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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 
Jurgita Žižienė, jurgita.ziziene@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
mailto:jurgita.ziziene@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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Robotizuotos reabilitacijos efektyvumo biomechaninė analizė ir tyrimas  

Žmogaus judesių atkūrimas po pažeidimo (insultas ar trauma) paprastai yra pasiekiamas per pirmus pusę 

metų. Dėl to yra labai svarbu pasirinkti tinkamiausią ir efektyviausią reabilitacijos strategiją. Tyrimai rodo, 

kad pvz. viršutinės galūnės treniravimas, reguliarūs fiziniai pratimai, fizinio intensyvumo valdymas yra 

sėkmingos reabilitacijos svarbūs veiksniai. Virtualios realybės technologijų ir robotizuotų treniruoklių 

naudojimas pagerina įprastinę judesių terapiją, nes šių technologijų dėka judesiai atliekami žymiai tiksliau bei 

padidėja motyvacija dėl grįžtamojo ryšio. Robotizuotos technologijos vystosi labai greitai ir jų pagrindinis 

taikymo tikslas yra padidinti judesių amplitudę, stiprumą ir ištvermę, tai pat palengvinti paciento inicijuotą 

judesį selektyvinės kontrolės padidinimui.  

 
Projekto tikslas – sukurti robotizuotos reabilitacijos efektyvumo biomechaninės analizės vertinimo metodiką  

 
 
Kontaktiniai asmenys:  

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

mailto:julius.griskevicius@vgtu.lt
mailto:kristina.daunoraviciene@vgtu.lt
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Žmogaus eisenos variabilumo tyrimas taikant inercinius jutiklius 

Klinikinio eisenos tyrimo metu dažniausiai yra naudojamos judesio registravimo sistemos, kuriose 

naudojamos optinės vaizdo kameros. Inerciniai jutikliai yra alternatyvi priemonė judesiui registruoti, kuri yra 

paprastesnė ir pigesnė negu daugelio kamerų sistemos, bei leidžianti matuoti žmonių judesius įvairiose 

aplinkose. Inerciniai jutikliai yra portatyvi matavimo priemonė, tvirtinama ant žmogaus kūno segmento ir 

registruojanti jos pagreitį, kampinį greitį ir orientaciją erdvėje.  

 
Projekto tikslas – sukurti naują eisenos parametrų analizės algoritmą taikant inercinius jutiklius ir validuoti 

juos atsižvelgiant į egzistuojančias koncepcijas ir judesio registravimo duomenis.   

Užduotys 

10 % literatūros apžvalga ir tyrimo metodikos sudarymas 
20 % egzistuojančių eisenos parametrų analizės algoritmų įsisavinimas 
20 % naujo eisenos parametrų analizės algoritmo kūrimas 
20 % skirtingų eisenos parametrų analizės algoritmų validavimas ir palyginimas naudojant optinę judesio 
matavimo sistemą (Optitrack) 
20 % rezultatų analizė 
10 % ataskaitos rengimas ir pristatymas 
 
Kontaktiniai asmenys:  

doc. dr. Julius Griškevičius, julius.griskevicius@vgtu.lt 
 
 
 
 

mailto:julius.griskevicius@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.  

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.  

Kontaktiniai asmenys:  

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

mailto:andzela.sesok@vgtu.lt
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Ortopedinių medžiagų savybių ir struktūros tyrimas 

Ortopedijoje protezų ir įtvarų gamybai plačiai naudojamos termoplastinės medžiagos (pvz. Turbokastas, 
Klarity ir kt.). Ilgai naudojant šias medžiagas pacientai susiduria su kvapų atsiradimu,  kitais nepatogumais.  
 

 
 

 
 
Projekto tikslas būtų išanalizuoti skirtingas medžiagas įtvarų ir protezų gamybai, ištirti jų struktūrą prieš 

naudojimą ir po tam tikro jų naudojimo laiko. Struktūrą būtų galima ištirti panaudojant atomo jėgos 

mikroskopą.  

Darbo apimtis: 

10 % literatūros analizė ir tyrimo planavimas 

30 % medžiagų parinkimo pagrindimas, tyrimo metodo pagrindimas 

30 % medžiagų struktūros tyrimas mikroskopu 

20 % rezultatų analizė ir palyginimas 

10 % ataskaitos rengimas ir pristatymas 

 

Nauda: sprendžiama su medžiagų ortopedijoje panaudojimu susijusi problema, įsisavinami medžiagų 

struktūros tyrimo metodai, 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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Viešojo transporto maršruto taktilinio žemėlapio akliesiems kūrimas ir tyrimas 

Informacijos prieinamumas labai svarbus siekiant užtikrinti, kad aklieji ir silpnaregiai nebūtų išstumti iš 

svarbių socialinio bei ekonominio gyvenimo sričių.  Europos Sąjungoje yra apie 7,4 milijono aklųjų ir 

silpnaregių, o visame pasaulyje jų dar daugiau – per 180 milijonų. Vien Lietuvoje dabar yra per 10 tūkstančių 

tokių žmonių, iš kurių apie 10 % jaunesni nei 30 metų. Didžiajai daliai tokių žmonių kartografinė informacija 

labai aktuali, bet kol kas iš esmės neprieinama, nes beveik visa spausdintinė kartografinė medžiaga neatitinka 

aklųjų ir silpnaregių poreikių. 

                
 
Darbo tikslas būtų išanalizuoti reikalavimus taktiliniams žemėlapiams (pvz., pateikiamų objektų dydžiai, 
minimalūs tarpai tarp objektų), naujausius pasiekimus šioje srityje (pvz., 3D spausdinti žemėlapiai, 
interaktyvūs žemėlapiai), sukurti ir ištirti pasirinkto maršruto viešojo transporto taktilinį žemėlapį.  
 
Darbo apimtis: 

10 % literatūros analizė  

30 % taktilinio žemėlapio kūrimas, tyrimo metodo pagrindimas 

30 % taktilinio žemėlapio efektyvumo tyrimas su aklaisiais  

20 % rezultatų analizė ir palyginimas 

10 % ataskaitos rengimas ir pristatymas 

 

Nauda: sprendžiama su informacijos prieinamumu akliesiems susijusi problema, įsisavinami taktilinių 

žemėlapių kūrimo metodai, 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


 

9 
 

 
Audinių vientisumo pažeidimo modeliavimas 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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IŠANKSTINIS PRIĖMIMAS (2018-02-01 – 2018-05-30) 

Išankstinio priėmimo metu galima gauti VGTU stipendiją studijų kainai kompensuoti (50 % studijų 

įmokos) pirmajame studijų semestre*. 

  

Prašymų stoti į antrosios pakopos studijas išankstinio priėmimo metu registracija. Prašymas ir 

dokumentai (diplomo, jo priedo ir asmens dokumento kopijos) siunčiami el. paštu magistrantura@vgtu.lt. 

 

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS  

Nuo gegužės 2 d. iki birželio 29 d. (imtinai) vyksta priėmimas į Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

magistrantūros studijas. 

Registruok prašymą internetinėje prašymų registravimo sistemoje!  https://priemimas.vgtu.lt/ 

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. 

Daugiau informacijos apie stojimą į VGTU magistrantūros studijas galite rasti 

čia: http://www.vgtu.lt/stojantiesiems arba kreiptis el. p. magistrantura@vgtu.lt bei tel. (8 5) 237 0655 

 

mailto:magistrantura@vgtu.lt
http://www.vgtu.lt/stojantiesiems
mailto:magistrantura@vgtu.lt

