transferim në   programin  

CAD-CAM dhe printim në letër 
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7.1. Vizatimi idetaleve të thjeshta në programin 3D 

CAD-CAM 
Në procesin e përpunimit me retifikim kryesisht punohen detalet që 

paraprakisht iu kanë nështruar proceseve tjera të përpunimit si: tornim, 

frezim, etj. dhe në këtë proces mund të shfrytëzohen vizatimet e procesve 

paraprake të përpunimit. 

Në vijim do ta marrim vizatimin e procesit të tornimit. 

 

 
 

 Shumica e funksioneve të softuerëve për vizatim tentojnë të rrisin 

efektshmërinë e përdorimit. Përveç komandave standarde, softuerët kanë 

edhe bibliotekën e simboleve që përmbajnë me qindra objekte të cilat mund 

të thirren dhe të vendosen kudo në vizatim. 

Ndihmë tjetër e madh është dimensioni automatik, largimi i vijave të fshehta 

(që nuk duken), dhe ndër më të rëndësishmet është vizatimi nëpër shtresa 

(layers) përkatëse, të cilat mund të shtypen si të veçanta ose si tërësi për 

dokumentacion, ose mund të ruhen dhe drejtpërdrejt të dërgohen në pjesën e 

prodhimtarisë pa i shtypur fare. 
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7.2. Parametrat fillestar për programin CAD-CAM të 

përpunimi me retifikim 
 

CAM sistemet paraqesin vazhdim logjik të CAD sistemeve. Funksionet 

kryesore të CAM sistemeve janë të lidhura me planifikimet dheproceset 

prodhuese teknologjike. 

 

Parametrat fillestar në procesin e retifikimit në programin CAD-CAM janë: 

- Përzgjedhja e gurit retifikues në bazë të konfiguracionit të detalit dhe 

cilësisë së përpunimit të parapërcaktuar, 

- Caktimi i regjimeve të përpunimit, 

- Caktimi i rrugës së velës, 

- Gjenerimi i NC programit 

- Vizuelizmi dhe stimulimi i përpunimit. 

 

 
 

 

 

Proceset tjera si ajo e opëracioneve, simulimi dhe gjenerimi i G- kodeve 

është i njëjtë si në rastin e tornimit. 
 
 
 
 
 

 


