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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit

Qëllimi i lëndës është ofrimi i njohurive themelore të 
studentëve në lidhje me parimet e ndryshme të përdorimit 
te sensorëve. 
Të kuptuarit se si lloje të ndryshme të sensorëve mund të 
përdoren për të përmirësuar një aplikim të veçantë dhe se si 
ata mund të shfrytëzohen për të krijuar një produkt të 
dobishëm

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do jetë në gjendje të:

 Shpjegojnë artin e përdorimit të sensorëve 
(sensorët, pozita e matjes se sensorëve, shpejtësia, 
etj.)

 Ofrojnë të dhënat e marra nga sensorët
 Definojnë problemet praktike për zbatimin e një 

produkti të përbërë nga sensorët dhe modulet 
harduerike.

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:

Lënda është kombinim i ligjëratave, diskutimeve, bisedave, ushtrimeve numerike dhe laboratorike, detyrat 
prezantohen nga profesori i lëndës dhe asistenti në laborator.

Kushtet për realizimin e temave mësimore:
       
  Literatura adekuate, tabela, kompjuteri, projektori, pllakat Arduino dhe mjetet tjera TI për mësim dhe ushtrime.

Mënyra e vlerësimit të studentit (në %) : Vlerësimi në % Nota përfundimtare
Punimi seminarik/laborator 20.00 %

51-60% -  nota     6
61-70                    7
71-80                    8
81-90                    9
91-100                 10

Testi 1 40.00 %
Testi 2 40.00 %

Ose 

Provim 100 %

Obligimet e studentit:
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Ligjëratat Ushtrimet
Studenti duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe 
sidomos ne ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha 
mundësitë për nxënie të dijes, të përdorë 
literaturën e obliguar dhe më të gjerë, të jetë 
aktiv dhe të respektoj rregullat mbi shkollimin e 
lartë të etikës në mirësjellje dhe për 
bashkëpunim.

Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të 
reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide 
dhe demonstrim të njohurive të marra në 
ligjërata.

Ngarkesa e studentit për lëndën
Aktivitetet Orë / Javë Ditë / Javë Totali
Ligjërata 2 15 30
Ushtrime laboratorike. 2 15 30
Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 1 5 5
Punë praktike 1 2 2
Projekte, prezantime, etj. 1 2 2
Koha e studimit vetanak 3 15 45
Përgatitja përfundimtare për provim 5 6 30
Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim final) 2 3 6
Vërejtje: 1 ECTS kredi= 25 orë angazhim, p.sh., nëse lënda ka 6 ECTS 
kredi studenti duhet të ketë angazhim prej 150 orëve gjatë semestrit.

Ngarkesa 
totale: 150

Java
Ligjërata

Orët
Ushtrime

Orët
Tema Tema

1

 Prezantimi i syllabusit
o Hyrje
o Definimet, klasifikimi i sensorëve 

dhe i aktuatorëve
o Njësitë

2

 Ushtrime numerike nga kap. 1 
1.1, 1.2, 1.9 (literatura 1)

2
 Veçoritë e performansave të 

sensorëve dhe interfejsëve
2

 Ushtrime numerike nga kap. 2 
2.3, 2.4 (literatura 1)

3

 Sensorët e temperaturës
o Sensorët termorezistivë, 

termoelektrikë, optikë dhe 
akustikë të temperaturës

2

 Ushtrime numerike nga kap. 3 
3.1, 3.2, 3.9 (literatura 1)

4
 Sensorët dhe aktuatorët optikë

o Sensorët fotoelektrikë
o Aktuatorët optikë

2
 Ushtrime numerike nga kap. 4 

4.1, 4.2 (literatura 1)

5

 Sensorët dhe aktuatorët elektrikë 
dhe magnetikë
o Sensorët dhe aktuatorët 

magentostriktivë

2

 Ushtrime numerike nga kap. 4 
dhe 6 
4.3, 6.1 (literatura 1)

6
 Magnetometrato Sensorët e tensionit dhe të rrymës

2
 Ushtrime numerike nga kap. 6 

6.2, 6.3 (literatura 1)

7 Testi i I-rë 2
 Përsëritje e ushtrimeve
 Përforcim për testin 1

8

 Sensorët dhe aktuatorët mekanikë
o Sensorët e forcës
o Akselerometrat
o Sensorët e inercionit – xhiroskopi

2
 Projekti 1 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/sik-
experiment-guide-for-arduino---
v32/introduction-sik-arduino-uno

9 2  Projekti 2 
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 Sensorët dhe aktuatorët akustikë
o Mikrofonët, 
o Aktuatorët akustikë

https://learn.sparkfun.com/tutorials/sik-
experiment-guide-for-arduino---
v32/experiment-1-blinking-an-led

10



Sensorët dhe aktuatorët kimikëo
Sensorët termokimikë

2

 Projekti 3 
https://learn.sparkfun.com/tutorials/sik-
experiment-guide-for-arduino---
v32/experiment-2-reading-a-
potentiometer

11


Sensorët dhe aktuatorët e rrezatimito
Antenat si sensorë dhe aktuatorë

2

 Projekti 4 
(https://learn.sparkfun.com/tutorials/sik
-experiment-guide-for-arduino---
v32/experiment-3-driving-an-rgb-
led)

12  Sensorët dhe aktuatorët MEMSo
Sensorët dhe aktuatorët e mençur

2

 Projekti 5 
https://learn.sparkfun.com/tutorials/sik-
experiment-guide-for-arduino---
v32/experiment-5-push-buttons

13



Metodat e interfejsit dhe qarqeto
Shndërruesit A/D dhe D/A 

2

 Projekti 6 
https://learn.sparkfun.com/tutorials/sik-
experiment-guide-for-arduino---
v32/experiment-7-reading-a-
temperature-sensor

14
 Interfejsi për mikroprocesorë

o Mikroprocesori si kontroller i 
përgjithshëm

2

 Projekti 7 
https://learn.sparkfun.com/tutorials/sik-
experiment-guide-for-arduino---
v32/experiment-12-driving-a-motor 

15 Testi i II-të 2
 Përsëritje e ushtrimeve
 Përforcim për testin 2

LITERATURA:
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Literatura Shtesë:

1. J. Fraden, - AIP Handbook of Modern Sensors, Physics, Designs and Applications, American Institute 
of Physics.

VËREJTJE:
 Në përgjithësi prezantimet e ligjëratave do të bëhen përmes sistemit PowerPoint, tabelës,  përdorimit të 

materialeve dhe programeve kompjuterike dhe Internetit. 
 Po ashtu, nga profesori do të sigurohet edhe materiale tjera shtesë (punime shkencore, publikime, 

buletinet nacionale si dhe zbulimet dhe hulumtimeve të fundit). 
 Gjate çdo seance, do të organizohet qasja e bashkë-bisedimit dhe bashkë-participimit me studentët.

Vërejtje për studentin:
 Nga studentet kërkohet që të jenë të rregullt në pjesën e ligjëratave dhe ushtrime. 
 Kontributi i studenteve gjatë formës së bashkëbisedimit dhe bashkëpunimit me studentët, do të 

vlerësohet. 
 Ardhja me kohë në ligjërata dhe ushtrime është e obligueshme.


