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Biomedicininė inžinerija  

Tarpdisciplininės studijos inžinerijos, biologijos ir medicinos mokslų sandūroje, skirtos žmogaus sveikatos 
problemų sprendimui per ligų diagnostikos, gydymo ir prevencijos technologijų pažangą.  
 
Bioengineering (Merriam-Webster žodynas) 
1:  biological or medical application of engineering principles or engineering equipment — called 
also biomedical engineering 
 

 
Kodėl verta rinktis Biomedicinos inžinerijos magistrantūros studijas VGTU? 

 Tarpdisciplininės studijos - ateitis 
o Magistrantūros studijos praplečia akiratį 
o Lavinamas analitinis, sisteminis ir kritinis mąstymas 
o Grupiniai tiriamieji darbai kartu su medicinos studentais sprendžiant realias problemas 

 Aukštesnė kvalifikacija ir išsilavinimas ateityje gali garantuoti didesnes pajamas  
o Didesnės karjeros galimybės ir atlyginimas dirbant valstybės tarnyboje (pvz. Valstybinė 

akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos). Universitetas irgi 
darbdavys –mažiausia kvalifikacija magistro laipsnis.   

o Magistro studijas baigusieji vidutiniškai uždirba 150 eurų per mėnesį daugiau nei bakalauro 
išsilavinimą turintys darbuotojai (Darbo biržos statistika).  

o Darbdaviui teigiant, kad „šiame darbe nereikia magistro laipsnio“, paklauskite savęs, kodėl 
(pareikalausite didesnio atlyginimo? nereikia aukštesnės kvalifikacijos žmonių?).  

o Besikeičiančioje darbo rinkoje yra labai svarbios asmeninės kandidato savybės, bendravimo ir 
bendradarbiavimo gebėjimai bei nuolatinis žinių atnaujinimas. 

 Galimybė derinti darbą su studijomis (paskaitos prasideda nuo 16:20) 
o Paskaitų krūvis mažesnis lyginant su bakalauro studijomis (4 dalykai per savaitę tris semestrus) 

 Tarptautinio mobilumo galimybės 

o Erasmus partneriai Europoje ir pasaulyje (pvz. M.Sc. Biomedical Engineering University of 
Groningen, the Netherlands; M.Sc. Bioengineering Trinity College Dublin).  

o Biomechanikos inžinerijos katedra yra organizacijos ESEM „Educating Students in Engineering 
and Medicine“ narė – www.esem.eu, (partneriai Rytų Bavarijos Regensburgo aukštojo 
techninkos mokykla, Aacheno universitetas (Vokietija), Trinity koledžas (Airija), Gento ir Briuselio 
laisvasis universitetai (Belgija), Groningeno universitetas (Olandija) ir Čekijos technikos 
universitetas Pragoje (Čekija) ir kt.).  

 Ilgalaikėje perspektyvoje magistro laipsnį turėti yra geriau, nei neturėti ;) 
 
Turi savo idėją, kurią norėtum įgyvendinti, ištirti, išanalizuoti? Susisiek su mumis mebm@vgtu.lt 

 

Kviečiam prisijungti prie katedros mokslininkų vykdomų projektų 

http://www.esem.eu/
mailto:mebm@vgtu.lt
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Dviratininko sėdėsenos biomechanikos tyrimas taikant raumens-skeleto sistemos modelį 
 
Ramus pasivažinėjimas dviračiu parke, dviračių takais palei upę ar tiesiog numynimas iki parduotuvės – galime 

tai daryti praktiškai su bet kokiu tinkamo dydžio dviračiu. Tačiau dviratis yra ne tik transporto priemonė, bet 

ir sportinis inventorius. Ilgų kelionių metu, treniruočių ar siekiant gerų rezultatų varžybų metu tampa labai 

svarbios įvairios detalės – atitinkantis kūno antropometrinius parametrus tinkamas dviračio dydis užtikrina 

teisingą kūno padėtį ant dviračio, o tai savo ruožtu padeda siekti geresnio fizinio atlikimo (jėgų ir energijos 

taupymas). Nemažiau svarbu yra ir traumų prevencija – neteisingai atliekamas judesys gali sukelti 

diskomfortą, skausmą ar net sužalojimą. Dviratininko kūno padėties optimizavimui vienas iš įrankių gali būti 

naudojamas žmogaus kūno raumens-skeleto kompiuterinis modelis, kuris leidžia, matuojant dviratininko 

kinematinius parametrus, įvertinti kinetinius parametrus – kūno dalis veikiančias jėgas ir momentus, 

išvystomą galią, energiją ir pan.  

 

Projekto tikslas – sukurti kompiuterinį dviratininko modelį, kuris leistų įvertinti dviratininko kūno padėties 

biomechaniką ir įvairių keičiamų parametrų įtaką. 

10 % literatūros analizė ir tyrimo planavimas 
30 % kompiuterinio modelio kūrimas (Matlab pagrindai) 
30 % eksperimentinis tyrimas 
20 % rezultatų analizė 
10 % ataskaitos rengimas ir pristatymas 
 
Nauda: sprendžiama glaudžiai su realia problematika susijusi užduotis, šiuolaikinių 3D judesio registravimo 

sistemų praktinis pritaikymas ir įsisavinimas, raumens-skeleto sistemos modelio įvaldymas – geresnis 

biomechanikos supratimas, eksperimentinių ir statistikos metodų įvaldymas, lavinami problemų sprendimo 

ir analitiniai įgūdžiai, komandinis darbas. 

 

Kontaktinis asmuo: doc. dr. Julius Griškevičius, julius.griskevicius@vgtu.lt 

  

mailto:julius.griskevicius@vgtu.lt
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Pacientų manualinės priežiūros technikos biomechaninė analizė 

Ligoninėse esantiems pacientams, tiek suaugusiems ar vaikams, gali prireikti pagalbos atliekant kasdienius 

apsitarnavimo veiksmus, reabilituojantis ar paprasčiausiai keičiant kūno padėtį. Slaugytojui, norint suteikti 

pagalbą nepakenkiant tiek pacientui, tiek sau pačiam, reikia turėti įgūdžių, būti apmokytam ir paprasčiausiai 

turėti patirties. Prasti manualinio slaugymo įgūdžiai gali neigiamai įtakoti paciento arba personalo sveikatą – 

padidėjusi odos pažeidimų, infekcijų ir slaugytojo raumens-skeleto sistemos traumų rizika.  

 

Projekto tikslas sukurti pacientų manualinės priežiūros technikos įvertinimo sistemą, grįstą raumens-skeleto 

sistemos biomechanine analize. Projekte bus taikomos šiuolaikinės instrumentinės metodikos matuoti, 

kvantuoti ir analizuoti manualinės priežiūros metodus taikomus slaugytojų pacientų aptarnavimo metu. 

Slaugytojų kūno judesiai 3D erdvėje bus matuojami naudojant viso kūno inercinių jutiklių sistemą, o gauta 

matavimų informacija toliau apdorojama taikant žmogaus raumens-skeleto sistemos kompiuterinį modelį 

(BoB, OpenSim, AnyBody) sąnarių kampų, sąnarių momentų ir vidinių skeletą veikiančių apkrovų skaičiavimui. 

Darbo apimtis: 

10 % literatūros analizė ir tyrimo planavimas 

30 % eksperimento atlikimas 

30 % kompiuterinis matavimo duomenų apdorojimas modelyje 

20 % rezultatų analizė 

10 % ataskaitos rengimas ir pristatymas 

 

Nauda: sprendžiama su realiomis gyvenimiškomis situacijomis susijusi problema, išmokstama naudotis 

šiuolaikinėmis judesio matavimo priemonėmis, įsisavinami duomenų apdorojimo matematiniai metodai, 

pritaikomos biomechanikos žinios praktikoje, lavinami komandinio darbo, laiko planavimo ir sprendimų 

priėmimo įgūdžiai. 

Kontaktiniai asmenys:  

doc. dr. Kristina Daunoravičienė, kristina.daunoraviciene@vgtu.lt 
doc. dr. Julius Griškevičius, julius.griskevicius@vgtu.lt 
 

mailto:kristina.daunoraviciene@vgtu.lt
mailto:julius.griskevicius@vgtu.lt
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Skaitmeninių įrankių stuburo neurochirurgijos taikymui kūrimas ir tyrimas 

Stuburas žmogaus atraminė skeleto ašis, atlaikanti įvairaus tipo apkrovas, užtikrinanti judesius skirtingose 

plokštumose. Deja su stuburo problemomis (lėtiniu skausmu, išvaržomis, traumomis, iškrypimais ir kitokio 

tipo nestabilumu) susiduria daugelis žmonių. Stuburo nestabilumas yra laikomas viena iš nugaros lėtinio 

skausmo priežasčių, o stuburo nestabilumą sukelia stuburo degeneraciniai pokyčiai. Jei nepadeda 

konservatyvūs gydymo metodai, vienintelė išeitis – chirurginė intervencija fiksuojant stuburo elementus 

implantais (pvz. transpedikulinė fiksacija). Neurochirurgai nesutaria dėl naudojamų priemonių tinkamumo 

individualiam atvejui, todėl ne retai procedūros metu imasi keisti osteointegracinių elementų geometriją ar 

formą. Kompiuteriniai stuburo su osteointegraciniais elementais modeliai ir kitos taikomos kompiuterinės 

technologijos suteiktų vertingos klinikinės informacijos ne tik apie stuburo segmentų apkrovas, bet ir 

dėvėjimosi savybes. Skaitmeninio įrankio sukūrimas praplėstų rentgenologinių vaizdų panaudojimą ir 

suteiktų galimybę stuburo biomechaniką įvertinti individualiai kiekvienam pacientui. 

 
Projekto tikslas – sukurti kompiuteriniu modeliavimu pagrįstą įrankį, kuris padėtų spręsti stuburo 

neurochirurgijai būdingas situacijas, imituotų stuburo fiziologinius judesius su skirtingais sintezės elementais 

ir leistų prognozuoti procedūros efektyvumą. Projektas komandinis – 2-3 žmonės. 

1. Stuburo biomechanikos su osteointegracinėmis sistemomis ypatumų analizė; 
2. Stuburo osteointegracinių sistemų trimačių skaitmeninių modelių kūrimas ir tyrimas; 
3. Stuburo su osteointegracinėmis sistemomis tyrimas: osteointegracinių sistemų įtakos stuburo 
biomechanikai įvertinimas, parametrų optimizavimas, neurochirurginių intervencijų planavimas. 
 
Kontaktiniai asmenys:  

doc. dr. Julius Griškevičius, julius.griskevicius@vgtu.lt 
doc. dr. Kristina Daunoravičienė, kristina.daunoraviciene@vgtu.lt 
doc. dr. Andžela Šešok, andzela.sesok@vgtu.lt 

mailto:julius.griskevicius@vgtu.lt
mailto:kristina.daunoraviciene@vgtu.lt
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Mikroporėtų karkasų audinių regeneracijai medžiagų ir gamybos būdų analizė 

 

Tokie karkasai reikalingi kaulų, kremzlės, odos, kepenų, širdies, plaučių ir kitų audinių inžinerijai, siekiant kuo 

geriau atstatyti jų funkcijas. Audinių inžinerijos būdu kuriant audinius ar organus, ant 3D karkasų yra 

auginamos iš tikslinių šaltinių išskirtos ląstelės. Audinių inžinerijoje karkasai turėtų atkurti audinyje 

aptinkamo natyvaus užląstelinio užpildo biologines ir mechanines savybes, todėl itin svarbus tam tikro porų 

dydžio, elastingumo ir kitomis savybėmis pasižyminčio karkaso parinkimas. Audinių karkasas turėtų būti 

biologiškai suderinamas, labai akytas (porėtas), biodegraduojantis ir mechaniškai patikimas. 

 

 

                                           

Projekto tikslas būtų išanalizuoti karkasų audinių regeneracijai medžiagas, jų savybes, susipažinti su jų 

gamybos metodais, pvz. FFT 3 D spausdinimo technologija, modifikacija femtosekundiniu lazeriu; išanalizuoti 

galimybę gaminti kompozicinius karkasus iš skirtingų medžiagų, pvz. PLA ir HA; pagaminti skirtingos 

mikroarchitektūros (pzv., 3 skirtingus), periodo ir užpildymo karkasus, išmatuoti pagamintų karkasų kietumą.    

Darbo apimtis: 

10 % literatūros analizė ir tyrimo planavimas 

30 % karkasų, skirtų konkrečiam audiniui, medžiagų parinkimo pagrindimas, gamybos būdo parinkimo 

pagrindimas 

30 % karkaso gamyba, keičiant jų vidinę mikroarchitektūrą, ir jų kietumo matavimas 

20 % rezultatų analizė 

10 % ataskaitos rengimas ir pristatymas 

 

Nauda: sprendžiama su audinių regeneracija susijusi problema,  įsisavinami 3D spausdinimo ir matavimo 

rezultatų apdorojimo metodai, pritaikomos biomechanikos žinios praktikoje, lavinami komandinio darbo, 

laiko planavimo ir sprendimų priėmimo įgūdžiai. Pagal šią tematiką ruošiamas bendras Lietuvos-Latvijos-

Taivano projektas, kurio vienas iš tikslų  skatinti jaunus tyrėjus dalyvauti bendro mokslinių tyrimų projekto 

įgyvendinime. 

Kontaktiniai asmenys:  

doc. dr. Andžela Šešok, andzela.sesok@vgtu.lt 
 
 
 

mailto:andzela.sesok@vgtu.lt
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Karkasų kaulų regeneracijai mechaninių savybių tyrimas 
 
Kaulinio audinio karkasai reikalingi užpildant kaulų defektus ir tuštumas, atsiradusias dėl traumų ar ligų. 
Pastaruoju metu kaulų karkasai pradėti naudoti odontologijoje. Dantų praradimas yra susijęs ne tik su 
estetinės išvaizdos pokyčiais, bet ir su kramtymo funkcijos sutrikimu, kuris sukelia greitą kaulinio audinio 
atrofiją. Prarastų dantų alternatyva – implantai. Tačiau praktika rodo, kad maždaug vieno iš penkių pacientų 
žandikaulio kaulo nepakanka implantui įsriegti, todėl reikia kaulo priauginimo operacijos. Tam tikslui 
neorganinės medžiagos įkomponuojamos trimačiuose karkasuose. Mechaninės karkaso savybės idealiu 
atveju turėtų atitikti kaulinio audinio savybes toje vietoje, kurioje jis buvo implantuotas. Todėl vienas 
didžiausių iššūkių gaminant karkasus yra mechaninių savybių užtikrinimas.  

 
 

 
 

Projekto tikslas  atlikti karkasų, pagamintų iš įvairių medžiagų ir skirtingos vidinės geometrijos bei 
užpildymo, mechaninių savybių (standumo, stiprumo ribos, tamprumo modulio) testavimą, taikant tempimo-
gniuždymo stendą Multi Test 2.5-i (Mechanikos fakultete). 
 
Darbo apimtis: 

10 % literatūros analizė ir tyrimo planavimas 

30 % karkasų mechaninių savybių eksperimentinio testavimo metodikos sudarymas 

30 % karkasų mechaninių savybių tyrimas 

20 % rezultatų analizė 

10 % ataskaitos rengimas ir pristatymas 

 

Nauda: sprendžiama su kaulų regeneracija susijusi problema, įsisavinami mechaninių savybių testavimo ir 

matavimo rezultatų apdorojimo metodai, pritaikomos biomechanikos žinios praktikoje, lavinami komandinio 

darbo, laiko planavimo ir sprendimų priėmimo įgūdžiai. Pagal šią tematiką ruošiamas bendras Lietuvos-

Latvijos-Taivano projektas, kurio vienas iš tikslų   skatinti jaunus tyrėjus dalyvauti bendro mokslinių tyrimų 

projekto įgyvendinime. 

Kontaktiniai asmenys:  

doc. dr. Andžela Šešok, andzela.sesok@vgtu.lt 
 
 

 
 

mailto:andzela.sesok@vgtu.lt
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Osteosintezės fiksatorių modeliavimas ir tyrimas 
 
Kaulų lūžių fiksacijos (arba osteosintezės) būdai būna vidiniai ir išoriniai. Vidinei fiksacijai naudojamos 

plokštelės, tvirtinamos sraigtais arba intramedulinės vinys.       

Darbo užduotis: Išanalizuoti osteosintezės būdus ir jai taikomų fiksatorių konstrukcijas bei medžiagas. Atlikti 
mokslinių darbų, susijusiu su osteosintezės fiksatorių modeliavimu baigtinių elementų metodu, analizę. 
Išanalizuoti fiksatoriams naudojamų medžiagų savybes. Pateikti atliktos mokslo darbų analizės apibendrinimą 
ir tyrimų pagrindimą. Sudaryti osteosintezės fiksatorių modeliavimo ir tyrimo metodiką. Sukurti kaulo ir 
osteosintezės fiksatoriaus modelį. Parinkti medžiagas, nustatyti veikiančias apkrovas. Atlikti kompiuterinį 
modeliavimą. Nustatyti skirtingų osteosintezės fiksavimo metodų patikimumą, stiprumą. Apdoroti 
modeliavimo rezultatus ir pateikti juos grafiškai. 
 

                                
 

 

Darbo tikslas  atlikti pasirinktų osteosintezės būdų modeliavimą baigtinių elementų metodu (BEM) ir  

skirtingų būdų (pvz. pilno kontakto ir mažo kontakto osteosintezės) palyginimą.  

 
Darbo apimtis: 

10 % literatūros analizė ir tyrimo planavimas 

30 % osteosintezės fiksatorių modeliavimo ir tyrimo metodikos sudarymas 

30 % modeliavimas BEM metodu 

20 % rezultatų analizė 

10 % ataskaitos rengimas ir pristatymas 

 

Nauda: sprendžiama su kaulų lūžių fiksacija susijusi problema, įsisavinamas modeliavimo baigtinių elementų 

metodas, pritaikomos biomechanikos žinios praktikoje, lavinami komandinio darbo, laiko planavimo ir 

sprendimų priėmimo įgūdžiai.  

Kontaktiniai asmenys:  

doc. dr. Andžela Šešok, andzela.sesok@vgtu.lt 
  

mailto:andzela.sesok@vgtu.lt
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Neuromotorinių sutrikimų tyrimas ir analizė taikant skaitinius biomechaninius metodus 

Viena iš gyvybiškai svarbių žmogui funkcijų – judėjimas. Judesys, nepriklausomai nuo jo amplitudės, yra viena 

būdingiausių organizmo funkcijų ir vyksta raumenų susitraukimo ir atsipalaidavimo dėka. Judėjimas - viena iš 

gyvenimo pilnatvės sąlygų. Neuromotorinių sutrikimų pasekmė sutrikusios judėjimo funkcijos trikdančios ne 

tik kasdienines veiklas, bet ir apribojančios žmogaus pasirinkimo galimybes. Dažniausia neuromotorinių 

sutrikimų pasekmė – sutrikusi raumenų veikla. Vystosi kūno asimetrija, pasikeičia judesių amplitudės, bendra 

judesio trajektorija ir galiausiai visiškai pakinta judesio kokybė. 

 

Projekto tikslas ištirti konkrečiam neuromotoriniam sutrikimui būdingus raumenų aktyvumo mechanizmus, 

juos analizuoti ir pateikti pasiūlymus jų korekcijai kuriant ar pritaikant individualizuotus reabilitacijos 

metodus, technines pagalbos priemones ir kita. Projekto metu bus naudojama bevielė 16 jutiklių EMG 

sistema DELSYS Trigno skirta moksliniams tyrimams. Gauti matavimo duomenys toliau bus apdorojami 

DELSYS Trigno programine įranga bei Matlab.  

Darbo apimtis: 

10 % literatūros analizė ir tyrimo planavimas 

30 % eksperimento atlikimas 

30 % skaitmeninis matavimo duomenų apdorojimas  

20 % rezultatų analizė 

10 % ataskaitos rengimas ir pristatymas 

 

Nauda: sprendžiama reali, aktuali gyvenimiška problema susijusi su gyvenimo kokybės gerinimu, 

bendradarbiaujama su medikais ir gaunamos naujos žinios apie aktualias klinikines problemas, išmokstama 

naudotis šiuolaikinėmis judesio matavimo priemonėmis, įsisavinami duomenų apdorojimo matematiniai 

metodai, pritaikomos biomechanikos žinios praktikoje, lavinami komandinio darbo, laiko planavimo ir 

sprendimų priėmimo įgūdžiai. 

Kontaktiniai asmenys:  

doc. dr. Kristina Daunoravičienė, kristina.daunoraviciene@vgtu.lt 
doc. dr. Julius Griškevičius, julius.griskevicius@vgtu.lt 

Raumenų 
aktyvumo 
matavimai

Matavimo 
rezultatų 

apdorojimas

Rezultatų 
analizė

Pasiūlymai ir 
rekomendacijos

mailto:kristina.daunoraviciene@vgtu.lt
mailto:julius.griskevicius@vgtu.lt
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Judesio simetrijos-asimetrijos tyrimas ir analizė taikant skaitinius biomechaninius metodus 

Judėjimas – tai pagrindinė gyvų organizmų savybė, o raumenims priklauso pagrindinis vaidmuo. Jeigu 

raumenis vertintume kaip vieningą visumą – jie yra pats didžiausias darinys iš visų vidaus organų. Bet koks 

kūno judesys įvyksta dėl nervinių impulsų sklidimo ir jų perdavimo į raumeninę skaidulą. Kartu susitraukiantys 

ir atsipalaiduojantys galūnių raumenys užtikrina kūno judesio simetriją medialinės prokštumos atžvilgiu, o 

kartu pusiausvyrą, koordinaciją ir stabilumą. Asimetrijos priežastys gali būti įvairios funkciniai sutrikimai, 

raumenų nuovargis, trauma, veiksniai. Biomechaniškai asimetrijos atveju įsijungia kompensaciniai kūno 

mechanizmai, tačiau jų ne visada pakanka kokybiškam visaverčiam judesiui atlikti. Todėl simetrijos-

asimetrijos mechanizmas aktualus ne tik sergantiems, profesionaliai sportuojantiems bet ir sveikiems 

asmenims. 

 
Projekto tikslas ištirti raumenų aktyvumo mechanizmus, juos analizuoti, klasifikuoti ir pateikti pasiūlymus jų 

korekcijos galimybėms (pvz. kineziterapijos, fizioterapijos procedūroms). Projekto metu bus naudojama 

bevielė 16 jutiklių EMG sistema DELSYS Trigno skirta moksliniams tyrimams. Gauti matavimo duomenys toliau 

bus apdorojami DELSYS Trigno programine įranga bei Matlab.  

Darbo apimtis: 

10 % literatūros analizė ir tyrimo planavimas 

30 % eksperimento atlikimas 

30 % skaitmeninis matavimo duomenų apdorojimas  

20 % rezultatų analizė 

10 % ataskaitos rengimas ir pristatymas 

 

Nauda: sprendžiama reali, aktuali, įdomi gyvenimiška problema susijusi su gyvenimo kokybės gerinimu, 

išmokstama naudotis šiuolaikinėmis judesio matavimo priemonėmis, įsisavinami duomenų apdorojimo 

matematiniai metodai, pritaikomos biomechanikos žinios praktikoje, lavinami komandinio darbo, laiko 

planavimo ir sprendimų priėmimo įgūdžiai. 

Kontaktiniai asmenys:  

doc. dr. Kristina Daunoravičienė, kristina.daunoraviciene@vgtu.lt 
doc. dr. Julius Griškevičius, julius.griskevicius@vgtu.lt 

Žmogaus judesio biomechanikos analizė

Eksperimento metodikos sudarymas

Eksperimentas

Duomenų apdorojimas

Rezultatų interpretacija ir pasiūlymai

mailto:kristina.daunoraviciene@vgtu.lt
mailto:julius.griskevicius@vgtu.lt
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Pacientų reabilitacijos programos efektyvumo vertinimas 

Įvykus traumoms ar sergant ligomis, kurios pažeidžia judamąjį aparatą, žmogui taikoma reabilitacijos 
procedūra. Jos metu atstatomos prarastos raumens-skeleto judėjimo funkcijos, neuromotorinė organizmo 
veikla. Reabilitacijos procese naudojamos medicininės procedūros (baseinas, mankštos pratimai, stalo 
žaidimai ir užduotys), technologijos (funkcinė elektrinė stimuliacija, robotai, egzoskeletai, virtualios realybės 
žaidimai) ir kt. (aferentinių skaidulų žadinimas, transkranijinė neuroreabilitacija). Taigi yra taikoma daug 
reabilitavimo mechanizmų, tačiau šiuo metu klinikinėje praktikoje vyrauja subjektyvūs biomechaninių judesių 
vertinimo metodai arba judesių kokybė nėra vertinama. 

 
Projekto tikslas yra rasti objektyviam judesio vertinimui aktualius parametrus. Tuo tikslu sudaromas 

dinaminis žmogaus kūno dalies modelis, kuris apkraunamas eksperimentiniais duomenimis. Tokiu būdu 

apskaičiuojami parametrai, kurių negalima pamatuoti. Galutinis projekto produktas tai MATLAB aplinkoje 

sukurta grafinė vartotojo sąsaja, leidžianti padaryti sukurtą biomechaninę sistemą prieinamą gydytojui. 

Darbo apimtis: 
10 % literatūros analizė ir tyrimo planavimas 

20 % eksperimento atlikimas 

40 % matavimo duomenų apdorojimas, modelio ir grafinės vartotojo sąsajos kūrimas MATLAB aplinkoje 

20 % rezultatų analizė 

10 % ataskaitos rengimas ir pristatymas 

 

Nauda: mechanikos dėsniai praktiškai taikomi žmogaus judesiams tirti, išmokstama naudotis su 

biomechaninių judesių matavimo įranga (kamerų sistema/inerciniai jutikliai), įsisavinamas programinis 

paketas MATLAB, sukuriamas reabilitacijos praktikoje naudingas programinis paketas, leidžiantis įvertinti 

žmogaus judesio kokybę. 

Kontaktiniai asmenys:  

Artūras Linkel, arturas.linkel@vgtu.lt  
doc. dr. Julius Griškevičius, julius.griskevicius@vgtu.lt 
 

mailto:arturas.linkel@vgtu.lt
mailto:julius.griskevicius@vgtu.lt
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Dirbtinės širdies ašinės tėkmės siurblio modeliavimas ir tyrimas 
 
Dirbtinės širdies kūrimas ir tyrimas yra aktuali problema, nes žmonių laukiančių širdies transplantacijų yra 
žymiai daugiau nei donorų. Ašinės tėkmės siurbliai yra labai populiarūs dirbtinės širdies konstrukcijose. Tokie 
siurbliai priskiriami prie nepulsuojančių. Jie yra mažesnių gabaritų, mažesnė infekcijų tikimybė (lyginant su 
pulsuojančiais kraujo siurbliais).  
 

 
 

 
 
Darbo tikslas – atlikti ašinės tėkmės siurblio modeliavimą baigtinių elementų metodu, parinkti reikiamus 
kraujo siurblio parametrus, jo medžiagas, kraujo tėkmės parametrus, optimizuoti siurblio konstrukciją, 
užtikrinant minimalią srauto turbulenciją ir sąstovius.  
 
Darbo apimtis: 

10 % literatūros analizė ir tyrimo planavimas 

30 % dirbtinės širdies  modeliavimo ir tyrimo metodikos sudarymas 

30 % modeliavimas BEM metodu 

20 % rezultatų analizė 

10 % ataskaitos rengimas ir pristatymas 

 

Nauda: sprendžiama su dirbtiniais organais susijusi problema, įsisavinamas modeliavimo baigtinių elementų 

metodas, pritaikomos biomechanikos žinios praktikoje, lavinami komandinio darbo, laiko planavimo ir 

sprendimų priėmimo įgūdžiai.  

Kontaktiniai asmenys:  

Dokt. Donatas Lukšys, donatas.luksys@vgtu.lt 
doc. dr. Andžela Šešok, andzela.sesok@vgtu.lt 

mailto:donatas.luksys@vgtu.lt
mailto:andzela.sesok@vgtu.lt
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Audinių vientisumo pažeidimo modeliavimas taikant baigtinių elementų metodą (BEM) 
 
Veiksniai, skatinantys audinių vientisumo pažeidimų atsiradimą, dažniausiai klasifikuojami kaip vidiniai, 
pavyzdžiui, ribotas paciento judrumas, prasta mityba, gretutinės ligos, odos turgoro (elastingumo) 
praradimas, senėjimo procesas. Tuo tarpu veikiant išoriniams veiksniams - trinčiai, šlyčiai, stipriam audinių 
spaudimui, trunkančiam  ilgiau nei 2 valandas, - sutrinka audinių aprūpinimas krauju, tai sąlygoja pragulos 
atsiradimą. 
Duomenys apie audinių vientisumo pažeidimą renkami nuo 2009 m. Esame išnagrinėję apie 1000 įvairios 
lokalizacijos audinių pažeidimo atvejų.  
 

 

 

 
 
Darbo tikslas – atlikti audinių vientisumo pažeidimo modeliavimą baigtinių elementų metodu. Nustatyti kurie 
veiksniai (išoriniai ar vidiniai) turi didesnę įtaką audinių vientisumo pažeidimui. Pateikti praktines 
rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigų medicinos personalui.  
 
Darbo apimtis: 
10 % literatūros analizė ir tyrimo planavimas 

10 % turimų matavimo duomenų apdorojimas statistine programa 

20 % audinių modeliavimo ir tyrimo metodikos sudarymas 

30 % modeliavimas BEM metodu 

20 % rezultatų analizė 

10 % ataskaitos rengimas ir pristatymas 

 

Nauda: skatinamas bendradarbiavimas su skirtingų mokslinių institucijų atstovais; pritaikomos 

biomechanikos žinios praktikoje; taikant BEM galima prognozuoti audinių vientisumo pažeidimo riziką.  

Kontaktiniai asmenys:  

dr. Zyta Kuzborska zyta.kuzborska@vgtu.lt 
konsultantė dr. Zita Gierasimovič zitagieras@gmail.com (VU, Medicinos fakultetas) 

  

mailto:zyta.kuzborska@vgtu.lt
mailto:zitagieras@gmail.com
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Nuo balandžio 6 d. iki birželio 27 d. vyksta priėmimas į Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

magistrantūros studijas. 

Registruok prašymą internetinėje prašymų registravimo sistemoje! 

https://medeine.vgtu.lt/isas2/registruok.jsp 

Prašyme galėsite daugumoje programų rinktis tokio pobūdžio studijų finansavimą: 

 valstybės finansuojama studijų vieta (vf); 

 valstybės nefinansuojama studijų vieta su studijų stipendija (vnf/st); 

 valstybės nefinansuojama studijų vieta (nvf). 

Prašymas yra užpildytas ir pateiktas, kai stojantysis užpildo internetinėje anketoje informaciją apie 

save, baigtus mokslus bei nurodo bent vieną pageidavimą. 

 

VGTU geriausiems kiekvienos magistrantūros studijų specializacijos studentams, įstojusiems į 

valstybės nefinansuojamą studijų vietą nuolatinėse studijose, kompensuos visą ar dalį studijų įmokos: 

1. įmoka mažinama 100 proc. – pirmiems 2 geriausiems studentams; 

2. įmoka mažinama iki 610 Eur už semestrą sekantiems 2 geriausiems studentams; 

3. įmoka mažinama iki 760 Eur už semestrą sekantiems 3 geriausiems studentams. 

Norint pretenduoti į studijų stipendiją studijų kainai kompensuoti būtina savo stojimo prašyme įtraukti 

pageidavimą su finansavimu „vnf/st“. Jau pirmojo etapo metu bus paskelbta, kokio dydžio stipendija 

kainai kompensuoti bus taikoma studentui visų studijų metu. 

Iki birželio 27 d. reikia užpildyti stojimo prašymą internetu: https://medeine.vgtu.lt/isas2/registruok.jsp ir 

birželio 30 d. sulaukti rezultatų. 

 

 

https://medeine.vgtu.lt/isas2/registruok.jsp
https://medeine.vgtu.lt/isas2/registruok.jsp

