
 

Vežimėlio platformos skirtos judėti nelygiais paviršiais projektavimas 
 

Gytis Buckiūnas 
 

Oleg Ardatov 
 
 

Vežimėlių naudotojai dažnai pastebi, kad vietos padengtos smėliu, sniegu, žvyru ar purvu sukelia dideles 

problemas norint patirti kelionės malonumą, negalvojant kaip įveikti papildomus reljefo sukuriamus 

sunkumus. Daugiau dėmesio skiriant tokioms problemoms nuspręsta sukurti platformą, kurią galima 

pritaikyti įvairiems neįgaliųjų vežimėliams. 

Įrenginys pasižymi lengva konstrukcija, vikšrais ir kitais kelio įveikimą bei patogumą užtikrinančiais 

inžineriniais sprendimais, kurie padeda pritaikyti jį žmonėms su įvairiomis negaliomis, garantuoja sklandžią 

kelionę. Vežimėlio pritvirtinimui naudojami priekinio ir galinio rato fiksavimo mazgai, o suprojektuoti pločio 

ir ilgio koregavimo mechanizmai padeda sumažinti galutinę gaminio kainą bei padidina jo universalumą. 

 

 

 

 
 



 

Viršutinių galūnių hidraulinio egzoskeleto skirto tetraplegikų reabilitacijai projektavimas 
 

Mindaugas Buožius 
 

Oleg Ardatov 
 
 

Nelaimingo atsitikimo metu įmanoma negrįžtamai susižaloti nugaros smegenis kaklo srityje ir tapti 

tetraplegiku. Priklausomai nuo tikslios pažeidimo vietos ir tipo gali skirtis neįgalumo lygis. Tokiems žmonėms 

gyvenimas pasikeičia ir iki tol gerai mokėtus elementarius judesius tenka mokytis iš naujo. Nebesugebant 

valdyti kojų būtina sutelkti dėmesį į rankas, kurios gali būti dalinai funkcionalios. Tad reikalinga reabilitacija, 

kuri didina fizinį pajėgumą, o fizinis pajėgumas tiesiogiai koreliuoja su funkciniu savarankiškumu. 

Egzoskeletas palengvina reabilitacijos specialistų darbą, toks įrenginys visada atlieka užduotus judesius 

vienodai ir kokybiškai. 

Hidraulinė pavarų sistema sukuria daugiau jėgos nei kito tipo pavaros, tokio mechanizmo egzoskeletas 

gali būti naudojamas reabilituojant net ir morbidinį nutukimą turinčius žmones. Taip pat hidraulinės pavarų 

sistemos sukuriami judesiai yra artimiausi natūraliems žmogaus raumenų judesiams. 

 

 

 



 

Universalaus varytuvo neįgaliojo vežimėliui projektavimas, taikant CAD/CAE 
 

Laura Trečiokaitė 
 

Oleg Ardatov 
 

Žmonėms, kurie turi judėjimo negalią, labai svarbu, kad jie galėtų komfortiškai keliauti ar nuvykti į tam 

tikrą vietą, todėl kuriamos įvairios laisvalaikio transporto priemonės. Jų paskirtis – suteikti galimybę vieniems 

ar su palydovo pagalba keliauti, įveikti mažesnį ar didesnį atstumą. Tokios transporto priemonės sprendžia 

neįgaliųjų judėjimo problemą, leidžia jiems būti nepriklausomais bei socializuotis. Viena tokių priemonių - 

varytuvas, skirtas neįgaliojo vežimėliui, kuris nereikalauja palydovo pagalbos, nes nereikia persikelti iš 

vežimėlio. Skirtingų tipų varytuvai pritaikyti visiems, tiek sunkesnę negalią turintiems asmenims, tiek tiems 

kurie puikiai valdo viršutinę kūno dalį. Rankomis minami varytuvai ne tik suteikia galimybę keliauti, tačiau ir 

stiprina raumenis bei bendrą sveikatos būklę. 

Šiame bakalauro baigiamajame darbe projektuojamas universalus varytuvas, kuris tinka visiems rinkoje 

esantiems neįgaliojo vežimėliams. Varytuvo tvirtinimo mechanizmas sudarytas iš reguliuojamo aukščio 

atraminių ratukų, tvirtinimo kablių bei gnybtų, kuriuos galima reguliuoti, siekiant pritvirtinti varytuvą prie 

įvairaus tipo ir konstrukcijos vežimėlių. Šio varytuvo tipas – hibridinis, kuris gali būti varomas elektros varikliu 

arba minant pedalus rankomis.  

 

  



 

Mechanikos fakulteto patalpų pritaikymas neįgaliajam 
 

Tomaš Kleijevski 
 

Vadovas: Oleg Ardatov 
 

Šiuolaikiniame pasaulyje labai dažnai galima išgirsti kaip neįgalieji žmonės skundžiasi diskomfortu bei 

nepasiekiamumu įvairiose viešosiose įstaigose. Pagrindiniu minėtos problemos sprendimu yra viešųjų įstaigų 

patalpų pritaikymas neįgaliesiems, siekiant pagerinti neįgaliųjų gyvenimo kokybę bei užtikrinti viešujų įstaigų 

prieinamumą didžiajai daliai žmonių. 

Šiame baigiamajame darbe yra konkrečiai pritaikomos Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

Mechanikos fakulteto patalpos neįgaliesiems. Pritaikymo procesas susideda iš auditorijų, koridoriaus bei 

sanitarinio mazgo pritaikymo, kuriuo metu yra atsižvelgiama į neįgaliųjų poreikius bei galimybes naudojantis 

mokymo įstaigos patalpų inventoriumi. 

Vertikalus šachtinis keltuvas yra esminis šio baigiamojo darbo objektas, kuris yra projektuojamas 

įvertinant visus saugos, efektyvumo bei ergonomikos aspektus. Šio prietaiso paskirtis yra saugiai perkelti 

neįgalųjį iš vieno aukšto į kitą. Varomuoju kėlimo prietaiso mechanizmu yra sliekinė pavara, prijungta prie 

elektros variklio, o išeinamojoje grandyje yra ant veleno užmautas skriemulys su tempimo lynu, kuris ir yra 

tiesiogiai sujungtas su keltuvo kabina bei atsvaru. Tokiu būdu yra gaunamas tiesiaeigis 0,18 m/s greičio 

šachtinio keltuvo judesys. 

 

            

              



 

Automobilinės kėdutės neįgaliam vaikui projektavimas 
 

Vida Garnevičiūtė 
 

lekt. Jurgita Žižienė  
 
Automobilinė kėdutė – tai priemonė vaikui užtikrinanti saugią kelionę automobiliu. Tai dar svarbiau, kai vaikas 

turi specialių poreikių. Tokiu atveju, svarbu ne tik užtikrinti saugumą nelaimingo atsitikimo metu, tačiau ir 

komfortišką kelionę.  

Baigiamojo bakalauro darbo metu projektuojama automobilinė kėdutė yra skirta vaikui nuo 5 – 10 metų su 

judėjimo negalia. Dėl to, projektuojama yra ne tik automobilinė kėdutė, kuri atitinka neįgalaus vaiko 

poreikius, tačiau ir tvirtinimo pagrindas. Tvirtinimo pagrindas leidžia projektuojamą automobilinę kėdutę 

pasukti reikiamu 90° kampu ir be didelių fizinių pastangų automobilinę kėdutę perkelti ant tam 

projektuojamų ir pritaikytų vežimėlio ratų. Tai ne tik palengvina lydinčiųjų asmenų priežiūrą, susijusią su 

neįgaliu vaiku, bet kartu ir sumažina reikiamų pagalbinių priemonių kiekį ne tik kasdienėje veikloje, bet ir 

kelionės automobiliu metu.  

 

  



 

Būsto pritaikymas neįgaliajam 

Jelizaveta Martynenko 

Andžela Šešok 

Bakalauro baigiamajame darbe pritaikomas būstas asmeniui su judėjimo negalia. Judėjimo negalia 

sukelia žmogui daug nepatogumų – keltis iš lovos ir persėsti į vežimėlį tampa sunkiu išbandymu. Taip pat 

judėjimo negalia tampa sunkia našta neįgaliojo asmens šeimai, nes slaugyti tokį žmogų yra fiziškai sunku. 

Siekiant sumažinti neįgaliojo asmens ir jo šeimos problemas, yra pritaikomas būstas, ir vienas iš pritaikymų 

tampa lubinis keltuvas. 

Keltuvas tvirtinamas prie lubų, būtent dėl tokių konstrukcijos ypatumų šis keltuvas yra kompaktiškas. 

Valdant keltuvą pultelio pagalba, jis kelia ir nuleidžia žmogų ir perkelia jį erdvėje, judant takeliais. Tokiu būdu 

neįgalusis gali pats lengvai persikelti iš lovos į vežimėlį arba iš kart į vonią ar kitą pageidaujamą kambarį. Prie 

lubinio keltuvo taip pat projektuojamas pagalbinis mechanizmas, skirtas stačiai sujungti takelius – apsisukimo 

ratas. Apsisukimo ratas leidžia stačiai sujungti takelius ir sudaryti išsišakojimus takeliams, skirtus lubinio 

keltuvo judėjimui. 

Siekiant sukurti jaukų ir kokybišką gyvenimą neįgaliajam, pritaikomos ir kitos patalpos – sanitarinis 

mazgas ir virtuvė. 

 

 

  



 

Keltuvo neįgaliajam į lėktuvą projektavimas 
 

Aleksandra Petuchova 
 

Vadovas: Gediminas Gaidulis 
 

Lėktuvo ir oro uosto erdvė reikalauja gerų sąlygų visiems keleiviams, dėl to yra projektuojama ir kuriama įvairi 

kompensacinė technika negalią turintiems asmenims. Keleivių pakėlimo iki lėktuvo salono paslaugos, 

naudojant specialiai pritaikytus tam prietaisus, vis dažniau yra naudojamos oro uostuose. Tai užtikrina greitą 

ir patogų pakėlimą žmogui, kuris turi judesių sutrikimų. 

Baigiamajame darbe suprojektuotas keltuvas neįgaliesiems į lėktuvą su įmontuotu įlipimo trapu. Naudojant 

šį keltuvą galima pakelti neįgalųjį asmenį kartu su vežimėliu, tai yra didelis privalumas, nes galima iš karto 

transportuoti neįgalųjį iki savo vietos keltuvo salone. 

Siekiant, kad keltuvo vartotojui pakėlimo iki salono procesas butų kuo trumpesnis, parinktos dvi pavarų 

sistemos, kurios atlieka vežimėlio platformos pakėlimo ir posūkio funkcijas. Toks keltuvas yra lengvai 

transportuojamas, turi atskira maitinimą, paprastai valdomas ir gali pakelti platformą iki 1,8 m aukščio salono 

kabinos. 

 

 
  



 

Avalynės įdėklų pėdos diagnostikai projektavimas ir gamyba 
 

Monika Narkutė 
 

Vadovas: Gediminas Gaidulis 
 

Pėdų diagnostikos prietaisai yra dažnai naudojami moksliniuose ir klinikiniuose tyrimuose matuojant 

paviršiaus, kontaktuojančio su žeme, plotą ir slėgį pado paviršiuje. Šie apkrovų matavimo prietaisai leidžia 

įvertinti pėdas veikiančias apkrovas sergant tokiomis ligomis, kaip diabetas, parinkti tinkamą sportinę ar 

ortopedinę avalynę. Tai itin svarbu norint, kad kompensuojant netinkamas apkrovas pėdose neišsivystytų 

kelio, klubo sąnarių bei stuburo sutrikimai. Taip pat šios priemonės plačiai naudojamos sporto 

biomechanikoje padedant sportininkams gerinti savo bėgimo techniką. 

Šiame darbe suprojektuoti avalynės įdėklai pėdos diagnostikai, kurie matuoja eisenos metu veikiančią jėgą ir 

kampinį pagreitį bei slėgį, tenkantį skirtingoms pėdos zonoms statinės ir dinaminės apkrovos metu. Prietaisas 

jutiklių duomenis siunčia į kompiuterį, kur jie apdorojami ir grafiškai atvaizduojami. Pagamintas prietaiso 

prototipas, matuojantis slėgį penkiuose pėdos taškuose, ir juo naudojantis atlikti statinis ir dinaminis pėdų 

tyrimai. 
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Universalaus įtvaro skoliozės gydymui projektavimas 
 

Šarūnas Merkys 
 

Vadovas: Gediminas Gaidulis 
 

Skoliozė – vis dažniau diagnozuojama liga Lietuvoje. Ja suserga vis daugiau žmonių, kurių didžiąją dalį sudaro 

vaikai. Ši liga pasireiškia stuburo rotacija ir išlinkimais, kurie negydomi gali turėti labai rimtas pasekmes 

ateityje. Gali būti taikomi keli gydymo būdai, tačiau vis dažniau išsiskiriamas gydymas skolioziniu įtvaru. Šiuo 

metu gydymui yra naudojama daugybė skoliozinio įtvaro atmainų. Dauguma jų yra standūs, gaminami 

plastiko pagrindu. Taip pat rinkoje galima pamatyti ir universalių įtvarų, tačiau jie neatlieka savo funkcijos, 

todėl visada naudojami kieti plastikiniai skolioziniai korsetai.  

Baigiamajame darbe yra projektuojamas universalus, trijų spaudimo taškų skoliozinis įtvaras, kuris remiasi 

tekstilinių ir standžių dalių pagrindu tam, kad pacientui būtų suteikta daugiau patogumo ir judėjimo laisvės 

gydymo metu. Įtvaras savo funkciją atlieka pradinėje ligos stadijoje. Šią ortopedinę priemonę galima naudoti 

įvairiais atvejais: darant mankštas ar atliekant kasdienius darbus. Įtvaro pritaikymas yra pakankamai patogus, 

pacientui tereikia žinoti tikslias išlinkimo vietas. Teisingą gydymo pagrindą suteikia aliumininė plokštelė 

jungianti juosmens ir stuburo dalis. Tai lengvas gaminys, kuris neapkrauna sergančio kūno. Įtvaro gamyboje 

naudojamas naujos kartos neoprenas suteikia didelį patogumą sąlyčio su oda vietose, lengvai prisitaiko prie 

kūno. Svarbiausias gaminio aspektas – jo dinaminės savybės: nevaržo audinių ir organų migracijos, leidžia 

lengviau judėti. 

   

  
 

  



 

Ropoti padedančios priemonės neįgaliam vaikui projektavimas 
 

Patricija Mockutė 
 

doc. dr. Kristina Daunoravičienė 
 
 

Ropojimas – tai viena iš pirmųjų ir iš daugelio, žmogaus motorinio vystymosi stadijų. Ropojant yra 

stiprinami visi raumenys, vystosi erdvinis mąstymas, kūdikis pradeda pažinti pasaulį. Dažnai negalią ar 

motorikos sutrikimus turintys kūdikiai praleidžia ropojimo stadiją, nes jie yra per silpni tai atlikti, nepasitiki 

savo jėgomis. Dėl šios priežasties sutrinka jų visa vystymosi raida. Tėvai savo mažyliams bando suteikti 

pagalbą jiems ropojant, tiksliai nežinodami, kaip tai atlikti taisyklingai, nepažeidžiant jų judamojo aparato. 

Todėl tokiais atvejais yra reikalingos pagalbinės priemonės, kurios suteikia pagalbą kūdikiui mokinantis 

ropoti. Padeda palaikyti pusiausvyrą, judesių koordinaciją, suteikia atramą kūnui.  

Šio baigiamojo darbo tikslas – suprojektuoti ropoti padedančią priemonę neįgaliam vaikui, kuri padės 

mokytis kūdikiui taisyklingo kojų judėjimo. Taip pat  šia priemone galės naudotis ir sveiki kūdikiai, kurie yra 

silpni ar turi problemų su pusiausvyros palaikymu. Priemonė turės du veikimo režimus, vienas pasyvus, kuris 

veiks dviejų elektros variklių pagalba, kitas aktyvus, varomas mechaniškai, mažyliui pačiam judinant kojas ir 

bandant ropoti.  

  



 

Rankos protezo po pirštų amputacijos projektavimas 
 

Monika Senulytė 
 

doc. dr. Julius Griškevičius 
 
Žmogui ranka yra vienas pagrindinių įrankių, kuris naudojamas svarbiausioms kasdienėms funkcijoms atlikti, 

taip pat susipažinti su aplinka bei bendrauti. Paskutinių penkių metų duomenimis Lietuvoje kasmet 

vidutiniškai 1200 įvairaus amžiaus asmenų netenka plaštakos, dažniausiai jiems atliekamos riešo ir / ar 

plaštakos trauminės amputacijos. Iš visų patyrusių riešo ir / ar plaštakos amputacijas, kasmet apie 95,6 % 

patiria vieno ar kelių pirštų dalines ar visiškas amputacijas. Patyrusiems amputaciją asmenims įprasti 

kasdieniai užsiėmimai tampa sudėtingiau įveikiami, jaučiamas diskomfortas. Siekiant pagerinti amputacijas 

patyrusių asmenų gyvenimo kokybę – suprojektuotas rankos pirštų protezas. Kaip ir rankos pirštas, rankos 

protezo piršto dalis sudaryta iš proksimalinės, vidurinės ir distalinės dalių. Distalioji dalis atkuria piršto 

galiuką, vidurinioji – vidurinįjį pirštakaulį, proksimalioji – proksimalųjį pirštakaulį. Piršto dalis tvirtinama prie 

paciento piršto naudojant specialius tvirtinamuosius žiedus, o prie plaštakos plokštelės tvirtinama šarnyrine 

jungtimi. Suprojektuoti žiedai taip, kad asmuo gali keisti skersmenį bei žiedo padėtį proksimaliajame 

strypelyje. Plaštakos plokštelė skirta rankos protezo pirštinių dalių tvirtinimui bei viso protezo papildomam 

tvirtinimui prie riešo. Konstrukcijos dalys suprojektuotos taip, kad jas būtų galima paprastai keisti 

tarpusavyje. Įvertinus parametrus protezą pasirinkta gaminti iš nerūdijančio plieno ir polietileno. 

 
 

 
  



 

Kompiuterinio tomografo su paciento stalu, turinčiu lateralinio poslinkio judesį, projektavimas 

Ugnė Udraitė 

Vytautas Steponėnas 

 

Kompiuterinė tomografija – viena pažangiausių 3D tyrimo būdų. Kompiuterinės tomografijos dėka 

galima išsamiai atlikti vidaus organų bei galvos diagnostiką, pastebėti ankstyvoje stadijoje susidariusius 

navikus. Kompiuterinio tomografo išmatuojamas kaulų tankis, svarbus vertinant osteoporozės (kaulinio 

audinio išretėjimo) riziką ir laipsnį. Dėl šių priežasčių kompiuterinis tomografas plačiai naudojamas 

kardiologijoje, neurologijoje, onkologijoje, pediatrijoje bei ortopedijoje. Kompiuterinės tomografijos metu 

apšvitos dozė gali būti gana tiksliai nukreipta į organus, kuriuos norima ištirti, tačiau norint kuo tiksliau atlikti 

kompiuterinės tomografijos tyrimą reikalingas paciento stalo lateralinio poslinkio judesys. Projekto esmė – 

suprojektuoti paciento stalą, turintį lateralinį poslinkio judesį. Taip galima atlikti išsamesnį tyrimą, nes visi 

rentgeno spinduliai nukreipiami į tiriamąjį organą. Tai naudojama norint atlikti tyrimą vienam iš porinių 

organų arba nesimetriniam organui. Paciento stalo lateralinio poslinkio judesys praverčia norint tiksliai 

paguldyti pacientą į centrą, kitu atveju radiologijos technikas pacientą turi perkelti rankomis. Todėl šis stalo 

judesys praverčia atliekant tyrimą apkūniems pacientams. Suprojektuotas paciento stalas gali atlikti judesius 

visomis ašimis. Paciento stalas nusileidžia iki 68 cm aukščio, tam kad būtų lengviau užkelti pacientą. Taip pat 

yra atliekamas judesys į ir iš skenavimo angos. Paciento stalo judėjimas x, y, z ašimis ne tik palengvina 

radiologijos techniko darbą, bet ir užtikrina aukštą tyrimo kokybę. 

 

           



 

Dėmesio sutelkimo sistemos autizmo sutrikimus turintiems vaikams projektavimas 

 

Nonita Iljeitytė 

 

Donatas Lukšys 

 

 Pasaulyje gimsta vis daugiau vaikų turinčių autizmo spektro sutrikimus (ASS), tačiau visuomenė vis dar 

susiduria su nežinomybę ir priima šiuos vaikus kaip neįgaliuosius ar protiškai atsilikusius, kas yra netiesa. 

Kadangi dažnas autistas pasižymi hiperaktyvumo padidėjimu, didžiausia problema, su kuria susiduriama, yra 

ta, kad jis negali ilgam susikoncentruoti į vieną dalyką. 

 Šio baigiamojo darbo tikslas – suprojektuoti dėmesio sutelkimo sistemą ASS turintiems vaikams. 

Projektuojamame  prietaise  bus  galima  kontroliuoti  ne  tik  slėgio  kiekį,  bet  ir  suspaudimo trukmę,  kas 

leis išvengti  diskomforto ir mažinti baimės priepuolio riziką. Jis bus pritaikytas lengvesnes autizmo formas 

(vaikystės autizmą, dezintergacinius vaikystės sutrikimus, Aspergerio sindromą) turintiems vaikams, nes yra 

skirtas koncentracijai, bei protiniam ir emociniam tobulėjimui, atsipalaidavimui, miegui.  

 Šis prietaisas gali būti pritaikomas ne tik ASS turintiems vaikams ir suaugusiems, bet ir žmonėms, kurie 

kenčia nuo didelio streso, nemoka atsipalaiduoti. Prietaiso viduje įdiegtas LED apšvietimas ir aukštos kokybės 

garsiakalbiai. 

 

  



 

Išmanios kėdės odontologui projektavimas 
 

Gintarė Paulavičiūtė 
 

Doc. dr. Julius Griškevičius 
 

Odontologų darbas pasižymi itin didelės precizijos poreikiu ir ilgomis sėdėjimo valandomis. Dėl to itin 

svarbu užtikrinti ergonomišką darbo vietą šiems specialistams. Yra bandoma spręsti šią problemą kuriant 

minkštesnes, su daugiau atramos taškų, geriau reguliuojamas kėdes, tačiau dauguma jų vis tiek remiasi 

statiško sėdėjimo principu. Odontologams ilgai nejudant stipriai įsitempia kūno raumenys – ypač nugaros. 

Dažnai sunku išlaikyti taisyklingą laikyseną, todėl pradedama kūprintis.  

Baigiamajame bakalauro darbe projektuojama išmani kėdė odontologui su adaptyvia pasvirimo kampo 

reguliavimo sistema, kuri spręstų odontologų netaisyklingos sėdėsenos problemą. Šios sistemos veikimas 

paremtas gydytojo viršutinės kūno dalies masės centro pokyčiu: pasvirus į priekį (ir potencialiai kūprinantis), 

sėdynė pasukama 20º kampu pagal ergonomikos rekomendacijas ir taip paverčiamas dubuo. Tai skatina 

odontologą išsitiesti. 

Tokios sistemos pranašumas prieš šiuo metu komerciškai prieinamus sprendimus yra toks, kad sujungia 

dinamiško sėdėjimo principą ir automatinį pasvirimo kampo reguliavimą, kai gydytojui nereikia atlaisvinti 

rankų ir paprastu judesiu gali reguliuoti pasvirimą. Kelių sekundžių veikimo atidėjimas užtikrina, kad sistema 

išliks stabili esant nedideliems ir trumpiems kūno padėties pasikeitimams. 

 

 

  



 

Apatinių galūnių egzoskeleto su daugiaašiais sąnarių mazgais projektavimas 
 

Simonas Paulius Laužikas 
 

doc. dr. Julius Griškevičius  
 

Siekiant sumažinti sunaudojamos energijos kiekį eisenos, bėgimo, šuolio ar kitų panašių judesių metu, tuo 

pačiu sumažinant kiekį traumų, ištinkančių dėl periodiškai pasikartojančių judesių, naudojamos apatinių 

galūnių egzoskeleto sistemos. Tačiau tokios sistemos dažniausiai geba atlikti judesius tik sagitalinėje 

plokštumoje, taip ženkliai sumažindamos galimų atlikti veiksmų įvairovę. 

Bagiamajame bakalauro darbe yra projektuojamas apatinių galūnių egzoskeletas su daugiaašiais sąnarių 

mazgais, gebantis atlikti judesius: klubo – sagitalinėje ir frontalinėje plokštumose; kelio – sagitalinėje 

plokštumoje; čiurnos – sagitalinėje, frontalinėje bei horizontaliosiose plokštumose. Šis egzoskeletas skirtas 

naudojimui: reabilitacijoje – kojų judesių treniravimui; gamybos pramonėje – traumų ištinkančių dėl 

periodiškais atliekamų judesių; karinėje pramonėje – kareivių pajėgumui bei ištvermei didinti. 

Didžiausias dėmesys skiriamas čiurnos daugiaašio sąnario mazgo projektavimui. Aptariamas sistemos 

automatinis valdymas bei judesių aktyvavimas pritaikant dirbtinį neuroninį tinklą, gebantį atpažinti žmogaus 

atliekamus judesius, jų iniciavimo stadijoje. 

 

 

  



 

Padidinto pritaikymo aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlio projektavimas 
 

Edvin Vladimir Aksionov 
 

Vadovė doc. dr. Kristina Daunoravičienė 
 
Baigiamajame bakalauro darbe projektuojamas padidinto pritaikymo aktyvaus tipo neįgaliojo 

vežimėlis. Neįgaliųjų vežimėliai rekomenduotini asmenims, kurie negali vaikščioti arba sunkiai įveikia ilgesnį 

atstumą su vaikščiojimo priemonėmis. Kai asmuo dėl įvairių sveikatos būklių priverstas judėti rankomis 

varomu neįgaliųjų vežimėliu ir yra visiškai savarankiškas, tinkamiausias jam yra aktyvaus tipo vežimėlis.  

Aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlį dėl savo reguliuojamos konstrukcijos galima pritaikyti skirtingų ugių, 

svorių naudotojams. Vežimėlio pakojai, rankų atramos, stūmimo rankenos yra reguliuojamo tipo. Vežimėlio 

sėdynė ir nugaros atrama pagaminta iš velcro diržų. Reguliuojant diržų įtempimą galima parinkti naudotojui 

tinkamą ir ergonomišką sėdėjimo poziciją. Kadangi diržai tvirtinasi prie vežimėlio rėmo specialiais tvritinimo 

varžtais visada galima parinkti tinkamiausią sedėjimo gylį. Teisingai nustačius sėdynės gylį (arba sėdėjimo 

gylį), asmens svoris tolygiai pasiskirstys per visą sėdėjimo pagrindą ir bus išvengta nuospaudų bei odos 

dirginimo pakinklių srityje. 

  



 

Chirurginio siurblio projektavimas 
 

Kornelijus Kozlovas 
 

Vadovė: Dr. Zyta Kuzborska 
 
 

Greitai suteikiama pirmoji medicininė pagalba yra vienas iš faktorių lemiančių žmogaus išgyvenimą po 

smarkaus nukentėjimo. Chirurginis siurblys yra labai svarbus tiek suteikiant pirmąją pagalbą, tiek jau pradėjus 

operaciją.  

Šiame bakalauro baigiamajame darbe yra projektuojamas chirurginis siurblys. Pagrindiniai jo 

funkcionavimo elementai yra - rotacinės skilties siurblys, centrifūginis mini siurblys bei germicidinės UV 

šviesos lempos. Rotacinės skilties siurblys užtikrina nenutrūkstamą skystųjų atliekų siurbimą net jose esant 

kietosioms dalelėms ar dideliam kiekiui oro, tuo tarpu centrifūginio siurblio paskirtis stumti švarų vandenį iš 

talpos iki plaunamos vietos. Žemo slėgio germicidinės UV lempos skirtos apšviesti atliekų talpyklas ir naikinti 

mikrobus net jas keičiant, taip palaikant sterilumą operacinėje.  

Projektuojamas chirurginis siurblys yra inovatyvus dėl naudojamo specialaus siurblio, apiplovimo 

sistemos bei germicidinių lempų pritaikymo.  

 

 

  



 

Mobilaus atsistojimo įtaiso projektavimas 
 

Viktorija Šiško 
 

Vadovas: Donatas Lukšys 
 
      Sparčiai tobulėjant šiuolaikinėms technologijoms asmenims turintiems sutrikimus yra sukurta vis 

daugiau įvairaus tipo pagalbinių priemonių. Viena iš tokių pagalbinių priemonių yra atsistojimo įtaisai, kurie 

padeda atsistoti nuo neįgaliojo vežimėlio, kėdės, tualeto, vonios arba padėtų pakilti žmonėms nukritusiems 

ant grindų. Šie įtaisai priklausomai nuo savo konstrukcijos ir įtvirtinimo būdo gali būti stacionarūs arba 

mobilūs. Stacionarūs kėlimo įtaisai yra pritaikyti tik tam tikrai patalpai, o mobilius esant poreikiui galima 

lengvai perkelti iš vienos vietos į kitą. Kėlimo įtaisai atsižvelgiant į kėlimo būdą skirstomi į elektra ir 

mechaniniu būdu valdomus. 

Bakalauro darbo tikslas yra suprojektuoti elektromechaniniu ir mechaniniu būdu valdoma mobilų 

atsistojimo įtaisą, kuris pakels asmenį turinti judamojo aparato sutrikimus iš gulimos padėties. 

Projektuojamas įtaisas skirtas pakelti nukritusius asmenys, kurie turi pusiausvyros sutrikimus, atraminio-

judamojo aparato nestabilumą, patyrę ortopedines traumas, nualpusius, epilepsijos priepuolį ištikusius 

asmenys nuo grindų. Projektuojamas mobilus atsistojimo įtaisas nukritusį asmenį galės pakelti į dvi padėtis 

(sėdimą, stovimą). Toks įrenginys palengvins sveikatos priežiūros specialistų darbą, kadangi paciento kėlimui 

yra nenaudojama fizinė jėga.  

 

 

  



 

Treniruoklio dinaminiams echokardiografiniams tyrimams projektavimas 
 

Jacinta Daukšienė 
 

Vadovė: doc. dr. Andžela Šešok 
 

Šiandieniniame pasaulyje yra labai daug įvairiomis širdies ligomis sergančių žmonių. Kraujotakos 

sistemos ligos bene dažniausia mirties priežastis pasaulyje. Tokios ligos taip pat gali apsunkinti gyvenimą, 

tenka keisti gyvenimo būdą, atsisakyti mėgstamų veiklų. Dėl esančio poreikio kuo anksčiau diagnozuoti širdies 

ligas ankstyvose jų stadijose buvo pradėti dinaminiai echokardiografijos tyrimai. Laiku diagnozavus ligas 

galima imtis prevencinių priemonių, norint sulėtinti ligos eigą arba paskirti geriausią tos ligos gydymo būdą. 

Baigiamajame darbe projektuojamas treniruoklis dinaminiams echokardiografiniams tyrimams. Šis 

treniruoklis leidžia tiksliau nustatyti širdies ir kraujotakos ligas, nes ultragarso tyrimas gali būti atliekamas tuo 

metu, kai pacientas vis dar mina treniruoklio ergometrą. Tai suteikia daugiau ir tikslesnių duomenų apie 

paciento būklę. Ergometre yra grandininė pavara, kurios mynimo sunkumą reguliuoja gydytojas, tam 

naudojama magnetinė apkrova. Tyrimo metu treniruoklis gali būti pastatomas į Trendelinburgo ir atvirkštinę 

Trendelinburgo padėtis bei paverčiamas į šoną. Visas šias funkcijas atlieka mechanizmas sudarytas iš trijų 

linijinių valdiklių ir dviejų baterijų esantis korpuso viduje. 

 

 

  



 

Irigatatoriaus tarpdančių valymui projektavimas 
 

Rokas Ignatavičius 
 

Vadovė: doc. dr. Andžela Šešok 
 

Baigiamajame darbe suprojektuotas irigatorius tarpdančių valymui, kuris gali būti naudojamas ne tik 

kaip tarpdančių valymo irenginys, bet taip pat kaip dantų valymo įrenginys. Suprojektuotas, apskaičiuotas ir 

pagamintas pagrindinis irigatoriaus mazgas – siurblys, kuris sudaro slėgi ir pulsacijas. Slėgio ir pulsacijos 

pagalba tarpdančiai yra efektyviau ir geriau valomi. Aparatas gali sukurti skirtingą slėgį, naudodamas slėgio 

vožtuvus ir specialiai apskaičiuotus vidinius vamzdžius. Taip pat pateikti įvairūs antgalių variantai, kuriais 

naudojantis galima atlikti įvairias burnos ar implantų valymo funkcijas. Tai yra mažas, nešiojamas ateities 

įtaisas, kuris gali visiškai pakeisti reguliarius šepetėlius ir efektyviau valyti tarpdančius, protezus, kabes, liežuvį 

ar kitus burnos implantus. Vandens srovė gali pasiekti gilesnes burnos dalis ir visa tai padaryti žymiai 

paprasčiau nei su dantų siūlu. Kasdien valydami tarpdančius su irigatoriumi užtikriname, jog dantys bus geriau 

prižiūrimi, sveikesni, panaikiname blogą burnos kvapą ir sumažiname apnašų lygį ant ir tarp dantų. Irigatorius 

gali būti nešiojamas ir naudojamas visur, nes yra nedidelio dydžio. Be burnos elementų valymo vandeniu taip 

pat galima naudoti skalavimo skystį.  

 

  



 

Nuolatinio srauto pagalbinio dirbtinės širdies skilvelio projektavimas 
 

Akvilė Gasiūnaitė 
 

Vadovė: doc. dr. Andžela Šešok 
 
 

Šių dienų širdies ir kraujotakos sistemos ligų rodikliai yra labai aukšti. Širdies nepakankamumas yra 

viena iš dažniausiai tai nulemiančių problemų. Efektyviausias būdas ją pašalinti – širdies transplantacija, 

tačiau recipientų skaičius žymiai didesnis nei donorų, todėl atsiranda poreikis ieškoti kitų gydymo alternatyvų. 

Viena iš jų dirbtinės širdies skilvelius pavaduojanti prietaisų sistema, kuri dažniausiai naudojama, kol laukiama 

širdies transplantacijos arba pavaduoja skilvelio darbą, kol jis atsistato pats. 

Baigiamajame darbe projektuojama kairįjį širdies skilvelį pavaduojanti sistema su nuolatinės tėkmės 

centrifuginiu kraujo siurbliu. Užsibrėžtas tikslas yra suprojektuoti siurblį, kurio našumas būtų 10 l/min. Jis 

pritaikytas žmonėms, kurie galės būti fiziškai aktyvūs. Kadangi projektuojamas siurblys yra implantuojamas 

tiesiai į žmogaus širdį, visos medžiagos turi būti biosuderinamos, ilgaamžės bei patvarios. Valdymo sistema, 

jutiklių pritvirtintų prie siurblio pagalba, galės kontroliuoti siurblio apsisukimų dažnį bei įspėti apie bet kokius 

netikslumus. Aukštai detalių kokybei užtikrinti pasitelkiama 3D spausdinimo technologija, naudojant lazerį. 

 

 
 

  



 

Mobilios sistemos diagnostikai projektavimas 
 

Aurimas Janovičius 
 

Vadovė: doc. dr. Andžela Šešok 
 
Mobili klinika diagnostikai dažniausiai naudojama žmonių aptarnavimui, kurie gyvena kaimuose ar neturi 

galimybės patekti į medicininę įstaigą. Klinikoje esantys specialistai gali apžiūrėti žmones, atlikti diagnostiką, 

išrašyti vaistus, diagnozuoti ligą. Klinikos skiriamos pagal diagnostikos tipą. Šiame darbe projektuojama 

rentgeno diagnostikos mobili klinika su neįgaliojo vežimėlio keltuvu. Parenkama reikalinga medicininė 

klinikos įranga ir atliekama apsauginių elementų skaičiuotė. Projektuojamas paslepiamas pusiau automatinis 

neįgaliojo vežimėlio keltuvas. Keltuvui parenkami du 550 W galios varikliai ir suprojektuojamos dvi vienodos 

sliekinės pavaros. Keltuvo judėjimo greitis 0,137 m/s ir didžiausias keliamas svoris 300 kg. 

  



 

Autohemotransfuzijos sistemos projektavimas 
 

Simona Gauronskaitė 
 

Vadovė: doc. dr. Andžela Šešok 
 
 

Donorinio kraujo perpylimas recipientui kelia nemažai pavojų, tokių kaip: hemolizinės, alerginės 

reakcijos, neigiamas imunomoduliacinis poveikis, infekcinių ligų pernešimas, piktybinių navikų išplitimo bei 

atsinaujinimo rizika. Neigiami veiksniai skatina ieškoti  naujų technologinių sprendimų, kurie leistų sumažinti 

donorinio kraujo poreikį. Autohemotransfuzinės sistemos naudojamos sudėtingų operacijų metu, esant retai 

kraujo grupei, padidėjusiai kraujavimo rizikai. Šis įrenginys leidžia operacijos arba pooperaciniu laikotarpiu 

surinktą kraują plauti ir paruošti perpylimui tam pačiam pacientui.  

Baigiamajame darbe projektuojama autohemotransfuzinė sistema. Įrenginys išsiskiria iš kitų analogų, 

kadangi turi papildomą funkciją - gręžimo įrenginį, kurio pagalba bus įmanoma iš marlės ir chirurginių 

tamponų išgręžti operacijos metu į juos surinktą kraują. Taip pat darbo metu projektuojamas centrifugavimo 

dubuo ir išcentrinis siurblys. Dubenio charakteristikoms sužinoti yra skaičiuojami parametrai, tokie kaip, 

nusodinimo išcentrine jėga efektyvumas, dubens masė, centrifugavimo variklio galia. Išcentrinio siurblio 

darbiniai parametrai: sukimosi dažnis, skysčio slėgio aukštis, veleną veikianti galia, sukimosi momentas, 

skersmenys.  

 

  



 

Interaktyvaus fizinio aktyvumo skatinimo įrenginio projektavimas 
 

Modestas Pabiržis 
 

 doc. dr. J. Griškevičius 
 

     Lietuvoje daug žmonių miršta nuo kraujotakos sistemos sutrikimų, nes yra išugdyti prasti 

maitinimosi bei fizinio aktyvumo įpročiai. Būtina skatinti gyventojus užsiimti fizine veikla  - ypač nuo 

mažų dienų, kadangi reguliarus fizinis aktyvumas skatina smegenų vystimąsis, turi įtakos žmogaus 

brendimui, psichiniams ir fiziologiniams procesams.  

     Bakalauro darbo tikslas – suprojektuoti interaktyvų judesio skatinimo įrenginį, robotuko formos,  

kuris imituos  kūno daromus judesius pagal inercinių sensorių duomenis. Šis įrenginys skirtas smagiai 

mankštai ar treniruotei, kai galima stebėti robotuką atliekant pratimus ir atkartoti jo judesius. 

Robotas atlieka tam tikrą pratimų rinkinį ( kaklo tempimas, rankų ištiesimas, liemens sukimas ir t. 

t.), kurie yra tinkamiausi viso kūno mankštai. Naudojant inercinius jutiklius galima nuskaityti judesių 

duomenis ir perteikti robotukui konkrečias komandas pagal nuskaitytą informaciją. Toks įrenginys 

gali būti plačiai naudojamas viešose įstaigose, mokymosi centruose, pradinėse mokyklose ir aktyviau 

įtraukti tiek vaikus, tiek suaugusius į treniruotę.  

 

 



 

Skausmo sukėlimo įrenginio, suderinamo su BMR, projektavimas 

 

Vytautas Stankus 

 

Julius Griškevičius 

 

Tarptautinė skausmo tyrimo asociacija (TSTA) suformulavo skausmo apibrėžimą: tai 

nemalonus jutiminis ir emocinis patyrimas, susijęs su esamu ar galimu audinių pažeidimu ir (arba) 

nusakomas kaip toks pažeidimas. Skausmo prevencijai ir jo malšinimui patiriamos milžiniškos 

išlaidos, o sergančiųjų patiriamos kančios yra iššūkis mokslininkams, sveikatos priežiūros 

specialistams ir visai visuomenei. Nors skausmas yra nuolatos tiriama medicinos ir biologijos sritis, 

tačiau daugelis svarbių neurofiziologinių aspektų vis dar nėra aiškūs, nes skausmą sunku nustatyti 

bei vertinti skalinėje sistemoje. 

Šiame darbe suprojektuotas skausmo sukėlimo įrenginys, suderinamas su branduoliniu 

magnetiniu rezonansu (BMR), kurio pagalba galima atlikti diagnostinius smegenų tyrimus 

elektromagnetiniame lauke. Specialūs dirgikliai spaudžia plaštaką pneumatinės sistemos pagalba, 

taip sukeldami pastovų skausmą. 

 

 

 



 

 
 

 
Stalo audiometrijos kabinetui projektavimas 

 
Guoda Černiauskaitė 

 
doc. dr. Kristina Daunoravičienė 

 
 

PSO duomenimis pasaulyje yra daugiau nei 360 mln. žmonių su klausos sutrikimais, iš jų 32 mln. vaikai. 
Su kiekvienais metais šis skaičius vis auga, o klausos sutrikimai tampa globalia problema, su kuria susiduria 
dažna šeima. Klausos sutrikimų tema tampa ypatingai jautri tuomet, kai tai paliečia vaikus. Vaikai kiekvieną 
dieną susiduria su milžiniška garsų įvairove. Jų klausa nulemia gebėjimą kalbėti ir pasitikėjimą savimi. Ji 
padeda jiems socializuotis, mokytis ir bendrauti. Klausos dėka jie jaučiasi aplinkos dalimi ir iš toli sužino apie 
potencialią grėsmę. Tad šio darbo tikslas – išanalizuoti VUL Santaros klinikose esančią otorinolaringologo 
darbo vietą, surasti trūkumus ir sukurti problemos sprendimo būdą, tam kad atliekami klausos tyrimai 
vaikams būtų aukščiausio kokybės lygio.  

 
Šiame baigiamajame bakalauro darbe suprojektuotas audiometrijos kabineto stalas su garso 

reguliavimo galimybe. Stalas savo dizainu ir konstrukcija pritaikytas ribotos erdvės zonai – surdokamerai, 
kurioje vyksta audiologiniai tyrimai. Stale įmontuotos garso kolonėlės su pakėlimo mechanizmu, 
sukalibruotos pagal visus reikalavimus, tad garso sklidimo kryptis ir stipris visada bus tikslūs. Tai užtikrins jog 
atliktų tyrimų rezultatai yra tikslūs. Gerai atlikti tyrimai garantuoja tinkamai parinktą gydymo metodą, o tai 
lemia puikią pacientų būklę.   

 
 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


