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1. HYRJE
Zhvillimi ekonomikë, teknologjikë dhe gjithashtu zhvillimet në lamitë tjera varen
shumë me stabilitetin energjetik, gjë që në Kosovë dihen problemet e mëdha të energjisë
elektrike.
Arsyet për këto probleme energjetike në Kosovë sipas mendimit tim janë edhe ndër të
tjerash edhe keqpërdorimet e mëdha dhe humbjet që shkaktohen nga konsumatorët. Kjo
është edhe arsyeja që më ka shtyrë të merrem me njehsorët digjital.
Matja e energjisë është bërë qysh nga koha kur edhe ka filluar shpërndarja e saj nga
furnizuesi deri te pikat fundore (tek shfrytëzuesit). Mënyrat e matjes kanë qenë të
ndryshme por avancimi teknologjik i pajisjeve për matje nuk është edhe i hershëm. Më
herët shfrytëzuesi nuk ka qenë edhe aq saktë për sasinë e energjisë së harxhuar për
shkak të gabimeve të mëdha që kanë ekzistuar në këta njehsorë të vjetër, mirëpo sot
këto gabime pothuajse janë eliminuar, dhe me këta njehsor digjital tani jo vetëm qe
saktësia është shumë më e madhe por edhe faturimi bëhet shumë më lehtë dhe më
shpejt.
Këta njehsor multifunksional munden në çdo kohë të lexohen nga një qendër
dispeqerike për monitorim. Pajisjet matëse mund të jenë kontrolluese dhe memorizuese,
pajisjet matëse memorizuese ruajnë të gjitha ndryshimet në kualitet dhe kuantitet
energjinë elektrike të harxhuar, kështu që shpenzuesi ka parasysh edhe mundësinë e
reagimit në kohë të duhur në rast se nuk i përgjigjen standardeve të cilat i janë garantuar
në marrëveshje me furnizuesin.
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2. ENERGJIA ELEKTRIKE
Energjia elektrike është energjia e fituar nga rryma e ngarkesës elektrike nëpër një
përçues elektrik.
Dihet se elektriciteti është i pranishëm në çdo trup, mirëpo veprimi i tij ndihet vetëm
atëherë kur prishet baraspesha sasiore natyrore elektrike në mes të grimcave elementare
të elektrizuara të cilat i përmbajnë trupat. Me prishje të baraspeshës nënkuptohet
ndërrimi i marrëdhënies 1 : 1 në mes të ngarkesave elektrike pozitive dhe atyre negative
të një atomi apo të një trupi. Kjo arrihet p.sh. duke e shtuar ose zvogëluar numrin e
elektroneve të trupit. Me këtë rast themi se trupi ka kaluar nga gjendja neutrale elektrike
në gjendje të elektrizuar.
Kur dy trupa të elektrizuar me ngarkesa elektrike me parashenja të kundërta, +Q dhe –
Q, i afrojmë afër njëri tjetrit, siç është paraqitur në fig. Përreth tyre ka grimca të lira të
elektrizuara, këto do të lëvizin nën veprimin e forcave të fushës kah trupat. Grimcat me
elektricitet pozitiv lëvizin kah trupi me ngarkesë elektrike negative –Q, ndërsa grimcat
me elektricitet negativ kah trupi me ngarkesë elektrike pozitive +Q.

Fig. 1.

Fig. 1 : Skema e Elektroneve me Kahje + dhe -
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Duke parë që kërkesat për energji elektrike po shtohen çdo ditë, dhe me rritjen e numrit
të popullsisë dhe veprimtarive të ndryshme punuese dhe industriale, prandaj do të jetë
detyrë e përhershme që të bëhet diçka për shqyrtimin dhe përmirësimin të gjendjes
energjetike në këtë rajon. Që të arrihet kjo duhet së pari të analizohet gjendja
momentale energjetike dhe pastaj të shqyrtohen mundësit që kjo gjendje energjetike të
përmirësohet dhe të krijohen kushte më të mira për sot dhe për shumë vite në të
ardhmen.

3. MATJA E ENERGJISË
Matja e energjisë elektrike hynë në grumbullin e matjeve më me rëndësi dhe më të
shumta që bëhen në prodhimin, bartjen, distribuimin dhe harxhimin e energjisë
elektrike. Shkëmbimi i energjisë elektrike në mes të prodhuesit dhe shpenzuesit bëhet
duke matur energjinë për një periodë të caktuar.

3.1 Matja e energjisë aktive
Fuqitë aktive të secilës faze ±A1, ±A2 dhe ±A3 formohen direkt prej vlerave nominale
të fuqive aktive P1, P2 dhe P3.
Me mbledhjen e vlerave të fuqive aktive P1, P2 dhe P3 mikroprocesori llogarit vlerën
totale të importit të fuqisë aktive +A ose totalin e eksportit të fuqisë aktive –A.

Fig. 2. Transformimi i Energjise

Sipas definicionit energjia aktive elektrike për intervalin e kohës është:
t

W =  pdt

(3.1.)

0
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ku: p është fuqia momentale e shpenzuesit. Po qe se fuqia aktive ka vlerë konstante P,
atëherë energjia është:
t

W = P  dt = P  t

(3.2.)

0

Pra mund të matet në mënyrë indirekte duke matur fuqinë aktive (me një prej metodave
të përmendura më parë) dhe kohën me orë.
Në realitetin e përditshëm, fuqia s’është konstante, por ka vlera të ndryshme gjatë kohës
t. Prandaj duhet ndërtuar aparat të tillë që në intervalin t të kohës bën integrimin e
energjisë. Aparati i tillë quhet njehsorë induktiv elektrik që në realitet i ngjanë shumë
një motori asinkron me rotor me kafaz ku rrëshqitja është më se 98÷99 %. Te ky aparat
shpejtësia këndore e rrotullimit është proporcionale me fuqinë P të shpenzuesit, d.m.th.

P = K1

(3.3)

apo
P = K1

d
dt

(3.4)

pdt = K1d

(3.5.)

dhe nëse bëhet integrimi në intervalin e kohës prej zero deri te t :

t

t

 pdt = K  d

(3.6.)

1

0

0

W = K1 2N

(3.7.)

W = KN

(3.8)

Energjia aktive elektrike është proporcionale me numrin e rrotullimeve të “rotorit” të
aparatit.
Njehsorët elektrik mund të ndërtohen për rrymat e vazhduara (njehsorë elektrolitik,
njehsorë elektromagnetik, njehsori i Tomsonit, njehsori i Aronit, njehsori
elektrodinamik, etj.) dhe për ato tjetërore (njehsorë induktiv, njehsorë elektrodinamik,
etj.).

3.2 Matja e energjisë reaktive
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Fuqitë reaktive të secilës faze ±R1, ±R2 dhe ±R3 merren direkt nga vlerat nominale të
fuqive reaktive Q1, Q2 dhe Q3.
Me mbledhjen e vlerave të fuqive reaktive Q1, Q2 dhe Q3 mikroprocesori llogaritë
vlerën totale të fuqisë reaktive pozitive +R ose totalin e fuqisë aktive negative –R

Fig. 3. Mbledhja e Vlerave te Fuqise

Mikroprocesori mund ta shpërndajë fuqinë reaktive në katër kuadrate të kombimetrit
varësisht prej shenjës së R dhe të A:
• Fuqia reaktive në kuadratin e parë +Ri
• Fuqia reaktive në kuadratin e dytë +Rc
• Fuqia reaktive në kuadratin e tretë -Ri
• Fuqia reaktive në kuadratin e katërt –Rc
Ne mënyrë të njëjtë mikroprocesori mund të shpërndaj fuqinë reaktive për secilën fazë
në katër kuadrate.
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Fig. 4. Skema e displayt te nje grupi mates
E tërë pajisja për bartjen dhe distribuimin e energjisë elektrike, duhet dimensionuar
edhe për energjinë reaktive, e jo vetëm për atë aktive. Më e thjeshtë do të ishte që të
matej dhe shpenzuesit t’i llogaritet e tërë energjia reaktive sikurse bëhet për energjinë
aktive. Nga një anë, kjo do të ishte mënyra më e mirë për matje dhe më e lehtë për
llogaritje. Nga ana tjetër, shitja e energjisë aktive shqyrtohet nga aspektet e shitjes së
mallit dhe kërkohet që së bashku me “mallin” të shkoj edhe “ambalazhi” përkatës. Pra
duhet që me energjinë e pastër aktive prodhuesi të “dërgojë” edhe energji reaktive si
“kuazi ambalazh” që nuk llogaritet në çmim. Si “kuazi ambalazh” pranohet energjia
reaktive për rastet kur cos   0.9 . Energjia tjetër duhet paguar sipas tarifës. Ekzistojnë
njehsorët për matjen e ndryshimit të energjisë reaktive që duhet paguar. Por njehsorët e
tillë përdorën shumë pak. Kryesisht matet e tërë energjia reaktive e pastaj pranohet pjesa
e energjisë reaktive për cos   0.9 d.m.th. pranohet “kuazi ambalazhi”:
Wk = Wa  tg = Wa  0.48

(3.2.1)

që është e barabartë me energjinë aktive të shumëzuar me tgφ respektivisht 0.48 që i
përgjigjet cos  = 0.9 .
Nëse WR është energjia reaktive e matur, W0 energjia aktive, shpenzuesi paguan vetëm
një pjesë të energjisë reaktive të harxhuar:
WP = WR − 0.48W0 = WR − WK

(3.2.2.)

Për matjen e energjisë reaktive në sistemin njëfazorë, mund të përdoret njehsori elektrik
për matjen e energjisë aktive, por duke lidhur në varg me bobinën e tensionit rezistorin
R P ndërsa paralele me bobinën e rrymës rezistorin R në mënyrë që shfazimi në mes të
flukseve 1 dhe  2 (Ψ) të bëhet për π/2 më i vogël, dhe atëher aparati bëhet njehsorë
elektrik reaktiv (fig.5.).

Fig. 5. Skema e lidhjes te Rezistorit dhe Bobines
Njehsorët reaktiv mund të jenë edhe trefazorë (dy-sistemesh dhe tre-sistemesh) por
atëherë s’është e thënë të përdoren rezistorët R dhe Rp .
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Për matjen e energjisë reaktive përdoret njehsori aktiv, por qarqet e tensionit lidhen për
madhësi (tensioni) që janë të shfazuara për π/2 nga tensioni i nevojshëm.

4. LLOJET E NJEHSORËVE
Ndarja e grupeve matëse:
- grup matës direkt,
- grup matës gjysmë-indirekt dhe
- grup matës indirekt.
Kjo ndarje bëhet në varësi të përdorimit të tensionit dhe fuqisë të cilën dëshirojmë ta
matim. Direkt quhet grupi i njehsorëve të cilët lidhen drejtpërdrejt në rrjetin e tensionit
të ultë. Gjysmë-indirekt lidhen në rrjetin e tensionit të ultë kur bëhet matja e energjisë të
shpenzuesit e mëdhenj dhe të këta njehsor përdoren vetëm transformatorët rrymor dhe
indirekt në stabilimentet e tensionit të mesëm dhe të lartë detyrimisht duhet të përdoren
transformatorët matës si ata të tensionit ashtu edhe ata rrymor për të izoluar
instrumentet matëse nga tensioni i lartë dhe për të ulur madhësitë e tensionit dhe të
rrymës në vlera që maten me instrumente të zakonshme.
Duke qenë se instrumentet matëse lidhen në anën sekondare të transformatorëve matës,
rrymat nominale të instrumenteve janë 5A, përkatësisht 1A, ndërsa tensioni nominal
është 100V ose 100/√3 d.m.th njehsorët indirekt matin vetëm energjinë në anën
sekondare të transformatorëve matës.

4.1 Llogaritja e gabimit në grupet matëse
Përpos gabimeve të cilat bëhen gjatë lidhjes së transformatorëve matës, ka edhe gabime
të cilat bëhen edhe në matje të vet njehsorit.

Gabimet janë :

Gabimi absolut:
a = P 1 − P,
a = P 1 − P 1 + Pv ,
a = Pv ,


a

=

(4.1.1)

U v2
Rv

Gabimet relative:
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R =

R =

a
P1 − P
100% =
100%
P
P

U v2
Rv
U2
UvI A − v
Rv

100%

(4.1.2)

R =

Uv
100%
I A Rv − U v

Gabimi i matjes për shkak të gabimeve të transformatorëve matës:
G = Gn + Gtrr + Gtt (%) ,

(4.1.3)

Gn − është gabimi relativ në (%) i numëratorit të energjisë aktive përkatësisht reaktive.
Gtrr − është gabimi relativ në (%) i transformatorit matës rrymor në përqindje i cili
paraqet shumën e gabimit rrymor Gl dhe të atij këndor Gl
Gtt − është gabimi relativ në (%) i transformatorit matës të tensionit në përqindje i cili
paraqet shumën e gabimit të tensionit Gu atij këndor Gu dhe të shkruhet si vijon:
G = Gn + Gl + Gu + Gl + Gu (%)
ose

(4.1.4)

G = Gn + Gl + GU + 0.0291( 1 −  U )tg (%)

Për numërimin e energjisë reaktive në mënyrë analoge fitohet:
G = Gn + Gl + GU − 0.0291( 1 −  U )ctg(% )

(4.1.5)

Gl =

m In − m I
,
mI

(4.1.6)

GU =

mUn − mU
.
mU

(4.1.7)

Ku:

Gl − është gabim relativ në (%) i transformatorit matës rrymor në përqindje,
GU − është gabimi relativ në (%) i transformatorit matës të tensionit në përqindje,
13

 l _ është gabimi fazor në minuta i transformatorit matës të tensionit në përqindje
 U − është gabim fazor në minuta i transformatorit matës të tensionit.
4.2 Gabimi për shkak të lidhjes kryesore (ARONIT)
Numërimi i energjisë aktive me dy sisteme matëse (lidhja e Aronit) le të jetë i lidhur
nëpërmjet të transformatorëve rrymor dhe të tensionit matës. Për ngarkesë induktive ku
indeksi 1 i korrespondon sistemit të parë, ndërsa 2 sistemit të dytë, do të kemi:

-UABS

UABP

UA
IAP
δU1

-UCBS
UCBP

-IAS

δ11

δU2

-ICS
ICP

δ12

UB

UC

Fig. 6. Skema e rrymave te lidhjes se Aronit

Diagrami i numëratorit trefazor me dy sisteme matëse me transformator rrymor dhe të
tensionit

A1 = U AB I A cos( 1 +  U 1 −  L1 )t
A2 = U CB I C cos( 2 +  12 −  U 2 )t

.

(4.2.1)

Duke zëvendësuar në vend të 1dhe 2 vlerat e tyre do të kemi:

A1 = U AB I A cos[( + 30) + U 1 −  l1 ]t
A2 = U CB I C cos[( − 30) + 12 − U 2 )]t

.

(4.2.2)

Gabimi i plotë për secilin sistem ,duke mos e llogaritur gabimin e numëratorit është

G1 = G I 1 + GU 1 + 0.0291( UI −  I ! )tg ( + 30)(%)
G2 = G I 2 + GU 2 + 0.0291( I 2 −  U 2 )tg ( − 30)(%)

.

(4.2.3)

Gabimi rezultante është:

G=

G1 P1 + G2 P2
.
P1 + P2

(4.2.4)
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Ku:

P1 − është ngarkesa e sistemit të parë,
P2 − ngarkesa e sistemit të dytë .
Këtë vlerë të gabimit duhet shtuar lakores së gabimit të numëratorit, që për ngarkesën e
dëshiruar të fitohet gabimi rezultant i numëratorit, përkatësisht grupit matës. Në
numëratorin trefazor me tre sisteme matëse mund të përdoren shprehje të nxjerra për
numëratorin njëfazor, me kusht që gabimet e transformatorëve rrymor dhe të tensionit të
veçantë të dallohen shumë pak mes veti dhe atë në gabimin rrymor përkatësisht të
tensionit për jo më shumë se 0.2%, kurse në gabimin këndor për jo më shumë se 5
minuta. E tërë kjo nuk është e vështirë të realizohet në qoftë se zgjidhen transformatorët
matës të njëjtit tip.
Kontrollimi i grupit matës mund të bëhet në tri mënyra:

1. Duke i kontrolluar ndaras numëratorët dhe transformatorët matës, duke e
përdorë metodën llogaritëse,
2. Duke e kontrolluar grupin matës si tërësi dhe
3. Duke i kontrolluar ndaras numëratorët dhe transformatorët matës pa përdorimin
e metodës llogaritëse.
Faktorët që ndikojnë në saktësinë e grupit matës janë: përdorimi i skemës së Aronit –
lidhja kursyese, përdorimi i numëratorit të paraparë, për herës të caktuar me
transformatorë me herës të transformatorit të ndryshëm nga ata, përdorimi i numëratorit
me dy sisteme në rrjetet me neutër-yll të tokëzuar dhe ndikimi i harmonikave të lartë
veçmas në vendet kur ata shfaqen në masë të konsiderueshme.
Gabimet që bëhen në lidhjen e grupit matës janë pasojë e pakujdesisë ose ngutisë. Me
dëshirë që lidhja të bëhet sa më shpejtë punohet me nguti dhe nuk bëhet kontrollimi me
matje. Gabimi si rregull zbulohet vonë dhe siç dihet është shumë e vështirë të
përcaktohet vlera e vërtetë, e madje ekzistojnë edhe lidhje të tilla të gabuara ku
korrigjimi i mëvonshëm gati sa nuk mundë të bëhet.
Për kontrollimin e lidhjeve të grupit matës ekzistojnë metoda të ndryshme .Më së
thjeshti është të kontrollohet lidhja galvanike adekuate me pajisje të ndryshme .Gjatë
kësaj kontrolle, stabilimenti duhet të shkyçet nga rryma.
Pasi të kontrollohet rregullsia dhe saktësia e lidhjeve të grupit matës duke i përcjellë
linjat matëse, bëhet matja kontrolluese, për të vërtetuar se fuqia e cila matet nga
numëratori i korrespondon ose përputhet me fuqinë e ngarkesës në stabiliment.
Fuqia e cila fitohet nga numëratori përcaktohet me anën e energjisë së regjistruar me
numërator për numrin përkatës të rrotullimeve të diskut në kW dhe me anë të konstantës
së numëratorit dhe këndmatësit. Konstanta e numëratorit përcaktohet me raportin - orë
për rrotullim K (rr/kW).
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Në qoftë se numëratori i ka bërë N rrotullime për kohën t(s), atëherë energjia e
regjistruar për këtë kohë do të jetë:
Ku:
A = Pxt
N 3600
P=
[kW ]
Kt

(4.2.5)

A – energjia [kWh],
P- fuqia aktive [kË]

N - numri i rrotullimit të diskut, apo numri i impulseve
t- koha [s] dhe
k- konstanta e njehsorit (

numri i rrotullimi ve
numri i inpulseve
apo
).
kWh
kWh

Kontrollimi i grupeve matëse duhet të bëhet edhe gjatë eksploatimit në intervale të
caktuara kohore. Shumë ndërmarrje të distribuimit të energjisë elektrike kanë udhëzime
të veçanta për realizimin e kontrollit. Një pajisje për shqyrtim duhet së paku të përmban
dy ose tre vatmetra, tre ampermetra dhe tre voltmetra.

4.3 Aparati induktiv për matjen e rrymës, tensionit, fuqisë dhe faktorit të fuqisë
Përveç njehsorit induktiv për matjen e energjisë aktive ndërtohen edhe aparatet e tjera
induktive për matjen e madhësive tjera elektrike e që punojnë ngjashëm me motorin
asinkron dhe në princip të njëjtë me njehsorin induktivë.

Fig. 7.Skema e lidhjes fazore tek njehsori
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Fig.8. Skema e lidhjes fazore tek njehsori

Në fig.9. shihet pamja e një aparati të tillë me katër mbështjella në stator (dy nga dy të
lidhur në varg) me rrymat në to I1 dhe I2 e që krijojnë flukset Ф1 dhe Ф2 të shfazuar për
π/2. Rotorin e aparatit e paraqet doboshi cilindrik. Njëlloj si te njehsori induktiv
momenti motorik është:

M M = K1 2 sin  (1 ,  2 )

(4.3.1)

Mbasi flukset Ф1 dhe Ф2 janë në fazë me rrymat përkatëse dhe propor -cionale me vlerat
efektive të tyre (1 = P1 I1 ,  2 = P1 P2 ) do të jetë :

M M = KP1 I1 P2 I 2 sin  ( I1 , I 2 )

(4.3.2)

M M = KI1 I 2 sin  ( I1 , I 2 )

(4.3.3)

Fig.9. Diagrami i leximi tek bobina e matjes
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Momenti rezistues, si te instrumentet tjera me tregues, formohet me anë të spirales
rezistuese, ndërsa momenti i shuarjes (për shuarjen e oscilimeve rreth vlerës së
drejtpeshimit) fitohet prej dy magneteve permanente.
Për matjen e rrymës aparati lidhet sipas skemës në fig.10, në varg me rrymën e panjohur
(bobinat janë të lidhura paralele duke përdorur edhe rezistorin R në varg në bobinat 1 –
1 për të bërë shfazimin në mes të rrymave e kështu të fitohet fusha rrotulluese).

Fig. 10 Skema e lidhjes te aparatit matës

Në këtë rast momenti motorik është proporcional me katrorin e rrymës:
M M = KI 2

(4.3.4)

Aparati i tillë quhet ampermetër induktiv.
Për matjen e tensionit, një grup bobinash së bashku me rezistorin aktiv R, lidhen në
tensionin e panjohur, ndërsa çifti tjetër i bobinave së bashku me një rezistencë induktive
X lidhet në pikat e njëjta (fig.11.) dhe në këtë mënyrë fitohet shfazimi prej gati π/2 e
kështu edhe momenti maksimal i rrotullimit (sin  ( I1 , I 2 ) = sin  / 2 = 1.

M M = KU 2

(4.3.5)

Për matjen e fuqisë aktive, një grup bobinash lidhet në varg me rrymën e shpenzuesit
(I), ndërsa grupin tjetër në qarkun e tensionit (U) në skajet e shpenzuesit.

Fig. 11 Skema e lidhjes te matjes permes bobines
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Rryma e qarkut të tensionit duhet të jetë e shfazuar plotësisht për  / 2 nga vetë tensioni
po të duam të masim fuqinë aktive, sepse momenti motorik është proporcional me
sinusin e këndin në mes të rrymave ndërsa fuqia aktive është proporcional me kosinusin
e këndit në mes të rrymës dhe të tensionit:
M M = K 1 I 1 I 2 sin  ( I 1 , I 2 ) = K 1I 1 I 2 sin(
M M = KIU sin(


2


2

− )

−  ) = KUI cos  = P

(4.3.6)

(4.3.7)

Për të bërë këtë shfazim të rrymës në qarkun e tensionit nga tensioni, përdoret bobina
me rezistencë induktive X në qarkun e tensionit fig.12.

Fig. 12. Skema e lidhjes te Vatmeterit , Bobines dhe nje Resiztori

Aparati i tillë quhet vatmetër induktiv. Nëse duhet përdorur aparati i njëjtë për matjen e
fuqisë reaktive, atëherëë rryma e qarkut të tensionit nuk duhet shfazuar nga tensioni për
π/2, pra nuk duhet lidhur bobina me rezistencë të madhe induktive (fig.13.), prandaj
momenti motorik është:

M M = K1 I1 I 2 sin  = KIU cos 

(4.3.8)

M M = KP

(4.3.9)

Fig. 13. Skema e lidhjes per matje permes bobines dhe rezistorit
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5. NJEHSORI INDUKTIV

Fig. 14.Fusha magnetike e bobinave ne rrethrrotullim ne boshtin 0

Njehsori induktiv njëfazorë përbëhet prej bobinës së rrymës, bobinës së tensionit,
magnetit permanent dhe diskut prej alumini që rrotullohet rreth boshtit OO në fushën
magnetike të bobinave dhe të magnetit të përhershëm (fig.14). Bobina e rrymës (1)
lidhet në varg me rrymën I1 të shpenzuesit, ndërsa bobina e tensionit (2) lidhet në
tension U të shpenzuesit.

Fig. 15.
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Rryma I2 në bobinën e tensionit është proporcionale me tensionin. Në fig.15 është
paraqitur skema elektrike e njehsorit njëfazorë dhe lidhja e tij për matjen e fuqisë aktive
të shpenzuesit. Rryma i1 (vlera e çastit e bobinës së parë) shkakton fluksin φ1 i cili
përfshinë diskun e njehsorit, ndërsa rryma i2 fluksin φ2. Flukset indukojnë në disk forcat
elektrolëvizore e1 dhe e2, që janë të shfazuara nga flukset përkatëse për π/2.
Mbasi disku është përçues, për shkak të forcës elektrolëvizore e1, e2 paraqiten rrymat
shtjellore if1 dhe if2, që për shkak të karakterit omik të diskut (induktiviteti është tepër i
vogël), janë gjithashtu të shfazuara përafërsisht π/2 prej flukseve. Fluksi φ1 dhe rryma
shtjellore if2 nga njëra anë dhe fluksi φ2 me rrymën if1 nga ana tjetër, formojnë momente
rrotulluese e që së bashku paraqesin momentin motorik të njehsorit.
Gjatë rrotullimit, disku do t’i pres linjat magnetike të fluksit të bobinës së rrymës dhe të
tensionit si dhe të magnetit të përhershëm, dhe do të paraqiten rrymat tjera fuko, që së
bashku me fërkimin e diskut me ajrín paraqesin momentin frenues të njehsorit.
Nëse në mënyrë konstruktive dhe elektrike mund të mbërrihet që momenti motorik të
jetë proporcional me fuqinë aktive, ndërsa momenti frenues me shpejtësinë këndore të
rrotullimit, atëherë do të plotësohet kushti i barazimit (3.5) dhe (3.7) (shih kapitullin
3.1), respektivisht që energjia aktive të jetë proporcionale me numrin e rrotullimeve të
diskut të njehsorit.
Për shqyrtim më të gjerë merret se rrymat janë sinusoidale dhe se rryma I1 e
shpenzuesit gjendet në boshtin fazorë (fig. 16).
Le të jetë ngarkesa induktive , respektivisht shfazimi φ në mes të tensionit dhe të
rrymës.

Fig. 16.

Për shkak të karakterit induktiv të bobinës së tensionit, shfazimi në mes të rrymës së
ngarkesës I1 dhe bobinës së tensionit I2 është ψ.
Vlerat momentale të rrymave janë :

i1 = 2 I 1 sin t

(5.1)
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i2 = 2 I 2 sin( t −  )

(5.2)

Çdo rrymë formon fluksin që mbyllet nëpër hapësirën ajrore dhe nëpër disk me vlera
momentale:

 1 = 2 1 sin t

(5.3)

 2 = 2 2 sin( t −  )

(5.4)

Edhe pse ka humbje në hekur (për shkak të rrymave shtjellore dhe të histerezës, prandaj
edhe ekziston shfazimi i vogël në mes të rrymave dhe të flukseve përkatëse), është
marrë se rrymat dhe flukset përkatëse janë në fazë (fig.16). Fluksi tjetërorë φ1 indukon
në disk forcën elektrolëvizore e1:

e1 = −

d1
dt

(5.5)

që është e shfazuar për 90˚ prej fluksit, ndërsa fluksi φ2 indukon në disk forcën
elektrolëvizore e2:

e2 = −

d 2
dt

(5.6)

që gjithashtu është e shfazuar për π/2 prej fluksit përkatës. Forcat elektromotore
shkaktojnë në diskun përçues rrymat shtjellore që afërsisht janë në fazë me forcat
elektromotore, pra të shfazuara për π/2 prej flukseve, mbasi rezistenca omike e diskut
është shumë më e madhe se induktiviteti i vogël i tij.

i1 f =

i2 f =

e1
=
R1
e2
=
R2

−

d1
dt = − 2 1  cos t
R1
R1

−

(5.7)

d 2
dt = − 2 2  cos(t −  )
R2
R2

(5.8)

Të shqyrtohet më parë rasti kur disku nuk është duke u rrotulluar. Atëherë fluksi φ1 dhe
rryma e fluksit tjetër if2 nga njëra anë, dhe fluksi φ2 dhe rryma shtjellore e fluksit të parë
if1 nga ana tjetër, formojnë momentet rrotulluese. Forcat që paraqiten në disk janë:

f1 = b1i2 f  1 = K 1 2 i2 f

(5.9)

f 2 = b2 i1 f  1 = K 2 2 i1 f

(5.10)

ku b1 dhe b2 janë vlerat momentale të induksionit magnetik të flukseve φ1,φ2 – 1-gjatësia
e “përçuesit” të diskut ku veprojnë forcat f1 dhe f2 ; dhe k1, k2 faktorët e
proporcionalitetit në mes të forcave dhe prodhimit të flukseve dhe rrymave shtjellore.
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Momentet motorike janë:
m1=f1·d=k1φ1i2f

(5.11)

m2=f2·d=k2φ2i1f

(5.12)

ku d është largësia normale në mes të forcës dhe boshtit të rrotullimit të diskut, ndërsa
K1 dhe K2 faktorët e rinj të proporcionalitetit. Nga fig.14 nga njëra anë, dhe nga
diagrami fazorë 1.3 nga ana tjetër , shihet se momentet m1 dhe m2 kanë kahje të
kundërta, prandaj momenti motorik i njehsorit paraqet shumën algjebrike të tyre:
m=m2-m1

(5.13)

Nëse zëvendësohen vlerat e madhësive dhe në mënyrë konstruktive mbërrihet që
faktorët e proporcionalitetit të jenë të njëjtë:
K1= K2= K

(5.14)

dhe që rezistencat e qarkut të rrymave fuko në disk të jenë të njëjta:
R1= R2= R

(5.15)

momenti motorik do të jetë:

m = m2 − m1 = K 2 2 i1 f − K 11i2 f

m=K

(5.16)

− 21
K 2 2
cos t  2 2 sin( t −  ) −
cos(t −  )  21 sin t
R
R
(5.17)

m=
m=

2K12
− cos t sin( t − ) + sin t  cos(t − )
R

(5.18)

2K12
− sin t cos cos t + cos 2 t  sin  + sin t cos cos t + sin 2 t sin  )
R



m=

2K
1 2 sin 
R



(5.19)

dhe nëse përdoret faktori i proporcionalitetit:

Km =

2K
R

(5.20)

momenti motorik është:

m = K m12 sin 

(5.21)
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Nga shprehja (5.21.) shihet se momenti motorik nuk varet nga koha, d.m.th. ka vlerë
konstante. Gjithashtu mund të konstatohet se vlera maksimale e momentit është për
Ψ=π/2, ndërsa momenti është zero për Ψ=0.
Po qe se bërthama magnetike e bobinës së rrymës është e tillë, dhe vlerat e rrymës të
kufizuara në pjesën lineare të lakorës së magnetizimit, atëherë fluksi Ф1 është
proporcional me rrymën e ngarkesës I1.
Ф1= p1 I1

(5.22)

Nga ana tjetër, po qe se nuk merret parasysh rënia e potencialit në bobinën e tensionit
për shkak të rezistencës omike dhe induktive, përafërsisht tensioni është i barabartë me
forcën kontra-elektrolëvizore të bobinës:
u=-e+R2i2

u  −e = −(− N 2

u = N2

(5.23)

d 2
)
dt

d 2
= N 22 cos(t − )
dt

(5.24)

prandaj vlera efektive e tensionit është proporcionale me fluksin e bobinës së tensionit
dhe të frekuencës rrotulluese:
Ф2ω = p2 U

(5.25)

Dhe nëse proporcionaliteti (5.22.) dhe (5.25.), zëvendësohet me shprehjen (5.21.):
m=KM P1 P2 Iu U sinψ,

(5.26)

apo nëse përdoret një faktorë proporcionaliteti, momenti motorik është:
m=KvI1Usinψ,

(5.27)

Nga ana tjetër fuqia aktive e shpenzuesit është:
P=UI1cosφ

(5.28)

Po qe se gjendet vlera e prodhimit të tensionit dhe e rrymës :

UI1 =

P
cos 

(5.29)

dhe zëvendësohet në shprehjen (5.27.), momenti motorik rrotullues do të ketë formën:

m = Kv P

sin 
cos 

(5.30)

po që se:
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sin 
=1
cos 

(5.31)

Momenti motorik do të jetë proporcional me fuqinë e shpenzuesit, d.m.th. nëse:
sinψ = cosφ

(5.32)

φ+Ψ =π/2

(5.33)

ose e shprehur me fjalë: Nëse shfazimi në mes të tensionit dhe rrymës në bobinën e
tensionit është π/2, atëherë momenti motorik është proporcional me fuqinë (fig.4)
m = KvP

(5.34)

Fig. 17.

Për të arritur këtë, qarkun e tensionit të njehsorit elektrik duhet ndërtuar me induktivitet
të madh. Megjithatë është e pamundur që të plotësohet kushti i kërkuar për shkak të
rezistencës së paevitueshme omike të qarkut të tensionit. Në realitet këndi Ψ nuk është
këndi në mes të rrymës I1 të shpenzuesit (që është në fazë me fluksin Ф1) dhe të rrymës
I2 të qarkut të tensionit ( që është në fazë me fluksin Ф2), por këndi i shfazimit në
mes të flukseve Ф1 dhe Ф2, që shihet edhe nga shprehja (5.21.):
m=KMФ1Ф2ωsin<(Ф1,^Ф2)

(5.35)

m=KMФ1Ф2ωsinΨ

(5.36)

Pra, mund të konkludohet se , po qe se fluksi Ф2 është në fazë me rrymën e bobinës e
tensionit I2, e mbasi këndi i shfazimit në mes të tensionit dhe të rrymës I2 nuk mund të
jetë π/2, atëherë nuk mund të plotësohet kushti (5.33.).
φ+Ψ =π/2

(5.37)

Prandaj, duhet që fluksi Ф2 të jetë i shfazuar nga rryma I2 prej një këndi γ ashtu që :
Ψ + φ = γ + < (I2,^ U) = π/2

(5.38)

Për të fituar shfazimin γ përdoren një apo disa dredha rezistuese në lidhje të shkurtër të
vëna në bobinën e tensionit. Rezistenca e tyre omike mund të rregullohet, e bashkë me
të edhe këndi γ:
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tg =

Lr

(5.39)

Rr

kur Lr dhe Rr janë induktiviteti dhe rezistenca omike e dredhave rezistuese në lidhje të
shkurtër. Në fig.18. shihen shfazimet në mes të madhësive të përdorura.
Në fillim, detyra ishte që momenti frenues i njehsorit të jetë proporcional me
shpejtësinë rrotulluese si kusht që njehsori të masë energjinë, që të bëjë integrimin e
prodhimit, të fuqisë dhe të kohës në një periudhë të caktuar. Para, vështrimi i
gjertanishëm ishte kur disku i njehsorit nuk rrotullojeh. Për shkak të momentit motorik
që paraqitet, disku do të filloj të rrotullohet madje duke rritur shpejtësinë.
Gjatë rrotullimit, disku do t’i pres linjat e fluksit magnetik Ф1 të bobinës së rrymës, të
fluksit Ф2 të bobinës së tensionit dhe të fluksit Ф0 dhe të magnetit permanent,dhe në të
do të indukohen forcat elektromotore

Fig. 18.

e1r=b1vl=S1φ1ωr
e2r=b2vl=S2φ2ωr

(5.40)

e3r=b3vl=S3φ0ωr
ku e1r , e2r dhe e3r janë fel. të indukuara në disk për shkak të rrotullimit b1,b2,b3,
induksionet magnetike të flukseve përkatëse, φ1 , φ2 dhe φ0 , ωr shpejtësia rrotulluese e
diskut, l gjatësia e qarkut elektrik në disk, dhe S1, S2, S3 konstantet përkatëse .
Mbasi disku është prej përçuesi, dhe mbasi paraqitet qarku i mbyllur, do të paraqiten
rrymat përkatëse shtjellore:

i11f =

e1 f
R1

=

S11
r
R1
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i21 f =

e2 f

i31 f =

e3 f

R2

R3

=

S 2 2
r
R2

=

S 3 0
r
R3

(5.41)

Pra, me rregullimin e diskut paraqiten:
- momenti rezistues për shkak të fërkimit të diskut me ajër gjatë rrotullimit: Mf
- momenti rezistues i fluksit φ1:

m1 =

P1

r

=

e1r i1−f1

r

S12 2
=
1  r
R1

(5.42)

respektivisht vlera e mesme:

M1 =

T
T
1
1 S12
2
m
dt
=

1
r  1 dt

T0
T R1
0

(5.43)

M1 =

S12 2
1  r
R1

(5.44)

momenti rezistues i fluksit φ2:

m2 =

P2

r

=

e2 r i2−1f

r

=

S 22 2
 2 r
R2

(5.45)

M2 =

T
1 S 22
 r  22 dt
T 0 R2

(5.46)

M2 =

S 22 2
0  r
R2

(5.47)

dhe momenti rezistues i fluksit të magnetit permanent Ф0:
e3r i3−1f
P
S2
m3 = 3 =
= 3 02 r
r
r
R3

M3 =

S 32 2
0  r
R3

(5.48)

(5.49)

Momenti ekuivalent rezistues i njehsorit është :
MR=M1+M2+M3+Mf ,

(5.50)

dhe po qe se faktorët e proporcionalitetit dhe rezistencat omike janë të njëjta:
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g=

S12 S 22 S 32
=
=
R1 R2 R3

(5.51)

momenti rezistues do të jetë:

M R = g (12 + 22 + 02 )r + M f

(5.52)

Për evitimin e vlerës së momentit të fërkimit me ajrin, në njehsorin elektrik formohet
edhe një moment rrotullues shtesë kështu që:
M = M f

(5.53)

Kjo mund të mbërrihet në shumë mënyrë: duke përdorur pllakën e bakrit që vihet në një
pjesë të hapësirës ajrore në mes të bobinës së tensionit dhe diskut, duke përdorur
bërthamën magnetike të bobinës së tensionit në formë të III (shkronjës sh- të cirilikës),
duke vënë dy bobina mbi bobinën e tensionit, apo në konstrukcione më të reja me anë të
dorëzës rrotulluese prej hekuri të përforcuar në bërthamën e bobinës së tensionit etj.
Pavarësisht nga mënyra, qëllimi është që fluksi Ф2 i bobinës së tensionit të ndahet në dy
fluksa Ф12 dhe Ф112 , të shfazuara në mes tyre për këndin β . duke e përdorur shprehjen e
gatshme për momentin motorik, momenti shtesë që shërben për të kompensuar
momentin e fërkimit të diskut me ajrin është (fig.19.)
1
11
M = K M 12 11
2  sin  ( 2 , ^  2 )

(5.54)

M = K M 12 11
2  sin 

(5.55)

Në pikëpamje konstruktive mbërrihet që Ф1 «Ф0 dhe Ф2 « Ф0.
Duke pasur këtë parasysh nga një anë, dhe nga ana tjetër duke pasur mundësi që të
bëhet rregullimi i kompensimit të momentit frenues me momentin shtesë, momenti
rezistues është:
M R = g   02 r

(5.56)

e mbasi fluksi i magnetit të përhershëm ka vlerë permanente, momenti rezistues është
proporcional me shpejtësinë rrotulluese të diskut:
MR=Koωr

(5.57)

Drejtpeshimi do të mbërrihet, respektivisht shpejtësia do të bëhet konstante (për një fuqi
të caktuar), kur momenti motorik të jetë i barabartë me momentin rezistues:
MM=MR , KMP=K0ωr
KMP= K 0

d
dt

,

pdt =

(5.58)

K0
 d
KM

(5.59)
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t

 pdt =
0

K0
KM

t

 d
0

, W=

K0
 2  N
KM

W = KW  N

(5.60)
(5.61)

Pra, te njehsori elektrik, energjia për një periudhë të caktuar të kohës është
proporcionale me numrin e rrotullimeve të diskut.
Numri i rrotullimeve të diskut regjistrohet me anë të numërimit të aparatit që punon në
princip digjital në sistemin decimal të numrave. Në fig.19. është paraqitur pamja e
njehsorit dhe e pjesëve të një njehsori elektrik njëfazor. Edhe në rastin kur shpenzuesi
s’është i kyçur, në njehsorë paraqitet momenti rrotullues që formojnë fluksi i bobinës së
tensionit φ2 dhe rryma shtjellore e tij në disk if2, sepse njehsori gjithnjë është i kyçur në
instalim, prandaj gjithnjë rryma I2 është e ndryshueshme prej zeros dhe proporcionale
me tensionin.

Fig .19.

Ky moment edhe pse është i ndryshueshëm (në mënyrë alternative tërheq dhe shtynë
diskun), megjithatë mund të dridh vazhdimisht dhe kështu të bëhet puna boshe e
njehsorit.
Për të evituar këtë, në boshtin e diskut lidhet një tel i shkurtër prej hekuri, ndërsa prej
bërthamës së bobinës së tensionit nxirret një fletëz llamarine. Fletëza e magnetizuar e
bobinës mund të ndalë rrotullimin e kotë të diskut kur teli i shkurtër i përforcuar në
bosht vije në pozitën e sajë (fig.20.).
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Fig. 20.

5.1 Saktësia dhe parametrat që ndikojnë në punën e njehsorit induktiv
Po qe se krahasohet njehsori induktiv me njehsor tjerë, mund të konstatohet se është më
i përsosur, më i qëndrueshëm, pesha e organit të lëvizshëm është e vogël, prandaj edhe
saktësia e tij është shumë e madhe. Megjithatë, njehsori elektrik induktiv nuk hynë në
grupin e instrumenteve më precize apo të metodave më precize për matje. Varësisht prej
kushteve të matjes, çastit të matjes dhe vetë konstruksionit, njehsori bënë gabime të
ndryshme gjatë matjes. Në matje kryesisht ndikojnë këta parametra: fërkimi, ngarkesa,
tensioni, frekuenca, forma e lakores së tensionit, fusha e jashtme magnetike, faktori i
fuqisë, temperatura, pozita, etj. Këtu, në mënyrë të shkurtër do të bëhet përshkrimi i çdo
faktori veç e veç që shkakton gabime në matje, respektivisht cakton saktësinë e aparatit.
Fërkimi i elementit lëvizës: i diskut të njehsorit me ajrin ndikon në shpejtësinë e
rrotullimit të tij. Mirëpo, edhe shpejtësia e rrotullimit (prandaj edhe vlera e rrymës së
ngarkesës) të diskut është faktorë që ndikon në momentin e fërkimit me ajrin.
Në fig.8. shihet lakorja se si ndryshon gabimi relativ për shkak të fërkimit në funksion
me rrymën e ngarkesës I (më parë ka vlerë negative, pastaj, duke kaluar nëpër zero,
bëhet pozitive, dhe për rryma më të mëdha se nominalja përsëri bëhet negative).
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Fig. 21.

Më parë është cekur se për kompensimin e momentit rezistues të fërkimit me ajrin,
krijohet momenti motorik shtesë ΔM. Në fig.22. shihet lakorja e gabimit relativ në
funksion të rrymës së ngarkesës kur momenti shtesë ΔM është diçka më i madh se
momenti rezistues i fërkimit.

Fig.22.

Për të dalë gabime sa më të vogla për çfarëdo ngarkese, përdoret shanti magnetik i
vendosur në bobinën e rrymës që ngopet për ngarkesa të mëdha, prandaj edhe bëhet
”hekurosja” e lakores së gabimit në funksion të ngarkesës (fig.23.)
Me kompensimin e momentit rezistues të fërkimit, siç shihet bëhet edhe korrigjimi i
varshmërisë së saktësisë së matjes nga rryma e ngarkesës.
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Fig. 23.

Ndikimi i tensionit është në ndryshimin e momentit motorik të bobinës së tensionit (e që
ka shenjë të kundërt prej momentit motorik të bobinës tjetër). Në rastin e tensioneve më
të mëdha se tensioni nominal disku do të lëvizë më ngadalë. Ky gabim kompensohet me
përdorimin e shantit magnetik në bobinën e tensionit.
Edhe pse në shprehjen për momentin rrotullues dhe rezistues 5.36. dhe 5.57. nuk shihet
varshmëria e tyre nga frekuenca me rritjen e frekuencës ndryshojnë disa parametra tjerë
(rritet rezistenca induktive e bobinës së tensionit, rritet edhe këndi i shfazimit në mes të
rrymës në bobinën e tensionit dhe tensionit në skajet e tij, rriten humbjet në hekur për
shkak të rrymave shtjellore dhe të ciklit të histerezës. Ndikimi i frekuencës është i varur
edhe nga faktori i fuqisë cosφ (fig.24.) Janë dhënë faktorët e gabimit në funksion të
ndërrimit të frekuencës, por për ngarkesa të ndryshme dhe faktorë të ndryshëm të
fuqisë.

Fig. 24.

Me normat ligjore kërkohet që gabimi të jetë më pak se 1.5% kur frekuenca ndryshon
për ±5% prej vlerës nominale për ngarkesa prej 10% ÷ 100% nga vlera nominale e për
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faktorin e fuqisë cosφ=1, apo për 100% të ngarkesës nominale kur faktori i fuqisë është
cosφ=0.5.

Fig. 25.

Fig. 26.

Fig. 27.

Forma e lakores së tensionit gjithsesi ndikon në saktësinë e matjes, e para së gjithash
për shkak të frekuencës së harmonikëve të lartë, nëse lakorja s’është sinusoidale.
Kontrollimi i ndikimit të këtillë është i vështirë, sepse edhe në instrumentet kontrolluese
shprehet ndikimi i harmonikëve të lartë. Në fig.28. shihet ndryshimi i gabimit në
funksion të ndryshimit të formës së lakores së tensionit.
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Njehsorët induktiv kryesisht janë të vendosur në shtëpizën metalike prej hekuri prandaj
edhe janë shumë mirë të mbrojtur prej ndikimit të fushës së jashtme magnetike, gjë që,
p.sh., nuk mund të thuhet për njehsor me shtëpizë prej alumini.

Fig. 28.

Në rastin kur është arritur që  +  =  / 2 , ndryshimi i faktorit të fuqisë nuk ndikon në
saktësinë e njehsorit. Por mbasi nuk plotësohet ky kusht, mbasi kjo shumë ndryshon nga
π/2 për një kënd të vogël γ, paraqitet edhe gabimi shtesë që varet nga cosφ (pra këndi φ)
dhe këndi γ. Ky gabim është mjaft influent për rastet kur faktori i fuqisë është shumë i
vogël, ndërsa për vlerat cosφ=1 dhe afër kësaj vlere është e papërfillshme.
Sikurse edhe në të gjitha aparatet tjera, si edhe në metodat tjera matëse, edhe në
njehsorin me saktësi të matjes luan rol temperatura që është shkaktare e ndërrimit të
rezistencës omike, ndërrimit të karakteristikave magnetike të magnetit permanent, etj.

Fig. 29.
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Me rritjen e rezistencës omike, zvogëlohet rryma në bobinën e tensionit, pra ndryshon
(zvogëlohet) këndi i shfazimit në mes të fluksit 1 dhe  2 e në këtë mënyrë momenti
motorik i njehsorit zvogëlohet për ngarkesa induktive, por rritet për ngarkesa kapacitive.
Me rritjen e temperaturës, zvogëlohet fluksi i magnetit permanent, pra zvogëlohet edhe
momenti rezistues i njehsorit. Ky ndërrim është fatlum, sepse bënë kompensimin për
shkak të zvogëlimit të momentit motorik. Në raste kur ka nevojë të bëhet kompensimi
për shkak të rritjes së temperaturës, përdoren gjysmëpërçuesit. Në fig.13, janë dhënë
lakoret e gabimit në funksion të temperaturës.
Edhe pse duket e qartë, megjithatë duhet pasur kujdestë veçantë që njehsori të vehet në
pozitë vertikale, sepse në pozita të pjerrëta rritet fërkimi në shtretërit e boshtit të
njehsorit, me këtë rritet edhe momenti rezistues e që mund të shkaktoj gabimin relativ
deri më – 1% në rastin e rrymave nominale të shpenzuesit, e madje mund ta mbërrijë
vlerën prej – 5% kur rryma ka vlerën 5% nga vlera nominale.

5.2 Njehsorët trefazor
Përveç konstrukteve njëfazore njehsorët elektrik induktivë ndërtohen edhe si trefazorë
madje:
-

Dy-sistemesh, dhe
Tre-sistemesh
Matja e energjisë në sistemin trefazorë me tre përçues ngjashëm me matjen e fuqisë
mund të bëhet me dy sisteme matëse dhe me tri sisteme matëse. Ajo mund të realizohet
edhe me anë të dy njehsorëve njëfazorë elektrik (fig.30.) dhe energjia do të ishte
W=W1+W2.

Fig. 30.
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Megjithatë konstruktohen njehsorët trefazorë dy-sistemesh me dy disqe të ngujuara në
një bosht të përbashkët dhe prej dy bobinave të rrymës dhe të tensionit. Në fig.31. është
paraqitur pamja e një njehsori të tillë, ndërsa në fig.32. skema elektrike e tij.

Fig. 31.

Në fig.31. shihet një rast tjetër nga ai i paraqitur në fig.14. Derisa në shembullin e
mëparshëm bobina e rrymës dhe e tensionit janë në tetivën e diskut, këtu është
shembulli tjetër kur bobina e rrymës gjendet në një anë, ndërsa ajo e tensionit në anën
tjetër të diskut.
Nga fig.32. shihet se te njehsori trefazorë dy-sistemesh, një sistem matës vepron në një
disk, ndërsa sistemi tjetër në diskun tjetër, por momentet përcillen në një bosht dhe së
bashku në një numërator të përbashkët.
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Fig. 32.

Njehsorët trefazorë tre-sistemesh, për matjen e energjisë aktive të sistemit trefazorë me
katër përçues, përbëhen prej dy disqeve të përforcuara në një bosht të përbashkët
(fig.33.). Derisa në një disk vepron një sistem matës, në diskun tjetër dy sisteme matëse.
Konstruksioni me dy disqe s’është praktik, sepse boshti duhet të jetë i gjatë dhe mund të
lakohet, e kështu edhe të humbet saktësia. Në fig.34. është paraqitur skema elektrike e
një njehsori të tillë.
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Fig. 33.

Fig. 34.
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6. MT830/MT831 – NJEHSORËT TRE-FAZORË ELEKTRONIK
MULTI-FUNKSIONAL
MT830/MT831 Njehsorët tre-fazorë elektronik multi-funksional ka për qëllim matjen e
energjisë aktive dhe të dukshme në dy drejtimet rrjedhëse, energjinë reaktive në katër
kuadrate si dhe atë të importuar dhe eksportuar, fuqinë maksimale të energjive të
sipërpërmendura, regjistrimin e lakoreve të ngarkimit dhe parametrat e kualitetit të
energjisë elektrike të furnizuar nga rrjete tre apo katër telashe. Njehsorët mund të lidhen
direkt, gjysmë-direkt apo indirekt. Matësit janë të përbërë nga polikarbonatët shtëpiak,
nga elektronika për matjen e procesimit të të dhënave, input/output si dhe komunikimit
elektronik.

Ekzistojnë dy versione të ndryshme të njehsorëve:
•

MT830 – është një version i njehsorit të “mbyllur” me gjashtë terminale shtesë,
të cilat mund të shfrytëzohen për:
Interfejs komunikues
Inpute funksionale apo impulsive
Outpute funksionale
Furnizim të jashtëm me energji

Fig. 35: MT830 – versioni i njehsorit të “mbyllur”
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•

MT831 – versioni modular i njehsorit me modul komunikues (MK) dhe
input/output (MIO), i cili rrjedhimisht mund të ndërtohet në një matës dhe
gjashtë terminale shtesë

Fig. 36: versioni modular i njehsorit

6.1. Karakteristikat e njehsorit
•
•

Bën matjen e energjisë/fuqisë aktive
Bën matjen e energjisë/fuqisë reaktive në katër kuadrate dhe/apo shumë e
energjive nga kuadrate individuale (p.sh.: Q1+Q2 dhe Q3+Q4)
• Bën matjen e energjisë/fuqisë së dukshme
• Bën llogaritjen e fuqisë kumulative
• Bën matjen dhe paraqitjen e parametrave të energjisë kualitative:
▪ vlerat tensionit rms sipas fazës
▪ Rrymën sipas fazës
▪ Komponentët harmonike në tension dhe rrymë (deri në harmonikën e 8të)
▪ Faktori i fuqisë sipas fazës dhe totalit
▪ Këndi fazorë në mes të tensionit fazor dhe të rrymës
▪ Dështimet e tensionit
• Komunikimi
Interfejsi IR për leximin lokal dhe programimin e njehsorëve.
• Terminalet ndihmëse
Njehsori MT830 mund të jetë i pajisur me
▪ Interfejs CS
apo
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▪ Interfejs RS-485
apo
▪ Interfejs RS-232
Komunikimi me njehsorë realizohet në përputhshmëri me standardin EC 62056-21,
modin C. Operacionet e njehsorit nuk ndikohen gjatë komunikimit.
Tipet e komunikimit:
Gjysmë-dupleksi ISO 1177 seria asinkron
1 bit startues
7 bit për të dhëna
1 bit i ndarë barabartë
1 stop bit
Shpejtësia e transmetimit të të dhënave:
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 apo 19200 Baud
Secila portë komunikuese mbështet shpejtësinë fikse “bard” (për shfrytëzimin e
modemeve transparent të telefonit) apo protokollet komunikuese sipas standardit IEC
62056-21 (vargu komunikues fillon me rreth 300 baud). Parametrat komunikues në
njehsorë janë të programueshëm.
Njehsori mundëson leximin (e të dhënave të ndryshme) ndaras nëpërmes interfejsit IR
dhe interfejsëve tjerë komunikues në të njëjtën kohë.
Njehsori MT831 mund të jetë i pajisur me module të ndryshme komunikuese (MK).
- Shfrytëzohen dy impute (3 terminale):
- Funksional apo
- Inpute impulsore
6.2. Pjesët përbërëse të njehsorit
Njehsori përbëhet nga njësitë si në vijim:
•

Sistemet matëse

•

Mikrokontrollerë me memorie të jashtme

•

Orë në kohë reale

•

Ekran LCD

•

Interface optik

•

Butona
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•

LED-a

•

Furnizim me energji:

•

Switch të brendshëm tre-fazorë

•

furnizim me energji të jashtme

•

furnizim me energji përmes kontrollit optik (“pa energji” opsioni i leximit me
SONDA 6)

Fig. 37 – Bllok diagrami i njehsorit

6.2.1 Sistemi matës

Sistemet matëse janë të bazuara në bobinën e Rogowski-t të cilat masin ndryshimet e
tensionit të induktuar. Rryma rrjedh përmes një bobine të rrymës. Tensioni induktohet
brenda duke u induktuar ajri gjatë mbështjelljes së bobinës për të shndërruar kështu
fushën magnetike. Ekzistojnë dy bobina të Rogowski-t në secilën fazë.
Sistemi i matjes është i përbërë nga:
1.
2.
3.
4.

Korniza e bobinës së rrymës
Bobina e rrymës
Dy bobinat e Rogowski-t
PCB

42

Fig. 38 – Sistemi matës

Sistemi matës mat tensionin e induktuar në matjen e bobinave, e cila është
proporcionale me rrymën në input. Bobina e parë mat energjinë e “ngarkuar” kurse e
dyta është një bobinë shpenzuese, e cila matë çrregullimet e jashtme. Vlera e
kompensuar zbritet nga elementi matës.
Një sinjal në dalje nga bobina e Rogo-t është e lidhur me matjen në input të rrymës së
integruar. Një sinjal është i integruar, i amplifikuar dhe shumëzuar duke matur tensionin
dhe dërguar atë në mikroprocesorë.

Fig. 39 – Principi i matjes
Senzorët dhe qarqet janë të mbrojtur nga tensioni i lartë. Ndikimi i çrregullimeve sasiore
neglizhohen, të cilat më pas sigurojnë besueshmëri të lartë të matjes.
6.2.2 Regjistrimi i Multi-tarifave

Njehsori mundëson regjistrimin e energjisë dhe fuqisë në skema të tarifave të veçanta.
Deri në 8 tarifa të energjisë sipas kërkesës mund të regjistrohen (konfigurimet e
prodhuesit → 4 tarifa). Njehsori është i pajisur me 160 tarifa regjistruese. Koha e
komutimit të tarifës individuale është e definuar sipas orës dhe minutës me një zgjidhje
43

prej 1 minutë. Një numër i periudhave në ditë definohet sipas konfigurimit ku një apo
më shumë tarifa mund të jenë valide. E njëjta është valide edhe për programe ditore të
tarifave. Deri në 32 lloje të ndryshme në ditë (një ditë në jave dhe ditë pushimi) mund të
definohen. Një numër i sezoneve në vit (konfiguracionet e prodhuesit → 4 sezone) janë
të definuara sipas konfigurimit. Përveç programit aktual të tarifave, mund të definohen
edhe të ashtuquajturat programe me tarifa të rrëshqitshme). Ato aktivizohen në data të
definuara më parë. Një numër i ditëve të pushimit vjetor sipas dëshirës mund të
definohen. Një kalendar i shekullit të vjetër është e ndërtuar brenda në njehsorë.
6.2.3 Paraqitja e informacioneve në ekran

Ekrani LCD është i dizajnuar përkitazi me kërkesat e VDEW:

Fig. 40 - LCD
Matja e të dhënave në LCD janë të paraqitura në ekran me 7-segmente 8 mm x 4 mm
me numra të lartë. Të dhënat e paraqitura në ekran janë të identifikuara me pesë-shifra
OBIS me kode të identifikuara (IEC 62056 – 61), 6 mm x 3 mm me numra të lartë.
Dimensionet e ekranit LCD (sipërfaqja e dukshme) është 69 mm x 20 mm.
Njehsorët kanë ndriçim të pasmë për leximin e lehtë të të dhënave në vendin e matjes
edhe në kushte të vështira të dritës. Ekrani LCD është i ndriçuar kur shtypet butoni
përkatës. Ndriçimi fiket vetëm pas 3 minutash në qoftë se gjatë asaj kohe nuk është
shtypur ndonjë buton.
Njehsorët operojnë në mode të ndryshme të paraqitjes së informacioneve.
6.3 Interfejsët komunikues
Një interfejs optik komunikues gjendet në tabelën bazike të matësit. Njëri nga interfejsët
komunikues që synon leximin e njehsorit në largësi (CS or RS-232 or RS-485) si dhe
mund të jetë i montuar sipas kërkesës së konsumatorëve. Njehsori është i siguruar me
anë të dy kanaleve komunikuese të pavarura.
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6.3.1 Interfejsi komunikues IR

Interfejsi komunikues optik mundëson që shfrytëzuesit të vendosin parametrat matës
për të lexuar rezultatet e matjes (leximin e regjistrave, nje libri llogaritës, një profili të
ngarkesës, leximi i veçantë i regjistrave, dërgimi i komandave të veçanta)
6.3.2 Interfejsi RS-485

Interfejsi seria RS-485 mundëson komunikimin me shpejtësi maksimale të transmetimit
prej 19,200 baud. Njehsorët MT830 të cilët kanë të integruar interfejsin RS 485 janë të
pajisur me dy terminale ndihmëse. Deri në 31 metra mund të lidhen me interfejsin RS485 në largësi maksimale prej 1200 m. Në konfiguracion të atillë, leximi i njehsorit
është i obligueshëm me adresën e pajisjes! Për distanca më të largëta (më shumë se disa
qindra metra), rekomandohet shfrytëzimi i rezistonit terminues prej 120 Ohm.

Terminali
27
29

Dizajnimi
i
terminalit
A
B

Shpjegime shtesë
Terminali A
Terminali B

Tabela 1 – dizajnimi i terminaleve RS-485

Fig. 41 – Njehsorët janë të lidhur me modem përmes interfejsit RS-485
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6.3.3 Interfejsi RS-232

Interfejsi seria 232 mundëson komunikimin me shpejtësi maksimale të transmetimit prej
19,200 baud. Njehsorët MT830 me interfejs të integruar RS 232 janë të pajisur me tre
terminale ndihmëse.

27

Dizajnimi
i
terminalit
RxD

28

GND

29

TxD

Terminali

Shpjegime shtesë
Rx terminali
Rerminal i
zakonshëm
Tx terminali

Tabela 2 – RS-232 dizajnimi i terminalit
apo konektori RJ11.

Fig. 42 – dizajnimi i terminalit RS-232 RJ11
6.3.4 Interfejsi komunikues-CS

Interfejsi CS (me lak të rrymës prej 20-mA) është në përputhshmëri me standardin DIN
66348 dhe ka lidhje komunikuese dy-telëshe. Ai mundëson komunikimin me shpejtësi
maksimale të transmetimit prej 19,200 baud. Njehsori MT830 me interfejs CS të
integruar janë të pajisur me dy terminale ndihmëse. Deri në katër njehsorë mund të
lidhen me interfejsin CS me distancë maksimale prej 1500 m. Në konfigurime të tilla,
leximi i njehsorit është i obligueshëm me një adresë të pajisjes!
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Terminali
23
24

Dizajnimi
i
terminalit
CS+
CS-

Shpjegime shtesë
CS+ terminali
CS- terminali

Tabela 3 – Interfejsi CS me dizajnim terminal

Fig. 43 – Lidhja e njehsorëve me modemin përmes interfejsit CS

7. KRAHASIMI I NJEHSORIT DIGJITAL ME NJEHSORIN
ELETKOINDUKTIV
Njehsori digjital shumëfazor mbledh, përpunon dhe ruan shënimet rreth
harxhimit të energjisë elektrike (në rast të pagesës një-tarifore ose shumë-tarifore).
- Njehsori digjital për ndryshim nga aj elektroinduktiv nuk përmban pjesë ndihmëse,
që e rrit mjaft sigurinë e punës. Në konstruksion janë shfrytëzuar EEPROM dhe
RAM komponentët,
- Për mbajtjen e të dhënave (shënimet shumë-tarifore dhe koha e saktë) në rast të
rënies së furnizimit (humbjes së tensionit)- që zgjat më gjatë se kapaciteti i
superkondenzatorit, nevojitet bateria çka s’ekziston te njehsori elektroinduktiv,
- Njehsori digjital përmban mbrojtësin me kristale rrjedhëse (LCD) ku lexohen të
dhënat rreth llogarive, madhësive matëse dhe statusit,
- Njehsorët digjital e kanë mundësinë e matjes shumë-tarifore, përmbajnë deri në 4
tarifa secila nga 4 perioda. Njehsori elektroinduktiv nuk e kanë këtë mundësi,
- Njehsori digjital mund të shfrytëzohet në kombinim me pllakën rele dhe mund të
programohet që të kontrollojë ngarkesën, në mënyrat:
- Aktivizimi i relesë përgjatë tarifave të programuara në aplikacion shumë-tarifor
- Aktivizimi i relesë për mbajtjen e intervalit rrjedhës (nëse është i tejkaluar
pragu i ngarkesës përgjatë tij) për intervalin e ardhshëm.
- Njehsori digjital është e pamundur t’i afrohet i paautorizuari. Mund të vihet fjalëkalimi që të pa-autorizuarit i pamundëson afrimin përmes portës optike të komunikimit.
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8. NJEHSORËT SHTËPIAK
Njehsorët shtëpiak janë të përbërë nga një material vetë-shuarës polikarbonat të cilët
mund të riciklohen. Këta njehsorë janë të mbrojtur me izolim të dyfishtë dhe me shkallë
mbrojtjeje IP53 kundër pluhurit dhe lagështisë. Dimensionet e njehsorëve dhe
dimensionet fikse janë në përputhshmëri me standardin DIN 43857. Një mbajtës fiks
është i përshtatur sipas lartësisë. Në rast të një versioni të thjeshtë, maska nuk ka ndonjë
modul të dobët dhe rrjedhimisht kutia e njehsorit zgjerohet.

Fig. 44 – Mbajtësi me përshtatje sipas gjatësisë (MT830/MT831)
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Switch-i për detektimin e terminalit
të kutisë hapëse

Lidhja e
termin. të
rrymës

Terminalet
shtesë të
tensionit

Terminali Terminali
neutral ndihmës

Fig. 45 - Pjesët përbërëse të njehsorit
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Ekrani LCD
Të dhënat teknike të
njehsorit
Interfejsi optik IR
Shënimi i Input/output
modulit
Legjenda e paraqitjes së
regjistrave në ekranin
LCD
Kutia e njehsorit me
nënshkrim në dado
Kutia apo mbështjellësi
i terminalit
Kutia e terminalit me
nënshkrim në dado
Shënimi i modulit
komunikues
Çelësi për bllokimin e
elementit RESET
Çelësi RESET
Çelësi DISPLAY
Dioda impulsive –
energjia aktive dhe
reaktive
Kutia e njehsorit

8.1 Blloku terminal
Blloku terminal është në përputhshmëri me standardet. Është i përbërë nga polikarbonat
i kualitetit të lartë që siguron: rezistencë në temperatura të larta, rënie të tensionit dhe
fuqisë mekanike.
8.2 Terminalet e rrymës
Njehsori me lidhje direkte:
Terminalet e lidhjes janë të përbërë nga pjata të hekurta dhe të nikelit si dhe kanë vetëm
një dado për terminal. Një terminal universal i fiksuar siguron kualitet të njëjtë
kontaktues pa marrë parasysh formës së lidhjes së përçuesit (një tel kompakt, një fije e
hollë teli, si dhe kryqëzime të vogla apo më të mëdha). Është e përbërë nga vrima dhe
ka vetëm një dado. Ajo gjithashtu mundëson montimin e shpejtë të njehsorëve.

Fig. 46: Terminalet e rrymës për versionin e njehsorëve me lidhje direkte

Terminalet e tensionit ndihmës:
Njehsori i lidhur drejtpërdrejt:
Njehsori mund të pajiset me maksimum katër terminale ndihmëse të tensionit (L1, L2,
L3, N). Ato mundësojnë lidhje të thjeshta të pajisjeve të jashtme shtesë.

8.3 Ura lëvizëse e tensionit
Njehsori i lidhur drejtpërdrejt:
Urat lëvizëse të tensionit kanë për qëllim ndarjen e shpejtë dhe të thjeshtë të njehsorit të
rrymës dhe qarkut të tensionit që shfrytëzohet për kalibrimin preciz të testimit. Në
secilën fazë të lidhjes së terminalit, një plastikë speciale është e integruar. Ajo mund të
zhvendoset lartë dhe poshtë përmes një kaçavide. Kur ura e tensionit është në pozitën
»0«, kjo nënkupton që pjesa e tensionit është e ndarë nga pjesa e rrymës, ndërsa në
pozitën »1« ajo është e mbyllur.
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Fig. 47: Ura rrëshqitëse e tensionit
Pozita 0: Ura e tensionit është e shkyçur
Pozita 1: Ura e tensionit është e kyçur
Ekzistojnë versione të ndryshme të urave rrëshqitëse:
▪
Lidhje e jashtme

Fig. 48: Versioni i urave të jashtme të tensionit
•
Lidhja e brendshme (urat e tensionit mund t’i qasemi vetëm duke e hapur kutinë e
njehsorit)

Fig. 49: Versioni i urave të brendshme të tensionit
•
Terminali Cop5 (terminalet e tensionit janë të mbështjella) – gjithashtu janë për
lidhjen e transformatorëve me njehsorë
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Fig. 50: Terminalet e njehsorëve janë të mbështjella me mbështjellës special Cop5

8.4 Dimensionet
Dimensionet e njehsorëve fiksues sipas standardeve DIN 43857.

Fig. 51- Dimensionet e njehsorëve fiksues (MT830)
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Fig. 52 - Dimensionet e njehsorëve fiksues (MT831)

8.5 Mirëmbajtja
Njehsori është i dizajnuar dhe prodhuar në atë mënyrë që nuk i nevojitet ndonjë
intervenim në pikëpamje të mirëmbajtjes gjatë tërë ciklit jetësor të tij (cikli jetësor i tij
llogaritet 20 vjet). Stabiliteti i matjes siguron që të mos ketë nevojë fare për ri-kalibrim.
Njehsori me bateri të brendshme siguron kapacitet të mjaftueshëm për të performuar
funksione që mbështesin baterinë për tërë ciklin e tij jetësor.
Ekzistojnë versione të ndryshme të urave rrëshqitëse:
▪
Lidhje e jashtme

Fig. 53: Versioni i urave të jashtme të tensionit
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PËRMBLEDHJE
Ky Punim eshte marre nga Literaturat qe jane perdorur gjate Studimeve Becholer dhe
Shkolla e Mesme kryesisht nga lendet Bazat Elektroteknikes , Matjet Elektrike ,
Materjalet Elektrike dhe ky Punim Diplome i Punuar nga Unë Bujar Sekiraqa Student i
Mekatornikës nga përvoja e punës ne Korporatën Energjetike te Kosovës Ne
Departamentin e Matjeve Teknike te Energjetike Elektrike 110 Kv dhe 35 Kv . Ky eshte
punuar rreth Matjes teknike :
⚫ Matjen e energjisë dhe fuqise se plote, aktive dhe reaktive në shume tarifa dhe
ne kater kuadrante(dy drejtime)
⚫ Matjen e tensioneve e rrymave fazore, faktorin e fuqisë, faktorin e harmonikeve
te tensionit duke regjistruar edhe daten dhe kohen kur ka ndodhë keto.
⚫ Ruajtjen e këtyre shenimeve per 15 muaj mbrapa, regjistrimin e diagramit ditore
te fuqise dhe diagramin e tensioneve dhe rrymave, pastaj edhe librin e ngjarjeve
ditore.
⚫ Sipas nivelit te tensionit dallojme matjet ne tensionin:
-Te lart 6,10,35,110,220 dhe 400 kV
-Te ulet 0,4 kV
⚫ Sipas realizimit te matjeve dallojme
- Matjet indirekte qe shfrytezohen te tensionet e larta
- Matjet gjysemindirekte qe shfrytezohen te hargjuest e mdhenj ne tensionin
e ulet 0,4 kV dhe
- Matjet direkte qe perdoren ne amviseri dhe te konsumatoret afarist te
vegjel (per nga fuqia e angazhuar) ne tensionin e ulet 0,4 kV
⚫ Sipas madhesive qe maten
- Konsumatore me grupe matese ( matet fuqia, energjia aktive dhe reaktive)
-Konsumatoret me njehsor te energjise aktive (matet vetem energjia ektive)

E gjithe literatura e perdorur ne Materjale eshte nga Jeta e Studimeve Shkolla e Mesme
dhe nga Pervoje e Punes .
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