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Įžanga

„TECHNORAMA 2016“ – nuo 2002 
metų Kauno technologijos univer-
siteto (KTU) organizuojama jaunųjų 
mokslininkų paroda/konkursas šiemet 
tampa tarptautiniu renginiu.

Į moderniausią mokslo ir verslo centrą 
Kaune – „Santakos“ slėnį – gegu-
žės 19 d. susirinks apie 70 inovatyvių 
idėjų turinčių komandų.

„TECHNORAMA 2016“ – galimybė 
skatinti verslo ir mokslo bendradar-
biavimą, mokslinių tyrimų rezultatų 
komercinimą, formuoti inovacijų die-
gimui palankią aplinką Lietuvoje bei 
kurti naujas tarptautinės partnerystės 
galimybes, tęsti paramos inovatyvių 
mokslinių tyrimų, technologijų ir ino-
vacijų projektams paiešką.

„TECHNORAMA“ idėja – praplėsti 
su technologiniais sprendimais dir-

bančių jaunųjų mokslininkų, tyrėjų ir 
startuolių technologinių ar vadybinių 
idėjų akiratį, siekiant praktiškai įgy-
vendinti ir realizuoti unikalias idėjas. 
Aktyviai dalyvaujant universitetų ben-
druomenei, verslo ir žiniasklaidos at-
stovams, investuotojams bei visuo-
menei, atliekamas ekspertinis idėjų 
(produktų) vertinimas ir atrenkami 
inovatyviausi ir didžiausią komercinį 
potencialą turintys jaunųjų kūrėjų dar-
bai, kurių autoriai apdovanojami spe-
cialiais prizais.

Šiuo renginiu siekiama populiarinti 
mokslinę veiklą ir skatinti didžiausių 
Pabaltijo regiono aukštojo mokslo ins-
titucijų studentus ir tyrėjus savo kom-
petencijas bei žinias pritaikyti versle, 
išmokti save pristatyti, taip pat ugdyti 
jaunųjų kūrėjų kritinio mąstymo bei 
verslumo įgūdžius.

2 0 1 6
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Dizainas
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2 0 1 6UAB „Choco Group“ 
šokolado pakuočių 
dizainas

Esame KTU Mechanikos inžinerijos 
ir dizaino fakulteto studentai. Vieni iš 
mūsų studijuojame bakalauro studi-
jų programoje – Medijų inžinerija. Kiti 
siekiame magistro laipsnio Grafinių 
komunikacijų inžinerijos studijose.

Šiais mokslo metais netikėtai gavome 
labai rimtą kūrybinį projektą – popie-
rinių (kartoninių) pakuočių kūrimas 
šokolado plytelėms ir šokoladiniam 
kremui. Pagalbos į mus kreipėsi ir 
bendradarbiauti pasiūlė šokoladą ga-
minanti įmonė „Choco group“. Šios 
įmonės direktorius Vytautas Stanke-
vičius jau turėjo tam tikrą bendrinę 
viziją: kokio tipo šokolado gaminiams 
pakuotės reikalingos, kokia turėtų būti 
pakuočių forma (kvadratinė), apy-
tiksliai matmenys, apie ką pakuotė 
turėtų „kalbėti“, t.y. kokias emocijas, 
asociacijas turėtų sukelti vartotojui. 

Pagrindiniai kriterijai: paprastumas, 
minimalizmas, originalumas, ekolo-
giškumas. Pakuotės kuriamos trims 
produktams:  
•   įprastinėms šokolado plytelėms, ku-

rias galima nusipirkti parduotuvėje 
(keletas skirtingų skonių), 

•   šokoladiniam kremui (taip pat kelių 
rūšių)

•   mažiems suvenyriniams šokoladu-
kams skirtiems viešbučiams ir res-
toranams. 

Atsižvelgę į „Choco group“ pageidavi-
mus, sukūrėme keletą koncepcijų. Vieną 
iš jų pristatysime Technoramoje. 

Mūsų idėja – emocijų fotografijos (por-
tretai) – yra skirta įprastinėms šokola-
do plytelėms bei šokoladiniam kremui. 

Visi esame žmonės, dažnai išgyve-
name įvairias emocijas. Tai mus visus 

Autoriai:  Žilvinas Jakštonis (zilvinas.jakstonis@hotmail.com),  
Laura Baločkaitė (balockaitelaura@hotmail.com), Šarūnė Baltramonytė  
(sarune.baltramonyte@ktu.edu), Rasa Kyzikaitė (rasiukas92@gmail.com),  
Ieva Markūnienė (ieva.mandravickyte@gmail.com)

Vadovai: lekt. Nijolė Buškuvienė (nijole.buskuviene@ktu.lt),  
Laura Gegeckienė ir Ingrida Venytė
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vienija, nuo pačių mažiausių iki vyriau-
sių. Tai bendra žmonių savybė, o juk 
dairydamiesi į mus supantį pasaulį ir jį 
interpretuodami visą informaciją „per-
leidžiame“ per savo prizmę, ieškome 
panašumų, bendrų sąlyčio taškų. 
Žiūrėdami į fotografiją, ypač į asmens 
portretą, visų pirma pasąmoningai 
įvertiname jo emocijas, įsižiūrime į jo 
veido bruožus, mimikas, išraiškas ir tą 
informaciją interpretuojame. 

Kadangi šio šokolado gamintojai 
orientuojasi į kokybę ir subtilų pateiki-
mą, norime, kad ir pakuotė būtų sub-
tili, atspindinti turinį ne tiek tiesiogiai, 
kiek tam tikra perkeltine/emocine pra-
sme. Manome, jog visiems žmonėms 
šokoladas asocijuojasi su teigiamomis 
emocijomis: pasimėgavimu, smali-
žiavimu, džiaugsmu, energija, pozi-
tyvumu... Galbūt tai dovana draugei 
ar mamai, gal „prizas“ gerai išlaikius 
egzaminą, o gal naujų ir netikėtų sko-

nių derinių paieškų rezultatas... Daug 
įvairių emocijų, patyrimų ir kitų gyve-
nimiškų situacijų galima susieti su šo-
koladu. Todėl ir norime, kad šokolado 
pakuotė atspindėtų visa, su kuo šo-
koladas yra susijęs netiesiogiai, o per 
emocinius rezultatus. Juk kiekvieno 
išgyvento momento viena iš pasekmių 
yra emocija.

Nuotraukos pateikiamos nespalvotai. 
Skirtingiems šokolado gaminiams ir jų 
skoniams skirtos įvairios nuotraukos. 
Kvadratinėms šokolado plytelėms 
skiriamos skirtingų lyčių ir amžiaus 
fotografijos. Gaminio skonį, t. y. jame 
esančius priedus, atspindi skirtingų 
spalvų užrašai, pvz. „juodasis šokola-
das su apelsinais“ – šiuo atveju žodis 
apelsinai išskiriamas oranžine spalva. 

Šokoladinio kremo etiketei skirta vaiko 
fotografija, kadangi šis gaminys labiau 
skirtas vaikams. Pakuotės forma – ci-
lindrinė, medžiaga  – kartonas, kurio 
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vidus bus išklotas tam tikra specialia, 
su maistu galinčia liestis medžiaga.

Pakuočių viešbučių linijai idėja – pa-
gaminti didesnę, patvaresnę dėžu-
tę, kurioje būtų sudedami kiekvienį į 
atskirus popieriukus supakuoti suve-
nyriniai šokoladukai. Svarbu, kad pa-
kuotė būtų funkcionali, todėl dėžutės 
viduje planuojama talpinti kitą truputį 
mažesnių matmenų kartoninę dėžutę, 
kurioje būtų sudėti šokoladukai. Šiai 
ištuštėjus, ji būtų išimama, o į jos vie-
tą įdedama nauja su nauju turiniu. Ši 
suvenyrinė produkcija taip pat turi iš-
laikyti vientisumą/bendrumą su kitais 
gaminiais. To bus siekiama naudojant 
spalvas.
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2 0 1 6Dronas – gelbėtojas

Dronai jau seniai naudojami teritorijos 
stebėjimui, filmavimui ir fotografavi-
mui. Vis dažniau dronai pasitelkiami 
į pagalbą ir prevencinėms reikmėms.

Mūsų komanda sukūrė droną pagal-
bininką, skirtą paplūdimio stebėjimui. 
Drone įmontuotos kameros pagalba 
stebimas jūros dugnas, pastebima, 
kur susiformavusios duobės ir seklu-
mos. Iš paukščio skrydžio lengviau 
pastebėti skęstančiuosius ar į pavojų 
patekusius poilsiautojus. Dronas gali 
greitai priskristi prie skęstančiojo ir 
numesti jam gelbėjimosi ratą, kuris dėl 
įmontuotos suspausto oro kapsulės 
paleidimo momentu prisipučia.

Savo forma kregždutę primenantis 
bepilotis orlaivis išsiskiria greičiu ir 
manevringumu. Jo korpusas sukurtas 
taip, kad jis galėtų nuskristi toliau ir 
greičiau nei dronai be sparnų, kadangi 
išskleidžiamų sparnų pagalba dronas 

gali sklęsti, taip taupydamas akumu-
liatoriaus energiją. Visomis kryptimis 
besisukiojantis galinis variklis ir elero-
nų funkciją atliekantys besisukiojantys 
sparnai ypač palengvina drono valdy-
mą ir padidina jo manevringumą. Nors 
ir su sparnais, tačiau dronas gali kilti ir 
leistis vertikaliai, kabėti ore nejudėda-
mas į priekį. Esant reikalui šis dronas 
gali nusileisti ant vandens ir plūduriuo-
ti. Dėl hidrofobine danga padengtų 
sparnų jis gali lengvai pakilti ir nuo 
vandens paviršiaus.

Šiam orlaiviui nereikia didelės erdvės 
kilimui ar nusileidimui, nes jis gali kilti 
ir leistis suskleistais sparnais. Taip pat 
jis gali būti nesunkiai transportuoja-
mas krovininiais automobiliais ar prie-
kabose. 

Paplūdimių stebėjimas nėra vienintelė 
galima šio drono funkcija. Bepilotis or-
laivis gali būti sėkmingai naudojamas 

Autoriai:  Laisvūnas Levinskas (laisvunas.levinskas@ktu.edu), Linas Nazarenka 
(linas.nazarenka@ktu.edu), Akvilė Andziukevičiūtė-Jankūnienė  
(akvile.andziukeviciute-jankuniene@ktu.edu), Aurelija Kusaitė  
(aurelija.kusaite@ktu.edu), Erika Nestronaitė (erika.nestronaite@ktu.edu)

Vadovai: prof. Saulius Juozas Jarašius (saulius.jarasius@ktu.lt;  
saulius.jarasius@vda.lt)
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gamtos reiškinių, sunkiai pasiekiamų 
vietovių stebėjimui, žvalgyboje. 

Taip pat gali būti gaminami didesnių 
gabaritų dronai su įmontuotais vidaus 
degimo varikliais. Tokie dronai be mi-
nėtų galėtų atlikti ir transportavimo 
funkcijas.

Drono naudojimas paplūdimių ar sun-
kiai pasiekiamų teritorijų stebėjimui 
leis gelbėtojams žymiai greičiau ir 
efektyviau atlikti savo darbą. Dėl savo 
išskirtinio dizaino dronas bus kaip 
gamtos dalis.

Drono korpusas pagamintas iš plas-
tiko kompozito naudojant stiklo ar 
anglies pluoštą. Viduje sumontuoti 
standartiniai ryšių ir valdymo įrengi-
mai. Todėl šis bepilotis orlaivis gali būti 
gaminamas masinėje gamyboje.
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2 0 1 6Knyga „10 metų  
po žeme“

Apsilankymas pogrindžio spaustuvė-
je, kuri slapta veikė net 10 metų, pa-
liko neišdildomą įspūdį ir daug klau-
simų bei pamąstymų. Prisiminimais 
sutikę pasidalinti Vytautas ir Birutė 
Andziuliai, padėjo įgyvendinti tikslą – 
išleisti knygą ir supažindinti visuome-
nę su šia paslaptinga vieta bei žmo-
nėmis, paskyrusiais savo gyvenimo 
metus lietuviško žodžio išsaugojimui. 

Knygoje supažindinama su pogrindžio 
spaustuvės įkūrėjais – Vytautu An-
dziuliu ir Juozu Bacevičiumi bei jų nu-
veiktais kilniais darbais. Šioje knygoje 
bent trumpam grįžtama į lietuviško 
spaudos draudimo laikotarpį, į slap-
tą pogrindinę veiklą – tų dienų ryžtą, 
drąsą, pasiaukojimą, patriotiškumą ir 
stiprybę.

Autoriai:  Edita Butnoriūtė (editabutnoriute@gmail.com), Deimantė Vaitiekūnaitė, 
Agnė Latvytė, Milda Kizelevičiūtė, Christeta Baranauskaitė, Monika Jonušaitė, 
Erika Ramanauskaitė, Inga Sinkevičiūtė, Kamilė Lingevičiūtė, Neringa Mikšytė, 
Karolis Kočanas, Julija Palšauskienė

Vadovė:  Ingrida Venytė (ingrida.venyte@ktu.lt)
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2 0 1 6Bakterinės celiuliozės 
bioplėvelė – alternatyva 
tradicinei odai

Šiandien mokslininkai ne tik kuria nau-
jas medžiagas, bet medžiagoms gali 
suteikti išskirtines funkcines savybes 
ir pasiūlyti  naujas jų taikymo sritis. 
Tobulinamos tekstilės ir sintetinių po-
limerinių plėvelių savybės ir gaminiai 
dažniausiai iš esmės nesprendžia 
aplinkosauginių problemų, todėl šioje 
šakoje ypač aktualu ieškoti alternaty-
vių sprendimų.

KTU Medžiagų inžinerijos katedros  
studentai pristato bakterinės celiulio-
zės bioplėvelę ir naują jos panaudo-
jimo sritį – ekologiškos aprangos ga-
myba. 

Bioplėvelė užauginama mažai ener-
gijos reikalaujančių natūralios fer-
mentacijos procesų metu, nenaudo-
jant agresyvių cheminių medžiagų, 
kas tampa ypač aktualu sprendžiant 
aplinkosaugines problemas.  Tyrinėja-
ma biomedžiaga yra bioskaidi, ji gali 
būti įvairiai apdirbama, o jos  savybės 
keičiamos auginimo terpės ir įvairių 

priedų pagalba. Bakterinės celiuliozės 
bioplėvelė kaip potenciali biologinė 
medžiaga gali būti taikoma skirtingo-
se srityse: medicinoje, popieriaus ir 
tekstilės restauravimui, biopakuočių 
gamybai, kompozitų armavimui, elek-
tronikos, automobilių ir aeronautikos 
srityse. 

Eksperimentų metu buvo užauginta 
gelio pavidalo bioplėvelė, kurią išdžio-
vinus jos storis (h kinta nuo 0,81 iki 
1,04 mm) buvo artimas aprangos ga-
mybai naudojamų medžiagų storiui, 
medžiagos stipris siekė 21,33 MPa, 
o santykinė ištįsa – 33,18 %. Buvo 
vertinamos bioplėvelės lenkiamojo 
standumo ir glamžumo savybės, o 
gauti rodikliai patvirtino, kad medžia-
gai būdingos grįžtamosios deforma-
cijos. Medžiaga pasižymi vandens 
garų pralaidumu (2776-3051 g/m2) 
ir higroskopiškumu (39,9%). Augini-
mo terpę papildant gamtiniais dažais 
buvo modifikuojamos bioplėvelės op-

Autorės:  Lina Pociūtė (lina.pociute@ktu.lt), Florentina Sederavičiūtė

Vadovė:  doc. dr. Jurgita Domskienė (jurgita.domskiene@ktu.lt)
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tinės savybės ir išgauta plati spalvų 
gama. Atlikti tyrimai ir eksperimentai 
rodo, kad bakterinės celiuliozės bio-
plėvelė savo mechaninėmis savybė-
mis panaši į ploną odą, ir jai galima 
taikyti tradicinius aprangos medžiagų 
technologinio apdorojimo metodus.

Įvertindami tradicinių tekstilės pluoš-
tų, tokių kaip medvilnė, trūkumus, 
dizaineriai bei medžiagų ir pramonės 
gaminių technologijos srities moksli-
ninkai vis dažniau atkreipia dėmesį į 
biomedžiagas. Atlikti tyrimai rodo, kad 
galima sukurti alternatyvias medžia-

gas, padedančias spręsti šiuolaikinius 
darnios plėtros uždavinius plačios pa-
skirties vartojimo prekių, tame tarpe ir 
aprangos, gamyboje.
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2 0 1 6

Sferinis loginis  
žaislas-dėlionė

MB „Logone“ pristato išradimą: „Sfe-
rinis loginis žaislas-dėlionė“. Šis išra-
dimas skirtas žaidimų  ir žaislų sričiai. 
Išradimo paskirtis – lavinti loginį mąs-
tymą ir motoriką trimatėje erdvėje. Šio 
išradimo sferinį loginį žaislą-dėlionę 
sudaro keturi sukami trikampiai se-
gmentai ir šeši keičiami dvikampiai 
segmentai.

Šie segmentai yra gauti per taisyklin-
gos įbrėžtos į sferos vidų piramidės 
viršūnes, nubrėžus apskritimus ir jais 
padalinus gautą sferą į atskirus se-
gmentus. Visų dėlionės segmentų 
kraštinės yra vienodo ilgio. Dėlionės 
sukiojimo mechanizmas paremtas ba-
zinių kreipiančiųjų ir atitinkamų griove-
lių, padarytų jų vidiniuose šoniniuose 
paviršiuose, bei magnetinės traukos 
principais. Visi keturi dėlionės trikam-
pių segmentų sferiniai paviršiai gali 
būti nudažyti skirtingomis spalvomis. 
Kiekvienas dėlionės dvikampis sferinis 

Autoriai:  Tadas Griškevičius, Rimantas Griškevičius (logoneball@gmail.com)
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paviršius gali būti nudažytas dvejomis 
skirtingomis spalvomis, parinktomis iš 
tų pačių, kuriomis nudažyti trikampiai 
segmentai. Teisingai surinkus dėlionę, 
jos sferą sudarytų keturi vienos, bet 
skirtingos spalvos ketvirčiai. Pagal kitą 
išradimo realizavimo variantą, dėlio-
nės sferinis paviršius turi surenkamą 
iškilų trimatį atvaizdą ar atvaizdus. Tai 
leistų juo žaisti ir žmonėms su negalia. 
Trečias nuostabus šio išradimo reali-
zavimo variantas: trispalvių dėlionės 
segmentų (žalios, geltonos bei raudo-
nos spalvos) viršūnes nudažius reikia-
ma ketvirtąja spalva – mėlyna, gautųsi 

mėlynos spalvos apskritimas. Tai būtų 
puiki Google Chrome 3D vizualizacija.
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Ekonomika ir  
socialiniai,  
humanitariniai  
mokslai
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2 0 1 6Edukaciniai veiksniai, 
darantys įtaką  
racionalaus  
sprendimo stoti į  
universitetą sėkmei
(angl. educational factors behind the 
success of rational decision making 
when entering university studies)

Darbo pristatymas
Šis disertacinis darbas skirtas išsi-
aiškinti, kokie edukaciniai veiksniai 
veikia stojančiųjų į universitetą raci-
onalų sprendimą pasirenkant studijų 
programą ir universitetą. Racionalus 
sprendimas renkantis studijas reiškia, 
kad būsimas studentas nuolat renka 
informaciją apie norimas studijas, iš 
anksto nustato realius tikslus, svarsto 
ir lygina galimus pasirinkimus, numato 

pasekmes ir tik tada priima sprendi-
mą. Deja, dar daug besirenkančiųjų 
kur ir ką studijuoti priima spontaniš-
kus, o ne racionalius, apsvarstytus 
sprendimus. 

Kokie edukaciniai veiksniai sąlygoja 
racionalius sprendimus? – tai aktualus 
ir tyrimo reikalavęs klausimas.

Tyrimas buvo atliktas laikantis šių sąly-
gų: a) minėtų edukacinių veiksnių mo-
delis buvo grindžiamas, tiriant tik tuos 

Autorius:  Andrius Eidimtas (andrius.eidimtas@gmail.com)

Vadovė:  prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (palmira.juceviciene@ktu.lt)

Apgintas Kauno technologijos universitete 2015 m. birželio 18 d., jo autoriui suteikiant 
Socialinių mokslų (edukologija) daktaro laipsnį, mokslinė vadovė – prof. habil. dr. 
Palmira Jucevičienė
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stojančiuosius, kuriems šis sprendi-
mas atvėrė kelią į pasirinktą programą 
ir universitetą, t. y., šie jaunuoliai įsto-
jo studijuoti ir tyrimo metu sėkmingai 
studijavo; b) buvo apsiribota tik tais 
racionaliais sprendimais, kurie sąlygo-
jo technologijos ir fizinių mokslų studi-
jų programų pasirinkimą. 

Šio darbo rezultatai:
1.  Bendrasis racionalaus sprendimo 

(proceso) stoti į universitetą veiksnių 
modelis (BRASUVEIK), žr. 1 pav.

2.  Racionalių sprendimų studijuo-
ti technologijos ir fizinius mokslus 
veiksnių modelis RASTUTEFIVEIK 
(žr. 2 pav.)

3.  Empiriškai išryškinti Racionalius 
sprendimus studijuoti technologijos 
ir fizinius mokslus ir jiems įtaką da-
rančių veiksnių ypatumus.

Modelių pristatymas
1.  Bendrasis racionalaus sprendi-

mo (proceso) stoti į universitetą 
veiksnių modelis (BRASUVEIK)
Bendrasis racionalaus sprendimo 
(proceso) stoti į universitetą veiks-
nių modelis pagrįstas atliekant 
daugiau nei 200 mokslinių šalti-
nių analizę ir taikant modeliavimą. 
Racionalaus sprendimo procesą 
sudaro trys etapai: a) poreikio stu-
dijuoti išryškėjimas; b) informaci-
jos, kur ir ką studijuoti, paieška; c) 
svarstymas priimant sprendimą. 
Šiuose etapuose besirenkančiajam 
kur ir ką studijuoti  nuolat daro įtaką 
4 veiksnių (edukacinių, ekonominių, 
informacinių ir demografinių) gru-
pės (žr. 1 pav.)

1 pav. BRASUVEIK modelis
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2 pav. RASTUTEFIVEIK modelis: bendrojo modelio pritaikymas technologijos ir fizinių 
mokslų studijų pasirinkimo rezultatams

BRASUVEIK modelis yra laikomas 
bendruoju modeliu todėl, kad jis 
nėra specializuotas racionaliems 
sprendimams studijuoti konkrečias 
studijų programas. Tam, kad būtų 
galima sukonstruoti labiau spe-
cializuotus modelius, reikia atlikti 
konkrečių racionalius sprendimus 
priėmusiųjų ir sėkmingai įstojusiųjų 
pirmuoju pasirinkimu empirinius ty-
rimus.

2.  Racionalių sprendimų studijuoti 
technologijos ir fizinius moks-
lus veiksnių modelis (RASTU-
TEFIVEIK)
RASTUFIVEIK modelis buvo suda-
rytas teoriškai pagrįsto BRASUVEIK 
modelio pagrindu, jį konkretizavus 
empirinio tyrimo, akcentavusio 

racionalius technologijos ir fizinių 
mokslų studijų pasirinkimo spren-
dimus, rezultatais. Taikant apklau-
sos raštu metodą buvo tirta 440 
studentų, juos paprašius rekons-
truoti jų racionalių sprendimų, kur ir 
ką studijuoti, kelią ir patį sprendimų 
priėmimą. Šiame modelyje išryš-
kėjo penkios esminės integruotų 
veiksnių grupės, veikusios visus tris 
racionalaus sprendimo priėmimo 
etapus (poreikio išryškėjimą; in-
formacijos, kur studijuoti, paiešką; 
svarstymą, priimant sprendimą). 
Didžiausia veiksnių įtaka pasireiškia 
informacijos apie studijas paieškos 
metu. Kiekvienoje iš šių penkių gru-
pių dominavo konkretūs edukaci-
niai veiksniai (žr. 2 pav.)
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Pritaikymas
Gauti rezultatai, jei į juos atsižvel-
gia švietimo politikai, universitetai, 
mokyklos, gali leisti žymiai padidin-
ti stojančiųjų, priėmusių racionalius, 
apgalvotus sprendimus studijuoti 
technologijos ir fizinius mokslus bei 
rimtai pasirengusių šioms studijoms, 
skaičių.
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2 0 1 6Kauno Senamiesčio 
edukacinių maršrutų 
pagrindimas,  
konstravimas ir 
įdiegimas

Dar 2001 metais KTU Edukologijos 
institutas inicijavo į Kauno vystymąsi į 
besimokantį miestą. Jau po 12 metų 
Kaunas drauge su kitais miestais – 
Tokiju, Pekinu, Edinburgu, Espoo - 
buvo tie besimokantys miestai, kurių 
patirtimi rėmėsi UNESCO, kurdama 
besimokančių miestų indikatorius. 
Būtina, kad ir toliau mūsų miestas sė-
kmingai žengtų tobulėjimo keliu, todėl 
ir atsirado ši sumani Kauno senamies-
čio edukacinių maršrutų iniciatyva, 
įgyvendinta gausios KTU Socialinių, 
humanitarinių mokslų ir menų fakulte-
to, Edukologijos katedros magistrantų 
grupės, vadovaujamos prof. habil. dr. 
Palmiros Jucevičienės ir palaikomos 
Senamiesčio draugijos bei senamies-

čio verslo ir kultūros įstaigų.

Dar neseniai mūsų Senamiestis buvo 
bemirštantis, o dabar – gyva, žmonių 
lankoma vieta. Tai – ne stebuklas, tai 
– Senamiesčio bendruomenės, su-
kūrusios ir įgyvendinančios sumanią 
strategiją, pasekmė. Šios strategijos 
ašis – senamiestis – kultūrinės saviug-
dos erdvė. Mūsų projektas ir skirtas 
žmonėms padėti aptikti šią saviugdos 
erdvę, kuri yra patraukli ir įdomi infor-
macijos ir veiklos gausa. Ši informacija 
gali lengvai virsti asmens žiniomis, o 
veikdamas žmogus gali ugdytis gebė-
jimus. Tokias vietas, turtingas moky-
mosi galimybių, vadiname edukacinė-
mis aplinkomis. 

Autoriai:  Evelina Sankauskaitė, atstovaujanti Edukologijos bei Edukacinių  
technologijų magistrantūros studijų SME-4/2 ir SME-5/2, SMET-4/1 ir SMET-5/1 grupių 
studentus (evelina.sankauskaite@ktu.edu)

Vadovė:  prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (palmira.juceviciene@ktu.lt)
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Kartu sujungtos edukacinės aplinkos 
sudaro edukacinį maršrutą, kuriuo lai-
komas iš anksto savarankiškai supla-
nuotas keliautojo vykimo kelias, kurio 
metu praturtinamos žinios, plėtojami 
gebėjimai, požiūriai. Šio projekto metu 
buvo sukurti ir įdiegti 4 maršrutai, skirti 
šeimai, vaikams, suaugusiems ir sve-
čiams iš užsienio. Edukacinių marš-
rutų dalyviai – keliautojai, kurie lanko 
į maršrutą įtrauktas verslo ar kultūros 
įstaigas. Visi edukaciniai maršrutai 
prasideda Kauno pilyje – senamies-
čio simbolyje, o baigiasi Rotušėje – 
senamiesčio širdyje. Svarbiausia tai, 
kad keliautojai patys planuoja, kada, 
kiek, kokia tvarka ir kokiais keliais 
lankyti specialiame pasirinkto marš-
ruto lankstinuke numatytus punktus, 
pažymėtus žemėlapyje. Kadangi ap-
silankymas turi būti punkto atstovų 
patvirtintas lankstinuke, maršrutas 
gali tapti ir be galo įdomiomis orien-
tacinėmis varžybomis, vedančiomis į 
dar nepažintus senamiesčio kampe-
lius. Edukacinio maršruto metu įgytos 
kompetencijos fiksuojamos baigiama-
jame maršruto punkte – kiekvienam 
keliautojui įteikiamas įgytų kompeten-
cijų pažymėjimas. 

Padedant senamiestyje toliau sėkmin-
gai kurti kultūrinės saviugdos erdvę 
buvo bendradarbiaujama su Kau-
no m. Senamiesčio draugija, Kauno 
miesto savivaldybe, verslininkais bei 
kultūros įstaigomis. Šis bendradar-
biavimas buvo įgyvendinamas dviem 
etapais. Pirmojo etapo metu buvo su-
dėti teoriniai maršrutų pamatai – pasi-

rinktos edukacinės aplinkos ir tikslinės 
grupės, užmegzti ryšiai su maršrutų 
punktų atstovais, parengta maršrutų 
koncepcija, atsispindėjusi pirminiame 
lankstinuko makete. Antrasis etapas – 
maršrutų įveiklinimas. Šiame etape 
lankstinukų maketai buvo pakeisti ir 
galutinai paruošti spausdinimui bei 
sklaidai, taip pat buvo sukurti repre-
zentaciniai maršrutų vaizdo klipai ir 
pirmosios grupės išbandė šią kelionę 
senamiesčiu. 

Tačiau tuo projektas nesibaigia, todėl 
buvo nubrėžtos tolimesnės jo plė-
tojimo gairės: 1. perkelti maršrutus į 
virtualią erdvę, sukuriant mobilią pro-
gramėlę, kurioje būtų galima surasti 
visą informaciją apie maršrutus, lais-
vai registruotis į punktus apsilanky-
mui ir susidėlioti asmeninį maršrutą, 
atrasti bendraminčių kelionei ir dalintis 
įspūdžiais rašant komentarus, įkeliant 
nuotraukas ar vaizdo įrašus su kelio-
nės akimirkomis; 2. didinti edukacinių 
maršrutų žinomumą ir prieinamumą 
visuomenei, teikiant lankstinukus vi-
suose maršrutų objektuose, kitose vi-
suomenės gausiai lankomose vietose 
(kavinėse, universitetuose ir kt.), ple-
čiant reklamą socialiniuose tinkluose ir 
žiniasklaidoje. 

Dirbame norėdami ne tik Kauno, be-
simokančio miesto gerovės, ne tik dar 
daugiau žmonių pritraukti į Senamies-
tį, bet ir padėti vystyti Lietuvos, Kauno 
gyventojų ir jo svečių mokymosi visą 
gyvenimą kompetencijas įtraukiant į 
žinių ir puikių emocijų sūkurį!
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Elektra,  
elektronika ir 
energetika
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2 0 1 6Talpinių  
mikromontuojamų  
ultragarso jutiklių  
tyrimai šiltnamio dujų 
matavimo taikymui

Išradimo pavadinimas: Rezonansi-
nis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų jutiklis
Įvairios dujos, tokios kaip anglies dvi-
deginis (CO2), metanas (CH4) ir sieros 
vandenilis (H2S) dažniausiai išmeta-
mos į aplinką iš įvairių antropogeninių 
ir natūralių šaltinių daro didžiulę įtaką 
žmogaus sveikatai ir prisideda prie 
globalinio atšilimo. Šių dujų įtaka, glo-
balinio atšilimo efektui nėra galutinai iš-
tyrinėta, nes esami praktikoje naudoja-
mi dujų matavimo jutikliai turi ganėtinai 
mažą jautrumą tarp skirtingų dujų.  

Dujų matavimui yra taikoma talpinių 
mikromontuojamų ultragarso keiti-
klių technologija. Šio sukurto išradi-
mo pagrindinis elementas (CMUT) 

Autoriai:  Dovydas Barauskas (Dovydas.Barauskas@ktu.edu), Donatas Pelenis 
(Donatas.Pelenis@ktu.edu), Darius Viržonis, Gailius Vanagas (Gailius.Vanagas@ktu.lt), 
Marius Mikolajūnas (marius.mikolajunas@ktu.lt), Gvidas Šergalis  
(amplifiermaster@gmail.com)

Vadovai:  Darius Viržonis, Dovydas Barauskas
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buvo gaminamas naudojant mikro-
montavimo technologijas ant silicio 
plokštelės. Kiekvienas pagamintas 
CMUT elementas buvo modifikuotas 
specialiu absorberiu ir testuojamas 
specialioje kameroje, kuri naudojama 
keitiklio charakteristikų nustatyme. 
Prototipo gamybai yra suprojektuota 
ir pagaminta elektronika, kuri pritaiky-
ta rezonansinių ultragarso keitiklių ele-
mentams. Elektronikos paskirtis keisti 
rezonansinio keitiklio signalą į įtampos 
pokytį laike. Taip yra adaptuojamas 
signalas, kuris gali būti pritaikytas įvai-
riuose prietaisuose.

Prototipas yra ištestuotas su anglies 
dvideginio (CO2) dujomis. Rezultatai 
teigia, jog ši technologija turi daug 
privalumų nei kitos taikomos dujų 
matavimo technologijos. Pagrindiniai 
privalumai: selektyvus skirtingų dujų 
detektavimas, jautrumas ir žema savi-
kaina. Ši technologija gali būti lengvai 
adaptuojama aptikti įvairių tipų dujas.
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2 0 1 6Visiems įperkamos 
lazerinės  
graviravimo staklės

Visiems prieinamos Lazerinės gravira-
vimo staklės yra sukurtos naudojant 
detales, kurios dažnai mėtosi aplink 
inžinieriaus stalą. Staklės naudoja 
apie 400 mW lazerį, gebantį išpjauti 
baltą popieriaus lapą arba medyje pa-
likti deginimo žymes. Staklių darbinio 
paviršiaus plotas atitinka A4 formato 
lapą. Įrenginys gali būti pastatomas 
bet kurioje kambario vietoje, nes be-
vielis Bluetooth ryšys stakles leidžia 
valdyti iš kompiuterio ar mobiliojo te-
lefono.  Staklių medžiagų savikaina 
gaminant vieną vienetą vos 25 Eurai, 
o brangiausios detalės yra medis, 
panaudotas korpusui. Jos gali būti 
panaudotos lipdukų išpjovimui, atvi-
rukų ar papuošalų gamybai. Tolesnis 
staklių tobulinimas galėtų būti auto-
matinis fokusavimas, naudojant pigią 
internetinę kamerą, įgalinant įrenginį 
graviruoti nelygius paviršius. Įrenginiu 
pagrįstas produktas galėtų būti par-
davinėjamos, kaip konstruktoriaus rin-
kinys skirtas susipažinimui su „CNC“ 
technologija.

Autorius:  Justinas Gasparovičius (baltaspopieriauslapas@gmail.com)
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2 0 1 6Klasifikacinių  
sprendimų medžių 
panaudojimas  
realaus laiko EKG 
signalų kokybės 
įvertinimui

Prognozuojama, kad per ateinančius 
6 metus planuojama parduoti nuo 10 
iki 26 kartų daugiau išmaniųjų dra-
bužių nei iki šiol. Vienas didžiausių 
tokių rūbų trūkumų yra surenkamų 
biomedicininės paskirties duomenų 
patikimumas ir vertė klinikiniu požiū-
riu. Dažniausiai registruojamas bio-
medicininės paskirties signalas yra 
elektrokardiograma. Nors ir rinkoje 
yra daug širdies ritmo registratorių, 
tačiau net ir klinikinėje aplinkoje nau-
dojama įranga dažnai nesuteikia pati-
kimų duomenų dėl personalo klaidų, 
elektrodų savybių ar aplinkos elektro-
magnetinio triukšmo. Tokie duome-
nys sukelia daug klaidingų aliarmų, 

kurie lėtina personalo atsaką, turi 
įtakos paciento atsigavimo greičiui ir 
bendrai gydymo kokybei. Siūlomas 
sprendimas padeda automatiškai at-
pažinti elektrokardiogramos kokybę 
bei įvertina ar duomenų epizodai gali 
būti toliau analizuojami kitų algorit-
mų. Algoritmas įgyvendinamas vien 
tik programinės įrangos lygyje ir gali 
būti pritaikomas bet kuriai šiuo metu 
naudojamai įrangai, įskaitant ir ypač 
mažų energetinių sąnaudų mikropro-
cesorinėms sistemoms. Sprendimas 
veikia su ypač blogos kokybės signa-
lais, kaip laidžios tekstilės elektrodais, 
užregistruota elektrokardiograma fi-
zinio aktyvumo epizodais. Algoritmui 

Autorius:  Justinas Gasparovičius (baltaspopieriauslapas@gmail.com)

Vadovas:  Darius Jegelevičius
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užtenka vieno elektrokardiografinio 
kanalo. Kokybės įvertinimo algoritmas 
remiasi mašininiu apmokymu pagrįs-

tu klasifikaciniu sprendimų medžiu. 
Šis sprendimų medis yra hierarchinė 
kokybės kriterijų sistema, sukurta ir iš-
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tirta naudojant realius įrašus. Parinkti 
kokybės kriterijai pasižymi labai ma-
žais skaičiavimo ir atminties resursų 
reikalavimais, todėl leidžia įrenginiams 
efektyviai naudoti baterijos energiją ir 
taip mažinti būsimus įrenginius. Sis-
tema leidžia pasiekti 0.95 viršijantį 
jautrumą širdies ritmo aptikimui, nau-
dojant apmokyme nematytus laidžia 
tekstile užregistruotus duomenis. 
Algoritmo sukūrimo ir panaudojimo 

metodika galėtų būti pritaikoma dau-
geliui biomedicininės paskirties signa-
lų, kaip fotopletizmografija ar kraujo 
spaudimo registravimas. Algoritmo 
įdiegimas medicininės paskirties įran-
goje ir išmaniuosiuose drabužiuose 
leistų užtikrinti duomenų patikimumą, 
sumažintų klaidingų aliarmų skaičių ir 
padėtų išvengti personalo ar vartotojo 
klaidų naudojant tokią įrangą.
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2 0 1 6EasyBreath

Koks tai išradimas?
Inovatyvus kvėpavimo jutiklis prijung-
tas prie naujausios šiuolaikinės mata-
vimo sistemos su nauju ir intelektualiu 
kvėpavimo ritmo sekimo algoritmu iš-
sprendžiančiu iki šiol buvusią proble-
mą dėl kvėpavimo ritmo įverčių tiks-
lumo įvairių fizinių krūvių, treniruočių 
metu.

Visos sistemos funkcijos:
•  Kvėpavimo ritmo matavimas

•  Širdies ritmo matavimas

•  Kūno impedanso matavimas

•  Kūno temperatūros matavimas

•  Bevielis 4.0 BLE ryšys

•   Mobili aplikacija įverčių atvaizdavi-
mui, baterijos likučio atvaizdavimas

•   Prietaisas šviesos diodais indikuoja 
širdies ritmo momentus, įkvėpimo 
momentus.

•   Pakraunama Li-ion baterija, 24h 
darbo laikas

•   Duomenų ir įverčių saugojimas išori-
nėje atmintyje

Kur panaudojimas?
1.   Sporto inžinerija

Tikslus ir ritmingas kvėpavimas yra 
daugelio sporto šakų (bėgimas, 
joga, plaukimas) sportininkų gerų 
rezultatų ir sėkmės priežastis. 

Autoriai:  Tomas Mickus (tomas.mickus@ktu.lt), Andrius Sološenko 
(andrius.solosenko@ktu.lt)

Vadovas:  Saulius Daukantas (saulius.daukantas@ktu.lt)



32

2.  Sportas laisvalaikiu
Daug žmonių laisvalaikiu užsiima 
sportu ir siekia gauti objektyvių, 
tikslių fiziologinių įverčių, kurių ana-
lizę atlieka jie patys, nes laikosi 
trenerio rekomendacijų, internete 
esančių patarimų, rekomendacijų, 
kaip pasiekti asmeninius tikslus.

3.  Reabilitacija
Kvėpavimo sutrikimų (kvėpavimo 
nepakankamumas) ligos stadijos, 
progreso, dozuojamų vaistų efek-
tyvumo nustatymas, naudojant 
ilgalaikį kvėpavimo ritmo sekimo 
sistemą.

4.  Moksliniams tyrimams
Kvėpavimo ritmas susijęs su miego 
kokybe, amžiumi, stresu.

Galimybės verslui?
•  Kaina?

BMII institute pagaminto vienetinių 
prototipų aparatinė prietaiso kaina 
siekia rinkoje esančio tik širdies rit-
mą matuojančio prietaiso kainą ~70 
eur. (Polar, Wahoo), į kainą neįskai-
čiuotas tamprus diržas su jutikliais 
gamintas UAB “Audimas“. 
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•  Rinka?
Didžiausia rinka būtų visi laisvalaikiu 
sportu užsiimantys žmonės. 

•  Konkurentai?
Rinkoje esantis BioHarness 3 taip 
pat matuoja kvėpavimo ritmą, kai-
nuoja 630$, įverčių tikslumas sporto 

metu +-5 bpm, ištobulinta aplikaci-
ja. Šiuo metu galime būti pranašesni 
kainos ir įverčių tikslumo srityje.

Prietaiso užsakovas UAB „BALTEC 
CNC TECHNOLOGIES“, R&D darbai 
atlikti biomedicininės inžinerijos institu-
te, KTU, partneriai AB „Audimas“.
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2 0 1 6

Nautilus – rugged 
multi-channel  
bio-signals logger

Siekiant gerų rezultatų nardymo sporte, 
sulaikius kvėpavimą, žmogaus kūno gali-
mybės stumiamos iki fiziologinių ribų. Dėl 
šios priežasties nieko nestebina, kai per 
varžybas ar treniruotes sportininkai praran-
da sąmonę ar patiria traumas. Profesiona-
lių varžybų metu yra netgi užfiksuota kele-
tas tragiškų įvykių. Siekiant išsiaiškinti, kas 
vyksta žmogaus kūne nerimo metu, Kauno 
Technologijos Universiteto Biomedicininės 
inžinerijos institute bendradarbiaudami su 
Centro Universitario de la Defensa (Zara-
goza, Ispanija) sukūrėme bio-signalų regis-
tratorių, skirtą naudoti su narais. Prietaisas 
registruoja 3 elektrokardiogramos kanalus, 
1 miogramos kanalą, 1 okulogramos kana-
lą, 2 kanalų fotopletizmogramą, trijų ašių 
akcelerometro, giroskopo, magnetometro 
signalus, aplinkos temperatūrą ir slėgį. Su-
kurtas prietaisas veikia iki 100m gylio jūros 
vandenyje. Šiuo metu 3 prietaisai naudo-
jami Centro Universitario de la Defensa 
mokslininkų, kuriant kariuomenės narų tre-
niruočių programą. Taip pat mūsų sukurtas 
prietaisas naudojamas atliekant tyrimus 
deguonies prisotintoje baro kameroje.

Autorius:  Marius Gailius (margailius@gmail.com)

Vadovas:  Vaidotas Marozas (vaimaro@ktu.lt)



35

2 0 1 6Katapulta  
„Amūras“

Robotas katapulta „Amūras“ – ino-
vatyvi verslo idėja dėl savo neeilinio 
dvejopo pritaikymo. Šiuo robotu gali 
džiaugtis ir naudotis ne tik suaugusieji, 
besidomintys karo pramone, bet ir vai-
kai, trokštantys patirti naujų įspūdžių 
žaisdami smagų žaidimą. Tikriausiai 
iškilo klausimas, kaip vienas robotas 
gali būti susijęs su tokiomis skirtingo-
mis sritimis, kurias netgi galima būtų 
pavadinti priešprieša viena kitai – juk 
karo pramonė, mūsų supratimu, yra 
dalykas, per daugelį matų nutolęs nuo 
žaidimų ir pramogų. Tad kaip šios sri-
tys susijusios?

Pirmiausia reikėtų pabrėžti šio robo-
to svarbą vystant šiuolaikiniame pa-
saulyje itin svarbią ir modernią karo 
pramonę. Trys skirtingi valdymai: 
automatinis (valdymas kompiuteriu), 
mechaninis (valdymas mygtukais) ir 
nuotolinis (valdymas išmaniuoju te-
lefonu) leidžia atrasti naujų būdų val-
dyti karinius įrengimus ir atrasti naują 
požiūrio tašką į mechanizmų valdymą 
apskritai – labiau modernizuotą. Kata-
pulta „Amūras“ suteikia galimybę ne 

tik paprastai šaudyti į taikinį, tačiau 
yra universalus ir praktiškas, nes šau-
dant galima pasirinkti labiausiai tinka-
mą posūkio kampą. Skirtingi valdymai 
leidžia saugiau vykdyti karines misijas, 
jas taip pat įvykdyti greičiau bei tiks-
liau. Robotų panaudojimas karinėje 
pramonėje šaliai suteiks pranašumą 
bei įrodys, kad šalis yra stipriai pažen-
gusi technologinėje srityje. Gal ir žodis 
„katapulta“ skamba senoviškai, bet su 
tinkamomis technologijomis bei tinka-
mu pritaikimu, tai gali atgyti naujam 
gyvenimui ir suteikti pranašumą karo 
pramonėje. Robotas katapulta „Amū-
ras“ yra nedidelis projektas, kuris turi 
didelius tikslus ir didelį norą pagelbėti 
savo šaliai.

Kaip jau buvo minėta, robotas kata-
pulta „Amūras“ gali būti pritaikytas 
ir kaip žaidimas, kuris moko vaikus 
taiklumo. Patirtis sako, kad vaikams 
patinka tokie žaidimai, kuriuose jie 
turi mėginti pataikyti į taikinį, ir dažnas 
vaikas atiduoda visą save tam tikslui. 
Toks žaidimas net ir judrų vaiką gali 
priversti susikaupti ir nurimti nors ke-

Autorius:  Gintarė Staurylaitė (nonat.t987@gmail.com)
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lioms minutėms, ir taip duoti tėvams 
kelias poilsio akimirkas. Taip pat ro-
botas katapulta „Amūras“ gali vaikus 
sudominti taip, kad šie gali pradėti no-
rėti užsiimti kokiu tai sportu, kuriame 
reikėtų šaudyti į taikinį. Šis robotas yra 
puikus žaidimas, kuriuo mėgaujasi ne 
tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Vaikų tėvai 
nesidrovi ir bando pataikyti nors į vie-
ną taikinį (jų ant stalo būna penki).

Kalbant apie techninę šio roboto pusę, 
jo pagrindas yra jBBII-EduPLC (modu-
lis) ir jis buvo programuotas naudo-
jantjBlocks (JavaScript). Taip pat šio 
roboto pagrinde jau yra keturi mygtu-
kai, kurie yra užprogramuoti perjung-
ti iš vieno valdymo į kitą. Ant roboto 
pagrindo yra dar keturi mygtukai, kurie 
leidžia robotą valdyti mechaniniu būdu: 
du mygtukai – sukioti robotą į šonus 
ir kiti du – didinti arba mažinti roboto 
šaudymo kampą. Taip pat ant roboto 
pagrindo yra vienas žalias mygtukas, 
kuris įjungia nuotolinį valdymą. Nuoto-
linis valdymas yra atliekamas bluetoo-
th pagalba, prijungus išmanųjį telefoną 
prie jBBII-EduPLC.
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2 0 1 6Reakciometras

Robotas reakciometras – inovatyvus 
verslo sprendimas dėl savo išskirtinės 
paskirties matuoti žmogaus reakcijos 
greitį ne tik įdomumo dėlei, tačiau ir 
kur kas svarbesniems tikslams. Šis 
mechanizmas džiugina ne tik vaikus, 
norinčius smagiai praleisti laiką – jis 
taip pat pravartus neurodegeneraci-
nėmis ligomis sergantiems žmonėms. 
Konkretus pavyzdys – ALS (amio-
trofinė lateralinė sklerozė), dar dažnai 
vadinama Lou Gehrig liga. Ši liga pa-
veikia žmogaus motorinius neuronus, 
dėl kurių susilpnėja raumenų veikla 
rankose, kojose, atsiranda jų trūkčio-
jimas, pablogėja jų valdymas, todėl 
šia liga sergantiems žmonėms sunku 
adekvačiai ir greitai sureaguoti į įvarius 
aplinkos veiksnius. Reakciometras 
gali pasitarnauti kaip tikslinga ir ne-
pamainoma priemonė ligos progresui 
stebėti ir pagerėjimui/pablogėjimui 
prognozuoti bei nuteikti pozityviai dėl 
savo pramoginės savybės. 

Pramoga šis prietaisas vadinamas ne 
veltui – jį pamatę vaikai suskuba iš-
bandyti, o kai kurie net domisi, kaip 
šis įrenginys pagamintas ir kokiu prin-
cipu veikia. Kai reakciometras veikia 

poilsio režimu, galima pamatyti daug 
atsitiktine tvarka užsidegančių švie-
selių, kurios ir sudomina jaunuosius 
smalsuolius prieiti ir išbandyti. Tada 
jiems tenka susidurti su didžiuliu iššū-
kiu ir kuo greičiau paspausti prie už-
sidegusios lemputės esantį raudoną 
mygtuką, o visas procesas kartojasi 
dešimt kartų, iš kurių yra vedamas 
bendras aritmetinis vidurkis, kuris ir 
parodo vidutinį reakcijos greitį. Tokios 
žinios galbūt ir nėra labai pravarčios 
gyvenime, tačiau vaikams nuo to ma-
žiau smagu netampa, kadangi įsijautę 
į pramogą jie pakviečia prisijungti savo 
draugus ir su jais rungtyniauja, kuris 
sureaguoja greičiau, taip tobulindami 
savo reakcijos laiką ir gerindami tiks-
lios reakcijos įgūdžius, praverčiančius 
ne tik žaidime, bet ir pačiame gyve-
nime. Tačiau nors šia pramoga daž-
niausiai užsiima vaikai, įrenginys taip 
pat patraukia ir suaugusiųjų dėmesį, 
sužadina smalsumą pasitikrinti savo 
reakciją, ypač, jei ši yra lėta. Vyres-
niesiems smagu sužinoti, kad vis dar 
išliko žvitraus jaunuolio reakcija, o jei 
taip nenutiko, smagu tiesiog pamatyti 
įvykusį progresą.

Autorė:  Ieva Gegeckaitė (ievag98@gmail.com)
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Robotas reakciometras yra ne die-
nos, o kruopštaus ir nuolatinio darbo 
rezultatas, nes pagrindinė jo atrama 
ne konstrukcija, o programavimas. 
Jo kūrimui buvo naudota jBlocks 
(JavaScript) programavimo aplinka, 
kurios apimtis ~200 blokų. Progra-
ma kurta ne tik pačiam žaidimui, bet 
ir poilsio režimui, todėl yra sudėtin-
gas, daug atskirų grandžių apimantis 
kompleksas. Roboto pagrindinė ašis 
yra jBBII-EduPLC modulis, kuris yra 
specializuotas ir pritaikytas konkrečiai 
edukaciniams tikslams automatikos, 
robotikos, kontroliavimo srityse. Su 
kompiuteriu modulis yra susiejamas 
per USB.

Tad po visko, kas paminėta, galima tik 
dar kartą pasikartoti ir pabrėžti robo-
to reakciometro įvairiapusiškumą. Jis 
gali būti naudingas ne tik kaip smagus 
laiko praleidimo būdas vaikams ar su-
augusiems, tačiau taip pat yra pritai-
kytas kur kas rimtesniems tikslams – 
žmonėms, sergantiems ūmiomis 
ligomis. Kiekvienas žmogus, naudo-
damasis šiuo prietaisu, gebės atrasti 
kažko savo ir išsinešti įvairių įspūdžių 
paletę, o daugiafunkciškumas atvers 
duris į modernesnį, smagesnį ir svei-
kesnį pasaulio suvokimą.
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2 0 1 6Rūšiuoklis 3310

„Rūšiuoklis 3310“ – originalus, pro-
tingas ir patikimas pagalbininkas; jis  
gali rūšiuoti „Skittles“ saldainius pagal 
tris spalvas: geltoną, violetinę ir žalią. 
Lavinantis vaiko kūrybinius gebėjimus 
ir įdomi pramoga. Pagamintas iš ko-
kybiškų medžiagų ir saugus. Vienas iš 
rūšiuoklio privalumų – turi apsaugas 
ant trijų sienų, jei būtų bandoma įsi-
brauti į jo vidų, darbas iškart būtų nu-
traukiamas. Šis įrenginys yra saugus ir 
mažiems vaikams,skatina jų motoriką. 
Rūšiuoklis 3310 tinka ir jaunam, ir se-
nam, ir žmonėms su tam tikra negalia.

Šiuo metu ši įrenginį galima panaudoti 
kaip mokymo priemonę, kad žmonės 
galėtų susipažinti su RGB spalvų ju-
tikliu ir pamatytų, kaip jis veikia. Šio 
įrenginio pagrindinė funkcpagal žmo-
gaus norą. Ateityje dar planuojama 
patobulinti šį rūšiuoklį, kad jis vyk-
dytų dar vieną labai įdomią funkciją, 
kaip saldainių apskaičiavimą, kiek ir 
kokių saldainių yra indeliuose.  Mano 
manymu, šis aparatas galėtų padėti 
tobulėti mažiems vaikams padedant 
išmokti skirti spalvas, suteiktų jiems 
džiaugsmo. Taip pat rūšiuoklis puikus 
pagalbininkas  kai ruošiatės kur nors 
išvykti  – galite jam palikti surūšiuoti 
jums patinkančius „Skittles“ saldai-

nius. Ateityje šis patobulintas įrengi-
nys su įvairiais matavimo jutikliais gali 
būti pritaikytas įvairių daiktų, dalių, pa-
vyzdžiui Lego kaladėlių, rūšiavime, ar 
kitų įvairių dalykų grupavime.

Autorius:  Kornelijus Petronis (kornelijus.petronis2000@gmail.com)
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2 0 1 6Protonų precesijos 
magnetometras

Protonų precesijos magnetometras – 
tai prietaisas, skirtas matuoti Žemės 
magnetinį lauko stiprį su ypač didele 
skyra. Šiuo prietaisu galima stebėti laike 
kintančius geomagnetinio lauko poky-
čius, kurie gali būti įtakoti Žemės bran-
duolyje vykstančių procesų ar  Saulės 
sukelto jonizuotų dalelių srauto fliuk-
tuacijų. Tokių procesų sukelti magne-
tinio lauko indukcijos pokyčiai įprastai 
būna iki šimto  nT. Protonų precesijos 
magnetometras tinkamas naudingų iš-
kasenų paieškai, tam tikrų požeminių 
konstrukcijų paieškai ar identifikavimui, 
gruntinio vandens paieškai, mažesnio 
tikslumo magnetometrų kalibravimui, 
archeologijai. Šį prietaisą patalpinus į 
žinomo stiprumo pastovų magnetinį 
lauką galima naudoti kaip branduolių 
magnetinio rezonanso (BMR) spek-
troskopą, kuris gali būti naudojamas 
medžiagų BMR spektroskopijai (me-
džiagų identifikavimui).

Protonų precesijos magnetometro 
(PPM) veikimas pagrįstas BMR reiški-

niu. Šiuo principu veikiantys magne-
tometrai pasižymi itin dideliu matavi-
mo tikslumu. Toks magnetometras 
matuoja magnetinio lauko skaliarinį 
dydį, dėl to rezultatai nepriklauso nuo 
magnetinio lauko vektoriaus krypties. 
PPM didelį tikslumą lemia tai, kad 
nuo išorinio magnetinio lauko stiprio 
kinta protonų precesijos rezonansi-
nis dažnis, kurio santykis susietas su 
fundamentalia giromagnetine fizikine 
konstanta. Tai lemia, kad šiam prietai-
sui nereikalingas sudėtingas kalibra-
vimas, bei lyginant su kitų parametrų 
matavimo galimybėmis, dažnį galima 
labai tiksliai išmatuoti.

Prietaisą sudaro dvi ritės, viena iš jų 
naudojama išorinių triukšmų elimi-
navimui, o antra ritė skirtas protonų 
impulsiniam sužadinimui ir naudingo 
signalo priėmimui. Nuo ričių parame-
trų priklauso gaunamas naudingas si-
gnalo dydis, kuris įprastai yra iki kelių 
µV (mikro Voltų). Būtinas mažatriukš-
mis stiprintuvas (reikalingas stiprinimo 
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Vadovas:  Darius Gailius (darius.gailius@ktu.lt)



41

koeficientas yra apie 250 
tūkstančių kartų) dėl ma-
žos amplitudės naudingo 
signalo, o siekiant page-
rinti signalas-triukšmas 
santykį (SNR), naudoja-
mas siaurajuostis filtras. 
Taip pat naudoja talpa su 
veikliąją medžiaga. Kaip 
veiklioji medžiaga daž-
niausiai naudojama: van-
duo, alkoholis, benzenas, 
dizelinas, kerosinas. Nuo 
kiekvienos veikliosios 
medžiagos priklauso pre-
cesijos dažnis, žadinimo 
trukmė bei relaksacijos 
trukmė, o nuo tūrio pri-
klauso signalo stiprumas. 
Didinant tūrį, naudingo 
signalo amplitudė ir SNR 
didėja, tačiau magneti-
nių laukų gradientų įtaka 
taip pat didėja. Signalą 
apdorojanti dalis skirta 
išmatuoti rezonansiniam 
dažniui ir apskaičiuoti 
magnetinio lauko induk-
ciją. Šiame prietaise ne-
naudojamos feromagne-
tinės medžiagos, kurios 
galėtų iškreipti magnetinį 
lauką, ir taip įtakotų ma-
tavimų rezultatus. Patal-
pose, kuriose yra gelžbe-
tonio konstrukcijos arba 
netoli esančios magneti-
nės medžiagos PPM ne-
veikia dėl didelių magne-
tinių lauko gradientų. Kad 

prietaisas veiktų tinkamai, reikia užtikrinti tolygų 
magnetinį lauką visame veikliosios medžiagos 
tūryje. PPM patalpoje gali veikti tik naudojant su-
dėtingą papildomų kompensacinių ričių sistemą, 
eliminuojančią magnetinio lauko gradientus vei-
kliosios medžiagos tūryje.
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Šiam prietaisui dar atliekami testavi-
mai ir tobulinamai, siekiama suma-
žinti veikliosios medžiagos tūrį, taip 
sumažinamas jautrumas išorinio ma-
gnetinio lauko gradientams. Siekiama 
mažinti prietaiso suvartojamą energi-
ją bei gabaritus, kad prietaisas taptų 
mobilesnis ir būtų galimybė pritaikyti 
teritorijų magnetinių laukų skenavimui. 
Taip pat vienas iš svarbiausių kriterijų 
pagerinti magnetinio lauko matavimo 
skyrą bei spartą.
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2 0 1 6KT88 Lempinis  
Galios stiprintuvas

Diskusijos apie tranzistorinių ir lem-
pinių stiprintuvų privalumus negęsta. 
Nors tranzistoriniai stiprintuvai domi-
nuoja rinkoje dėl savo pigumo, eks-
plotacinio ekonomiškumo, mažesnių 
gabaritų ir svorio bei lengviau pasie-
kiamo galingumo, tačiau audiofilų 
nuomone, lempiniai stiprintuvai atkuria 
natūralesnį, dinamiškesnį ir sodresnį 
garsą. Jų kainos rinkoje stabiliai aukš-
tos. Asortimentas ir gaminami mode-
liai tampa vis labiau išieškoti ir tobulėja 
tiek savo kokybe, tiek dizainu. 

Šiemet pristatysiu naują dvitaktį KT88 
lempinį stiprintuvą. Šio stiprintuvo ga-
lingumas  2x28W, bet jis dirba daug 
galingiau ir sodriau,  nei buvęs pra-
eitų metų modelis (EL34 2x50W). 
Gamindamas naujus modelius eks-
perimentuoju, keisdamas galinio sti-
prinimo lempų tipus ir autorių siūlomas  
schemas.

Šiame stiprintuve gerai suderinti vien-
takčio stiprintuvo privalumai ir dvitak-
čio stiprintuvo išėjimo galia. Jame iš-
gautas žemas harmoninių iškraipymų 
spektras, kas būdinga vientakčių sti-

printuvų dizainui ir maksimalus išėjimo 
galingumas, būdingas dvitakčiams 
stiprintuvams. KT88 šioje schemoje 
gali veikti triodo arba ultralinijinio sti-
prinimo režimu. Mes pasirinkome tri-
odinį režimą, nes mums pilnai pakako 
atiduodamo galingumo ir patiko so-

Autorius:  Domantas Kilda (Domantas.Kilda@gmail.com)
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drus, galingas ir švarus žemų dažnių 
diapazono garsas, išgaunamas klau-
sant tiek minimaliu, tiek maksimaliu 
garsu. Be abejo, puikiai išreikštas ir 
vidutinio bei aukšto dažnio diapazonų 
skambesys. Atsisakėme garso regu-
liavimo, nes tai yra galios stiprintuvas 
ir signalas į jį pateikiamas iš  pradinio 
stiprintuvo, garso pulto ar kito jau pra-
diniai signalą stiprinančio įrenginio. 
Stiprintuve yra 5 db grįžtamas ryšys. 
Maitinimo modulis užtikrina stabilų 
maitinimą patogiam ir tiksliam lempų 
režimų suderinimui.

Šiam modeliui panaudojome aukštes-
nės klasės elektronikos komponen-
tus. Visi transformatoriai ir droseliai 
Hammond firmos. Panaudota  atrink-
tos ir subalansuotos 6SN7, 12AU7 
(Rusija) ir KT88 (JJ Electronic) radio 
lempos. Stiprintuvo korpusas paga-
mintas iš aliuminio pagal mano di-
zainą ir brėžinius, naudojant Autocad 
programą. Ruošinius gamino UAB 
„Karbonas“.
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2 0 1 6„CleverFrost“ Bevielis 
šaldomo gėrimo  
temperatūros  
stebėjimo ir  
informavimo jutiklis
(angl. wireless sensor for monitor 
and notify user about their drink 
temperature)

Karštą dieną norint mėgautis atšaldy-
tų gėrimu dedame jį į šaldiklį, tačiau 
neretai dėl daugybes darbų pamirš-
tame apie mūsų trokštamą buteliuką. 
Pavėluotai atidarius šaldiklį vaizdas 
nedžiugina – sprogimo likučiai tikrai 
nepadės numalšinti troškulio. Mes 
radome išeiti – pristatome modernų, 
šiuolaikišką, patogų, nesudėtingai val-
domą, belaidį prietaisą „CleverFrost“. 
Jis ne tik matuos šaldiklyje esančio 
gėrimo temperatūrą, rodys ją realiu 
laiku, bet ir informuos vartotoją SMS 

žinute, kai bus pasiektas tinkamas 
atšaldymo laipsnis. Tokiu būdu tau-
pomas ne tik gėrimas ar šaldymo ka-
mera, bet ir vartotojo laikas, kadangi 
nereikia kas kelias minutės tikrinti ar 
trokštama temperatūra pasiekta.

Prietaiso viduje sutalpinti bevielis WiFi 
modulis su integruotu mikrovaldikliu, 
kurie kartu kontroliuoja pagrindines 
prietaiso operacijas: komunikavimą 
su vietinio tinklo prieigos tašku ir tem-
peratūros nuskaitymą naudojantis ten 
pat esančio skaitmeninio temperatū-
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ros jutiklio pagalba. Išorinis korpusas 
pagamintas naudojant 3D spausdin-
tuvą ir yra plastikinis, o jo konstrukci-
jos gali būti įvairių dydžių bei matme-
nų, kas įgalina suderinamumą su bet 
kurio tipo tara. „CleverFrost“ valdo-
mas mobiliąja programėle, kuri jau yra 
sukurta Android operacinei sistemai. 
Aplikacijos pagalba nustatoma nori-
ma atšalimo temperatūra ir įvedamas 
telefono numeris, kuriam bus išsiun-
čiamas pranešimas.

„CleverFrost“ yra unikalus kūrinys, 
kadangi šiuo metu tiesiog neturi alter-
natyvų ar konkurentų nei Lietuvos, nei 
pasaulio rinkose. Jo vartotojų ratas 
gali būti be galo platus, kadangi įtrau-
kia į save visus mėgstančius tinkamos 
temperatūros gėrimus, o valdymui 
reikalauja tik išmanaus telefono. Šiuo 
prietaisu turėtų susidomėti ir gaiviųjų 

ar alkoholinių gėrimų kompanijos, nes 
jis padės atskleisti geriausią skonį, 
kas sąlygos jų apyvartos padidėjimą.
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2 0 1 6Adaptyvus 2d  
pozicionavimo metodo 
autonominiam robotui 
sukūrimas ir tyrimas

Robotika – viena iš technologinių 
sričių, kuri plačiai taikoma įvairiose 
srityse, t. y. gamybos sektoriuje, lo-
gistikoje, automobilių pramonėje, me-
dicinoje, agronomijoje ir t.t. Tyrinėjimo 
sritis yra labai kompleksiška ir kol kas 
nėra  iki galo išnagrinėta. Vienas iš pa-
grindinių klausimų yra tikslus pozicijos 
nustatymas nežinomojo aplinkoje. 
Robotai daro įvairiais klaidas,  kurios 
atsiranda dėl  netikslaus pozicijos nu-
statymo. Sukurtas robotas paremtas 
2D lazeriniu atstumo matavimu ir EKF  

(išplėstiniu Kalman filtru). Įterptinė sis-
tema integruota su bendros paskirties 
ARM mikroprocesoriu. Išradimas yra 
autonominis robotas su pažangia po-

Autorius:  Vytautas Senvaitis (SenvaitisVytautas@gmail.com)

Vadovas:  prof. Vytautas Deksnys (vytautas.deksnys@ktu.lt)
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zicionavimo sistema. Yra dideles gali-
mybės išradimą pritaikyti, kaip namų 
tvarkymo robotą, ar net sistema pri-
taikyti autonominiuose karo mašino-
se, autonominiuose automobiliuose, 
statybų robotuose, gamyboje, medi-
cinoje, agronomijoje ir t.t.
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2 0 1 6Žmogaus biologinio 
aktyvumo skatinimas 
panaudojant  
magnetinį lauką
(angl. human biological activity  
simulation using magnetic field)

Šis prietaisas gali sukurti magnetinį 
lauką keičiamu periodu, amplitude ir 
dažniu. Reikiamus parametrus nusta-
to vartotojas, todėl šis aparatas tinka-
mas įvairioms ligoms gydyti.

Magnetinį lauką sukuria judantys krū-
viai (elektros srovė) arba nuolatiniai 
magnetai. Elektromagnetinių laukų 
poveikis žmogaus organizmui pri-
klauso nuo elektromagnetinio lauko 
įtampos, energijos srauto intensyvu-
mo, virpesių dažnio, spinduliavimo 
lokalizacijos kūno paviršiuje bei indi-
vidualių žmogaus ypatybių. Tyrimais 
patvirtinta, kad naudojant silpną ma-
gnetinį lauką (iki 70 μT) ant subjekto 
8–12 min, keletą kartų per dieną, ma-

Autoriai:  Dovydas Vaškas (dovydas.vaskas@ktu.edu), Juozas Balamutas  
(juozas.balamutas@ktu.edu)

Vadovas:  prof. Vytautas Markevičius (vytautas.markevicius@ktu.lt)
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toma ryški klinikinė nauda: sumažėjęs 
kraujo spaudimas, pulsas. 

Magnetai turi 2 polius, vienas vadina-
mas teigiamu, kitas – neigiamu. Ma-
gnetiniai laukai gali skatinti medžiagų 
apykaitą ir padidinti deguonies kiekį 
įvairiuose ląstelėse. Neigiamas polius 
paprastai veikia raminančiai ir pade-
da normalizuoti medžiagų apykaitos 
funkcionavimą. Priešingai teigiamas 
polius turi streso poveikį – mažina 
ląstelių aprūpinimu deguonimi ir stab-
do ląstelių dalijimąsi. Dėl šių savybių 
magnetinio lauko terapija naudojama 
įvairių ligų gydimui pvz: 

•  Vežio

•  Reumatinių ligų

•  Infekcijų ir uždegimų

•  Galvos skausmų ir migrenos

•  Nemigos 

•  Kraujotaos sutrikimų

•  Streso

Kai magnetiniai laukai naudojami 
tinkamai, jie neturi žalingo poveikio 
organizmui, todėl yra labai svarbu 
pagaminti kuo tikslesnį prietaisą ma-
gnetiniam laukui generuoti.
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2 0 1 6Elektrinių impulsų 
generatorius  
biologinių struktūrų 
poveikiui

Moksliniais tyrimais yra nustatyta, kad 
trumpų, aukštos įtampos ir apibrėžtos 
formos elektrinių impulsų poveikis, 
biologinių ląstelių membranose indu-
kuoja potencialų skirtumą, kurio dėka 
ląstelės lengvai atiduoda naudinga-
sias mežiagas, o sukurtas kintantis 
elektrinis laukas neigiamai veikia bak-
terijas. Šio poveikio dėka galima inak-
tyvuoti mikroorganizmus, reikšmingai 
padidinti sulčių ir kitų biologiškai akty-
vių junginių ekstrakcijos lygį. Mikrobų 
inaktyvacija pasiekiama prie kur kas 
žemesnės temperatūros nei tradiciniu 
kaitinimo metodu. Tai leidžia išsaugoti 
augalinės žaliavos kokybę, išlaikant vi-
taminus,  antioksidantus ir pigmentus 
tuo pačiu prailginant produkto galioji-
mo laiką. 

Iš vaisių išgautos sultys pasižymi pui-
kiomis skonio ir aromatinėmis savy-
bėmis, nepakitusia natūralia išvaizda 
ir maistine verte. 

Impulsinio elektrinio lauko poveikis 
taip pat gali būti naudojamas pakeisti 
biologinių audinių struktūrai. Pramo-
nėje tai padeda suminkštinti daržo-
ves, taip palengvinant jų pjaustymą, 
pasiekti kur kas ilgesnį peilių tarnavi-
mo laiką, mažesnį metalo jonų kiekį 
maiste ir sumažėjusias energijos są-
naudas. 

Panaudojus šią technologiją vyno ga-
myboje, padidinama poliphenolinių 
junginių koncentracija, sumažinamas 
sieros dioksido kiekis ir dėl ženkliai 
sutrumpėjusio maceracijos laiko padi-
dinamas proceso našumas. 

Autoriai:  Justinas Barakauskas (justinasbar@inbox.lt), Mindaugas Visockis  
(m.visockis@lsdi.lt)

Vadovai:  prof. Vytautas Markevičius, prof. Pranas Viškelis,  
prof. Saulius Šatkauskas
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Dėl sumažėjusio malaksacijos laiko ir tempera-
tūros,  taip pat galima gauti ypatingai aukštos 
kokybės alyvuogių aliejų, pagerinti iš pomidorų 
išgaunamo likopeno biologinį prieinamumą ar 
netgi juos lupti. Technologija gali būti pritaiko-
ma ir mėsos pramonėje, todėl šie pavyzdžiai tik 
maža dalis perspektyvaus panaudojimo sričių. 

Šiuo metu vienas labiausiai impulsinio elektri-
nio lauko technologijos panaudojimą ribojantis 
veiksnys yra didelis įrangos kainos ir funkcio-
nalumo santykis.  Todėl atsižvialgdami į tai mes 
siekiame sukurti optimizuotą sistemą, kuri leistų 
pagerinti technologijos prieinamumą mokslinių 
tyrimų grupėms bei verslui. 

Džiaugiamės galėdami pristatyti pirmajį Lietu-
voje, augalinių struktūrų poveikiui suprojektuotą 
„Aukštos įtampos elektrinių impulsų generato-
rių“. Šis prietaisas ne tik pasižymi reikiamu galin-
gumu, bet ir inovatyviomis funkcinėmis savybė-
mis, kurių dėka Lietuvos mokslinių tyrimų grupės 
galės praplėsti proceso optimizavimo tyrimus 
srityse, kurios iki šiol dar nebuvo prieinamos, o 
gauti rezultatai, tikėtina, gali tapti tvirtu pagrindu 
naujų ir esamų pramonės šakų plėtrai ne tik Lie-
tuvoje, bet ir  kitose pasaulio šalyse.
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2 0 1 6„Parkinsonolaizeris“ 
viršutinių galūnių  
biomechanikos  
parametrų stebėjimas
(angl. biomechanical parameters 
monitoring of upper limb)

Sulig kiekvienais metais Parkinso-
no sindromas paveikia vis daugiau 
žmonių. Nors simptomai yra aiškūs – 
galvos, galūnių ar kūno drebėjimas, 
judesių apribojimai - gydytojai negali 
nustatyti ligos atsiradimo priežasčių. 
Kadangi šis susirgimas yra lėtai pro-
gresuojantis, tačiau savo pradinėse 
stadijose nėra pavojingas ar aiškiai 
pastebimas, labai svarbu sekti as-
mens sveikatos būklę bei taikyti sava-
laikį gydimą. 

KTU studentai drauge su dėstytojų 
pagalba sukūrė prietaisą, skirtą vir-
šutinių kūno galūnių kinematikos ir 
kinetikos stebėjimui. Jutiklis tvirtina-

mas prie riešo ir yra rankinio laikro-
džio išvaizdos. Judinant renką yra 
registruojamas riešo judėjimo linijinis 
pagreitis, kampinis greitis ir orientaci-
ja trimis ašimis erdvėje, naudojant 3D 
akcelerometrą. Duomenys yra įrašomi 
į mikro SD kortelę, vėliau analizuojami 
medicinos specialistų. Remiantis pa-
ciento rankos judesiais bei analizuo-
jant minėtų parametrų pokytį, galima 
sekti ligos būvį, jos stadiją, progresą 
ar regresą. Tyrimais nustatyta, kad ne-
taikant gydymo procedūrų, pacientas 
praranda savęs aptarnavimo galimy-
bę jau po aštuonerių metų nuo ligos 
pradžios, tuo tarpu laiku diagnozavus 

Autoriai:  Mindaugas Čepėnas (mindaugas.cepenas@ktu.edu), Artūras Vyčas  
(arturas.vycas@ktu.edu), Sergėjus Kochanenko (sergejus.kochanenko@ktu.edu)

Vadovas:  prof. Vytautas Markevičius (vytautas.markevicius@ktu.lt)
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simptomus, prognozuojamas laikotar-
pis yra padvigubinamas.

Prietaisas taip pat gali būti taikomas 
kitų ligų ar simptomų informacijos 
surinkimui. Dėl komponentų matavi-
mų tikslumo gaunami duomenys turi 
mažą paklaidą bei didelį patikimumą, 
o tai įgalina matavimų preciziškumą. 
Įtaisą galima taikyti tokių ligų informa-
cijos surinkimui, kaip cerebrinis para-
lyžius, išsėtinė sklerozė, tremoro po-
žymiai. Ateityje planuojamas prietaiso 
matuojamų parametrų pagausėjimas 
ir funkcionalumo išplėtimas. 

Sukurtą prietaisą Parkinsono ligos 
analizei galima taikyti jau šiuo metu. 
Paprastumas, kompaktiškumas, pa-
togumas, funkcionalumas – kertines 
funkcijos, užtikrinančios prietaiso sė-
kmę rinkoje. Užsienyje atlikti tyrimai 
su panašaus tipo įrenginiais patvirtiną 
tokio prietaiso naudą bei reikalingumą 

ne tik medicinoje, bet ir sporte ar re-
abilitacijoje, o tai garantuoja naujas ir 
plačias pritaikymo galimybes. 
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2 0 1 6Išmanūs namai

Mūsų „Išmanių namų“ koncepcija – 
tai šiuolaikinių technologijų pritaiky-
mas kasdieniame gyvenime, siekiant 
palengvinti mūsų visų buitį bei pa-
versti namus dar jaukesniais. Įjungti 
ar išjungti šviesą kambaryje, naudo-
jant savo išmanųjį telefoną? Karštą 
vasaros dieną įsijungti kondicionierių, 
nepakylant nuo minkštos sofos? Visa 
tai yra įmanoma ir būtent tai yra mūsų 
tikslas – kiekvieno žmogaus gyvenime 
paplitusias išmaniąsias technologijas 
išnaudoti, kiek įmanoma naudingiau.

Mūsų sukurta sistema leidžia stebėti 
skirtingų kambarių temperatūras, ap-
švietimo lygi, reguliuoti rozetes, prie 
kurių gali būti prijungta praktiškai bet 
kas, nuo stalinės lempos iki elektrinio 
arbatinuko ar ventiliatoriaus. Taip pat 
mūsų sistema turi ir saugos sistemą su 
signalizacija, siekiant namus paversti 
ne tik šiuolaikiškesniais ir išmanesniais, 
bet ir saugesniais. O svarbiausia, jog 
visa tai kontroliuoti galite tiesiog savo 
išmaniajame telefone vos kelių mygtu-

kų paspaudimu. Tokios sistemos tikrai 
nėra naujiena XXI a. tačiau mūsų „Iš-
maniųjų namų“ koncepcijos didžiausi 
pliusai – tai konkurencinga kaina bei 
elegancija, slypinti paprastume. Šiuo 
metu savo sistemos prototipui naudo-

Autoriai:  Audrius Andrijaitis (audrius.andrijaitis@ktu.edu), Matas Balčaitis  
(matas.balcaitis@ktu.edu), Lukas Raila (lukas.raila@ktu.edu), Ignas Damijonaitis 
(ignas.damijonaitis@ktu.edu), Miglė Beresinevičiūtė (migle.beresineviciute@ktu.edu)

Vadovas:  Ignas Martišius (ignas.martisius@ktu.lt)
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jame Arduino mikrovaldiklius bei prie 
jų derančius modulius. Namų kontrolei 
galite naudoti specialią aplikaciją savo 
telefone (su Android operacine siste-
ma) arba specialiai paruoštą interneti-
nę svetainę.

Kaip jau minėjome, konkurencinga 
kaina tai yra tai, kas daro mūsų sis-
temą patrauklią. Šiuo metu paruošto 
prototipo įkainiai siekia 200 eu, t.y. 
daug kartų mažesnė suma nei šiuo 

metu rinkoje esančių konkurentų. 
Svarbu paminėti, jog mūsų paruošta 
sistema yra pakankamai universali bei 
lengvai didinama, tad gali būti pritai-
kyta bet kuriuose namuose. Siekiant 
pereiti nuo prototipo iki realių sistemų 
gamybos, viskas, ko reikia – tai finan-
savimas aparatinei įrangai įsigyti, o 
sukurta programinė įranga pasižymi 
lankstumu, tad gali būti nesunkiai pri-
taikyta bet kokio dydžio sistemai.
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2 0 1 6Bevielis apšvietimo 
valdymo sistemos 
modulis

Apšvietimas žmonių gyvenime ir vei-
klose yra labai aktualus. Pasaulyje 
apie 14-17% pagaminamos elektros 
energijos sunaudojama būtent jam. 
Siekiant sumažinti energijos poreikį, 
vis plačiau taikomi LED šviestuvai, op-
timizuojamas įprastų šviestuvų valdy-
mas, įvedant švytėjimo intensyvumo 
valdymo galimybę. 

Šiems tikslams sukūrėme apšvietimo 
valdymo sistemos modulį, kaip daik-
tų interneto (angl. Internet of Things) 
mazgą, kuris gali būti naudojamas su 
atskiru šviestuvu ar jų grupe. Šis prie-
taisas geba valdyti šviesos intensyvu-
mą priklausomai nuo paros laiko, pa-
gal numatytą vartotojo pageidaujamą 
apšvietimo profilį. Jo pagalba galima 
stebėti galimą šviestuvo degradavimą, 
vartojamą galią, o jam sugedus, pra-
neša vartotojui apie tai. Šis prietaisas 
yra mažos maitinimo galios ir gali už-
megzti abipusį ryšį atstumu iki 4 km. 
Dėl savo aprėpiamo ploto, šis įrengi-

nys puikiai tinka gatvių, reklamos sten-
dų, kiemo ir kitų toliau nutolusių objek-
tų nuotoliniam apšvietimo valdymui.

Vis labiau plinta bevielis ryšys ir atsi-
randa didesnė rizika duomenų pasisa-

Autorius:  Darius Jakavičius (Darius.Jakavicius@ktu.edu)

Vadovas:  prof. dr. Vytautas Deksnys (Vytautas.Deksnys@ktu.lt)
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vinimui, todėl mūsų prietaiso siunčia-
ma informacija yra šifruojama su 128 
bitų raktu, o prieiga yra autorizuota, 
taip užtikrinant vartotojo saugumą ir 
visos sistemos patikimumą. Visi gau-
nami duomenys apie vartojamą ener-
giją ir įrenginio būsenas yra talpinami į 
serverį, kuriame vėliau vartotojas savo 
asmeniniame išmaniajame įrenginyje 
gali patogiai analizuoti visus surinktus 
duomenis, kurie pateikiami interne-
tinėje  svetainėje, taip pat susidaryti 
norimą valdymo profilį.

Prietaiso savybės:
•   Veikimo dažnis: 169,433, 868, 915 

MHz;

•   Veikimo nuotolis iki 4 km priklauso-
mai nuo pasirinkto dažnio;

•   Mainų tempas 0.018–37.5 kbps;

•   Maksimali suvartojama galia: Imtuvo 
režime – 33 mW, siųstuvo režime – 
390mW;

•   Maksimali siųstuvo galia: 20 dBm – 
100 mW
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2 0 1 6Aparatas rankų  
drebėjimui mažinti

Parkinsono liga ir jos sukeltas rankų 
drebėjimas vargina apie dešimt mi-
lijonų žmonių visame pasaulyje. Tre-
moras padaro kasdienius, visiems 
įprastus darbus bei judesius daug 
sudėtingesniais. Žmogui tampa sun-
ku gaminti maistą, apsirengti, rašyti, 
naudotis telefonu ar kompiuteriu ir 
pan. Kasmet vien Amerikoje Par-
kinsono liga diagnozuojama 60,000 
naujų pacientų, tad ligos mastas yra 
akivaizdus. Tačiau iki šiol rinkoje nėra 
nei vieno prietaiso, kuris padėtų žmo-
nėms kovoti su tremoru. 

Mūsų kuriamas prietaisas rankų dre-
bėjimui mažinti, galėtų palengvinti 
žmonių, kurie patiria tremorą, kas-
dienybę. Prietaisas uždedamas žmo-
gui ant plaštakos, kai ranka pradeda 
drebėti, prietaisas įsijungia ir kompen-
suoja rankų drebėjimo skleidžiamus 
virpesius, skleisdamas to pačio daž-
nio, tik priešingus virpesius. Prietaisas 
yra kompaktiškas, dabartinis mūsų 

prototipas tėra tik 50x70x30 mm ir 
dar gali būti mažinamas. 

Šis išradimas galės būti naudojamas 
žmonių, kuriuos vargina tremoras. 
Prietaiso nešiojimas žmogui neturėtų 

Autoriai:  Aurelija Pauraitė (aurelija.pauraite@gmail.com), Eimantas Karašauskas  
(e.karasauskas@gmail.com), Andrius Romualdas Juknevičius  
(andrius_001@yahoo.com), Laura Baločkaitė (balockaitelaura@hotmail.lt),  
Edvinas Litvinas (litvinasedvinas@gmail.com)
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sukelti daug nepatogumų, tačiau jo 
nauda (rankų virpesių slopinimas) yra 
didelė.

Šis išradimas yra perspektyvus vys-
tant tolimesnę jo gamybą, nes iki šiol 
nėra jokių egzistuojančių,  rankų dre-
bėjimą mažinančių prietaisų. Galima 
paminėti kelis internete rastus pro-
duktus. „Liftware“ kompanija sukūrė 
vibracijas slopinantį šaukštą, tačiau jis 
panaikina tik vieną problemą, pade-
da žmogui pavalgyti. Kitas prietaisas, 
slopinantis rankų drebėjimą, „GyroG-
love“ vis dar yra prototipo lygmenyje. 
Skelbiama, kad šis prietaisas slopins 
rankų drebėjimą iki 80 proc, tačiau 
paviešintas jų protipas yra didelių ma-
tmenų, nepatogus naudoti.

Bendraudami su Parkinsono liga ser-
gančiais žmonėmis, kurie patiria rankų 
drebėjimą, supratome, kad ši proble-
ma yra aktuali ir žmones domina prie-
taiso, slopinačio tremorą, kūrimas. Iš-
radimas rastų savo vietą rinkoje, būtų 
paklausus.
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Gamtos  
mokslai ir 

matematika
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2 0 1 6Mikro-skysčių  
prietaisų ir kalibracinių 
liniuočių formavimas  
femtosekundiniais 
lazerio impulsais 
(angl. fabrication of micro-fluidic  
devices and calibration slides  
using femtosecond laser pulses)

Lazerinis mikroapdirbimas ultratrum-
pais impulsais yra inovatyvus, lanks-
tus tiesioginės litografijos metodas, 
leidžiantis sudaryti įvairias mikro ir 
nano matmenų struktūras, tokias, 
kaip optinių ar akustinių mikroskopų 
kalibraciniai blokai, mikroskystiniai 
prietaisai, mikroelektromechaninės 
sistemos ir t.t.

Šiame darbe pristatomi femtosekun-
diniu lazeriu aliuminio oksido kerami-

koje suformuoti akustinio mikroskopo 
kalibracinės liniuotės ir mikroskystinio 
prietaiso prototipai. Dažniausiai šių 
prietaisų gamybai naudojamos tradi-
cinės litografijos technologijos, tačiau 
jos užima daug laiko, reikalinga brangi 
ir sudėtinga įranga. Norėdami pra-
leisti įprastinius litografijos žingsnius: 
ėsdinimo kaukės užnešimas, rezisto 
užnešimas, kaukės rašto formavimas, 
ryškinimas, ėsdinimo kaukės formavi-

Autoriai:  Orestas Ulčinas (orestas.ulcinas@ktu.edu), Mindaugas Juodėnas 
(mindaugas.juodenas@ktu.edu), Ričardas Norkus (ricardas.norkus@ktu.edu)

Vadovai:  dr. lekt. Tomas Tamulevičius (KTU MMI, Fizikos katedra)  
(tomas.tamulevicius@ktu.lt), dr. Egidijus Žukauskas (KBUMI) (e.zukauskas@ktu.lt)
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mas, plazminis ėsdinimas, kurie pa-
prastai atliekami „švaraus kambario“ 
sąlygomis, šį kartą prietaisų gamybai 
Al2O3 keramikoje buvo naudojama ul-
trasparti lezerinė mikroapdirbimo sis-
tema „FemtoLAB“, kuri leido išsaugoti 
reikalingą matmenų tikslumą ir tuo pa-
čiu sumažinti technologinius kaštus. 
„FemtoLAB“ (Altechna R&D) sistema, 
kurioje naudojamas femtosekundinis 
Yb:KGW lazeris „Pharos“ (Light Con-
version), yra skirta greitam ir tiksliam 
2D ir 3D mikrofabrikavimui. Trumpi 
femtosekundiniai impulsai (<260 fs) 
leidžia perduoti spinduliuotės energiją 
medžiagos paviršiui per labai trumpą 
laiką, todėl sumažėja šilumos paveik-
ta zona. Šie didelės smailinės galios 
femtosekundiniai impulsai sudaro 
naujas galimybes lazerio ir medžia-
gos sąveikai: maža sąveikos zona, 
gera erdvinė skiriamoji geba, galimy-
bė dirbti su daugeliu medžiagų ir t.t. 
Naudojant šią technologiją, brėžinio 
modelį ir paruoštą naudojimui prietai-
są priklausomai nuo jo dydžio skiria 
nuo keliolikos minučių iki kelių valan-
dų. Tai itin sparti prototipų gaminimo 
technologija (ang. Rapid Prototyping), 
kurią galima transformuoti ir į masinę 
produkciją.

Darbe pristatomas lazeriu pagamintas 
mikroskystinis prietaisas, skirtas itin 
mažų skysčio kiekių manipuliavimui. 
Mažiausi manipuliuojami kiekiai gali 
siekti nanolitrus ar net femtolitrus, o 
pačių prietaisų matmenys nuo mikro-
metrų iki centimetrų. Be mažų matme-
nų, pagrindinės tokių prietaisų ypa-
tybės gali būti įvardintos kaip didelis 
našumas, mažos energijos sąnaudos, 

žema kaina. Mikroskystinės sistemos 
turi labai įvairų ir platų potencialių tai-
kymų spektrą. Keletas sistemų ir pro-
cesų pavyzdžių galėtų būti rašalinių 
spausdintuvų galvutės, kraujo ląstelių 
rūšiavimo, cheminio sintetinimo, ge-
netinės analizės, narkotikų patikros, 
elektrochromatografijos ir kt. taikymai. 
Labiausiai paplitusios medžiagos, ku-
riose formuojami mikroskystiniai prie-
taisai: polidimetilsiloksanas (PDMS), 
polimetilmetakrilatas (PMMA), kvarci-
nis stiklas. 

Kitas sukurtas prototipas – akustinio 
mikroskopo kalibracinė liniuotė. Li-
niuotė – tai metrologiškai kalibruotas 
įrankis, skirtas mikroskopo skiriamo-
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sios gebos ir jo jautrumo įvertinimui. 
Kalibracinė liniuotė sudaryta iš žinomų 
linijinių matmenų lazerio pažeidimo 
sričių. Šių sričių matmenys – mikro-
nų eilės. Metrologinė liniuotės patikra 
buvo atlikta naudojant skenuojantį 
elektronų (Quanta 200 FEG, FEI) ir 
optinį (Optika) mikroskopus bei profi-
lometrą (TR200, Time Group). 

Šių prietaisų realizacija naudojant ul-
traspartų lazerinį apdirbimą kietoje, 
sunkiai apdirbamoje Al2O3 medžiagoje, 
įrodo, kad šis vieno etapo litografijos 
metodas yra lankstus bei leidžiantis 
mikrometrinių matmenų struktūras per-
kelti į bet kokią pasirinktą medžiagą.

Komandos nuotrauka  
(Ričardas Norkus, Mindaugas Juodėnas, Orestas Ulčinas)
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2 0 1 6Paslėpto vaizdo  
hologramos 
(angl. hidden image holograms)

Šiais laikais autorinių teisų, dokumen-
tų bei kitų svarbių objektų autentiš-
kumo užtikrinimas, bei padirbinėjimo 
mastų mažinimas yra svarbi tema. 
Dažnai autentiškumui užtikrinti yra 
naudojami hologramų lipdukai. Vienos 
dažniausiai naudojamų hologramų 
šiam tikslui yra taškinės hologramos. 
Taškinė holograma yra difraktiškai kin-
tantis optinis prietaisas, kuris suside-
da iš difrakcinių taškų masyvo, kurie 
kartu sudaro optiškai kintantį vaizdą. 
Dėl savo privalumų, tokių kaip didelės 
raiškos, keičiamų taškų dydžio ir for-
mos, minimalių taškų persidengimų, 
mažų triukšmų, kompiuterio gene-
ruojamų objektų varijavimo galimybių 
taškinės hologramos yra vienos iš 
dažniausiai naudojamų ir geriausiai 
apsaugo nuo vagystės ar autorinių tei-
sių pažeidimo. Nors taškinė hologra-
ma yra efektyvi objektų autentifikavi-
mui, tačiau pasitaiko jos padirbinėjimo 

Autoriai:  Mantas Červokas (mantas.cervokas@ktu.edu), Matas Dumčius  
(matas.dumcius@ktu.edu)

Vadovai:  doc. dr. Mindaugas Andrulevičius (mindaugas.andrulevicius@ktu.lt), 
doc. dr. Linas Puodžiukynas (linas.puodziukynas@ktu.lt)
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atvejų. Norint padidinti jų autentišku-
mą, į hologramas yra įkomponuoja-
mi holografiniai animaciniai efektai, 
trimačiai efektai arba kinematiniai 
efektai. Paslėpto vaizdo hologramos 
įterpimas į taškinę hologramą ženkliai 
padidina jos apsaugines savybes bei 
padirbinėjimo sudėtingumą. Todėl kie-
kvienas hologramos lipdukas gali būti 
unikalus, turėti savo originalų tekstą, 
numerį ar logotipą. Į taškinę hologra-
mą įterpę paslėptą vaizdą galime gau-
ti efektyvesnę dokumentų, sutarčių ir 
kitų svarbių objektų apsaugą, kadangi 
tokias hologramas yra labai sudėtin-
ga arba net neįmanoma padirbti bei 
jas lengviau autentifikuoti. Taškinės 
hologramos sujungtos su paslėpto 
vaizdo hologramomis yra pritaikomos 
masinei gamybai, tai leidžia plačiai 
taikyti šį produktą su sąlyginai žema 
kaina. Taškinės hologramos ir paslėp-
to vaizdo hologramos šiame darbe 
buvo įrašytos fotoreziste lazerinės in-
terferencinės litografijos metodu. Šis 
metodas išsiskiria tuo, jog formuojant 
mikrostruktūrą fotoreziste nereikalin-
gas kaukės naudojimas. Formuojant 
mikrostruktūrą (taškinę hologramą, 
paslėpto vaizdo hologramą) lazerinės 

interferencinės litografijos metodu yra 
naudojamas lazeris, kurio spindu-
lys praeiną pro optinių lęšių sistemą, 
tuomet yra išskaidomas į du spindu-
lius, kurie atsispindėję nuo veidrodžių 
vienas kitą perdengia šviesai jautrioje 
medžiagoje, šiuo atvejų – fotorezis-
te. Vienas kitą perdengdami, jie in-
terferuoja, taip įrašydami fotoreziste 
difrakcinės gardelės mikrostruktūrą. 
Norint šį produktą panaudoti masi-
nei gamybai, fotorezisto plokštelė yra 
metalizuojama, pagaminamas meta-
lo spaudas, kuris vėliau naudojamas 
įspausti mikrostruktūrą specialioje 
plėvelėje. Pagrindinis dydis, nusakan-
tis hologramos kokybę, yra jos difrak-
cijos efektyvumas. Difrakcijos efekty-
vumas kinta nuo įvairių technologinės 
gamybos parametrų, tokių kaip aplin-
kos poveikis, ryškinimo trukmė, eks-
pozicijos dozė. Kadangi norima gauti 
aukštesnės kokybės produktą šiame 
darbe buvo įrašytos paslėpto vaizdo 
hologramos su skirtingomis ekspozi-
cijos dozėmis, siekiant išsiaiškinti, kuri 
ekspozicijos dozė yra reikalinga, no-
rint gauti geriausios kokybės taškinę 
hologramą, sujungtą su paslėpto vaiz-
do holograma.
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Mechanika ir 
mechatronika
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2 0 1 63D šokolado  
printeris

Nors 3D spausdintuvų naudojimas 
Lietuvoje jau nebėra didelė naujo-
vė, tačiau šių spausdintuvų panau-
dojimas maisto pramonėje kol kas 
laikomas tam tikra mistika. 3D Craft 
komandai pavyko  sukonstruoti 3D 
spausdintuvą, kurio pagrindinė funk-
cija – šokoladinių gaminių spausdi-
nimas, naudojantis 3D technologija. 
3D spausdintuvo pagalba galima 
pagaminti vienetinius šokoladinius 
gaminius, priklausomai nuo pagei-
daujamos formos. Tai gali būti šoko-
ladinis užrašas, draugo veido forma ar 
bet koks kitas objektas, kurį tik gali-
te įsivaizduoti. Šokoladinių gaminių 
spausdinimo 3D spausdintuvu priva-
lumas – galimybė išgauti smulkiausias 
detales bei pagaminti individualizuo-
tus poreikius atitinkančius užsaky-
mus, kurie nėra masiškai gaminami, o 
juos išlieti yra itin sudėtinga arba net  
neįmanoma.

Spausdintuvo darbinis plotas 
48x48x48 cm. Tai leidžia gaminti san-
tykinai didelių išmatavimų gaminius, 
kas nėra įprasta konditerijos rinkoje. 
Spausdinimui naudojamos tik aukš-
tos kokybės šokolado žaliavos (80 ar 

Autoriai:  Marius Krajauskas (marius.krajauskas@gmail.com), Gediminas Šlekonis 
(gediminas.slekonis@gmail.com), Tomas Beniušis (tom.beniusis@gmail.com),  
Agnė Kadišaitė (agne.kadisaite@gmail.com), Martynas Ribačonka  
(martynas.ribaconka@gmail.com)
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daugiau procentų šokoladas). Norint 
gauti šokoladinį gaminį, atspausdintą 
3D spausdintuvu, vartotojui tereikia 
tik lakios vaizduotės ir 3D modelio, 
kurį gali susiprojektuoti tiek jis pats, 

tiek mūsų komanda. Taip vartotojai 
lengvai gali materializuoti savo idėjas, 
sukurdami puikią dovaną draugams, 
kolegoms ar net sau pačiam.
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2 0 1 6Kitcar’as

Kitcar’as, taip pat žinomas kaip „kom-
ponentinis automobilis“, automobilis – 
kaip dalių rinkinys, kurį gamintojas 
parduoda, o pirkėjas pats surenka, 
taip gaudamas veikiantį automobilį. 
Paprastai daugelis pagrindinių me-
chaninių sistemų, kaip antai variklio ir 
transmisijos, gaunami iš donorų trans-
porto priemonių arba įsigyjami nauji iš 
kitų pardavėjų. Rinkiniai dažniausiai 
skiriasi savo išsamumu, įskaitant vi-
som konstrukcijomis arba tik pačia 
komplektacija, taip pat yra sub-kate-
gorija, šių transporto priemonių vadi-
namu „re-body“, kurie yra daromi ant 
kitu automobilių važiuoklių uždedant 
kėbulą (dažniausiai stiklo pluošto) ant 
važiuoklės. Dažniausiai interjeras bei 
kitos detales paliekamos. Šie rinki-
niai reikalauja mažiau techninių žinių 
iš gamintojo: ir dėl važiuoklės, ir me-
chaninių sistemų buvo suprojektuo-
ti, pastatyti, ir išbandyti pagrindinių 
automobilių gamintojų, nes  iš naujų 
kūnų galima išgauti daug didesnį sau-
gumą ir patikimumą. Kit car’ui taip 

pat nereikėtų maišyti su „rankų dar-
bo“ automobiliais bei „specialiaisiais“ 
automobiliais, kurie yra pagaminami 
rankomis. 

Visų pirma, apie projekto idėją ir viziją. 
Šį projektą mes įsivaizduojame kaip 
senovišką automobilio modelį, kuris 
turėtų 2 sėdimasias vietas ir būtų va-
romas galine ašimi. Pagal specialiai 
šiam kit car‘ui paruoštą rėmą, jis galė-
tų išvystyti gana nemažą pagreitį, būti 
ekonomiškas, mažą oro taršą suke-
liantis automobilis. Taigi, mūsų pirma-
sis tikslas yra sumaketuoti pradinį kit 
car’o  modelį naudojantis standartinė-
mis priemonėmis – pieštuku ir popie-
riumi. Naudodamiesi pirminiu make-
tu, kuriame kitcar’o rėmus, kuris bus 
daug tikslesnis ir bus naudojamas to-
limesniuose darbuose – tobulinamas 
ir gražinamas. Tuo pačiu metu bus 
kuriamos kitcar’o apdailos. Be abejo, 
šiam projektui reikia specialių detalių, 
kurias mes užsakome iš gerai pažįs-
tamų firmų. Jos yra parinktos atlikus 
paskaičiavimus, pasirinkus įsivaiz-

Autoriai:  Rokas Juozelskis (rokas.juozelskis@gmail.com), Kasparas Zujus  
(kasparas.zujus@gmail.com), Mikas Jakubauskas (Mikas.Jakubauskas@gmail.com)

Vadovas:  Alvydas Janeliūnas (a.janeliunas@gmail.com)
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duojamo kit car’o vaizdą ir bandant 
tai realizuoti. Turint paruoštą rėmą bei 
apdailas , bus galima pradėti dažymą. 
Projekto prasmė – smagiai praleis-
ti laiką ir mokytis vairuoti. Į šį bolidą 
bus įdėtas keturių cilindrų  1300 cm3  

(1,3 litro) kubatūros „Opel“ firmos vari-
klis,  turintis 75 arklio galias ir 100 niu-
tonmetrų. Kuro tipas – benzinas.

Lietuvoje šio tipo transporto priemo-
nės yra nepopuliarios. Vienintelė vals-
tybė Baltijos šalyse, kurioje gaminama 
ši produkcija – Estija. Čia yra įsikūru-
sios firmos „ESTfield“ ir „Rexer“. Mi-
nėtos priemonės negalima registruoti 
kaip transporto priemones lyginant su 
kitomis šalimis. Vienintelis šansas Lie-
tuvoje vykdyti šią verslo kryptį – tai pri-
imti įstatymą, kuris leistų šiomis trans-
porto priemonėmis važinėti mūsų 
miestų gatvėmis. Iki tol šiuo smagiu 
automobiliuku galime lakstyti uždaro-

se trasose, pavyzdžiui, „Nemuno žie-
das“ ar „Vilkyčių sporto kompleksas“. 
Gavus finansavimą bei techniką būtų 
galima eksportuoti šią produkciją į ki-
tas šalis, nes jie būtų pigesni, lyginant 
su „coupe“ ar „cabriolet“ stiliaus auto-
mobiliais.
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2 0 1 6Elektromagnetinio 
slopintuvo kūrimas
(angl. Design of electromagnetic 
dampers)

Mechaniniai virpesiai atsiranda sukelti 
jėgos. Daugeliu atveju pramonėje ir ne 
tik joje mechaniniai virpesiai yra nepa-
geidaujami ir žalingi. Siekiant sumažin-
ti atsirandančias jėgas dėl šių virpesių 
yra atliekamas slopinimas. Tam tikslui 
yra kuriamas elektromagnetinis slo-
pintuvas, kuris slopina aukšto dažnio 
mechaninius virpesius naudojant tik 
magnetinį lauką. Jo veikimo principas 

yra paremtas trimis elektromagnetinio 
slopinimo etapais ir slopintuvas bus 
naudojamas slopinti virpesių jėgas 
10-50 N ribose. Kuriamas įtaisas yra 
nepavojingas aplinkai, nes veikimo 
metu nenaudoja papildomų reagentų 
(tepalo, alyvos ir pan.). Taip pat pats 
įtaisas yra adaptyvi sistema, tai yra 
slopintuvo parametrai kis priklausomi 
nuo dažnio.

Autoriai:  Shanker Ganesh Krishnamoorthy (shanker.krishnamoorthy@ktu.edu), 
Justin Mathews Mayalil (justin.mayalil@ktu.edu), Stilin Ealias, Inga Skiedraite 
(inga.skiedraite@ktu.lt)

Vadovai:  Shanker Ganesh Krishnamoorthy (shanker.krishnamoorthy@ktu.edu), 
Inga Skiedraite (inga.skiedraite@ktu.lt)
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Kad slopintuvas veiktų autonomiš-
kai, yra kuriama ir energijos kaupimo 
sistema, kuri kaups energija iš vibra-
cijų, atsirandančių slopinimo metu. 
Sukaupta energija, esant vibracijoms, 
gali būti panaudota kaip energijos šal-
tinis mažiems jutikliams.

Elektromagnetinis slopintuvas su inte-
gruota su energijos kaupimo sistema 
gali būti naudojamas RC automobilių 
pakabose, dronų nusileidimo mecha-
nizmuose ir net kosmoso visureigiuo-
se, ten kur reikia slopinti vibracijas ir 
tuo pačiu metu gali aprūpinti energija 
jutiklius juose arba pakrauti mažus 
elementus.
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2 0 1 6Mobilių CNC  
staklių su trimis  
pozicionavimo ašimis 
projektavimas

Panaudodami studijų laikotarpiu įgy-
tas žinias bei patirtis, norėjome supro-
jektuoti pigias, bet kiek įmanoma tiks-
lesnes trijų pozicionavimo ašių CNC 
stakles su keičiamu apdirbimo įrankiu. 
Kadangi staklės buvo pirmasis dviejų 
grupiokų sukonstruotas mechaniz-
mas, norėjosi suteikti jam išskirtinu-
mo. Stakles pavadinome „UniOne“ 
(„uni“ – asociacija į universitetą, jame 
įgytas žinias, o taip pat ir unikalumą, 
„one“ – angl. vienas – pirmasis kūri-
nys, pirma versija).

Pagrindinis tikslas buvo suprojektuoti 
tokias CNC programinio valdymo sta-
kles, kurios leistų namų sąlygomis ap-
dirbti aliuminį, medį ir kitas minkštas 
medžiagas dideliu tikslumu. Aliuminio 
korpusas, grūdinto plieno kreipiančio-
sios leidžia pasiekti aukštą tikslumą, o 

Autoriai:  Domas Ambrazevičius (ambrazevicius.domas@gmail.com),  
Aurimas Matulevičius

Vadovas:  prof. Egidijus Dragašius (egidijus.dragasius@ktu.lt)



75

šiuolaikinės 3D spausdinimo galimy-
bės paskatino suprojektuoti ir pasiga-
minti kai kurias detales, tad visi tikslai 
pasiekti, kaip ir tikėtasi.

Šiuo metu staklės pritaikytos piešimui, 
t.y. vietoje apdirbimo įrankio pritvir-
tintas rašiklis, kuriuo galima braižyti, 
piešti norimas formas, paveiksliukus, 
rašyti žodžius, kurti vestuvinius sveiki-
nimus, kurie atrodytų taip, kaip būtų 

parašyti ranka. Kadangi „UniOne“ 
CNC staklių darbo įrankio tvirtinimo 
plokštuma pritaikyta ir platesniam 
naudojimui, tad įsigijant naujų įrankių 
galima išplėsti veiklos sritis nuo pieši-
mo iki frezavimo. 

Daugiau informacijos sužinoti apie 
projektą bei įgyvendinimo subtilybes 
maloniai kviečiame jus apsilankyti 
„Technoramoje 2016“.
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Informacinės 
technologijos
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2 0 1 6Rankos judesiais  
valdomas AR-dronas
(angl. hand gesture controled drone)

Tai yra rankų judesiais valdomas dro-
nas. Naudodamiesi „Motion leap“ ap-
aratu, kuris atpažįsta rankų judesius, 
galime valdyti droną. „Motion leap“ 
aparatas prijungtas prie kompiuterio, 
kuris rodo rankos poziciją ore (kokia-
me aukštyje nuo stalo, per kiek pasi-
slinkusi ranka nuo centro ir pan.). Su-
programavome JavaScript programą, 
kuri paleista per serverį komunikuoja 
su dronu. Visas valdymas bei skridi-
mas veikia puikiai, toliau planuojame 

siųsti vaizdą iš drono tiesiogiai į virtu-
alios realybės akinius, kurie dar labiau 
įtrauktų į drono valdymą. 

Autoriai:  Rytis Dereškevičius (rdereskevicius@gmail.com), Vladislovas Kofyrinas, 
Paulius Patalavičius, Deivydas Kybartas, Haroldas Hibner

Vadovas:  Rytis Dereškevičius (rdereskevicius@gmail.com)
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2 0 1 6

Virtualybės

Gyvoji istorija: virtuali tarpukario 
Kauno rekonstrukcija
Kaunas – akademinis miestas, pasi-
žymintis unikaliais modernios archi-
tektūros sprendimais. Šiandien Kau-
nas gali didžiuotis universitetų gausa, 
kūrybinėmis erdvėmis. Miestas atvi-
ras dabarčiai ir ateičiai. O kaip buvo 
prieš šimtą metų? Jeigu šiuolaikiniam 
jaunimui, kuriam kyla šis klausimas, 
liepsime ieškoti informacijos tik kny-
gose, vargu ar būsime populiarūs. Pa-

sakodami miesto istoriją interaktyviai, 
sulauksime klausytojų. Mes siūlome 
vieno mygtuko paspaudimu persikelti 
į Smetoninę Lietuvą, pasivaikščioti po 
Kauno senamiestį, patiems įsitikinti, 
kodėl Kauno tarpukario architektūrai 
suteiktas Europos paveldo ženklas. 
Žaidimams būdingų elementų taiky-
mas leidžia inovatyviai pristatyti tarpu-
kario Kauną, įtraukti žiūrovą į smagų 
pasivaikščiojimą senamiesčio gatvelė-
mis, supažindinti su gyventojais, išgirs-

Autoriai:  VDU IF Multimedijos laboratorija (iiegva@vdu.lt)

Vadovas:  Egidijus Vaškevčius (iiegva@vdu.lt)
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ti miesto garsus. Žaidybinimo techno-
logijų taikymas edukacijoje sudaro 
sąlygas parodyti šalies istoriją naujai: 
žaidėjui interaktyviai dalyvaujant, ku-
riant realaus pasaulio situacijas. 

Šiame darbe naudojant senovines 
nuotraukas ir fotografijas buvo su-
kurtas trimatis (3D) tarpukario Kauno 
senamiesčio maketas. Žaidėjas turi 
galimybę apžiūrinėti objektus, erdves 
bei sutiktus asmenis. Šiuo darbu sie-
kėme pristatyti istorinį paveldą, lavinti 
kūrybinius gebėjimus ir motyvaciją 
mokytis.

Šalies ar miesto istorijos interaktyvaus 
atgaminimo, leidžiant žiūrovui pačiam 
dalyvauti kuriant ar keičiant situacijas, 
idėją galima taikyti tarpdalykiniam mo-
kymui, muziejinei edukacijai, specifinių 
procesų ar mokslo žinių modeliavimui. 
Kompiuterinių žaidimų elementų, to-
kių kaip virtualaus avataro konstra-
vimas, smalsumo skatinimas, žinių 
troškimas, iššūkių ir laimėjimų siekis, 
bendros internetinės veiklos, panauda 
nežaidybiniuose kontekstuose leidžia 
pritraukti šiuolaikinį besimokantįjį, vir-
tualaus pasaulio gyventoją.

Nuotraukoje  
projekto vadovas 
Egidijus Vaškevičius 
(centre)
Iš kairės į dešinę: 
Nerijus Žeknys,  
Edvinas Raudys, 
Eigirdas Bujauskas, 
Indrė Plauskaitė,  
Egidijus Vaškevičius, 
Eimantas Dumšė,  
Judita Kasperiūnienė
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2 0 1 6Teksto įvedimo,  
naudojant žvilgsnio 
sekimą, sistema 
(angl. text entry system based on 
gaze spelling)

Rinkoje atsirandant vis naujesnei ir 
pažangesnei techninei įrangai, to-
bulinami ir alternatyvūs įvesties įren-
giniai skirti valdyti kompiuterį ar kitą 
skaitmeninį įrenginį. Viena iš natūra-
lių įvesties sąsajų yra žvilgsnio seki-
mo sistemos. Rinkoje jau kuris laikas 
naudojami žvilgsnio sekimo įrenginiai 
ir programinė įranga galinti nustatyti 
žmogaus žvilgsnio poziciją ekrane. 

Naudojant žvilgsnio sekimo techno-
logijas sukurta išmani teksto įvedimo 
sistema, kurią naudojant galima įvesti 
tekstą akių judesių pagalba. Pasau-
lyje yra žmonių, kurie dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių negali ar nenori 
kompiuterio valdyti įprastiniais įvesties 
įrenginiais: pele ir klaviatūra.  Sukur-
tos sistemos taikymas gali palengvinti 
teksto įvedimą srityse, kuriose kla-

viatūros yra nepatogios ar nėra gali-
mybės jas naudoti. Sistema leidžianti 
įvesti tekstą akimis, suteikia galimybę 
neįgaliems žmonėms patiems rinkti 
tekstą. Taip pat sistema gali būti taiko-
ma srityse, kuriose reikalingas teksto 
įvedimas, tačiau abi rankos yra užim-
tos. Ištobulinus tokią sistemą atsiras-
tų galimybė tekstą įvedinėti visuose 
išmaniuosiuose įrenginiuose sumaži-
nant mygtukų skaičių įrenginiuose. 

Sukurta sistema leidžia naudoti ne-
brangų žvilgsnio sekimo prietaisą, ku-
ris gali būti prieinamas kiekvienam ei-
liniam vartotojui. Sistema leidžia įvesti 
tekstą žvelgiant į kompiuterio ekrane 
rodomus grafinės sąsajos elementus. 
Ji yra suderinama su žvilgsnio seki-
mo prietaisu „The Eye Tribe“. Prietai-
sas leidžia nustatyti žmogaus žvilgsnį 

Autorius:  Tadas Gedminas (gedminast@gmail.com)
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pakankamu tikslumu, kad būtų ga-
lima realizuoti valdymo komandas. 
Sistema iš įrenginio gautus žvilgsnio 
duomenis apdoroja ir paverčia teksto 
įvedimo komandomis, kurios ekrane 
atvaizduoja įvedamą tekstą. Siste-
ma pritaikyta naudoti standartiniuose 
kompiuteriuose, todėl įdiegimui nėra 
taikomų didelių specifinių reikalavimų.

Sistemoje realizuoti du teksto įvedimo 
režimai: statinė ir slankioji mygtukų 
sąsaja. Sistemoje galima tekstą įves-
ti paraidžiui arba naudotis integruoto 
žodyno pagalba, kuris siūlo įvesti daž-
nai naudojamus žodžius arba ištaisyti 
žodyje paliktą klaidą. Sistemoje rea-
lizuotas prie naudotojo  prisitaikan-
tis įvedimo greitis, tai leidžia labiau 
įgudusiems vartotojams dar greičiau 
rinkti tekstą. Sistemoje palikta galimy-

bė keisti nustatymus tokius kaip įve-
dimo režimas, klaviatūros išdėstymas, 
įvedimo greitis ar kalba.
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2 0 1 6SmartCar

Koks tai išradimas:
SmartCar – mašinų registratoriaus 
vaizdo analizė realiu laiku. Sistemos 
tikslas – analizuoti važiuojamąją kelio 
sritį ir perspėti vairuotoją esant įvai-
rioms situacijoms. Sistema gali atpa-
žinti šviesoforo spalvas, kelio juostas 
bei kelio ženklus ir įspėti apie juos. 
Kol kas tai pradinė sistemos versija. 
Toliau planuojama integruoti pėsčiųjų 
bei automobilių atpažinimą. Kiekviena 
sistemos dalis yra savarankiška ir gali 
nurodyti sistemai, kokius veiksmus 
atlikti. Kelio ženklų atpažinimo siste-
ma naudoja aukčiausio lygio mašini-
nio apmokymo algoritmus ir gali būti 
apmokyta atpažinti kitokius ženklus ar 
išmokti atpažinti dar daugiau ženklų. 

Kur panaudojamas:
Vairuotojo pagalbininkas keliaujant 
transporto priemone, praneša infor-
maciją apie įvairius kelio ženklus. Gali-
mas sistemos plėtimas į savarankišką 
automobilio valdymo sistemą autos-
trados ar greitkelio ruožuose. Pagrin-
das visapusiškai automatizuotai auto-
mobilių valdymo sistemai. Taip pat gali 

Autorius:  Evaldas Kazlauskis (kazlauskis.e@gmail.com)
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būti panaudota kuriant robotus, kurie 
reaguoja į aplinkos ženklus ar objek-
tus ir veikia atitinkamai pagal juos.

Galimybė verslui:
Galimybė panaudoti kuriant intelek-
tualius robotus, kurie gali reaguoti į 

išorinius ženklus ir veikti atitinkamai. 
Sistemą taipogi galima modifikuoti ir 
taikyti automobilių eismo stebėjimui ir 
analizei. Žinoma, taip pat sistemą ga-
lima plėtoti ir panaudoti kuriant sava-
rankiškai vairuojančius automobilius.
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2 0 1 6Augmented Reality 
Tower Defender

DungeonTD – tai papildytos realybės 
bokštų gynybos žaidimas, naudojant 
išmaniojo telefono kamerą ir papildan-
tis rodomą kameros vaizdą virtualiais 
objektais (bokštais ir monstrais). Tai 
puikus žaidimas, mėgstantiems įvai-
rius strateginius žaidimus ir norintiems 
išbandyti tai, ko dar tikriausiai nėra 
bandę – žaidimą realiame pasaulyje.
Žaidimo tikslas – apsisaugoti nuo 
grėsmingų monstrų, atkeliaujančių 
iš požemių karalystės, atakų, statant 
bokštus jiems sunaikinti. Jeigu jūsų 
gyvybių skaičius pasiekia 0, jūs pati-
riate gėdingą pralaimėjimą. Visgi, jei 
jūs sugebate įveikti visus lygius, jūs 
pelnote garbingą pergalę ir gaunate 
vertingos patirties kitoms kovoms.
Pagrindinis programos kūrimo tikslas 
buvo sukurti papildytos realybės žaidi-
mą, kurį būtų galima žaisti Kauno karo 
muziejuje, naudojant specialų muziejuje 
esantį maketą. Pradžioje buvo naudo-
jami internete rasti vaizdai, tačiau jei 
greitai buvo pakeisti QR kodais, dėl 
paprastesnio ir geresnio žymeklio seki-
mo. Galiausiai QR kodai buvo pakeisti 

realaus maketo, kurį galima rasti Kauno 
karo muziejuje, fragmento nuotrauka.
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Šis žaidimas sukurtas naudojant Uni-
ty3D platformą ir įskiepį „Vuforia“, 
kuris leidžia žaidime panaudotus ele-
mentus išmaniojo telefono ar planše-
tės ekrane atvaizduoti įterptus į mūsų 
pasaulį. Garso efektai buvo sukurti 
naudojantis nemokama BFXR plat-
forma internete. Monstrai, bokštai ir 
kai kurie kiti modeliai yra naudojami iš 
Unity Asset Store.
Šio žaidimo pagrindinė technologija – 
papildyta realybė – gali būti panaudota 
ir kituose 2D principo žaidimuose, no-
rint juos paversti į 3D. Šis žaidimas – tai 
tarsi 2D ir 3D mišinys: jį galima žaisti 
žiūrint „iš viršaus“ (standartinis 2D) 
arba galima panaudoti „3D efektą“ ir 
stebėti žaidimą bet kokiu kampu ar 
(jei prietaiso kamera nepameta žyme-
klio) apžiūrėti kiekvieną žaidimo ele-
mentą realiu laiku atskirai. Panaudojus 
šią technologiją, būtų galima sukurti ir 
daugiau žaidimų, kurie naudotų tikrus 
daiktus ir panaudojus juos, generuotų 
reikiamus duomenis, pavyzdžiui, su-
kurtų takelį šio žaidimo monstrams eiti.
Pats žaidimas gali būti pritaikytas mu-
ziejuose ar bet kurioje kitoje vietoje, ku-
rioje gali būti naudojami tinkami maketai 
ar stendai – tai gali tapti puikia pramoga 
jaunesniems ir paskatinti juos domėtis 
įvairiais dalykais, šiuo atveju istorija. 
Žaidime bus rodomos reklamos ir ga-
limos mikrotransakcijos, nors žaidime 
viskas pasiekiama ir be mokėjimų – tai 
paspartintų žaidimą nekantriems ir 
suteiktų galimybę atsikratyti reklamų. 
Reklamos peržiūrėjimas suteiks gali-
mybę gauti daugiau žaidimo valiutos 
žaidimo palengvinimui, nemokamą 
bokšto patobulinimą ar sugrąžinti 
prarastų gyvybių. Mikrotransakcijos 
suteiks galimybę gauti didesnius žai-
dimo bonusus nei reklamos, ar net 

suteikti kai kuriuos specialius patobu-
linimus visam laikui (su galimybe juos 
išjungti ir įjungti, kada tik panorėjus, 
tam, kad būtų galima pakoreguoti žai-
dimo sunkumą).
Pagaminus VR akinius su kameromis 
priekyje, būtų galima sujungti AR ir VR 
į vieną ir žaidėjas galėtų vaikščioti kar-
tu su monstrais ir tarp bokštų muzie-
jaus salėje ar savo kambaryje.
Tolesnis šio žaidimo vystymas gali būti 
pritaikytas asmeninėms reikmėms – 
monstrus ir bokštus galima pakeisti 
kitais modeliais. Taip pat galima su-
kurti algoritmą, kuris kiekvieną kartą 
generuotų vis kitokį ėjimo takelį. Be 
to, galima praplėsti ir priešų skaičių, 
jų galimybes, lygių kiekį, lygių paskir-
tį, sekimo žymeklį galima pakeisti itin 
gerai sekamu ir gerai atrodančiu pieši-
niu, logotipu ar figūra.
Žaidimas yra skirtas Android įrengi-
niams (būtina Android versija 4.0.3 
ar aukštesnė, rekomenduojama: 5.0 
ar aukštesnė) ir yra visiškai nemoka-
mas (su minėtomis pirkimo galimybė-
mis ir reklamomis), jį galima atsisiųsti 
iš Google Play parduotuvės. Žaidime 
taip pat pateikiamos kelios nuorodos, 
kuriose rasite keletą paruoštų žaidimo 
žymeklių – reikia tik vieną jų atsispaus-
dinti ir jau galite pradėti žaisti.
Žaidimo svetainė:  
http://dungeontd.rdarius.lt
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2 0 1 6Virtualaus irklavimo 
ir varžybų  
transliavimo sistema

Virtualaus irklavimo ir transliavimo 
sistema suteikia galimybę vartotojui, 
naudojantis sportiniu treniruokliu ir 
virtualios realybės akiniais, paįvairinti 
savo sportinę treniruotę, nukeliant jį į 
virtualią aplinką. Taip pat naudojantis 
šiuo išradimu vartotojas gali varžytis 
su lygiaverčiais vartotojais, kurie taip 
pat yra prisijungę prie šios sistemos, 
o jeigu prisijungusių vartotojų nėra – 
sukuriami virtualūs priešininkai. Pasi-
telkus naujausias technologijas sujun-
giami du svarbūs dalykai – sportas ir 
technologijos. Sukuriamos virtualios 
aplinkos, kuriose vartotojai gali daly-
vauti virtualiose varžybose lenktyniau-
dami vieni su kitais. Tokiu būdu yra 
vykdomos virtualios varžybos, kurios 
gali būti transliuojamos internete. Ši 
sistema gali būti plačiai panaudota 
sporto klubuose, akademinio irklavimo 
varžybose ir irklavimo bazėse, sporto 
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populiarinimo renginiuose. Sistema 
gali būti naudojama organizuojant 
akademinio irklavimo varžybas. Tur-
nyrai gali būti organizuojami internete, 
kur gali dalyvauti kiekvienas norintis ir 
prie sistemos prisijungęs vartotojas. 
Tokiu būdu, galima pritraukti daugiau 
irklavimu suinteresuotų žmonių, o taip 
pat suteikti papildomos motyvacijos 
atliekant treniruotę ar rungtyniaujant 
tarpusavyje. Sistema leidžia populia-
rinti ir globalizuoti vietinius mažos ap-
imties turnyrus, suteikiant įrankius len-

gvai paruošti varžybų organizavimui ir 
transliavimui. Tolimesnės sistemos 
perspektyvos gali būti programinės 
įrangos platinimas ir diegimas sporto 
klubuose, irklavimo bazėse. Žmonės 
išreiškia norą individualiai naudoti sis-
temą namuose. Mes ketiname siūlyti 
irklavimo varžybų palaikymo paslau-
gas. Siekiant populiarinti sistemą ir 
irklavimą yra plačiai dalyvaujama tarp-
tautiniuose projektuose, festivaliuose, 
parodose, regatose ir irklavimo varžy-
bose.
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2 0 1 6Interaktyvaus  
praturtintos realybės 
stendo sistema

Interaktyvi praturtintos realybės sten-
do sistema. Kartu su virtualia realybe 
į pasaulį ateina ir praturtintos (angl. 
augmented reality) realybės siste-
mos, kurios leidžia ant realaus pasau-
lio vaizdų atvaizduoti skaitmeninius 
objektus. Galima paminėti tokius įren-
ginius, kaip „Magic Leap“ bei „Micro-
soft Hololense“, kurie žada pervers-
mą šioje srityje. Natūralu, kad verslas 
nori, jog statiniuose reklaminiuose 
stenduose, būtų galima pateikti dau-
giau ir interaktyvesnės informacijos. 
Jau egzistuoja daugybė sprendimų, 
kurie leidžia žymėti vaizdus ir juose 
vaizduoti įvairių medijų turinį. Kita ver-
tus, nėra daug sprendimų, kurie leistų 
patogiai valdyti tai, ką matome pra-
turtintos realybės stenduose. Mūsų 
sistema ne tik praturtins stendą, bet ir 
leis mobilaus telefono pagalba valdy-
ti juose esantį turinį. Sistemą sudaro 
praturtintos realybės vaizdavimo įren-
ginys, praturtintos realybės valdymo 

įrenginys bei turinys (programos). Pra-
turtintos realybės vaizdavimo įrenginiu 
gali būti išmanusis mobilus telefonas, 
turintis vaizdo kamerą, arba kitas 
specializuotas praturtintos realybės 
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įrenginys. Interaktyviam valdymui taip 
pat naudojamas kitas išmanusis te-
lefonas, kurio pagalba galima valdyti 
praturtintos realybės objektus. Žmo-
gus, norėdamas naudotis interaktyviu 
stendu, turi įsijungti praturtintos rea-
lybės programą ir nukreipti telefoną į 
stendą (jeigu naudojami praturtintos 
realybės akiniai, užtenka pažiūrėti į 
stendą). Kitame išmaniajame įrengi-

nyje (telefone), žmogus turi įsijungti 
valdymo programėlę. Juo naudoda-
masis žmogus tarsi magiška lazdele 
valdo interaktyvų praturtintos realybės 
stendą. Mes manome, kad šia siste-
ma turėtų susidomėti reklamos verslo 
atstovai, parodų ir renginių  oragani-
zatoriai, edukologai. Ar jūs pasiruošę 
praturtintos realybės iššūkiui?
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2 0 1 6Drono transliavimo 
sistema virtualiai  
realybei

Virtuali drono transliavimo sistema. 
Dronai jau senai naudojami įvairioms 
vizualizacijoms. Tačiau vaizdas iš 
dronų perteikiamas tuo pačiu dvima-
čiu vaizdu, kompiuterio ekrane. Mes 
siekiame perteikti vaizdą, gaunamą 
iš drono kameros, į virtualią realybę. 
Naudodamas virtualios realybės aki-
nius žmogus gali betarpiškai matyti 
aplinką, transliuojamą iš drono kame-
ros. Tokiu būdu vartotojas gali pasijus-
ti pilotu, sėdinčiu drone. Šią sistemą 
sudaro: radijo bangomis valdomas 
dronas su filmavimo kamera,  virtua-
lios realybės akiniai, techninė įranga 
skirta apdoroti ir perkelti skaitmeninį 
vaizdo signalą į kompiuterį. Vaizdas iš 
drono yra siunčiamas belaidžiu ryšiu į 
drono valdymo pultą. Pultas gali pri-
imti vaizdo signalą ir jį perduoti naudo-
jant HDMI jungtį. Prie kompiuterio pri-
jungiamas vaizdo keitiklis, kuris vaizdo 
signalą keičia iš HDMI į USB, tokiu 

būdu kompiuteris priima vaizdo signa-
lą iš drono. Toliau vaizdas yra apdoro-
jamas ir siunčiamas į video transliacijų 
platformą, tokią kaip „YouTube“, „Twi-
tch“ ir kt. Virtualios realybės akiniuose 
paleidžiama programa, kuri perteikia 
transliuojamą vaizdą virtualios realy-
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bės aplinkoje. Sukurtą sistemą galima 
taikyti įvairių renginių, tokių, kaip spor-
to varžybų, koncertų ir šventinių pasi-
rodymų transliavimui. Be pramoginių 
renginių, ši sistema gali būti naudoja-
ma karyboje, vietovių žvalgyboje, nes 
drono valdymas tampa intuityvesnis ir 
reikalauja mažiau koncentracijos. Sis-
tema taip pat paskatins patrauklaus 
virtualios realybės turinio kūrimą, kurio 
taip trūksta išleistiems naujiems virtu-
alios realybės prietaisams.
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2 0 1 6Žmogaus pozicijų 
sugretinimo  
papildinys judesių 
jutimo įrenginiui

Judesių jutikliai – tai įrenginiai, galin-
tys atpažinti ir išskirti esantį žmogų 
filmuojamoje aplinkoje. Esamos tech-
nologijos gali ne tik įvardinti, ar žmo-
gus yra matomas, tačiau ir sekti jo ju-
dėjimo trajektoriją, interpretuoti, kokia 
yra žmogaus forma ir pozicija trimatėje 
aplinkoje. Kai kurie įrenginiai (pvz. „Mi-
crosoft Kinect“) pateikia algoritmus, 
gebančius atlikti analizę realiu laiku 
ir nustatyti, kurios matomos vaizdo 
dalys yra atitinkamos žmogaus kūno 
dalys (galva, plaštaka, krūtinė, kojos ir 
t.t.). Pastarosios programinės įrangos 
ypatybės suteikia galimybes pritaikyti 
jutiklius įvairioms sritims – video žai-
dimams, filmų montavimui, reklamai. 

Dažnas esamos technologijos panau-
dojimo atvejis – dvejų žmonių pozici-
jos, judesių palyginimas. Pavyzdžiai: 

•   Ar žmogus, matomas jutiklio, atlieka 
judesį teisingai pagal iš anksto nu-
statytus reikalavimus

•   Ar pora ar daugiau asmenų, mato-
mų jutiklio, yra vienodo sudėjimo, 
esantys tokiose pačiose fizinėse 
pozicijose, atliekantys tokius pačius 
gestus.

Tokia taikymo sritis susiduria su tech-
niniais sunkumais ir iššūkiais, kurių 
dabartinė programinė įranga negali 
įvertinti ir apdoroti. Svarbiausia – al-
goritmai negali atitinkamai įvertinti 
skirtingų žmonių sudėjimų, ūgių, ats-
tumo iki kameros. To pasekoje, dvejų 
ar daugiau žmonių formų palyginimas 
tampa apsunkintas, netikslus. Tas 
pats asmuo gali būti atpažintas jutiklio 
skirtingai vien dėl pasikeitusios var-
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totojo stovėjimo padėties. Tuo pačiu, 
žmogaus kūno dalių interpretatoriai 
negali tikslingai apdoroti informacijos, 
esant fiziniams trikdžiams (sudėtingos 
pozicijos kaip gulėjimas, stovėjimas 
šonu), dėl kurių kai kurios kūno fizinės 
dalys (rankos, kojos) negali būti įver-
tintos, nes jos tiesiog nėra matomos 
kameros.

Išradimo tikslas yra sukurti programi-
nės įrangos papildinį, gebantį apdoroti 
šias iškilusias problemas, pasinaudo-
jus jutiklio gylio kamera. Idėjai reali-
zuoti pasirinktas Hausdorfo atstumo 
skaičiavimas. Hausdorfo atstumas yra 
kiekybinė metrika, parodanti skirtumo 
tarp dviejų taškų rinkinių įvertinimą. 
Vienas taškų rinkinys laikomas šablo-
nu, kitas – lyginamuoju siluetu. Darbe 
naudojama euristinė Hausdorfo atstu-
mo metrika – skaičiuojamas apytikslis 
Hausdorfo atstumas siekiant pasiekti 
kuo didesnę figūrų palyginimo spartą. 
Palyginant siluetą su šablonu reikalin-
gos papildomos transformacijos, ku-
rios eliminuoja skirtumus tarp siluetų 
dydžių ir absoliutinių padėčių. Jos re-
alizuotos remiantis Prokrusto analizės 
schema, iš kurios darbo metu buvo 
išvesti greitai apskaičiuojami transfor-
macijų parametrai. Šių algoritmų op-
timalios realizacijos leidžia realiu laiku 
lyginti siluetą su šablonu.

Naudojant sukurtą programinės įran-
gos papildinį, įmanoma sugretinti bei 
palyginti bet kokių dvejų asmenų fizi-
nį panašumą nepaisant jų sudėjimo, 
aukščio ar pozicijos jutiklio kameros 
atžvilgiu. Sukurtas produktas išspren-
džia technines problemas, dėl kurių 
jutiklių funkcinės galimybės yra vis dar 
apribotos video žaidimų kūrime, svei-
katingumo bei fizinio aktyvumo taiko-
mosiose programose. 

Papildinys yra šiuo metu kuriamas 
„Microsoft Kinect“ judesių jutikliui, 
tačiau produktas gali būti nesunkiai 
pritaikomas bet kokio kito gamintojo 
įrenginiui, gebančiam išgauti žmogaus 
siluetą panaudojus gylio kamerą. Pa-
pildinio veikimo aplinka – taikomoji 
programinė įranga, kuriai yra reikalin-
ga sukurta žmogaus pozicijų sugreti-
nimo funkcija. Dėl šių priežasčių nėra 
reikalingas joks fizinis ar programinis 
judesių jutiklio modifikavimas, norint 
pasiekti norimą rezultatą žmonių jude-
sių palyginime.
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NeoSound

Mobili programėlė „NeoSound“ yra la-
bai paprastas įrankis, padėdantis su-
kurti nesudėtingą muziką. O tam reikia 
tik vartotojo balso, jokių muzikinių ži-
nių ar gabumų.

Kuo mes unikalesni už kitus?
„NeoSound“ pasižymi unikalia tech-
nologija, kuria galima sukurti atpa-
žinimo algoritmą, o tai pralenkia jau 
esamas technologijas ir suteikia daug 
geresnius rezultatus.

Koks mūsų vartotojų augimo 
tempas?
Vis dar nėra tikrų vartotojų. Esame 
pradinėje testavimo būsenoje.

Kam reikalingas mūsų išradimas?
Jauniems muzikantams, dainų rašyto-
jams, kompozitoriams, melomanams 
ir žmonėms, kurie nėra susipažinę su 
gaidomis, bet mėgsta dainuoti. Taip 
pat skirta ir karaoke mėgėjams, kūry-
bingiems žmonėms ir vaikams, kurie 
mėgsta eksperimentuoti ir išbandyti 
naujas muzikines idėjas, žmonėms, 
kurie mokosi groti.

Kaip mes iš to užsidirbsime?
Nemokamas ir mokamas naudojimas:

•   Įprastos funkcijos ir ribotas instru-
mentų kiekis skirtas nemokamam 
naudojimui.

•   Mokamos prenumeratos už priei-
namą kainą: išplėsti pasirinkimai ir 
instrumentų kiekis.

SaaS prenumerata sandorio įkainoji-
mo modeliu: įskiepiai muzikos apdo-
rojimo programinei įrangai.

Ko mes ieškome?
•   Pradinių investuotojų, kurie galėtų 

skirti 300 tūkst. eurų programėlės 
tobulinimui ir jos reklamai.

•   Partnerių, kurie domisi garso apdo-
rojimo SaaS

Kur jums tai bus naudinga?
•   Smagi programėlė paaugliams ir 

suaugusiems, taip pat vystoma pro-
gramėlė vaikams

•   SaaS, įskiepiai Pro/Semipro kom-
ponavimo įrankiams, pvz. pastabų 
rašymo automatizavimas

Autoriai:  Denis Ardabatsky (denis.ardabatsky@neosound.biz), Alex Astafyeu  
(alex.astafyeu@neosound.biz)
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•   Garso atpažinimas padės žmonėms 
su kalbos negalia

•   Asmeninis balso pagerinimas, gali-
mybė pakeisti įrašytą balsą, vokali-
nė mokomoji programėlė

•   Pridėkite dirbtinį intelektą ir mašini-
nį mokymąsi ir gaukite naują žmo-
gaus-mašinos sąsają (NUO kalbos 
atpažinimo IKI balso ir tono atpaži-
nimo)

Mūsų tikslai per 3-6-12 mėnesių?
•   Pradinis investavimas

•   Išleisti Android ir Ios programėles

•   Per 3 mėn. nuo išleidimo datos pa-
siekti 100 tūkst. naudotojų 

•   Išleisti taikomąją programavimo są-
sają ir pasirašytį pirmąją sutartį per 
pirmus pusę metų
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architektūra
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2 0 1 6Šančių mikrorajono 
sutvarkymo  
koncepcija 
(angl. Conceptual Reorganization 
of Sanciai Neighborhood)

Nagrinėjama teritorija – funkciškai 
mišrus Šančių mikrorajonas, esan-
tis strategiškai geroje vietoje –  netoli 
Kauno miesto centro, išsidėstęs Ne-
muno kilpoje, besiribojantis su Nau-
jamiesčio ir Gričiupio mikrorajonais. 
Darnus miesto vystymasis – tai labai 
sudėtingas procesas, siekiant aplin-
kosauginio, socialinio ir ekonominio 
balanso. Miesto erdvių renovacija ir 
humanizavimas – tai priemonės, ku-
rios padeda miestui išlikti socialiai 
ir ekonomiškai gyvybingu, didina jo 
ekologinį potencialą.

Šiuo metu Šančiai yra probleminis 
miesto rajonas, su nederančiomis tar-
pusavyje funkcinėmis zonomis, apleis-

tomis bei neišnaudotomis, urbanistinį 
potencialą turinčiomis, teritorijomis. 
Pagrindinės mikrorajono probleminės 
zonos – pramonės paskirties teritori-
jos, kurių mastelis ir naudojimo būdas 
visiškai nedera prie aplinkinių gyvena-
mosios paskirties teritorijų bei istoriš-
kai susiformavusių kareivinių pastatai 
su teritorijomis, kurios turi išskirtinį ar-
chitektūrinį potencialą. Taip pat didelė 
Šančių dalis yra urbanistiniu atžvilgiu 
sunykusi, apleistos kultūros pavel-
do teritorijos, nepanaudotosNemuno 
pakrantės. Istorinį-kultūrinį  krašto-
vaizdžio savitumą turinčios unikalios 
gamtinės sąlygos – didžiausios Lie-
tuvos upės slėniai su natūraliais šlai-

Autoriai:  Gintarė Lučinskaitė (g.lucinskaite@gmail.com), Karolina Gričiūtė  
(griciute.k@gmail.com), Eligija Šlepertaitė (eeligaite@gmail.com), Monika Šantaraitė 
(santaraite.monika@gmail.com)
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tais – yra puiki galimybė vystyti rekrea-
cinę veiklą viduryje miesto centro. Taip 
pat, atlikus Šančių teritorijos analizę, 
pastebėta, jog neišvystyta socialinė 
infrastruktūra: teritorijoje trūksta kul-
tūrinės paskirties objektų, darželių, 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų, privačių 
gydymo įstaigų taip pat bendruome-
nės centrų ir viešojo aptarnavimo sek-
toriaus įstaigų. 

Gerinant Šančių mikrorajono identite-
tą bei vidinę gyvenamosios aplinkos 
infrastruktūrą, siūloma sukurti trau-
kos centrus – ašis centrinėse dalyse, 
Juozapavičiaus pr. ir Prancūzų g., čia 
sutelkiant  komercinę bei visuomeninę 
veiklą. Siekiant didinti rajono urbanisti-

nį gyvybingumą, siūloma tokia mikro-
rajono koncepcija, kuri sukurtų darnią 
ir tvarią aplinką tarp gyvenamosios ir 
komercinės funkcijos – didinant užsta-
tymo įvairovę, integruojant patrauklias 
žaliąsias erdves, skverus, pritaikant 
kultūros paveldo objektus ir jų terito-
rijas gyvenamajai funkcijai, rekreacijai, 
bendruomenės centrams, muziejams 
ir kitoms susibūrimo vietoms. 

Planuojama teritorija iš pramonių ir 
apleistų, buvusių kareivinių pastatų, 
atgaivinama, tampa „gyva“ ir „nuolat 
judanti“. Atsiranda daugiaaukščiai gy-
venamieji pastatai, kotedžai bei mies-
to vilos, kurių užstatymo mastelis dera 
su šalia esančiomis mažaaukščių gy-
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venamųjų namų teritorijomis. Nauja-
jame kvartale siūlomos kelios naujos 
gatvės, kurios pagerintų kvartalo pra-
laidumą bei išspręstų dabartines pa-
vojingas eismo situacijas sankryžose. 
Taip pat, kuriant naujai besivystančio, 
tačiau identitetą išlaikančio mikrora-
jono veidą, siūloma įrengti žaliuosius 
plotus vidiniuose daugiabučių ir ko-
mercinės paskirties pastatų kiemuo-
se. Pasaulyje populiarėja tendencija 
kurti žaliąją architektūrą, žaliąsias 
erdves, kurios integruojasi į bendrą 
miesto urbanistinį karkasą ir užtikrina 
darnų gyvenamosios aplinkos, visuo-
menės ir ekonomikos sąryšį. Kuriant 
tokio tipo žaliąsias erdves ar skverus 
tarp intensyviai lankomų teritorijų, ga-
lima sumažinti neigiamą poveikį visuo-
menės sveikatai bei supančiai aplinka.

Taigi, ši vizija – tai Šančių mikrorajono 
integracija į bendrą miesto struktūrą, 
išlaikant vietos charakterį ir identitetą 
bei sukuriant optimalias gyvenimo, 
darbo ir poilsio sąlygas vietos ben-
druomenėms. Vystant šį Kauno mi-
krorajoną nuosekliai ir kryptingai, čia 

atsirastų puikios galimybės plėtoti 
smulkųjį verslą, steigti komercinės pa-
skirties biurų centrus, projektuoti dau-
giaaukščius ir mažaaukščius gyvena-
mosios paskirties pastatus bei plėtoti 
rekreacinę veiklą.
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2 0 1 6Upių slėnių šlaitų  
miestuose erdvinio 
formavimo  
koncepcijos
(angl. Spatial formation concepts of 
river valley slopes in the cities)

Miestų vizualiniam identitetui didelę 
įtaką daro ne tik žmogaus kuriamos 
struktūros (keliai, rajonai, viešosios 
erdvės ir pan.), bet ir natūraliai susi-
formavęs reljefas, gamtinės sąlygos. 
Šiuo metu Lietuvoje mažai dėmesio 
skiriama ne tik upių integravimui į 
miesto organizmą, bet ir jų suformuo-
tų šlaitų erdvinės struktūros formavi-
mui. Padrikai išsidėstę seniau statyti 
individualūs gyvenamieji namai ir įs-
tatymiškai apribota nauja veikla šlai-
tuose pavertė juos neprižiūrima žaliąja 
juosta miesto erdvėje. Vis tik visuome-
nei jie nėra patrauklūs, nėra tvarkomų 

rekreacinių erdvių, vyrauja nesaugu-
mo jausmas. Būtina sukurti socialiai 
gyvybingas ir vizualiai patrauklias šlai-
to erdvines struktūras.

Darbe nagrinėjami pasauliniai šlaitų 
miestuose formavimo pavyzdžiai – 
kiek jie vystomi padrikai, kiek rengiant 
specialiuosius planus, kas lemia jų 
struktūrą. Taip pat atlikta sociologinė 
apklausa, kuri buvo atlikta keturiais 
etapais, siekiant identifikuoti skirtingų 
miestų (Kauno, Vilniaus ir Vilkijos) gy-
ventojų ir specialistų požiūrį į urbani-
zuotų upių slėnių šlaitų esamą būklę ir 
projektavimo galimybes juose. 

Autorė:  Neringa Urbanė (neringa.urbane@ktu.lt)

Vadovai:  doc. Dalius Šarakauskas, prof. Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė  
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101

Pagal atliktus tyrimus pasirinktas 
miestas tolesniems šlaitų formavimo 
koncepciniams modeliams kurti – 
Kaunas. Viena iš priežasčių – miesto 
identitetą formuojantys šlaitai esantys 
tiek miesto centre, tiek formuojantys 
gyvenamųjų namų „kalvas“ (Šilainiai, 
Eiguliai). Šlaitus išnagrinėjus pagal 
skirtingus kriterijus (svarba mieste, 
matomumas, funkcinės zonos, pa-
siekiamumas) ir, parengus jų vystymo 
koncepcinius modelius, detalizacijai 
pasirinktas šlaitas esantis tarp Ža-
liakalnio ir miesto centro nuo Kauno 
menininkų namų iki Vytauto parko.

Pagrindinis šlaito akcentas – takas 
besidriekiantis per visą šlaito ilgį tai 
pakildamas virš įdubų, tai susilieda-
mas su šlaito reljefu. Jo pagrindinė 
funkcija – sujungti visus esamus ta-
kus (laiptus) tarp viršutinės ir apati-
nės terasos į vientisą sistemą. Labai 
svarbus esamų želdinių tvarkymas ir 
sąlygos aktyviam jo naudojimui, pri-
taikant miestiečių poreikiams. Kuria-
mi pagrindiniai traukos objektai – fu-
nikulierius jungiantis Kauno viešąją 
biblioteką (KVB) ir apatinėje terasoje 
esančias įstaigas (Dailės galerija, KVB 
padaliniai). Taip pat šioje vietoje for-
muojamas amfiteatras pritaikytas ne 

tik kasdieniams pasisėdėjimams, bet 
ir KVB bei Dailės galerijos organizuo-
jamiems renginiams. Kitas svarbus 
taškas – apžvalgos aikštelė, nuo ku-
rios atsiveria vaizdas į Kauno centrą. Į 
aikštelę galima patekti tiek iš Putvins-
kio g., tiek iš šlaitu vingiuojančio tako. 
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Taip pat formuojama poilsio zona 
Kauno dailės gimnazijos bendruome-
nei, pėsčiųjų tiltas per Parodos gatvę, 
lauko kavinė.

Formuojamo tako funkcija pritaikyta 
vietinių miestiečių judėjimo patogumui 
ir šlaito įliejimui į bendrą miesto audinį 
tiek vizualiniu, tiek funkciniu aspektais.
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Sveikatos 
mokslai
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2 0 1 6Techniniai ir  
technologiniai aspektai 
džiovinant medų.  
Miltelinio medaus 
panaudojimo galimybės

Medus – tai idealus produktas, tin-
kantis šiuolaikiniam vartotojui, mėgs-
tančiam ekologišką, sveiką ir natūralų 
maistą.  Savo sudėtyje medus turi apie 
20 rūšių amino rūgščių, biologiškai ak-
tyvių fermentų ir vitaminų. Dėl savo sa-
vybių medus taip pat yra naudojamas 
įvairiausiose pramonės rūšyse: kosme-
tikoje, farmacijoje, konditerijoje ir kitose 
maisto pramonėse. Tačiau medaus 
panaudojimas dėl savo fizikinių savy-
bių pramonėse yra ribotas, pagrinde 
dėl klampumo ir lipnumo. Problemos 
atsiranda dozuojant šį produktą – jis 
prisiklijuoja prie konteinerių sienelių bei 
įrangos vamzdelių, kas didina nuosto-

Autoriai:  Erikas Treskovskis (erikas@probiomas.lt), Ivona Mikutavičienė  
(ivona@probiomas.lt)

Vadovai:  prof. dr. Saulius Mickevičius (s.mickevicius@gmf.vdu.lt),  
prof. dr. Algimantas Paulauskas (a.paulauskas@gmf.vdu.lt)
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lius. Galiausiai apsunkina įrangos valy-
mą – prailgina gamybos procesus. Me-
daus kristalizavimasis taip pat apriboja 
medaus panaudojimą, dėl šio proceso 
medus papildomai turi būti tirpinamas, 
šildomas.

Vienas tinkamiausių sprendimų būtų - 
išdžiovintas medus. 

1.   Medus pudros pavidalu, išlai-
kantis savo naudingąsias savybes, 
galėtų būti plačiau naudojamas 
maisto gamyboje, konditerijoje, 
kosmetikoje, farmacijoje išvengiant 
minėtų problemų. 

2.   Namų sąlygomis medaus pudra 
leistų šiuolaikiniam vartotojui grei-
tai ir patogiai gaminti gaiviuosius 
gėrimus, saldinti arbatą, panaudoti 
įvairiems kepiniams. 

3.   Pagaliau mažinant cukraus kiekį,  
turime patogią galimybę gerinti 
savo ir savo artimųjų sveikatą.
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2 0 1 6Inovatyvios tyrimų  
sistemos periferinei  
vestibulinei funkcijai  
tirti sukūrimas – INTVEST

Viena iš pagrindinių žmonių virš 60 
metų sveikatos problemų yra griu-
vimas, kuris dažnai yra siejamas su 
svaigimu. Pastarojo priežastis yra ves-
tibulinės sistemos degeneracija. Ves-
tibulinei funkcijai tirti naudojami įvairūs 
neurootologiniai tyrimai, tarp kurių yra 
ir klasikinis statinės subjektyvios regos 
vertikalės suvokimo tyrimas. Galvoja-
ma, kad jo tikslesnis variantas būtų 
dinaminės subjektyvios regos verti-
kalės suvokimo testas. Subjektyvios 
regos vertikalės suvokimo vertinimas, 
ypač naudojant virtualiąją realybę, gali 
padėti greičiau atrinkti tuos pagyve-
nusius žmones, kuriems įtariamas 
vestibulinės funkcijos sutrikimas, jie 
būtų laiku ištiriami. Todėl sumažėtų 

ar išnyktų pavojus nugriūti, nes būtų 
laiku nustatomas vestibulinės funk-
cijos pakenkimas ir panaudojamos 
tinkamos reabilitacijos ar apsaugos 
priemonės. Mūsų sukurta  siūloma 
sistema galėtų būti panaudota vy-
resnio amžiaus žmonių vestibulinei 
funkcijai tirti kaip paprastas, nebran-
gus, portabilus skrininginis metodas. 
INTVEST projekto tikslas buvo pritai-
kyti virtualios realybės technologijas 
periferinei vestibulinei sistemai tirti. 
Subjektyvios regos vertikalės suvo-
kimas (SRVS) - jautrus neurofiziolo-
ginis tyrimas, padedantis įvertinti, ar 
yra vestibulinės funkcijos sutrikimas. 
Yra įprasta tirti statinį SRVS, tačiau 
atsiranda duomenų ir apie dinaminio 

Autoriai:  Ingrida Ulozienė (ingrida.ulozien@lsmuni.lt), Virgilijus Ulozas,  
Milda Šileikaitė, Rasa Liutkevičienė, Vaidotas Marozas, Mindaugas Marozas, 
Skirmantas Stanaitis

Vadovė:  prof. dr. Ingrida Ulozienė (ingrida.ulozien@lsmuni.lt)
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SRVS tyrimo naudingumą.  SRVS tes-
tas  atliekamas naudojant paprastus 
prietaisus  – kibirėlį ar sukant lazdelę 
tamsioje aplinkoje ir pasitelkiant kom-
piuterines sistemas. Mūsų siūlomą 
vestibulinės funkcijos tyrimo sistemos 
maketą sudaro aparatinė dalis, kuriai 
priklauso „Oculus Rift“ virtualios re-
alybės akiniai su orientacijos jutikliu, 
manipuliatorius bei kompiuteris.  Vir-
tualios realybės akiniai yra naudojami 
regos stimului pateikti, o manipulia-
toriaus pagalba tiriamasis gali orien-
tuoti objektą, nustatyti jį vertikaliai ir 
užbaigti testą.  Programinę dalį su-
daro: „Unity“ – kompiuterinių žaidimų 
kūrimo programa ir „MS Visual Studio 
2015“  – programų kūrimo aplinka.  
Pagrindinis tiriamajam rodomas regos 
stimulas yra lazdelė – cilindras. Tiria-
mojo užduotis yra nustatyti matomą 
cilindrą vertikaliai. Esant vestibulinės 
funkcijos sutrikimui, vertikalė nukryps-
ta daugiau nei 2 laipsniais. Testo metu 
cilindras pasirodo nukrypęs 5–15 
laipsnių. Į testo programinę įrangą 
įtraukti 4 testai: 1) Statinis SRVS tes-
tas (matomas cilindras yra tamsioje 
aplinkoje); 2) Dinaminis SRVS testas 
pagal laikrodžio rodyklę (vaizdiniai dir-
gikliai – rutuliukai sukasi aplink cilindrą 
laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi; 
rutuliukų sukimosi greitis yra 600 /s.); 
3) Dinaminis SRVS testas prieš lai-
krodžio rodyklę (vaizdiniai dirgikliai – 
rutuliukai sukasi aplink cilindrą prieš 
laikrodžio rodyklės judėjimo kryptį);  
4) Galvos nuokrypio testas. Tyrimo 
metu tiriamajam  uždedami virtualios 
realybės akiniai, kuriuose pirmiausia 

tiriamasis turi matomą  cilindrą nu-
statyti vertikaliai pagal savo suvokia-
mą vertikalę. Vaizdus tiriamasis mato 
akinių ekrane, o manipuliacijas atlieka 
valdymo pulteliu. Kiekvienas tyrimas 
kartojamas 5 kartus ir apskaičiuoja-
mas vidurkis su standartiniu nuokry-
piu. Mūsų pirmojo eksperimento metu 
ištirti 38 sveiki asmenys, jų tyrimo re-
zultatai palyginti su standartiniais ves-
tibulinės funkcijos tyrimo metodais 
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(videonistagmografija bei kakliniais 
vestibuliniais miogeninias sukeltaisiais 
potencialais). Nustatėme, kad „Ocu-
lus Rift“ akiniai yra tinkami inovatyvių 
diagnostinių testų, skirtų perifeinei 
vestibulinei sistemai tirti, kūrimui. Tai 
buvo vienas iš pirmųjų „Oculus Rift“ 
bandymų panaudoti akinius, kaip me-
dicininį prietaisą. Galima daryti išvadą, 

kad nauja sistema yra greita, nebrangi 
ir galėtų būti tinkama kompiuterizuotai 
periferinės vestibulinės sistemos su-
trikimų pirminei atrankai. Ateityje į su-
kurtą ištyrimo programą galima būtų 
įtraukti ir daugiau testų, kurie padėtų 
tiksliau nustatyti svaigimo kilmę, tirti 
gydymo bei reabilitacijos efektyvumą.
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2 0 1 6Mirksėjimo dažnio 
pokyčių skirtinguose 
dėmesio  
koncentracijos  
intervaluose vertinimo 
metodika

Parkinsono liga (PL) – tai progresuojanti 
neurodegeneracinė liga, sukelianti ne-
galią ir reikšmingai bloginanti sergan-
čiųjų gyvenimo kokybę. Šiuo metu PL 
diagnostika pagrįsta tik klinikinio verti-
nimo duomenimis, liga nustatoma jau 
pažengusi, nors laikotarpis iki klinikinių 
ligos požymių yra pakankamai ilgas. 
Atsiranda vis didesnis poreikis įdiegti 
ankstyvos diagnostikos priemonę, kuri 
leistų populiacijoje identifikuoti rizikos 
asmenis, potencialiai galinčius susirgti 
PL, tai leistų atlikti detalius neurologi-
nius tyrimus, pavyzdžiui, polisomno-
grafiją REM (greitų akių judesių) miego 

fazės įvertinimui, anksti patvirtinti ligą, 
taikyti šiuo metu kuriamą pažangų 
patogenezinį neurodegeneracinių ligų 
gydymą. 

Sumažėjęs mirksėjimo dažnis nuro-
domas, kaip vienas iš Parkinsono li-
gos (PL) ankstyviausių klinikinių požy-
mių, tačiau iki šiol klinikinėje praktikoje 
ankstyvai diagnostikai nėra taikomas 
dėl plačių mirksėjimo dažnio variacijų. 

Pritaikymą klinikinėje praktikoje ap-
sunkina ne tik plačios mirksėjimo 
dažnio variacijos, bet ir tai, jog mirk-
sėjimo dažnį gali keisti įvairūs fiziolo-
giniai veiksniai, vienas iš jų dėmesio 

Autoriai:  Vaidotas Gudžiūnas (v.gudziunas@gmail.com), Gintarė Urniežiūtė  
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110

koncentracijos lygis, kurio vertinimas 
iki šiol nebuvo tiksliai standartizuotas. 

Šio tyrimo metu mirksėjimo identifi-
kavimui ir dėmesio lygio nustatymui 
tiriamiesiems buvo registruojama kak-
tinės smegenų skilties elektroencefa-
lograma (EEG), naudojant neinvazinį 
sausojo elektrodo encefalografą. EEG 
duomenys buvo persiunčiami į kom-
piuterį ir analizuojami. Dėl veido rau-
menų sukeliamų biopotencialų, mirk-
sėjimo metu EEG stebima specifinės 
formos banga, kurią galima identifi-
kuoti kaip sumirksėjimą. 

Dėmesio koncentracijos vertinimui 
pasirinktas MindWave® algoritmas, 
dėmesio koncentracija pateikiama 
nuo 0 iki 100 proc. Įvykęs sumirksė-
jimas buvo siejamas su momentiniu 
fiksuotu dėmesio koncentracijos lygiu. 
Pasirinkti 5 dėmesio koncentravimo 
intervalai: 1–19 (labai žema), 20–39 
(žema), 40–59 (neutrali), 60–79 (dide-
lė) ir 80–100 (labai didelė). 

Visos užduoties EEG išanalizuota 
naudojantis specialiu algoritmu, iden-
tifikuoti sumirksėjimai, priskiriami ati-
tinkamai dėmesio koncentracijai ir ap-
skaičiuotas mirksėjimo dažnis, esant 
vienam iš pasirinktų dėmesio koncen-
tracijos intervalų. 

Tyrimui atlikti gautas Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto bioetikos cen-
tro leidimas, mirksėjimo dažnis įvertin-
tas 14 asmenų, neturinčių sveikatos 
sutrikimų. Tyrimas atliktas vienodomis 
aplinkos sąlygomis. Tiriamiesiems 
buvo pateikta užduotis – sudėlioti at-
sitiktine tvarka lentelėje išsibarsčiusius 
skaičius nuo 0 iki 99. 

Stabiliausias mirksėjimo dažnis, turin-
tis mažiausią standartinio nuokrypio 
vertę, apskaičiuotas neutralios (3,9 
± 2,2) ir didelės (4,6 ± 2,2) dėmesio 
koncentracijos intervaluose, kai ne-
pritaikius standartizavimo mirksėjimo 
dažnio variacijos siekia nuo 2,4 iki 
31,8 kartų per minutę. 
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Taikant mūsų vertinimo metodiką, ga-
lima standartizuoti mirksėjimo dažnį 
aukštesniuose dėmesio koncentraci-
jos intervaluose.

Svarbu patobulinti vertinimo metodi-
ką, kad būtų galimybė standartizuoti 
mirksėjimo dažnį visuose dėmesio 
koncentracijos intervaluose, atsirastų 
galimybė pritaikyti metodą klinikiniuo-
se tyrimuose, populiacijoje atrinkti as-
menis, turinčius riziką susirgti PL ir di-
delės rizikos asmenims įvertinti ar yra 

REM (greitų akių judesių) miego fazės 
sutrikimas, kuris yra būdingas anksty-
viems PL požymiams.

Metodika galėtų tapti sparčiai besi-
vystančios telemedicinos paslaugų 
dalimi, besivystant BCI (Brain–com-
puter interface) technologijoms ir jas 
vis dažniau diegiant į kasdieninius 
informacinių technologijų įrenginius, 
taptų prieinama platesnei visuomenės 
daliai.
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2 0 1 6Apsauginės  
antimikrobinės  
silikoninės dangos

Silikonas dėl savo unikalių savybių 
tokių kaip šiluminis ir cheminis stabi-
lumas, laidumas orui, elastingumas, 
biosuderinamumas ir bioilgalaikišku-
mas plačiai naudojami įvairiose svei-
katos apsaugos ir medicinos srityse, 
pvz., kateterių, kraujo perpylimo prie-
monių, vamzdelių, kontaktinių linzių, 
klausos vožtuvų, krūtų ergoprotezų, 
oftalmologinių implantų, pėdos įdėklų 
ir kitų priemonių gamyboje. Taip pat 
chirurgijoje ir diagnostinėje įrangoje. 
Tačiau dažnai medicinoje naudojami 
silikonai privalo pasižymėti antimikro-
biniu efektyvumu dėl keliamų hospita-
linių infekcijų grėsmės, šios infekcijos 
(susijusios su sveikatos priežiūra) ir 
sudaro ypatingą ligų grupę. Gydant 
bakterijų sukeltas infekcijas antibioti-
kais, dauguma bakterijų žūva, tačiau 
dalis jų išlieka gyvybingos ir įgyja at-
sparumą vartotiems vaistams. Dėl 
dažno antibiotikų vartojimo didžioji 
dalis bakterijų įgyja atsparumą dau-

geliui antibiotikų. Todėl mirties atvejų 
nuo keliems vaistams atsparių infekci-
jų kiekvienais metais Europoje miršta 
~25 000 žmonių. Pagrindiniai veiks-
niai, didinantys hospitalinių infekcijų 
išsivystymo riziką: šlapimo pūslės ka-
teterizacija, intrakraujagysliniai katete-
riai, dirbtinė plaučių ventiliacija, sve-
timkūniai organizme (vidiniai protezai), 
chirurginės intervencijos nudegimai ir 
t.t,. Net 80% užkrečiamųjų ligų plinta 
per sąlytį su ranka. Nors ligoninėse 
ir kitose gydymo įstaigose darbuo-
tojai privalo laikytis griežtų infekcijų 
kontrolės priemonių – plauti rankas 
ir dažnai dezinfekuoti visus paviršius, 
šių priemonių akivaizdžiai nepakanka, 
nes užsikrėtimų skaičius ligoninėse 
kasmet auga. Viena didžiausių pro-
blemų dažnai liečiami paviršiai, inten-
syviosios priežiūros skyriuose, visur 
užkrėsti nuo kelių šimtų iki daugiau nei 
10 000 infekcinių bakterijų kolonijų. 
Šiuos paviršius liečia pacientai, šeimų 
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nariai, gydytojai, slaugytojos ir valy-
tojos, todėl būtent čia galima taikyti 
papildomas apsaugos priemones. 
Gydant bakterijų sukeltas infekcijas 
antibiotikais, dauguma bakterijų žūva, 
tačiau dalis jų išlieka gyvybingos ir įgy-
ja atsparumą vartotiems vaistams. Dėl 
antibiotikų atsparumo būtina naudoti 
kitus biocidus, kurie pasižymi stipriu 
antimikrobiniu poveikiu (pvz., sidabro 
nanodaleles).
Darbe sukurtos antimikrobinės si-
likoninės medžiagos, modifikuotos 
daugiafunkciniais celiuliozės/sidabro 
nanokompozitus. Įvairiais metodais, 
taikant aplinkai draugiškas, nesudė-
tingas nusodinimo metodikas, sie-
kiant atrasti optimalias metalo dalelių 
koncentracijas buvo nusodinamos Ag 
dalelės ant celiuliozės. Gautais celiu-
liozės ir metalų dalelių kompozitais 
buvo užpildytas silikonas. Sukurtas 
modifikuotas silikonas pasižymi ge-
romis fizikinėmis ir cheminėmis savy-
bėmis, o taip pat stipriu antimikrobiniu 
poveikiu tiek į gramteigiamas, tiek į 
gramneigiamas bakterijas. 
Atlikti laboratoriniai tyrimai rodo, kad 
į polimerinę matricą įmaišius net ma-
žus daugiafunkcinio užpildo kiekius 
(5–15  %) ženkliai pagerėja silikono 

mechanines savybes. Svarbu pami-
nėti, jog užpildžius silikoną celiuliozės/
sidabro nanokompozitais stiprį tem-
piant galima pagerinti iki 75 %. Įdomu 
tai, kad labai nedideli sidabro kiekiai 
nusodinti ant celiuliozės ir įmaišyti į si-
likoną jam suteikia stiprų antimikrobinį 
efektyvumą.
Iki šiol tokia kompozicija nei Lietuvoje 
nei pasaulyje nėra naudojama. Pra-
monėje yra plačiai naudojamos si-
dabro dalelės, tačiau analogo mūsų 
sukurtiems daugiafunkciniams kom-
pozitams nėra. Sėkmingai parengta 
ir įvertinta silikono/celiuliozės-sidabro 
kompozitų gamybinių procesų tech-
nologija, leistų turėti praktinį ir paklausų 
pritaikymą. Jų panaudojimo galimybės 
įvairios ir plačios (sveikatos apsauga, 
medicina, chirurgija, diagnostinė įran-
ga, buitis, transportas ir t.t.,).

Darbo nuotraukos „Silikono/celiuliozės- 
sidabro kompozitai“

dokt. Aistė  
Lisauskaitė

prof. Virginija 
Jankauskaitė
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darbai
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2 0 1 6Naujos kartos  
biopolimeriniai 
žaizdų tvarsčiai
(angl. Advanced biopolymer- 
based wound dressings)

Žaizdų įvairovė gana didelė, todėl rei-
kia įvairių tvarsčių. Šiuolaikiniai tvars-
čiai privalo ne tik saugoti žaizdą nuo 
infekcijos, bet ir skatinti gijimą, drėkinti, 
absorbuoti išskyras, sudaryti reikiamą 
žaizdos terpės pH, stimuliuoti augimo 
faktorius, pernešti aktyviąsias me-
džiagas į žaizdą. Tvarstis nudegimų 
žaizdoms gydyti turėtų būti patvarus ir 
lankstus, nelimpantis prie paviršiaus, 
pralaidus vandens garams, drėki-
nantis ir netrukdantis gyti. Lėtinėse 
žaizdose dažnai vyksta uždegiminiai 
procesai, lydimi audinių irimo, todėl 
jose būna per daug eksudato. Jis lė-
tina keratinocitų, fibroblastų, endote-
lio ląstelių proliferaciją, todėl svarbu jį 
sugerti. Gausiai kraujuojančioms žaiz-
doms svarbu sukelti kraujo krešėjimą, 

sugerti išskyras ir apsaugoti žaizdą 
nuo infekcijos. Apskritai visi tvarsčiai 
turėtų apsaugoti žaizdą nuo išorinio 
fizinio poveikio, mikroorganizmų ir jų 
dauginimosi, turėtų būti suderinami 
su veikliaisiais junginiais, necitotoksiš-
ki, nealergizuojantys ir, pageidautina, 
pagaminti iš natūralių medžiagų.

Šiame darbe derinant biopolimerų – 
regeneruotos celiuliozės, hidroksie-
tilceliuliozės, natrio alginato, pektino, 
hialurono rūgšties unikalias fiziko-
chemines savybes, sukurta visa eilė 
priemonių, pritaikytų skirtingoms žaiz-
doms gydyti su imobilizuotais veikliai-
siais junginiais.

Nudegiminių žaizdų gydymui sukurti 
skaidrūs regeneruotos celiuliozės hi-
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drogelio lakštai bei skaidrios hialurono 
plėvelės. Dėl didelio vandens kiekio 
hidrogeliai pasižymi lankstumu ir pri-
mena biologinius audinius. Kadangi 
jie labai akyti, lengvai prisotinami vei-
kliaisiais junginiais. Šios ir daugelis 
kitų hidrogelių savybių pritaikomos 
gydant nudegimus. Hidrogeliai pa-
sižymi smarkiai drėkinančiomis sa-
vybėmis, todėl tinkami įpjovimams, 
įdrėskimams, nubrozdinimams gydy-
ti, padeda išvengti šašų susidarymo, 
kuris lėtina naujų audinių formavimą-
si. Kadangi tvarstis skaidrus, žaizda 
gali būti stebima išoriškai, netrikdant 
gijimo proceso papildomais žaizdų 
perrišimais. Vėsinantis ir drėkinantis 
efektas ypač svarbus gydant nudegi-
mus, kaip drėkiklis mūsų tvarsčiams 
buvo pasirinktas glicerolis, kuris yra 
necitotoksiškas, bespalvis, bekvapis, 
nesioksiduojantis ore, pasižymintis 
bakteriostatinėmis ir antivirusinėmis 
savybėmis.

Liofilizacijos būdu pagamintos kem-
pinės iš vandenyje tirpių polimerų 
(pektino, natrio alginato, hialurono ir 
hidroksietilceliuliozės) mišinio. Gau-
tos kempinės pasižymi didele skys-
čių įgertimi ir kraują krešinančiomis 
funkcijomis. Tokie tvarsčiai gali būti 
pritaikomi gausiai eksuduojančioms 
ir kraujuojančioms žaizdoms gydyti. 
Tvarsčiai gali būti paruošti ir cilindro 
formos, kad būtų pritaikomi gilioms 
žaizdoms gydyti, pavyzdžiui, po dan-
ties pašalinimo. Tam dažnai naudo-
jamos kolageno kempinės, bet jos 
netinka, kai yra infekcijų, nes gali pa-
skatinti bakterijų dauginimąsi.
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Taip pat pagaminti baktericidiniai 
tvarsčiai, kurių antimikrobinis aktyvu-
mas pasiektas, įmobilizuojant juose 
sidabro nanodaleles, antibiotiką neo-
miciną ar antimikrobinį vaistą furacili-
ną. Siekiant antioksidacinio poveikio 
žaizdai, įmobilizuoti augalų ekstraktai 
ir iš jų išgauti fenoliniai junginiai.

Visų pagamintų tvarsčių forma, dy-
dis bei storis gali būti lengvai kontro-
liuojami gamybos proceso metu, tad 
atsižvelgiant į paciento poreikius, t.y. 

žaizdos dydį, vietą galima gauti pagei-
daujamo dydžio ir formos tvarsčius. 
Kadangi tvarsčiai gaminami iš natū-
ralios kilmės polimerų, jų savikaina 
būtų nedidelė. Sėkmingam vystymui 
farmacijos versle sukurti medicinos 
prietaisai turėtų būti gamintojo už-
registruoti Valstybinėje akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(pagal ES direktyvas).
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2 0 1 6

Audiovizualinis  
mašrutas  
„Dvasios gidas“
(angl. Audiovisual route “spirit guide”)

Maršruto formatas: skaitmeninis 
failas, parsisiunčiamas internetu.
Maršruto aprašymas. Audiovi-
zualinis maršrutas „Dvasios gidas 
po senąjį Kauną“ – kol kas unikalus 
produktas alternatyvių miesto gidų 
rinkoje, siūlantis ne istoriniais faktais 
paremtą informaciją, o gyvą emocinę 
patirtį, kurioje susipina istoriniai faktai 
ir meninė tikrovė, miesto praeitis ir čia 
gyvenusių žmonių dramos. Žurnalisto 
Ryčio Zemkausko sukurtas intriguo-
jantis „dvasios“ pasakojimas (mato-
mas planšetiniame ekrane ar išma-
niajame telefone, iPad‘e ir pan.) mus 
įtraukia į XX a. pradžioje – II Pasaulinio 
karo metu vykstančią istoriją, kurios 
personažai gyvena, kuria, kenčia ir 
myli čia pat – mūsų mieste, senamies-
čio gatvėse, jo kiemuose ir namuose. 
XX amžiaus pradžios Kaunas, jo gy-

ventojai ir tuometinio miesto atmosfe-
ra, kasdienybės istorijos ir miestiečių 
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likimai negailestingos istorijos vingiuo-
se – visa tai kartu su audiovizualiniais 
elementais ir šiandieninio senamiesčio 
peizažo fragmentais susijungia į savo-
tišką asmeninį filmą, fiziškai ir emociš-
kai patiriamą miesto erdvėse.
Projekto aktualumas. Pasaulyje 
miesto atminties, istorijos ir paveldo 
animacija yra itin paplitęs reiškinys. 
Alternatyvūs gidai, meninėmis prie-
monėmis pristatantys pamirštas ar is-
torijos vadovėliuose nutylimas miesto 
istorijas – itin populiarūs kūrybinio tu-
rizmo industrijoje ir šiuolaikinio meno 
kūriniuose. Tačiau ne tik Kaune, bet ir 
Lietuvoje tokios praktikos dar visiškai 
naujos. Nors atsiranda tam tikros ini-
ciatyvos kurti alternatyvius turistinius 
gidus, mobiliąsias aplikacijas, tačiau 
visi šie bandymai apsiriboja tradiciniu 
istorinio pasakojimo kūrimu arba sa-
vitiksliu naujųjų techologijų naudojimu.
Projekto išskirtinumas. Šis gidas 
nėra paprastas turistinis gidas ar meno 
kūrinys. Jis jungia istorines žinias, 
miesto atmintį bei meninę realybę, taigi 
tai – kūrybiškas miesto atminties ani-
mavimo produktas, pasakojantis apie 
miesto ir jo gyventojų istorijas bei liki-
mus. Tai naujas tarpdisciplinis produk-
tas, leidžiantis profesionaliai, inovatyviai 
ir kūrybiškai animuoti miesto materialųjį 
ir nematerialųjį paveldą.
Kaip tai veikia? Šiam audiovizua-
liniam maršrutui reikalingas mobilu-
sis prietaisas (išmanusis telefonas, 
planšetinis kompiuteris arba nešioj-
mas medijų grotuvas) ir ausinės. No-
rint pradėti maršrutą „Dvasios gidas 
po senąjį Kauną“ reikia:
1.   internete suvesti adresą www.

atmintiesvietos.lt/marsrutai/dva-
sios-gidas-po-senaji-kauna;

2.   spausti nuorodą Parsisiųsti (įrašo 
formatas – Mp4) – arba paleisti įra-
šo transliaciją internetu (YouTube 
nuorodą galima rasti apsilankius 
maršruto puslapyje www.atmintie-
svietos.lt).

Maršruto pradžia – prie šv.Gertrūdos 
bažnyčios.
Rekomenduojama turėti žvakę.
Rekomenduojama patogi avalynė ir 
drabužiai.
Nerekomenduojame – eiti šiuo marš-
rutu naktį.
Nerekomenduojama maršruto „eiti” 
sėdint and sofos.
Projekto plėtros galimybės: 
I.   Šis produktas yra sukurtas kaip į 

mobilųjį prietaisą parsisiunčiamas 
skaitmeninis failas, tačiau šios is-
torijos pagrindu planuojama sukurti 
mobiliąją aplikaciją su interaktyviais, 
3D ir animacijos elementais. 

II.   Projekto metu surinkta istorinė 
medžiaga ir atliktas tyrimas leidžia 
kurti naujus miesto istoriją animuo-
jančius pasakojimus ir kurti šio 
maršruto tęsinius. 

III.   Maršruto pritaikymas užsienio tu-
ristams – maršrutas turėtų būti iš-
verstas į keletą užsienio kalbų.



120

2 0 1 6Medicininių paviršių 
ir įrankių  
sterilizavimas  
elektriniais laukais
(angl. Medical surface and tool 
sterilization using electric fields)

Medicinos įstaigose įvairių patalpų 
bei įrankių sterilizacija yra iššūkis. 
Pasigirsta vis daugiau žinių, kad bak-
terijos, galinčios pakenkti žmogaus 
organizmui, tampa vis atsparesnės 
antibiotikams. Vienas tokių pavyzdžių 
yra naujojo Delio metalo beta lakta-
mazės 1 (Ndmbl1) geną turinčios bak-
terijos. Šios bakterijos tampa atspa-
rios plačiam antibiotikų spektrui. Kitas 
pavyzdys gali būti MRSA bakterijos 
(Methicillin-Resistant Staphylococcus 
aureus). Paprastai medicininėse įstai-
gose paplitusios MRSA bakterijos yra 
atsparios daugeliui antibiotikų  MRSA 
dažniausiai užkrečiama per įrangą ar 
medicininius prietaisus. Deja, antibio-
tikų naudojimas yra susijęs su dar di-

desniu MRSA atsparumu. Dažniausiai 
MRSA sukelia odos ir žaizdų infekci-
jas, tačiau gali sukelti ir plaučių, ope-
racinių žaizdų, širdies, kraujotakos, 
kaulų ar kitas invazines infekcijas.

Dažniausiai tokios antibiotikams at-
sparios bakterijos randamos medi-

Autorius:  Paulius Ruzgys (p.ruzgys@gmf.vdu.lt)
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cinos įstaigose, nes ten antibiotikai 
naudojami dažniausiai. Dėl šios prie-
žasties yra ieškoma alternatyvų, ge-
bančių sunaikinti įvairias bakterijas bei 
sumažinti antibiotikų naudojimą. 

Sterilizacija reikalinga išnaikinti ir kitus 
ligas galinčius sukelti mikroorganiz-
mus. Vien neišnaikinti pirmuonys gali 
sukelti tokias galimai mirtinas ligas, 
kaip amebiazė, lambliazė ar kriptospo-
ridiazė. Vienas iš šias ligas sukeliančių 
pirmuonių patekimo į organizmą kelių 
yra dažnai naudojami žmonių daiktai 
(pvz. nesterilios medicininės žirklės). 

Mes pristatome inovatyvų medicininių 
paviršių ir įrankių sterilizavimo būdą, 
paremtą elektrinių laukų poveikiu bak-
terijoms ir pirmuonims. Didelės ampli-
tudės mažo dažnio trumpų elektrinių 
impulsų pagalba paveikiamos mikro-
organizmų sienelės taip, kad bakteri-
jos ar pirmuonys nebe išgyvena. Pri-
statomas naikinimo būdas yra 50-ies 
metų pasaulinių ir 10-ies metų Vytau-
to Didžiojo Universiteto biofizikinių ty-
rimų laboratorijos tyrimų pagrindu su-
kurtas įrenginys. Taigi, pritaikydami šią 
elektrosterilizavimo technologiją, mes 
siūlome medicininėms įstaigoms al-
ternatyvų sterilizavimo metodą galintį 
įveikti bakterijas bei pirmuonis. 

Mes pritaikėme šią elektrosterilizavimo 
technologiją greitam įvairių smulkių 
įrankių sterilizavimui. Šios technologi-
jos patrauklumas verslui yra papras-
tume, efektyvume, ekonomiškume 
ir greitume. Jau dabar šiuo kuriamu 
produktu yra paprasta naudotis. Bet 
kuris asmuo gali būti apmokytas dirbti 

su Elektrosterilizatoriumi per mažiau 
nei valandą. 

Panaudojus šioje srityje atliktus 50-
ies metų tyrimų rezultatus, Elektros-
terilizatorius gali efektyviai išnaikinti 
veikiamas bakterijas. Pačio Elektros-
terilizatoriaus išlaikymo ir panaudos 
kaštai yra ypač ekonomiški. Dėl šios 
priežasties Elektrosterilizatorius taps 
patrauklus bei prieinamas medicini-
nėms įstaigoms. Be to, tai suderina-
ma su Europos Sąjungos antibiotikų 
naudojimo strategija, kuri teigia, kad 
būtina antibiotikų naudojimą pakeisti 
atsiradusiomis alternatyvomis. Pats 
elektrinių laukų poveikis užtrunka ke-
lias sekundes, dėl šios priežasties 
Elektrosterilizatoriaus naudojimas yra 
greitas.  

Šios technologijos ateities perspekty-
va yra plati. Vienas iš patrauklių pritai-
kymų yra medicininių įstaigų paviršių 
sterilizavimas. Geriausias ateities pri-
taikymo pavyzdys yra operacinis sta-
las, kuris gali būti puikiai suderinamas 
su elektrosterilizacijos procesais.
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2 0 1 6Išmanieji UV  
spinduliuotę  
matuojantys akiniai 
nuo saulės
(angl. Smart UV Radiation Tracking 
Sunglasses)

Norint ištirti ultravioletinės spin-
duliuotės įtaką žmogaus sveikatai 
mokslininkai atliko daugybę tyrimų ir 
eksperimentų. Rezultatai teigia, kad 
ultravioletinė spinduliuotė smarkiai 
padidina akių, odos vėžio riziką, pa-
greitina odos senėjimą. Didelė proble-
ma yra žmonių nežinojimas apie šiuos 
reiškinius ir galimas pasekmes. Tačiau 
net ir žinant šias problemas, yra sun-
ku kontroliuoti pasisavintos ultraviole-
tinės spinduliuotės kiekį. 

Dėl šių priežasčių mes sukūrėme 
akinius nuo saulės, matuojančius ul-
travioletinės spinduliuotės intensy-
vumą, bei kiekį visos dienos bėgyje. 
Šis inovatyvus prietaisas naudotojui 
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pateikia esamą aplinkos temperatūrą, 
UV indeksą ir likusį saugų laiką buvi-
mui saulėje. Ši informacija, surinkta 
akiniuose esančių jutiklių yra siunčia-
ma Bluetooth ryšiu į aplikaciją išma-
niajame telefone. Aplikacija suteikia 
naudotojui galimybę pasirinkti nusta-
tymus, tokius, kaip odos tipas. Taip 
atliekami tikslesni skaičiavimai. Skai-
čiavimai atliekami naudojant specialų 
algoritmą, sudarytą remiantis moksli-
ninkų rekomendacijomis. Taip pat šie 
akiniai yra energetiškai nepriklauso-
mi  – naudoja saulės energiją, naują 
Bluetooth Low Energy technologiją. 

Prie šio išradimo dirbame jau metus. 
Tai jau antroji mūsų akinių versija, tu-
rinti geresnį dizainą bei ilgesnį veikimą. 
Šis išradimas yra įvertintas keliuose 
dideliuose konkursuose – esame pa-
tekę į Texas Instruments Innovation 
Challenge Europos geriausiųjų dvide-
šimtuką bei Silicon Valley Innovation 

Challenge finalą. Mūsų akiniai išma-
tuoją UV spinduliuotės intensyvumą 
daug tiksliau negu šiuo metu naudo-
jamos spalvą keičiančios ar UV jutiklį 
ant rankos turinčios apyrankės. Tačiau 
mes ties tuo neapsistojame ir norime 
dar labiau užtikrinti rezultatų tikslumą. 
Šiuo metu dirbama prie informacijos 
gavimo iš išmaniųjų laikrodžių, kitų UV 
jutiklių bei statistikos vedimo. Apjun-
gus kelių jutiklių informaciją būtų ga-
lima išmatuoti žmogaus gaunamą UV 
spinduliuotę dar patikimiau.
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2 0 1 6Judančių vaizdų  
taikymo  
reprezentacinei  
reklamai galimybių 
studija
(angl. Feasibility study of moving  
pictures application in 
representational advertising)

Judančių vaizdų pritaikymas repre-
zentacinei reklamai - tai nauja alterna-
tyva įprastai plakatinei reklamai. Šios 
technologijos principas yra kadrinė 
animacija, piešiant skirtingus vektori-
nius nuoseklaus judesio vaizdus, juos 
„iškarpant“ specializuotomis kom-
piuterinėmis programomis, kuriose 
sukuriamas ir kadrų tinklelis. Judesio 
vaizdai spausdinami ant popieriaus, o 
tinklelis ant skaidrios polimerinės plė-
velės, judesio iliuzija sukuriama slen-
kant tinklelį horizontalia kryptimi.

Šiai technologijai realizuoti sukurtas 
reklaminis stendas su mechanine pa-
vara. Sukamasis judesys nuo elektros 

Autoriai:  Birutė Kalvinskaitė (birute.kalvinskaite@gmail.com)
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variklio diržine perdava perduodamas 
vienam iš dviejų cilindrų, kurie užtikri-
na pastovų skaidrios polimerinės plė-
velės su kadrų tinkleliu sukimąsi ratu. 
Tuo pačiu nuolat matomas judantis 
vaizdas. Reklaminiame stende numa-
tytas greičio keitimas: galimi 7 skirtingi 
greičiai. Mažiausias galimas įrenginio 
greitis yra apie 4 mm/s o, didžiausias 
vidutinis greitis apie 24 mm/s. Tokie 
reklaminiai stendai praplėstų panau-
dojimo ir pritaikymo galimybes rekla-
minėms vitrinoms, miestų stendams, 
baldų pramonėje ir kitose srityse. 

Vertinant Lietuvos ir užsienio rinką, už-
sienyje visai neseniai pradėta taikyti ši 
technologija slenkančioms sistemoms 
reklamos tikslais. Lietuvoje kol kas 
analogiškų reklamos pavyzdžių nėra, 
tad būtų puiki proga užpildyti Lietuvos 
rinką šia inovatyvia idėja.
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Archisight

Archisight – virtualia realybe paremta 
platforma architektams, interjero di-
zaineriams ir jų klientams. Šioje plat-
formoje architektai gali kelti sferines 
architektūrinio objekto nuotraukas 
ar vizualizacijas ir iš jų kurti virtualius 
pastatų turus. Tokiu būdu architektų 
klientai virtualioje realybėje gali pasi-
vaikščioti dar nepastatytuose objek-
tuose. Archisight platformos pagalba 
architektų įmonių klientai, gali apžiūrė-
ti suprojektuotą namą dar nepradėjus 
statybų darbų ir architektūrinių pakei-
timų sprendimus priimti prieš statant 
namą, kas sutaupo nemažai statybos 
išlaidų. 

Archisight leidžia pasivaikščioti po 
pastatus naudojant sferines nuotrau-
kas. Tai tokios nuotraukos, kuriuose 
vaizdas gali būti stebimas iš visų pu-
sių. Kitaip tariant, naudotojas turi ga-
limybę ne tik žiūrėti nuotrauką vienu 
kampu, bet ir joje sukiotis bei matyti 
tai, kas paprastoje nuotraukoje lieka 
už nugaros. Žiūrint tokias nuotraukas 
atrodo, kad stebima ne nuotrauka, o 

realus kambarys. Tai suteikia galimy-
bę jausti pastato erdvę ir tiksliau ver-
tinti tinkamas ir netinkamas jo detales. 
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Sudaryti sferinėms nuotraukoms nėra 
reikalinga jokia papildoma techninė 
ar programinė įranga. Viską galima 
padaryti naudojantis tomis pačiomis 
modeliavimo ir projektavimo priemo-
nėmis ir įrankiais, kaip ir paprastoms 
vizualizacijoms kurti.

Šiuolaikiniai virtualios realybės akiniai 
suteikia galimybę peržiūrėti sferines 
nuotraukas virtualioje erdvėje. Tai lei-
džia pilnai persikelti į dar brėžiniuose 
esančio namo erdvę ir po ją pasivaikš-
čioti. Virtualaus turo metu galima su-
kiotis, kraipyti galvą ir vaikščioti  namo 
kambariuose. Visi naudotojo veiksmai 
yra aptinkami ir pagal tai yra pakeičia-
mas vaizdas virtualių akinių ekrane. 
Platforma gali būti pritaikoma visiems 
virtualiems įrenginiams (Google Car-
dboard, Samsung Gear, HTC Vive, 
Oculus Rift ir kt.).

Vartotojas, norėdamas pradėti nau-
dotis Archisight platforma, turi susi-
kurti paskyrą tinklapyje, įkelti sukurtas 
sferines nuotraukas ir susidėlioti turo 
taškus, po kuriuos vaikščios klientas. 
Turo peržiūra galima ir tinklapyje, ta-
čiau tuomet negalima patirti virtualios 
realybės suteikiamų privalumų. Norint 
turą peržiūrėti virtualioje realybėje, rei-
kia atsisiųsti Archisight programėlę į 
telefoną ar kitą įrenginį, kuris gali būti 
prijungtas prie virtualių akinių. Progra-
mėlė atsiunčia virtualų turą, paprašo 
vartotojo prijungti prie įrenginio virtu-
alius akinius ir paruošia turą peržiū-
rėjimui. Užsidėjęs virtualius akinius, 
klientas gali sukiotis ir vaikščioti neeg-
zistuojančio namo kambariuose, ma-
tydamas vaizdą iš visų pusių.

Platforma gali naudotis tiek įmonės, 
tiek pavieniai asmenys. Kiekvienas 
platformos naudotojas gali nemo-
kamai sukurti vieną pasivaikščiojimo 
turą. Taip pat platforma turi daug pa-
pildomų mokamų funkcijų. Keletas jų: 
privataus, tik keliems žmonėms priei-
namo turo sukūrimas, muzikinio fono 
įdėjimas, nuorodų, paveiksliukų ir vi-
deo elementų įkėlimas į turą, pastabų 
pridėjimas, turo komentavimas ir kt. 
Visas mokamas funkcijas bus galima 
išbandyti nemokamai 30 dienų.

Ateityje platformoje planuojama susie-
ti sferiniuose vaizduose vaizduojamus 
objektus su realiais baldais ir namų 
aksesuarais. Tokiu atveju klientas ga-
lėtų pats išsirinkti, keisti ir užsisakyti 
name esančius baldus, pasirinkda-
mas juos iš realių baldų katalogų.

Projekto įgyvendinimui naudojama 
daug įvairių technologijų. Programi-
nė dalis kuriama naudojant C#, Ja-
vaScript, Java, PHP, Unity ir Open-
GL technologijas. Visi pavyzdiniai 
modeliai ir vaizdai kuriami naudojant 
Sketchup, Autodesk 3DS Max ir Pho-
toshop taikomąsias programas.
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„CloudSelfie“

„CloudSelfie“ – tai naujųjų technologi-
jų mišinys, galėsiantis pakeisti du pla-
čiai paplitusius ir kasdieninėje veikloje 
naudojamus įreginius: „Selfie stick“ir 
droną. Mūsų komanda siūlo nepa-
prastai įnovatyvų išradimą – „skrai-
dantį“ debesėlį, kuris padės padaryti 
norimas nuotraukas įvairiu kampu. 
Tai mažas ir kompaktiškas įrenginys, 
patogus nešiotis su savimi ar pasi-
imti keliaujant. Trys varikliukai pakelia 
mažą debesėlio formos laikiklį kartu 
su įstatytu telefonu į norimą aukštį ir, 
pultelio pagalba, nuspaudus mygtuką 
padaroma nuotrauka. Pultelis susie-
tas su telefonu, kad nuotrauka būtų 
padaryta norimu metu. Taip pat pul-
telio pagalba galima reguliuoti ne tik į 
kokį aukštį pakils telefonas, bet ir ko-
kiu kampu jis pasisuks.

„CloudSelfie“ galima naudoti norint 
nusofotgrafuoti nelaikant rankoje te-
lefono ir nenaudojant jokių „lazdų“, 
kurios nepatraukliai matosi nuotrau-
kose. Tai puiki išeitis keliaujantiems 
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žmonėms, kurie nori įsiamžinti taip, 
kad būtų matomi ne tik jų veidai, bet ir 
visa panorama. Taip pat tai puiki išeitis 
didelioms draugų kompanijoms, vieni-
šiems save mėgstantiems fotografuoti 
žmonėms, įsimylėjeliams. Ši prekė su-
lauktų gerų atsiliepimų iš visų amžiaus 
grupių, nes „CloudSelfie“ – nepapras-
tai lengva naudotis. Tai ne tik puiki in-
vesticija į naująsias technologijas, bet 
ir nuostabi dovana kitam žmogui.

„CloudSelfie“ segmentuojamas į ke-
turias grupes – vaikams, paprastas-
tasis, keliaujantiems ir prabangusis. 
Kiekvienas asmuo gali pasirinkti sau 
labiausiai tinkamą- pagal kainą, nori-
mas galimybes. Vaikams skirtas įren-
ginys – atsparus vandeniui, žaismingų 
spalvų ir turintis daugybę papildomų 
aksesuarų. Paprastasis – pagrindinė 
prekė, mažesnė kaina, įprasti akse-
suarai, padaryta iš kitokio plastiko. 
Keliaujantiems – kompaktiškas, tam 

tikri aksesuarai, šviečiantis tamsoje, 
pagamintas iš patvaresnių medžiagų, 
taip pat atsparus vandeniui. Praban-
gusis įrenginys – savitas, galima pasi-
rinkti norimą spalvą, prabangūs akse-
suarai, prabangus dėklas, šviečiantis 
naktį LED spalvomis, kurios taip pat 
pasirenkamos, pagamintas iš labai 
kokybiškų, patvarių medžiagų. 

„CloudSelfie“ turi didelias ateities 
perspektyvas. Bus galima sumažin-
ti drono modelį, debesėlį padaryti iš 
kompaktiškesnės medžiagos, padi-
dinti jo patvarumą ir stabilumą, pritai-
kyti įvairių poreikių turintiems klientms. 
Tikimasi rasti pigesnių alternatyvų tam 
tikroms produkto dalims – taip išra-
dimas bus labiau prieinamas ir kitai 
visuomenės daliai. Taip pat galima šį 
skraidymo principą pritaikyti kitose 
gyvenimo srityse – buityje, darbe, lais-
valaikio aplinkoje.
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Pacientui netrukdanti  
ilgalaikės stebėsenos 
sistema miokardo  
infarkto sukeltiems 
prieširdžių virpėjimo  
epizodams atpažinti
(angl. Unobtrusive long-term monitoring 
system for myocardial infarction induced 
atrial fibrillation detection)

Lietuvoje mirtys nuo širdies ligų 4 
kartus viršija Europos Sąjungos vi-
durkį. Didžioji dalis mirčių ištinka dėl 
ūminio miokardo infarkto (ŪMI) ir jo 
sukeliamų komplikacijų. Dažna ŪMI 
komplikacija – prieširdžių virpėjimas 
(PV). PV didina mirštamumą ir yra su-
sijęs su smegenų insulto bei širdies 
nepakankamumo išsivystymo rizika. 
PV yra progresuojanti liga – pradinėje 

stadijoje ją dar galima gydyti, o galu-
tinėje stadijoje ji tampa lėtine – nepa-

Autoriai:  Dainius Stankevičius (dainius.stankevicius@ktu.lt), Andrius Sološenko 
(andrius.solosenko@ktu.lt), Andrius Petrėnas (andrius.petrenas@ktu.lt), Saulius 
Daukantas (saulius.daukantas@ktu.lt), Tomas Mickus (tomas.mickus@ktu.lt),  
Jurgita Skibarkienė (bardesj2896@gmail.com)

Vadovai:  doc. dr. Vaidotas Marozas (vaidotas.marozas@ktu.lt),  
doc. dr. gyd. Raimondas Kubilius (raimondas.kubilius@lsmuni.lt)



131

gydoma. Todėl yra labai svarbu ŪMI 
patyrusiems pacientams diagnozuoti 
PV pačioje ligos vystymosi pradžioje. 
Deja, egzistuojanti elektrokardiografi-
ja pagrįsta PV stebėsenos įranga yra 
nepatogi dėvėti ilgą laiką. Šiai proble-
mai spręsti pristatome biooptiniu (fo-
topletizmografiniu) principu pagrįstą 
ilgalaikio dėvėjimo įrenginį prieširdžių 
virpėjimui atpažinti. Tai apyrankės tipo 
įrenginys, įgalinantis vienu metu pato-
giai registruoti ir biooptinį pulso signa-
lą, ir elektrokardiogramą. Apyrankė 
bus naudojama vykdant prieširdžių 
virpėjimo stebėseną padidintos rizikos 
pacientams, pavyzdžiui pacientams 
po ŪMI. Pagrindinis tokios apyrankės 

privalumas – paprastumas ir patogu-
mas. Toks patogus dėvėti įrenginys 
galėtų būti taikomas masinei pirminei 
reabilituojamų pacientų stebėsenai. 
Po pirminės stebėsenos kiekvienam 
pacientui būtų individualiai įvertinama 
PV išsivystymo rizika ir jei reikalinga, 
skiriama tolimesnė stebėsena nau-
dojant sudėtingesnę įrangą. Pacien-
tų stebėsena bus vykdoma 2016 m. 
atsidariusioje LSMU Kauno klinikų 
Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje. Šį 
darbą finansuoja Lietuvos Mokslo Ta-
ryba pagal projektą „AFAMI: Automa-
tiniai algoritmai prieširdžių virpėjimo 
išsivystymo rizikai po ūminio miokardo 
infarkto prognozuoti“.
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2 0 1 6Trasinių automodelių 
varžybų pravedimo 
sistema
(angl. Slot cars race direction  
software)

Trasinis automodeliavimas – tai tech-
ninė sporto šaka. Trasiniai automo-
deliai – tai elektros varikliu varomi 
automodeliai be srovės šaltinių. Jie 
važiuoja specialia automodelių trasa. 
Trasa – tai sudėtingas įrenginys, kurį 
sudaro: važiavimo takeliai, grioveliai 
su kontaktinėmis juostelėmis, energi-
jos šaltiniai (nuo 12 iki 18 voltų). Mo-
delio šliaužiklis slysta trasos grioveliu 
su kontaktinėmis juostelėmis ir sutei-
kia modeliui judėjimo kryptį bei teikia 
elektros srovę varikliui. Modelis valdo-
mas reostatu keičiant įtampą takelio 
kontaktinėse juostelėse.

Projekto tikslas – sukurti programinę 
ir aparatinę įrangą, kuri leidžia valdyti 
trasinių automodelių varžybų proce-
dūrą. Tam reikia gebėti valdyti trasą 
(įjungti ir išjungti) ir fiksuoti kiekvienam 

takelyje automodelio pravažiavimą 
pro starto-finišo juostą.

Paprastai varžybų procedūra būna, 
jog užsiregistravę dalyviai išrikiuojami 
atsitiktine tvarka, suskirstomi į grupes 
po tiek, kiek trasoje yra takelių. Gru-
pės važiavimo metu kiekvienas dalyvis 
važiuoja tam tikrą laiką kiekvienu take-
liu ir galiausiai sumuojamas nuvažiuo-
tas atstumas ratais. Po visų važiavimų 
dalyviai išrikiuojami pagal nuvažiuotų 
ratų kiekį ir taip sužinomi nugalėtojai.

Taip pat, varžybų procedūroje gali 
būti kvalifikacija, kurioje fiksuojamas 
greičiausias dalyvio įveikto rato laikas 
arba nuvažiuotas atstumas per tam 
tikrą laiką. Tokiu atveju dalyviai su-
skirstomi į grupes pagal kvalifikacijos 
rezultatus.

Autorius:  Mantas Miežinas (miezinas.mantas@gmail.com)

Vadovas:  Tomas Blažauskas (Tomas.Blazauskas@ktu.lt)
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Realizuota sistema turi automatizuoti 
varžybų procedūrą.

Vystoma programinė įranga yra atvi-
ro kodo, nes atviro kodo alternatyvų 
nėra, o dauguma mokamų produktų 
yra pasenę. Programinė įranga palai-
ko iki 8 takelių trasas imtinai bei neri-
botą kiekį dalyvių varžybų metu.

Aparatinė įranga šiuo metu yra pro-
totipo stadijoj ir susideda iš „Ardui-
no“ mikrovaldiklio bei namų gamybos 
montanžinės plokštės, kuri perduoda 
skaitmeninį signalą į mikrovaldiklį kas 
kart modeliui pravažiavus pro sensorių.

Apartinė įranga suteikia galimybę plė-
toti verslą, nes ji yra nišinė. Galutiniam 
produktui turėtų būti suprojektuota 
viena montažinė plokštė, kurioje būtų 
ir mikrovaldiklis, ir sensoriai. ji inte-
gruotųsi į trasinių automodelių trasą 
ir tiesiogiai jungtųsi prie kompiuterio, 
kuriuo varžybos bus pravedamos. 
Montažinėje plokštėje mikrovaldiklis 
taip pat naudotų aparatinį laikmatį, 
kuris užtikrintų tikslų laiko matavimą.

Šiuo metu fiksuoti pravažiuojančiam 
trasiniam automodeliui naudojami 

opto jungiklis, tačiau galima panaudo-
ti ir herkonus ar izoliuotas kontaktines 
juosteles, kurios bus užtrumpintos 
modeliui pravažiuojant.
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2 0 1 6Elektroninė sistema 
žmogaus  
pusiausvyros 
testavimo platformai 
(angl. Electronic System for  
Human Balance Testing Platform)

Senėjant visuomenei, vis didėja žmo-
nių skaičius, turinčių pusiausvyros 
sutrikimų. Didžioji dalis šiuo metu 
naudojamų pusiausvyros analizavimo 
būdų yra subjektyvūs, todėl netin-
ka tiksliam pusiausvyros įvertinimui 
arba yra brangūs, todėl mažina pu-
siausvyros įvertinimo pasiekiamumą, 
sutrikimų turintiems žmonėms. Pu-
siausvyros įvertinimas yra ypač svar-
bus stebint reabilitacijos progresą, 
įvertinant nukritimo rizika, pastarasis 
aspektas labiausiai aktualus vyresnio 
amžiaus asmenims. Dėl šių problemų 
buvo nuspręsta sukurti pusiausvyros 
įvertinimo sistemą, kurią pritaikius, 
palyginus nebrangiai pusiausvyros 

platformai, būtų galima įvertinti, kaip 
keičiasi žmogaus pusiausvyrą prieš ir 
po reabilitacijos.

Elektroninė pusiausvyros platformos 
sistema matuoja pusiausvyros plat-
formos judėjimą pagreičio jutiklio pa-
galba. Toliau duomenys apdorojami 
mažai galios suvartojančiame mikro-
valdiklyje bei bevieliu Bluetooth ryšiu 
siunčiami į kompiuterį. Kompiuteryje 
platformos virpėjimas matomas realiu 
laiku. Po testo matomi išvesti pusiaus-
vyros koeficientai, tokie, kaip virpėji-
mo koeficientas, vidutinis kvadratinis 
nuokrypis, trajektorijos ilgis ir kt. Su 
šia platforma gali būti įvertinti papras-
tai subjektyvūs populiarūs klinikiniai 

Autoriė:  Modesta Mikštaitė (modesta.mikstaite@ktu.edu)

Vadovai:  doc. dr. Darius Jegelevičius (darius.jegelevicius@ktu.lt),  
doc. dr. Aurelijus Domeika (aurelijus.domeika@ktu.lt)
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pusiausvyros testai, tokie kaip Rom-
bergo, Flamingo, somatosensorinę ir 
vestibiulinę sistemas tikrinantys testai. 
Taip pat testuotojas gali pasirinkti tes-
to trukmę, sužinoti pačios sistemos 
būseną. Elektroninė pusiausvyros 
sistema maitinama iš baterijos, kuri 
gali būti kraunama per USB jungtį. 
Sistema pamatuoja baterijos lygį prieš 
testą, taip užtikrindama, kad pusiaus-

vyros testui užteks energijos, bei pra-
nešdama, kada reikia krauti bateriją.



136

2 0 1 6Bluetooth  
valdoma mašinėlė

Vien iš mūsų išradimo pavadinimo ga-
lima suprasti, kad jo paskirtis yra susi-
jusi su kambarių planavimu. Įrenginys 
buvo sukurtas panaudojant senos 
radijo bangomis valdomos mašinė-
lės modelį, į kurį buvo įdėta „Arduino 
Mega 2560“ mikroschema, valdanti 
mašinėlės darbą. Prie šios mikrosche-
mos buvo prijungtas Bluetooth ryšio 
modulis tiesioginiam ryšio palaikymui, 
mašinėlės motorų valdiklis (draiveris), 
trys perjungikliai (rėlės) ir ultragarsinis 
jutiklis, skirtas atstumo bei padėties 
fiksavimui. Visos išvardytos dalys vei-
kia kartu, į „Arduino“ mikroschemą 
įdiegus programinį kodą ir valdant ro-
boto darbą kompiuteriu.

Roboto darbas prasideda nuo ats-
tumo išmatavimų ultragarsiniu jutikliu 
aplink save, įrenginiui esant pradinė-
je padėtyje kambaryje. Toliau jis juda 
po kambarį taip, kad visuose judėji-
mo taškuose fiksuojamas atstumas 
iki kambario ribų būtų mažesnis už 
ultragarsinio jutiklio maksimalų mata-
vimo atstumą, kuris priklauso nuo ju-

tiklio tipo. Robotui baigus savo darbą, 
gaunami visi kambario išmatavimai 

Autoriai:  Povilas Piartli (povilas.piartli@ktu.edu), Kristijonas Kerekeš  
(kristijonas.kerekes@ktu.edu), Mindaugas Dagilis (m.dagilis@ktu.edu)
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polinėje koordinačių sistemoje. Šie 
duomenys perduodami į kompiuterį, 
jame apdorojami programine įranga ir 
galiausiai pateikiamas kambario pla-
nas, kurį galima naudoti pagal norimą 
paskirtį. 

Kadangi tai dar yra tik pirminė robo-
to versija, jo veikimas gali būti tobuli-
namas. Tai galima pasiekti tobulinant 
kambario planavimo algoritmą, kitaip 
sakant, efektyviau sukurti planą pagal 
turimus matavimo taškus. Darbas tap-
tų dar efektyvesnis, pasirinkus įdiegti 
roboto pozicijos patalpoje nustatymo 
būdą pagal kambario kampuose prieš 
darbą išdėstomus daviklius bei pri-
montavus daugiau ultragarsinių jutiklių 
greitesniam atstumo matavimui. Įdie-
gus geresnę važiuoklę, būtų palen-
gvintas įrenginio valdymas ir pagerin-
tas manevringumas, o suprojektavus 
robotui korpusą ir 3D spausdintuvu jį 

atspausdinus, mūsų išradimas taptų 
patrauklesnis akiai.

Kambario arba patalpos išplanavimo 
nustatymo robotas galėtų būti pritai-
komas gamyklose, kurios siekia kuo 
efektyviau išnaudoti turimą patalpą 
darbui, kuomet planuojama vieta nau-
jų gamybinių įrenginių instaliacijai ar 
patalpų rekonstrukcijai. Robotas turė-
tų sudominti ir statybines įmones, ku-
rios atlieka remontus bei senų pastatų 
restauracijas. Išradimas būtų naudin-
gas ir architektūros įmonėms, kuriant 
naujus ir atnaujinant senus pastatų 
planus. 

Apibendrinus, nors mūsų kambario 
išplanavimo nustatymo su tiesioginiu 
ryšiu robotas yra sukurtas naudojant 
paprastas detales, o jo funkcijos dar 
gali būti tobulinamos, jis vis tiek jau 
gali būti pritaikomas ne vienoje srityje, 
susijusioje su statyba ir architektūra.
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2 0 1 6UAB „Aurika“ vidinių 
norminių dokumentų 
spausdinimo
įrangos tikslumui 
sukūrimas

Aukštos kokybės smulkių grafinių ele-
mentų spaudos procesų metu dažnai 
susiduriama su gauto atspaudo tiks-
lumo problemomis. Viena pagrindinių 
priežasčių yra tai, jog šiuolaikinėse pa-
kuotėse bei etiketėse talpinami dideli 
kiekiai informacijos: tai ne tik gaminio 
pavadinimas ar patrauklus grafinis 
vaizdas, tačiau taip pat - gamintojo 
informacija, kontaktinė informacija, 
brūkšninis kodas, QR kodas, pakuo-
jamo produkto sudėtis, ekologiniai 
ir aplinkosauginiai ženklai, saugos 
ženklai ir įspėjimai, naudojimo ins-
trukcijos, produkto kiekis, kita svarbi 
informacija. Didėjant ribotame plote 
pateikiamos informacijos kiekiams, 
tampa labai svarbi kokybiška, aukštos 

raiškos spauda. Tai itin aktualu eti-
kečių gamyboje, kadangi dideli infor-
macijos kiekiai spausdinami mažame 
paviršiaus plote. 

Siekiant užtikrinti optimalią bei stabilią 
etikečių bei pakuočių kokybę, iškyla 
poreikis įvesti bendrąsias nuostatas 
(spaudos standartą), kurios gali būti 
daug kartų panaudotos esamiems ir 
galimiems uždaviniams spręsti. Šios 
nuostatos apima dažniausiai praktinė-
je įmonės veikloje naudojamų dizaino 
elementų ribinių verčių nustatymą.

Standartinių – ribinių verčių nustaty-
mui buvo atliktas linijų bei teksto at-
kūrimo kokybės tyrimas – bandomąja 
spaudos forma atspausdinti bandiniai 

Autorė:  Greta Urbonaitė (urbonaite.gre@gmail.com)

Vadovas:  prof. habil. dr. Edmundas Kibirkštis (edmundas.kibirkstis@ktu.lt)



139

visomis spaustuvės disponuojamo-
mis siaurajuostėmis fleksografinėmis 
spaudos mašinomis ant dažniausiai 
praktinėje veikloje naudojamų spaus-
dinamųjų medžiagų. Analizuojant at-
spausdintas įvairaus dizaino linijas 
bei tekstą, nustatoma, kaip keitėsi 
rezultatai spausdinant skirtingomis 
spaudos mašinomis, ant skirtingų 
medžiagų, bei kokie techninio dizaino 
paruošimo sprendimai yra efektyvesni 
tam tikrais atvejais.

Atliktas tyrimas bei atsižvelgiant į jo re-
zultatus parengtas dokumentas – re-
komenduojamo pobūdžio spaustuvės 
„Aurika“ spaudos standartas yra uni-
kalus „produktas“, kadangi jis apima 
konkrečiai įmonei opius klausimus – 
turimos įrangos tikslumą, dažniausiai 
naudojamų dizaino elementų analizę, 
skirtingų spausdinamųjų medžiagų 
paviršiaus morfologijos įtaką smulkių 
elementų spaudoje. Rezultatų patiki-
mumui svarbu ir tai, jog visi bandymai 
atlikti realiomis gamybos sąlygomis 
nuo įrangos, spausdinamųjų me-
džiagų iki darbuotojų bei gamybinio 
spausdinimo greičio. Taigi, gaunami 
patikimi, tikslūs ir individualūs rezul-
tatai konkrečiai etikečių gamintojai, 
todėl sukurtas spaudos standartas 
smulkiems spaudos elementams yra 
svarbus ne tik teoriniu, bet ir praktiniu 
lygiu bei galintis turėti realios naudos 
kasdieninėje įmonės veikloje.
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2 0 1 6Roboto  
manipuliatoriaus 
valdymo gestais  
sistemos sukūrimas 
ir tyrimas

Pasaulyje sparčiai populiarėja prakti-
ka, kai vieną savaitės darbadienį dar-
buotojai lieka dirbti namuose. Tačiau 
tokia praktika populiari su kompiuteriu 
susijusiomis darbo vietomis.

O kaip sudaryti sąlygas darbuotojui 
likti dirbti namuose arba persikelti į 
saugią aplinką, jei reikia prižiūrėti su-
dėtingą procesą, kurio metu reikia 
reaguoti lanksčiai, kūrybingai ir ne-
susižaloti? Tokių epizodinių darbų 
automatizavimas yra atidedamas 
dėl prasto atsiperkamumo, nes kam 
automatizuoti, jei galima pasamdyti 
žmogų, kuris prižiūrėtų procesą.

Taip, galima. Tačiau ar yra sukuriamos 
sąlygos tam žmogui saugiai dirbti? 
Juk labai dažnai sudėtingus proce-
sus lydi nenumatyta gamybinė rizika. 

Pavyzdžiui, gal vykdomas mielių au-
ginimas su metanolio tiekimu, o gal 
bioreaktoriaus terpė šarminama su 
amoniako tirpalu? Plyšus skysčių tie-
kimo žarnai ar avarijos atveju roboti-
zuotas manipuliatorius neišsigąstų 
pakitusių agresyvios aplinkos sąlygų. 
Intuityvus ir distancinis tokio roboto 
rankos valdymas ir buvo šio projekto 
tikslas.

Praktikoje yra keletas tokio distancino 
valdymo galimybių. Dažnai roboto ma-
nipuliatoriai yra kontroliuojami (A) val-
dymo pultais, kuriems reikia tam tikrų 
įgūdžių. Bėda ta, kad net įgudusiam 
operatoriui gali prireikti viena akimi žiū-
rėti į pultą (LCD), o kita akimi į procesą. 
Deja, tuo atveju kyla rizika laiku nesure-
guoti į besikeičiančias sąlygas.

Autorius:  Karolis Root (karolis.root73@gmail.com)

Vadovas:  assoc. prof. Renaldas Urniežius (renaldas.urniezius@ktu.lt)



141

Antroji galimybė yra (B) deterministinis 
(dar kitaip – programinis) valdymas, 
kai visa eiga yra iš anksto suplanuo-
jama. Tačiau bėda ta, kad praktikoje 
sudėtinguose procesuose reikia ne tik 
reaguoti adaptyviai, bet ir atlikti veiks-
mą, kuriam buvo nepasiruošta.

Trečioji galimybė yra pasitelkti (C) vaiz-
do apdorojimo priemones ir suprogra-
muoti kiek galima daugiau scenarijų 
algoritmų. Net neverta ginčytis dėl to-
kios sistemos naudos. Tačiau tokioms 
sistemoms yra reikalingas tas svarbus 
pradinis žingsnis – mokymas (arba 
Learning). Mokyti galima ne tik vaiz-
do apdorojimo sistemą, bet ir roboto 
manipuliatoriaus pavarų reguliatorių. 
O geriausias mokytojas, žinome, yra 
žmogus arba ekspertas – operatorius. 
Jei žmogus turėtų tokį prietaisą, kurį 
galėtų intuityviai valdyti ir galėtų visą 
savo dėmesį (ir dvi akis) sutelkti tik į 
procesą, toks įtaisas taptų nepamai-
nomu pagalbininku ne tik derinant 
ekspertinę žmogaus kompetenciją su 
esamomis vaizdų apdorojimo siste-
momis, bet suteiktų žmogui galimybę 
būti tokiose sąlygose, kuriose jis yra 
saugus ir gebantis be baimės reaguoti 
į nemalonius netikėtumus. Be to daž-
nai gamybinėse patalpose yra griežti 
darbuotojų aprangos reikalavimai, kai 
naudojamos brangios vienkartinės 
priemonės. Su šio projekto distanci-
niu valdymu operatorius galėtų būti 
patalpose, kuriose griežti aprangos 
reikalavimai netaikomi.

Šio projekto rezultatas yra keturių iner-
cinių jutiklių sistema, kuri yra išdėstyta 
ant žmogaus rankos ir roboto mani-

puliatoriaus valdymo sistema, skirta 
servo pavaroms valdyti ir žmogaus 
rankos judesiams atkartoti.

Kaip matyti iš demonstracinio vi-
deo https://www.youtube.com/wat-
ch?v=KRvqwa1g7tI operatorius gali 
pilnai sutelkti dėmesį į patį procesą, 
šiuo atveju į figūrėlės paėmimą ir įme-
timą į dėžę, manipuliatorių intuityviai 
valdydamas rankos judesiais, kuriems 
jokio specialaus apmokymo nereikia.

MPU 6050 inercinių jutiklių pagalba 
buvo matuojami kiekvienos roboto 
ašies padėtys žemės atžvilgiu. Pa-
grindinė problema su akselerometrais 
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yra ta, kad jie laisvojo kritimo pagreičio 
vektoriaus kryptį stabiliai matuoja tik 
stacionariomis sąlygomis. Kaip matyti 
iš projekto rezultatų, duomenų sulie-
jime naudotas santykinės entropijos 

metodas leido gauti gerus rezultatus 
ne tik dinaminėje aplinkoje, bet ir tada, 
kai yra išoriniai trikdžiai arba judesio 
metu.
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Cheminės 
technologijos 

darbai
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2 0 1 6

Fito oda 
(angl. Phyto-leather)

Oda yra gamtinis biopolimeras, kuris 
dėl mikroorganizmų veiklos suyra. Mi-
kroorganizmai labai įvairūs, jie lengvai 
prisitaiko prie aplinkos, todėl jų aptikti 
galima visur mus supančioje aplinko-
je. Jie greitai dauginasi ir kaupiasi ant 
įvairių paviršių, taip pat rūbų ar ava-
lynės. Dauguma šių mikroorganizmų 
yra nepavojingi žmogui, tačiau žmo-
nėms, kurių imuninė sistema susil-
pnėjusi, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus 
žmonėms, žmonėms, sergantiems di-
abetu ar kūdikiams, gali sukelti nepa-
geidaujamų komplikacijų. Natūralios 
medžiagos, tokios kaip oda, gali būti 
puikūs mikroorganizmų „nešikliai“. 
Apranga, jai liečiantis su žmogaus 
kūnu (šiluma, drėgmė), sudaro puikią 
aplinką jiems daugintis.

Norint sustabdyti mikroorganizmų 
veiklą odų išdirbimo pramonė nau-
doja  antimikrobines medžiagas, dar 
vadinamos biocidais. Biocidai yra 
cheminės medžiagos, naudojamos 
kenksmingiesiems organizmams, 
pavyzdžiui, parazitams ir mikroorga-
nizmams (pelėsiams ir bakterijoms), 
naikinti. Jų naudojimas yra griežtai 

reglamentuotas, nes didesnės tokių 
medžiagų koncentracijos yra pavo-
jingos žmogaus sveikatai ir aplinkai. 
Pavyzdžiui, pentachlorfenolis buvo 
daugelį metų naudojamas kaip įpras-
tinė antimikrobinė medžiaga odų 
išdirbimo pramonėje, vėliau ji buvo 
uždrausta. Dimetilditiokarbamatas 
(DMDTZ), 2-tiocianatometilbenz-
tiazolas (TCMTB),  N-oktilizotiazoli-

Autoriai:  Ineta Komičiūtė, Kristina Teišerskytė, Kęstutis Beleška,  
Virgilijus Valeika

Vadovė:  dr. Justa Širvaitytė (justa.sirvaityte@ktu.lt)
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nonas (N-OITZ), o-fenilfenolis (OPP), 
p-chlor-m-krezolis (PCMC), metil 
1H-benzimidazol-2-i lkarbamatas 
(Carbendazim), merkaptobenzotiazo-
las, metilenbistiocianatas, tri-chlorfe-
nolis (TCP), p-nitrofenolis yra tik kele-
tas šiuo metu naudojamų biocidų odų 
išdirbimo pramonėje. Tačiau TCMTB 
yra žinomas, kaip dideliu toksiškumu 
pasižyminti medžiaga, merkaptoben-
zotiazolas JAV priskiriamas prie kan-
cerogeninių medžiagų, metilenbisti-
ocianatas žinomas dėl savo ūmaus 
toksiškumo. Taigi, norint sumažinti 
šių toksiškų medžiagų naudojimą, rei-
kia naujų šios problemos sprendimų. 
Šio darbo paskirtis – naujų medžiagų, 
kurios gali būti saugiai naudojamas 
odos pramonėje nepageidaujamam 
mikroorganizmų poveikiui sustabdyti, 
paieška ir pritaikymas. 

Didėjant ekologiškų produktų porei-
kiui rinkoje, vis dažniau bandoma pa-
naudoti natūralius, aplinkai saugius 
produktus. Eteriniai aliejai yra augalo 
antrinių metabolitų mišinys, didžiąja 
dalimi sudaryti iš unikalios lakių aro-
matinių junginių kompozicijos, pasi-
žymintys stipriomis antimikrobinėmis 
(fito-apsauginėmis)  savybėmis. Atlie-
kant bechromį odų išdirbimą yra nau-
dojami tanidai (augaliniai polifenoliniai 
junginiai), kurie, kaip žinoma, taip pat 
pasižymi antimikrobinėmis savybė-
mis. Įvertinant tanidų antibakterinį 
poveikį buvo tikimasi gauti sinergetinį 
poveikį kartu naudojant tanidus ir ete-
rinius aliejus. 

Taigi, pagrindinis darbo tikslas buvo 
sukurti odos apdorojimo eteriniais alie-
jais būdą ir ištirti tokios odos antibak-

terines savybes. Eteriniai aliejai buvo 
įkomponuoti į odų riebinimo emulsiją, 
kuria oda buvo vėliau apdorota riebini-
mo procese. Gauti rezultatai parodė, 
kad taip apdorota oda pasižymėjo an-
tibakterinėmis savybėmis. Atlikus ty-
rimus buvo nustatyta, kad toks odos 
apdorojimas leistų atsisakyti toksiškų 
biocidų naudojimo ir leistų rinkai ir 
vartotojui pateikti ekologiškesnį ir sau-
gesnį produktą – FITO-ODĄ.
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2 0 1 6Akustinis metodas ir 
prietaisas šokolado 
masių susmulkinimo 
laipsnio įvertinimui 
tolydinėje gamybos 
kontrolėje
(angl. acoustic method and device 
for assessment of chocolate masses 
crushing degree in continuous  
production monitoring)

Dažniausiai maisto pramonėje yra su-
siduriama su poringomis medžiago-
mis. Šių medžiagų analizei naudojami 
įvairūs matavimo metodai, tačiau šiuo 
metu atsirado didelis susidomėjimas 
spektrometriniais matavimo meto-
dais, kuriuose kaip informacijos nešė-
jai naudojamos elektromagnetinės bei 
akustinės bangos. Dėl akustines ban-
gos sklidimo savybių akustinio meto-

do taikymas tirti poringas medžiagas 
yra perspektyvus. Šis metodas yra 
labai greitas, nereikalauja specialaus 
gaminio paruošimo ir nesuardo ga-
minio. Jis gali būti naudojamas kon-
troliuoti gamybos parametrus neper-
traukiamame gamybos procese, dėl 
ko jis tampa dar patrauklesniu. Daž-
nai naudojamas tiesioginis akustinio 
matavimo metodas, kai ultragarsinio 

Autoriai:  Dovilė Klupšaitė (dovile.klupsaite@ktu.lt), Darius Černauskas
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signalo parametrai yra matuojami 
prieš patenkant i gamini ir jau perėję 
gaminį. Tuomet poringumas yra nu-
statomas tiriant šių signalu santykį. 
Akustinei bangai sklindant ar atsispin-
dint nuo  medžiagos, bet kurie sklidi-
mo kelio charakteristikos pokyčiai turi 
įtakos greičiui ir/ar bangos amplitudei, 
kurie gali būti išmatuojami. Kai grūdai 
yra užkrėsti mikroskopiniais grybais ir 
susiraukšlėję, dėl padidinto pašalines 
mikrofloros fermentinio aktyvumo hi-
drolizės metu suardoma krakmolo 
granulių struktūra. Fermentinių pro-
cesų rezultate susidarę užkrėstų grū-
dų struktūros pokyčiai siejami su oro 
tuštumų atsiradimu ir tarpgrūdinės 
erdvės padidėjimo pokyčiais. Tyrimai 
parodė, kad akustinis metodas yra pa-
kankamai tikslus, palyginti nebrangus, 
bekontaktis grūdų analizės metodas 
galintis pakeisti kitus daug branges-
nius ir lėtesnius cheminius metodus. 
Akustinė technika sąlygoja greitą 
analizę ir leidžia ištirti daugiau grūdų 
ėminių su mažesnėmis sąnaudomis 
(laiko, personalo, cheminių medžia-
gų). Šis metodas gali būti pritaikytas 
grūdinės žaliavos monitoringui tolydi-
nėje kontrolėje, laboratorinėmis arba 
lauko sąlygomis. Naudojant akustinį 
spektrometrą šokolado masės smul-
kinimo laipsniui įvertinti analizuojama 
atsispindėjusio nuo šokolado masių 
paviršiaus akustinio signalo amplitu-
dės vertės, kurios kinta priklausomai 
nuo skirtingo šokolado masės dalelių 
dydžio. Taikant inovaciją, gauti akusti-
nių vertinimų rezultatai yra adekvatūs 
šokolado dalelių dydžio vertėms, nu-
statytoms tradiciniais instrumentiniais 

metodais. Šis greitas ir bekontaktis 
metodas, naudojant akustinius davi-
klius, gali būti pritaikytas konditerijos 
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pramonės šokolado masių gamybos 
proceso kokybės monitoringui.

Funkcijos:
•   Mikotoksino DON nustatymas javų 

grūduose: kviečiuose, miežiuose, 
kukurūzuose, avižose, rugiuose.

•   Šokolado masių susmulkinimo 
laipsnio įvertinimui tolydinėje gamy-
bos kontrolėje.

•   Greičiausias bekontaktis metodas 
komercinėje praktikoje. Rezultatas 
per 30 s.

•   Pigiausia mikotoksinų analizės kaina.

•   Nereikalingas ypatingas mėginio pa-
ruošimas.

•   Pakankamai tikslus.

•   Paprasta ir lengva naudotis.

•   Vartotojui draugiška sąsaja naudo-
jantis duomenų apdorojimo progra-
ma Ultra Sound.

•   Lankstus: naudotinas įvairiose vie-
tose

•   Maisto produktu tekstūros savybių 
nustatymas: poringumo, tankio, kie-
tumo, šviežumo ir kt.

•   Nemokamas įrenginio išbandymas.

Techninės charakteristikos:
•   Akustinio dažnio diapazonas: 

10–200 kHz

•   Didžiausias garsinio signalo nuosto-
lis: 40 db

•   Nuokrypis: 5 %

•   Matavimo paviršiaus skersmuo: 
40–100 mm

•   Mėginio storis matavimo kiuvetėje: 
0–50 mm

•   Analizuojamo mėginio svoris: 
50–250 g.

•   Galia: 20 W

•   Įtampa: 220 V, 50 Hz.
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2 0 1 6
Uogų išspaudų 
biorafinavimas į 
vertingas funkcines 
medžiagas

Perdirbant žemės ūkio žaliavas ir 
gaminant įvairius maisto produktus, 
dažnai susidaro didelis kiekis šalutinių 
produktų, kurie yra labai neefektyviai 
panaudojami, o  dažnai tiesiog paša-
linami į atliekas. Tuo tarpu jie galėtų 
būti panaudojami vertingų maistinių 
medžiagų, fermentų, biokuro ir kitų 
produktų gamybai. Daug šalutinių 
produktų ir atliekų susidaro saugant 
ir perdirbant įvairius vaisius bei uo-
gas. Pvz. spaudžiant sultis, lieka daug 
išspaudų, kurios šiuo metu pašali-
namos į atliekas, kompostuojamos 
trąšoms arba geriausiu atveju panau-
dojama pažarams; dėl to parandama 
daug žmonių sveikatai naudingų me-
džiagų. Panaudojant efektyvias tech-
nologijas šios atliekos gali tapti puikiu 
ir nebrangiu pridėtinės vertės produk-
tų šaltiniu.

Bioaktyvias medžiagas, likusias iš-
spaudose, galime išskirti panaudojant 
biorafinavimo koncepciją – išsamų 
biožaliavų perdirbimą į įvairius pro-
duktus. Šiam procesui galime panau-
doti tiek tradicines, tiek ir inovatyvias 
technologijas, pvz. ekstrakciją sub- ir 
virškriziniais skysčiais dideliame slė-
gyje. Taikant šias technologijas galime 
naudoti sveikatai bei aplinkai nepavo-
jingus tirpiklius ir pasiekti didelį efekty-
vumą. Bioaktyvios medžiagos iš uogų 
išspaudų išgaunamos panaudojant 
virškrizinį CO2 ir subkrizinės būklės 
didesnio poliškumo tirpiklius. Pirmiau-
sia gaunami  CO2 ekstraktai (lipofiliška 
frakcija), o liekana toliau ekstrahuoja-
ma pakopiniu būdu panaudojant skir-
tingo poliškumo tirpiklius padidintame 
slėgyje (subkrizinėje būklėje). Tokiu 
būdu išgaunama didžioji dalis bioakty-

Autorius:  Darius Povilaitis

Vadovas:  prof. dr. Petras Rimantas Venskutonis
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vių medžiagų ir lieka minimalus kiekis 
atliekų, kurios galėtų būti panaudotos 
biokurui. 

Siekiant, kad procesus būtų maksima-
liai efektyvus, ekstrakcija optimizuo-
jama panaudojant atsako paviršiaus 
metodiką su centriškai kompoziciniu 
planu. Taip galime nustatyti svarbiau-
sius proceso parametrus ir jų sąranką, 
kuriai esant galime gauti didžiausią iš-
gavą ir/ar vertingiausią ekstraktą. Vi-
sas procesas optimizuojamas labora-
torinėje įrangoje, naudojant nedidelius 
medžiagos kiekius. Vėliau nustatyto-
mis optimaliomis sąlygomis (esant di-
džiausiai išeigai) gaminami prototipai 
pilotinėje ekstrakcijos įrangoje.

Iš išspaudų išskiriami biologiškai ver-
tingi ekstraktai, kurie gali būti panau-
dojami maisto papildų, funkcionalio-
jo maisto gamyboje, medicinoje bei 
kosmetikoje. Šiuose ekstraktuose 
yra skirtingų tipų antioksidantų, įvairių 
skaidulinių medžiagų. Išskirti kom-
ponentai gali apsaugoti maisto pro-
duktus nuo gedimo, atlikti tam tikras 

naudingas fiziologines funkcijas orga-
nizme ir tuokiu būdu sumažinti įvairių 
susirgimų riziką.
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2 0 1 6Bioskaidus  
modifikuoto  
krakmolo flokuliantas 
(angl. biodegradable flocculant from 
modified starch)

Pastaraisiais laikais kiekvienas suvo-
kia aplinkosaugos reikšmę tausojant 
gamtos išteklius, tvarkant atliekas 
bei mažinant jų kiekį. Šios aktualijos 
skatina ieškoti naujų sprendimų būdų 
perdirbant atliekas, valant užterštą 
vandenį. Įprastai vandens paruošimo, 
nuotekų valymo procesuose bei kitų 
dispersinių sistemų destabilizavimui 
naudojami sintetiniai flokuliantai polia-
krilamido pagrindu. Jie yra biologiškai 
neskalūs arba jų skilimo produktai yra 
toksiški, be to, po atskyrimo proce-
sų gali būti sudėtingesnis tokių atlie-
kų perdirbimas. Krakmolas, kuris yra 
bioskaidus, jo skilimo produktai drau-
giški aplinkai, pigus bei gaunamas 
iš atsinaujinančių šaltinių, yra puiki 
žaliava gauti efektyvius flokuliantus. 
Modifikuoto krakmolo dariniai gali būti 

Autorė:  doktorantė Edita Lekniutė-Kyzikė (edita.lekniute@ktu.edu)
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tinkama alternatyva naudojamiems 
sintetiniams flokuliantams. 

Šio išradimo tikslas yra gauti efektyvų 
bioskaidų modifikuoto krakmolo floku-
liantą, veiksmingą plačiame koncen-
tracijų intervale, tuo pat metu esant 
nedideliems flokulianto kiekiams ir pa-
sižymintį didesne tirpių anijoninių me-
džiagų (tokių kaip dažikliai, farmacinių 
preparatų liekanos, sunkiųjų metalų, 
ypač chromo anijonų druskos, kt.) su-
rišimo geba. 

Bioskaidus modifikuoto krakmolo 
flokuliantas – tai katijoninis krakmolo 
darinys, kuris gautas modifikuojant 
gamtinį krakmolą cheminiu ir fizikiniu 
būdu. Cheminio modifikavimo metu 
prie polisacharido makromolekulių 
prijungiamos katijoninės ketvirtinio 
amonio grupės. Jonogeninės grupės 
dalyvauja teršalų agregacijos pro-
cesuose, vėliau seka kietos fazės ir 
švaraus vandens atskyrimo procesai. 
Fizikinio modifikavimo metu katijoni-
nis krakmolas veikiant šlyties jėgomis 
susmulkinamas iki optimalaus dalelių 
dydžio – tai nulemia mažesnius nau-
dojamo flokulianto kiekius ir susidariu-
sių flokulių tvirtumą. Pateikti rodikliai 
flokuliacijos procesuose technologiniu 
požiūriu yra labai svarbūs. 

Lyginant sintetinį pramonėje naudo-
jamą flokuliantą ir šiame apraše pa-
teiktą išradimą galima pastebėti vieną 
modifikuoto krakmolo flokulianto trū-
kumą – reikalinga didesnė flokulianto 

dozė, tačiau privalumų yra pastebimai 
daugiau:

•   flokuliantas gaunamas iš atsinauji-
nančių gamtos išteklių;

•   žaliava pigi, bioskaidi;

•   beatliekinė flokulianto gamyba;

•   flokuliantas veiksmingas plačiame 
koncentracijų intervale;

•   flokuliantas bioskaidus, perdirbant 
sutankintą biomasę lengvai suyra, 
neteršia gamtos, todėl toliau tokia 
biomasė gali būti naudojama kaip 
trąša;

•   perdirbant sutankintą biomasę gali-
ma didesnė biodujų išeiga ir geres-
nė jų kokybė (mažesnis divandenilio 
sulfido ir didesnis metano kiekis).

Apsisprendžiant dėl bioskaidaus kati-
joninio krakmolo flokulianto komerci-
alizavimo reikėtų paminėti, kad susi-
dariusios flokulės yra tvirtos ir lengvai 
atskiriamos vandenvalos įmonėse 
esančiuose įrenginiuose, o flokulian-
to paruošimui yra tinkami įprastiniai 
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sintetinio flokulianto paruošimo įrengi-
niai. Todėl keičiant sintetinį flokuliantą 
bioskaidžiu modifikuoto krakmolo flo-
kuliantu nereikalaujama didelių inves-
ticijų, o aplinkosauginė šio išradimo 

vertė akivaizdi. Išradimui išduotas LT 
patentas (LT6229B) ir yra priimta EU 
patento paraiška („Patent pending“, 
WO2015137791A1).

Mus lydintis šūkis – „Iš gamtos į gamtą!“
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2 0 1 6Dvigubos V/A/V 
emulsijos su  
įkapsuliuotomis  
burokėlių sultimis 
ir potencialus jų 
panaudojimas

Dviguba (vanduo-aliejus-vanduo) 
emulsija yra daugiakomponentinė 
sistema, sudaryta iš dviejų vandens 
ir vienos aliejaus fazės. Šios emul-
sijos gali būti naudojamos maisto 
produktams su sumažintu riebalų 
kiekiu gaminti. Dėl unikalios struktū-
ros dvigubos emulsijos yra tinkamos 
biologiškai aktyvių medžiagų įkap-
suliavimui. Įkapsuliuotos medžiagos 
apsaugomos nuo įvairių aplinkos 
veiksnių (deguonis, šviesa, fermentai, 
rūgštys) ir skilimo, taip pat atsiranda 

galimybė kontroliuoti jų išsiskyrimą. 
Vienas iš tokių jautrių komponentų 
yra pigmentas betalainas, kuris ter-
minio apdorojimo metu praranda jam 
būdingą rausvą spalvą. Tai apriboja 
potencialų šio pigmento panaudojimą 
maisto produktuose. Siekiant apsau-
goti jį nuo aplinkos poveikio buvo pa-
gamintos dvigubos emulsijos su įkap-
suliuotomis burokėlių sultimis vidinėje 
vandens fazėje. Lipidų fazei dviguboje 
emulsijoje naudotas rapsų aliejus, o 
tolydinei V2 vandens fazei 0,5 % iš-
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Vadovės:  Daiva Leskauskaitė (daiva.leskauskaite@ktu.lt), Karin Schroën  
(karin.schroen@wur.nl)
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rūgų baltymų izoliato tirpalo. Emulsija 
paruošta dvipakopės homogenizaci-
jos būdu, naudojant homogenizatorių 
Ultra-Turrex. 

Dvigubos emulsijos struktūra aiškiai 
matoma 2 pav. (t.y. vidinė (V1) ir to-
lydinė (V2) vandens fazės su aiškiai 
matomu jas skiriančiu tarpfaziu). Pa-
gamintos emulsijos yra stabilios ir 
neišsisluoksniuoja laikant jas keletą 
savaičių kambario temperatūroje taip 
pat jos pasižymi dideliu įkapsuliavi-
mo efektyvumu (> 98 %). Pakaitinus 
emulsiją (iki 72 °C) jos spalvą išlieka 
nepakitusi, skirtingai nei burokėlių sul-
čių spalva.

Panaudojus tokią rausvą dvigubą 
emulsiją mėsos ar pieno produktuose 
betalainas yra apsaugomas technolo-
ginio proceso metu ir išlaiko jam bū-
dingą rausvą spalvą.

1 pav. Dviguba V/A/V emulsija su 
įkapsuliuotomis burokėlių sultimis

2 pav. Mikroskopinis dvigubos 
(vanduo-aliejus-vanduo) emulsijos su 
įkapsuliuotomis burokėlių sultimis vaizdas 
(Didinimas x100).
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2 0 1 6Palengvinti  
rūgštinio švino  
akumuliatoriaus  
elektrodai

Nors rūgštinių švino akumuliatorių 
technologija atrasta seniai (1860 m.), 
jo svarba šiandieninio žmogaus pa-
saulyje nesumažėjo. Šio tipo akumu-
liatoriai vis dar yra pagrindinis ener-
gijos šaltinis transporto priemonėse, 
todėl juos galima rasti kiekvienoje 
mašinoje, sunkvežimyje, autobuse ir 
t.t. Technologijos pigumas, gamybos 
paprastumas ir baterijų patikimumas 
kol kas neleidžia šio tipo akumuliatorių 
pakeisti kitokio tipo sistemomis.

Dabar elektrodai gaminami ant tinkle-
lių pagamintų iš švino ar švino lydi-
nių užtepant pastą, sudarytą iš švino 
oksido, sieros rūgšties ir vandens. 
Tuomet išdžiovintos plokštelės yra 
įkraunamos leidžiant elektros srovę ir 
taip gaunami švino ir švino dioksido 
elektrodai. Šie elektrodai panardinti į 
sieros rūgšties tirpalą veikia kaip an-
trinis elektrocheminis srovės šaltinis – 
akumuliatorius.  

Grafito veltinis, tai medžiaga gaunama 
iš polimero – poliakrinitrilo – pluošto 
pagamintą veltinį iškaitinant inerti-
nių dujų atmosferoje labai aukštoje 
temperatūroje (iki 3000 °C). Gau-
ta medžiaga pasižymi mažu tankiu  
(102 kg·m–3), maža savitąja varža  
(10–1 – 10–3 Ω·m), dideliu savituoju pa-
viršiaus plotu (~103 m2·kg–1). Dėl šių 
savybių pastaraisiais metais grafito 
veltinis atranda vis daugiau panaudoji-
mo sričių: vandens valymo įrenginiuo-
se, elektrochemijoje, akumuliatoriuo-
se, kuro elementuose. 

Mūsų darbo tikslas buvo surasti są-
lygas: elektrolitą, temperatūrą ir kitas 
elektrocheminės sintezės sąlygas, tin-
kamas ant grafito veltinio vienu metu 
nusodinti švino(IV) oksidą (ant teigia-
mai poliarizuoto elektrodo) ir metališ-
kąjį šviną (ant neigiamai poliarizuoto 
elektrodo).

Autorius:  Arminas Ilginis (ailginis@gmail.com)
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Mes pasirinkome optimalią rūgšti-
nio-nitratinio elektrolito sudėtį, iš ku-
rio buvo nusodintos rūgštinio švino 
akumuliatoriaus elektrochemiškai ak-
tyviosios medžiagos. Elektrocheminis 
nusodinimas buvo vykdomas poten-
ciostatinėmis sąlygomis intensyviai 
maišomame kambario temperatūros 
(~20 °C) elektrolite.

Gautų modifikuotų švinu ir švino(IV) 
oksidu elektrodų elektrochemines 
savybes įvertinome taikydami  elek-
trocheminius tyrimų metodus, siek-
dami nustatyti galimybę sunkius švino 
rėmelius pakeisti grafito veltiniu, taip 
sumažinant bendrą akumuliatoriaus 
masę, padidinti jų elektrinę talpą. Šie 
lengvesni akumuliatoriai turėtų būti 
patrauklūs vis besiplečiančioje elek-
tromobilių rinkoje, kaip alternatyva 
brangiems ličio technologijų akumu-
liatoriams. Mūsų pasiūlytas procesas 
nereikalauja sudėtingos įrangos ar 
brangių žaliavų, tai pat yra labai pa-
prastas ir vieno žingsnio – pagaminti 
elektrodai nereikalauja tolimesnio ap-

dorojimo ir iškart gali būti naudojami 
elektrodais rūgštiniame švino akumu-
liatoriuje. 
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2 0 1 6Elektrochrominis  
elementas:  
perspektyvos ir  
vystymasis 
(angl. electrochromic element: 
perspectives and development)

Mes siūlome naują elektroninio popie-
riaus technologijos idėją, kuri išplečia 
funkcionalumą ir prietaisų veikimo ga-
limybių ribas. Rinkoje esami produktai 
remiasi technologijomis, kurios stab-
do platesnį pritaikymą dėl lėto pikse-
lio veikimo ir spalvų trūkumo. Panau-
dojant elektrochromines medžiagas 
galima sujungti elektroninio popie-
riaus ir spinduliuojančių ekranų (LCD 
bei OLED) privalumus: didelė raišką, 
energijos taupumą (elektra sunaudo-
jama tik persijungimo metu), realistiš-
kas spalvas bei greitaveiką.

Elektrochrominės medžiagos suge-
ba grįžtamai keisti spalvą veikiamos 
elektrinio krūvio. Jų panaudojimas 

siejamas su daugeliu elektra taupan-
čių technologijų (pvz. išmanieji langai). 
Nepaisant didelio potencialo rinkoje 
vis dar trūksta prietaisų, išnaudojančių 
šių medžiagų teikiamus privalumus.

Vienas sėkmingesnių prototipų – Na-
nochromicsTM technologija išvystyta 
21 amžiaus pradžioje. Veikli medžia-
ga yra adsorbuojama ant mezopo-
rėto titano dioksido, susidarant mo-
nosluoksniui. Krūvio pernašai ir 
elektronų balanso išlyginimui yra 
naudojamas skystas elektrolitas. Šiuo 
atveju persijungimo greiti riboja mole-
kulių difuzija. Naudojant tokią sistemą 
prarandamas vienas didžiausių pri-
valumų – atminties efektas. Skysčio 

Autoriai:  Artiom Magomedov (artiom.magomedov@ktu.edu), Saulė Lengvenytė 
(s.lengvenyte@gmail.com)

Vadovas:  prof. dr. Vytautas Getautis (vytautas.getautis@ktu.lt)
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buvimas prietaise sukuria papildomus 
technologinius sunkumus.

2015 m. paskelbtas fundamentalus 
tyrimas (Moia, D., Leijtens, T. et.al. 
Adv. Mater., 27: 5889–5894.) paro-
dantis, kad dažiklio monosluoksnyje 
gali vykti teigiamo krūvio pernaša. Tai 
reiškia, kad metalo kontaktas gali būti 
tiesiogiai užgarinamas ant aktyvios 
medžiagos monosluoksnio. Remian-
tis šiais rezultatais mūsų darbe buvo 
atlikta modelinės medžiagos sintezė. 
Monosluoksnis, gautas iš šios me-
džiagos, pasižymi visomis prietaiso 
veikimui reikalingomis funkcijomis. 
Toks supaprastinimas turėtų užtikrinti 
aukštą persijungimo greitį ir atminties 
efektą. Molekulės struktūros pokyčiai 
suteikia galimybę kurti įvairių spalvų 
medžiagas.

Tolesniam technologijos vystymui bus 
kuriamas pikselio prototipas, siekiant 
ištirti veikimo parametrus. Pasiteisinus 
teorinėms prielaidoms bus vykdomi to-
limesni technologijos įdiegimo tyrimai.
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2 0 1 6Statybinis blokelis 
teršalų sugaudymui

Paskirtis – sugaudyti transporto 
teršalus ir sumažinti transporto 
skleidžiamą triukšmą.
Problema
Oro užterštumas kietosiomis dalelė-
mis (KD) yra pagrindinė miestų aplin-
kos oro kokybės problema. Kietosios 
dalelės – tai ore esančių dalelių ir 
skysčio lašelių mišinys, kurio sudėtyje 
gali būti įvairių komponentų  – rūgš-
čių, sulfatų, nitratų, organinių junginių, 
metalų, dirvožemio dalelių, dulkių, 
suodžių ir kt. Į orą išmetamos kieto-
sios dalelės labai skiriasi savo fizine ir 
chemine sudėtimi, skirtingi yra dalelių 
dydžiai ir jų išmetimo šaltiniai. Kieto-
sios dalelės, kurių dydis ≤ 10 mikro-
metrų yra pakankamai lengvos, todėl 
aplinkoje yra pernešamos kartu su 
oro srautu. Patekusios į kvėpavimo 
takus KD gali sukelti pavojų žmogaus 
sveikatai. Pasaulio sveikatos organi-
zacijos duomenimis dėl padidėjusių 
KD koncentracijų stebimas padidėjęs 
sergamumas kvėpavimo bei širdies ir 
kraujagyslių ligomis.

Didelio intensyvumo gatvės yra pa-
grindinis KD ir triukšmo šaltinis mies-
tuose. Dar vienas labai svarbus dalelių 
ir triukšmo generavimo šaltinis yra sta-
tybų aikštelės. Šiose vietose susidaro 
didžiausios kietųjų dalelių koncentra-
cijos ir triukšmo lygis. Šias problemas 
galima spręsti konstruojant akustines 
sieneles iš statybinių blokelių, skirtų 
sugaudyti transporto teršalus.

Statybinis blokelis su  
integruotu ciklonu
Ciklonai – tai pramonėje naudojami 
įrenginiai kietosioms dalelėms iš oro 
srauto pašalinti. Šių įrenginių veiki-
mo principas grindžiamas išcentrinės 
jėgos veikimu. Dalelėms patekus į 
cikloną sumažėja kinetinė jėga, jos 
įtraukiamos į sūkurį ir judėdamos pa-
lei ciklono sieneles juda žemyn, vėliau 
yra pašalinamos. 

CyclonBlock –  tai statybinis blokelis, 
skirtas sugaudyti transporto teršalus ir 
sumažinti triukšmą greta didelio inten-
syvumo gatvių ar greitkelių. Blokelio 
viduje 3D spausdinimo būdu yra su-

Autorius:  Justas Vaščėga (justasvascega@gmail.com)

Vadovas:  prof. Linas Kliučininkas (linas.kliucininkas@ktu.lt)
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formuotas ciklonas, kuriame pašalina-
mos kietosios dalelės, tuo tarpu išva-
lytas oras yra nukreipiamas į aplinką. 
Iš CyclonBlock statybinių blokelių pa-
statytos sienelės tampa barjeru garso 
bangoms. Įrengiamos sienelės tarp 
triukšmo susidarymo šaltinio (trans-
porto srauto) ir gavėjo (gyvenvietės) 
užkerta kelią tiesioginiam garso ban-
dų sklidimui.

Panaudojimas. Iš CyclonBlock sta-
tybinių blokelių gali būti suformuotos 

įvairių konstrukcijų sienelės, skirtos 
teršalams sugaudyti. Tuo pat metu 
sienelės gali turėti triukšmo apsaugi-
nę, dekoratyvinę ar kitą paskirtį.

Verslo atstovai galėtų: 
•   parinkti tinkamiausias medžiagas 

blokelių gamybai;

•   vykdyti pramoninę blokelių gamybą;

•   atlikti konstrukcinių sienelių monta-
vimo darbus.
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Konkurse 
nedalyvaujantys 
darbai
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Autonominis krovinių 
transporterio (ATK) 
prototipas

UAB „Rubedo sistemos“, naudodamie-
si ES regioninės plėtros fondo lėšomis, 
suprojektavo inovatyvų autonominio 
krovinių transporterio (ATK) prototipą, 
kuris žymi naują Lietuvoje sukurtų nepi-
lotuojamų robotų raidos etapą. Sukurta 
technologija – tai dar vienas žingsnis, 
siekiant pereiti prie visiškai savarankiš-
kai veikiančių robotų, nereikalaujančių 
žmogaus įsikišimo, iškilus nestandarti-
nei situacijai (pavyzdžiui, kelyje atsira-
dus nenumatytai kliūčiai).
Įmonės ekspertų, kartu su Lietuvos 
mokslininkais, sukurta technologija 
pasižymi kritiškai svarbiu savybių de-
riniu: gebėjimu vykdyti nepilotuojamas 
misijas uždarose ir atvirose erdvėse, 
lanksčiu prisitaikymu prie aplinkos 
pokyčių (kliūčių), mokėjimu atpažinti 
ir sekti šeimininką, pavydėtinu mane-
vringumu, judėjimo tikslumu bei, kas 
svarbu, žmonėms draugišku ir saugiu 
veikimu. Šios technologijos pagrindu 
UAB „Rubedo sistemos“ planuoja pa-
siūlyti smulkiosios logistikos ir paslau-
gų sprendimus tinkamus viešajam ir 
privačiajam sektoriams (ligoninės, glo-
bos namai, oro uostai, krašto apsau-
ga, gamyba, sandėliavimas, prekyba).

Didžioji dalis šiuolaikinių mobiliosios 
robotikos (angl. unmanned vehicles, 
self-driving vehicles) sprendimų vis 
dar reikalauja žmogaus-supervizo-
riaus įsikišimo, kad iškilus nestan-
dartinei situacijai (pvz. kelyje netikėtai 
atsiradus kliūčiai, kurios robotas ne-
sugeba savarankiškai įveikti) autono-
minio roboto valdymą galėtų perimti 
nutolęs operatorius. Be to, dauguma 
konkurentų sprendimų reikalauja įvai-
ria apimtimi modifikuoti klientų inf-
rastruktūrą (pvz. specialiais dažais 
arba implantais grindyse ar sienose 
pažymėti robotų trajektorijas, įrengti 
apsauginius atitvarus, įdiegti naviga-
cinius radio švyturėlius, ir pan.). Tai 
ne tik papildomos investicijos klientui, 
bet ir ne visada pageidaujamas „tech-
nologinis subjaurojimas“, kai sugadi-
nama aplinkos estetika ir padidinami 
aptarnavimo kaštai.
„Rubedo sistemos“ inovacijos 
esmė – mobilaus roboto autonomijos 
maksimalus išplėtimas pasitelkiant 
„kompiuterizuotą matymą“ (angl. 
computerized vision), dirbtinį intelek-
tą, inovatyvius kombinuotus vidaus/
lauko navigacijos algoritmus ir dide-

Autorius:  UAB „Rubedo sistemos“
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lio manevringumo, keliamos galios ir 
energetinio autonomiškumo mobilią 
elektro-mechaninę platformą.
Kartu su „Rubedo sistemos“ koman-
da nepilotuojamą robotą kūrė gausus 
Lietuvos mokslininkų būrys: dr. An-
driaus Vilkausko vadovaujama KTU 
Mechatronikos dizaino fakulteto ko-
manda, prof. Andriaus Ušinsko vado-
vaujama VGTU Elektronikos fakulteto 
komanda, Baltijos pažangiųjų techno-
logijų instituto asocijuoti mokslininkai 
VDU prof. Tomas Krilavičius, dr. Pio-
tras Cimmpermanas ir kiti.
Apie įmonę „Rubedo sistemos“
„Rubedo sistemos“ specializuojasi 
robotikos srityje (adaptyvioji robotika, 
nepilotuojamos transporto priemo-
nės, mašininė rega, valdymo pro-
graminė įranga), vykdo mokslinius 
tyrimus. Įmonės sprendimai diegiami 
kokybei reikliose srityse, tokiose kaip 
sveikatos apsauga, Europos, Azijos ir 
JAV rinkose. Įmonės veikla sertifikuo-
ta pagal ISO 9001 standartą. Įmonės 
pasiekimai:
„Baltic Inovation Prize 2014“ nomi-
nacija (Baltic Assembly ir BASTIC) 

„Inovacija 2014“ nominacija (Vokie-
tijos-Baltijos šalių prekybos rūmai) 
„Metų inovacija 2013“ prizas (INFO-
BALT), „Jaunas verslas 2013“ nomi-
nacija (Vokietijos-Baltijos šalių pre-
kybos rūmai) „Sėkmingiausia jauna 
aukštųjų technologijų įmonė 2012“ 
prizas (Žinių Ekonomikos Forumas).
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Nuotoliniu būdu  
valdomas šildytuvas

Elektrinis šildytuvas, sukurtas kompa-
nijos ADAX užsakymu, kuriame daik-
tų interneto (IoT) principu realizuotos 
šios funkcijos:

1.   Užduotos temperatūros palaiky-
mas patalpoje pagal paros ar sa-
vaitės programas,

2.   Valdymas ir temperatūros stebėse-
na internete,

3.   Valdymas ir temperatūros stebėse-
na iš mobilaus įrenginio be interne-
to infrastrūktūros,

4.   Atviro lango atpažinimas ir reaga-
vimas,

5.   Energijos taupymas budėjimo re-
žime,

6.   Šildymo energijos sąnaudų skai-
čiavimas ir pateikimas,

7.   Gedimų ir avarinių situacijų atpaži-
nimas ir pateikimas,

8.   Adaptyvus startas.

Šildytuvo sukūrimo priežastis: ES rei-
kalavimai šildymo prietaisams, įsiga-
liosiantys nuo 2018-tų metų.

Verslo galimybės: įrenginius bus gali-
ma įsigyti 2016-tų Spalį

Autorius:  Darius Pečkys (darius.peckys@singleton-labs.lt)



166

Pdėkos žodis
2 0 1 6


