
Mechatroninės sistemos 

studijų programos siūlomos baigiamųjų darbų temos magistrantams 

Baigiamojo darbo temos 
pavadinimas 

Baigiamojo darbo temos išskirtinumas ir vadovo  
pasiekimai, siejant su siūloma tema 

Baigiamojo darbo 
vadovas 

Magnetolaidžio su feromagnetiniu 
skysčiu optimizavimas energijos 
rinktuve 

Baigiamasis darbas yra įdomus ir praktiškai 
pritaikomas įvairiose objektuose. Tema labai aktuali 
šiuolaikinėje pramonėje, kuri gamina elektromobilius. 
Šia tema vadovas dirba jau trečius metus. Šiai dienai 
yra pagamintas stendas ir vykdomi įvairūs tyrimai. 

Prof. Dr. Vytautas 
Bučinskas 

Mechatroninių sistemų valdymo 
pritaikymas mašininio mokymo 
sistemoms 

Ši tema yra unikali ir labai įdomi. Jos metu bus 
vykdomi tyrimai leidžiantys įvertinti algoritmo taikymo 
galimybes robotiniams uždaviniams spręsti. Tema 
yra pakankamai nauja, tačiau šiai dienai yra 
rengiamos dvi publikacijos bei yra sumontuotas 
tiriamasis stendas. 

Dr. Andrius 
Dzedzickis 

Slėgio jutiklių integravimas 
mechatroninėse sistemose 

Kuriamas ir tiriamas naujo tipo slėgio jutiklis, kurį 
galima būtų naudoti įvairiuose objektuose. Tokio tipo 
jutikliai dar nėra gaminami. Siekiama, kad kuriamas ir 
tiriamas jutiklis būtų kuo mažesnių matmenų ir kuo 
didesnis jo tikslumas. Šia tema vadovas dirba antrus 
metus, bei pirminiai jutiklio duomenys paskelbti 
tarptautinėje konferencijoje. 

Doc. dr. Ernestas 
Šutinys 

Mašininio valdymo sistemų 
taikymo roboto trajektorijoms 
optimizuoti tyrimas 

Kuriamas algoritmas robotams, kurie patys įvertina 
aplinką ir gali priimti reikalingus sprendimus, pvz. 
robotas-dulkių siurblys. Sukurtas naujas roboto 
algoritmas leis robotui-siurbliui priimti tinkamą 
judėjimo kelią, kurie leis sumažinti darbo laiko ir 
energijos sąnaudas. Vadovas turi patirties įvairių 
robotinių sistemų kūrime ir tyrime ir ruošia publikaciją 
mašininio mokymo tema. 

Doc. dr. Sigitas 
Petkevičius 

Dinaminių paklaidų kompensacija 
mašininiam mokymo sistemoms 

Dinaminių paklaidų kompensacija mašininiame 
mokymo sistemose yra svarbi, įdomi ir pakankamai 
nauja mokslių tyrimų sritis.  Vykdant šią temą, bus 
pasiūlytas naujas sistemos dinaminių paklaidų 
metodas, leidžiantis įvertinti valdomų sistemų 
charakteristikas taikant mašininio mokymo 
sistemose. Vadovas turi didelę patirtį 
mikromechaninių robotinių sistemų kūrime ir jų 
tyrimuose.  

Prof. dr. Darius 
Viržonis 

Jutiklių duomenų integracija 
mobiliame robote 

Tobulėjant mobiliems robotams juose naudojama vis 
daugiau aplinką atpažįstančių jutiklių. Todėl atsiranda 
poreikis kurti jutiklių integracijos duomenų sistemas, 
siekiant pagreitinti gautų duomenų apdorojimą. 
Vadovas turi ilgametę patirtį dirbant šia tema. 

Prof. dr. Vytautas 
Bučinskas 

 

Atkreipiame dėmesį, kad būsimieji magistrantai gali siūlyti ir gvildenti savo siūlomas tematikas. 

 


