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„TECHNORAMA 2018” – nuo 
2002 metų Kauno technologi-
jos universiteto (KTU) orga-
nizuojama jaunųjų moks-
lininkų paroda/konkursas.
Į moderniausią mokslo ir vers-
lo centrą Kaune  – „Santakos“ 
slėnį – balandžio 26d. susirinko 
per 60 inovatyvių idėjų turinčių 
komandų.

„TECHNORAMA 2018“ – galimy-
bė skatinti verslo ir mokslo ben-
dradarbiavimą, mokslinių tyrimų 
rezultatų komercinimą, formu-
oti inovacijų diegimui palankią 
aplinką Lietuvoje bei kurti naujas 
tarptautines partnerystės galimy-
bes, tęsti paramos inovatyvių 

mokslinių tyrimų, technologijų 
ir inovacijų projektams paiešką. 

„TECHNORAMA“ – idėja – 
praplėsti su technologiniais 
sprendimais dirbančių jaunų-
jų mokslininkų, tyrėjų ir startu-
olių technologinių ar vadybinių 
idėjų akiratį, siekiant praktiškai 
įgyvendinti ir realizuoti unikalias 
idėjas. Aktyviai dalyvaujant uni-
versitetų bendruomenei, verslo ir 
žiniasklaidos atstovams, investu-
otojams bei visuomenei atlieka-
mas ekspermentinis idėjų (pro-
duktų) vertinimas ir atrenkami 
inovatyviausi ir didžiausią komer-
cinį potencialą turintys kūrėjų 
darbai.
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Autorė:

Vadovė:

Audrė Juškaitė

 Laura Gegeckienė

Kylant ekonominiam lygiui 
pasaulyje, vis aktualesnės tam-
pa aplinkosaugos problemos. XXI 
amžiaus tendencijos rodo, kad 
žmonės vėl atsigręžia į kuo natūra-
lesnes ekologiškas medžiagas, 
stengiasi ekonomiškai ir naudingai 
projektuoti naujus gaminius. Taip 
pat grįžtama prie seniai pamirštų 
ir nebenaudojamų technologijų. 
Tarp tokių ‒ rankų darbo popieriaus 
gamyba, kurią šiuo metu siekiama 
atgaivinti ir populiarinti, išgaunant 
didžiausią teigiamą efektą ir suku-
riant produktui pridėtinę vertę. 
Taip atsižvelgiama į visą gaminio 
būvio ciklo ratą. Tai įkvėpė gaminti 

rankų darbo popierių, į popieriaus 
masę įvedant skirtingas sėklų rūšis. 
Tobulinant įprastą spaudą 
dizaineriai visada ieško ne-
girdėtų ir novatoriškų būdų, 
kaip sumažinti atliekų problemą. 
Biologiškai suyrantis popie-
rius sprendžia šią problemą, 
tačiau gaminys iš antrinių žaliavų 
suformuoto popieriaus su jame 
įsodintomis sėklytėmis ‒ jau 
inovacija. Po gaminio naudojimo 
tereikia iškirpti vienodo dydžio 
juosteles (7x3 cm) ir jas pasodin-
ti į vazonėlius. O tada galima ne tik 
stebėti popieriaus irimo stadijas, bet 
ir grožėtis augalo dygimo tarpsniais. 
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Dabar tiriami 4 popieriaus ban-
diniai su skirtingomis sėklų rūšimis. 
Stebimas augalo dygimas ir poky-
čiai 50 dienų laikotarpyje. Pavyzdy-
je sodintas popierius su burokėlių, 
pipirinės bei petražolių sėklomis.
Šiuo metu Lietuvos rinkoje stin-
ga suyrančio popieriaus spaudos 
gaminių. Panaudojus šią tech-
nologiją atvirukams, informaci-
niams lapeliams, dovanų kuponams 
ar skrajutėms gaminti, galima į 

rinką įvesti produkciją, kuri kuria 
pridėtinę vertę ir yra draugiška 
aplinkai. Pasinaudojus informa-
ciniu lapeliu, dovanų čekiu ar kitu 
gaminiu ir pasodinus šį popierių 
stebimas popieriaus irimas ir sėklų 
augimas. Ši neeilinė koncepci-
ja primena mums, kad viskas ko 
reikia ‒ tai šiek tiek kūrybiškumo, 
nes panaudotas gaminys yra funk-
cionaliai perdirbamas ir suteikia 
naują gyvenimą mažam daigeliui.

=
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Šiais laikais smarkiai išsivysčiusi skait-
meninė elektronika, signalų ir vaiz-
do apdorojimas, bevielis duomenų 
perdavimas leido atsisakyti dauge-
lio invazinių metodų įvairių objek-
tų aptikimui, tyrimui, jų parametrų 
įvertinimui. Sudėtinga programinė 
įranga įgalino lengvai atlikti gautų re-
zultatų analizę ir vizualizaciją. Sekan-
tis žingsnis – kuriamos sistemos 
optimizavimas pagal energeti-
nius, mobilumo, kainos ir tikslumo 
požymius. Kompiuteris su „Matlab“ 
programine įranga, prijungta vaizdo 
kamera ir markeriu ant ieškiklio rėmo 

sudaro navigacinę ir vizualizacinę 
sistemą. Markerio koordinatės yra 
nustatomos panaudojant vaizdo 
kameros padarytą nuotrauką ir ją 
apdorojant su „Matlab“ programiniu 
paketu. „Matlab“ programos pagalba 
taip pat grafiškai atvaizduoja-
mas dažnio skirtumas, gautas iš 
mažos galios mikroprocesori-
nio dažnomačio per bevielio ryšio 
(„Wi-Fi“) sąsają. Mikroprocesori-
nis dažnomatis ir bevielio ryšio 
modulis sudaro įterptinę sistemą, 
kuri skirta dažnio matavimui ir 
duomenų perdavimui bevieliu 

Autoriai:   Žymantas Dapkus, Tomas Žaromskis

Vadovai:  prof. Linas Svilainis, doc.dr. Andrius Chaziachmetovas

ryšiu. Harmoninio virpesio genera-
torius („Colpitts“ tipo) su 18 cm dia-
metro induktyvine rite naudojamas 
kaip metalinių objektų detektorius, 
kurio dažnis kinta priklausomai nuo 
jo aplinkoje esančio metalinio objek-
to matmenų ir medžiagos prigimties 
(feromagnetinės medžiagos sukuria 
dažnio pokytį į mažesnę pusę, o 
diamagnetikai – į didesnę pusę). 
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Ar kada nors susimąstėte kaip sunku 
būti neregiu? Ne vieną dieną, ne 
dvi, o visą gyvenimą. Būtent todėl 
mūsų komanda pasirinko kurti 
prietaisą, kuris galėtų pagelbėti  ak-
liems žmoniems susiorien-
tuoti aplinkoje. Kol kas  yra
vos keletas priemonių, kurios 
sprendžia šia problemą: nuo nere-
gio lazdelės iki specialiai treniruoto 
vedlio šunio, bet pastarojo kaina sie-
kia iki 15000 eurų, kas yra 
beveik neįkandama neįgaliojo kiše-
nei. Todėl mūsų komanda nus-
prendė sukurti produktą kuris ati-
tiktų neįgaliojo lūkesčius, bet tuo 
pat metu būtų parduodamas už 
prieinamą kainą. Taip gimė pro-
duktas pavadinimu „Vibrovision“.

Prototipas sudarytas iš dviejų dalių: 
pagrindinio blokelio ir poros apy-
rankių. Blokelis yra tvirtinamas 
žmogui ant krūtinės, o apyrankės 
dedamos ant abiejų rankų. Blokely-
je įmontuotas arduino kontroleris, 
baterija ir 3 ultragarsiniai jutikliai. 
Šie, matuodami laiką nuo signalo 
išsiuntimo ir sugrįžmo, leidžia išma-
tuoti iki 3 metrų atstumu esančius 
objektus ir susidaryti 3D aplinkos 
vaizdą.

 

Autoriai ir vadovai:   Darius Kuprionis, Karolis Žukauskas

Kontroleris, apdorojęs gautą infor-
maciją, siunčia signalą į apyrankes. 
Pastarosios, turėdamos vibruojančius 
motoriukus, panašius į telefonuose 
randamus vibro elementus, pagal at-
siųstą atstumą iki objekto pradeda 
atitinkamai vibruoti. Taigi, žmo-
gus pagal vibruojamčią pusę ir 
stiprumą gali nustatyti kliūties kryptį 
ir atstumą iki jos. Apyrankės ir 
kontroleris komunikuoja per bev-
ielį ryšį, todėl nėra jokių laidų, 
jungiančių šias dalis. Apyrankės 
ir pagrindinis blokelis turi savas 
įkraunamas baterijas. Pilnai pa-
krautas prototipas, aktyviai nau-
dojant, gali veikti apie 2 valandas. 
Visgi, galutiniame produkte šis lai-
kas būtų kur kas ilgesnis, nes būtų 
naudojami mažesni ir mažiau en-
ergijos sunaudojantys vibro elemen-
tai. Prietaise taip pat sumontuotas 
šviesos jutiklis, kuris, pamatavęs 
mažą švieso lygį, įjungia LED lem-
putes, taip padidindamas žmogaus 
matomumą tamsioje aplinkoje.

Tolimesniuose planuose nusimato 
Vibrovision tobulinimas. Bus su-
mažintas pagrindinio blokelio ir 
apyrankių dydis, nes bus ant vien-
os plokštės gamykliškai sumontuoti 
komponentai. Taip pat numatoma
naudoti kokybiškesnius ultragar-
sinius jutiklius ir vaizdo kamerą, 
dėl kurių padidėtų matuojamas 
atstumas ir tikslumas. Taip pat 
dėžutės gamybai būtų naudo-
jamas lengvesnis ir patvaresnis 
plastikas, būtų kuriamas patrauk-
lesnis ir patogesnis produkto dizai-
nas, o apyrankės komponentai bus 
išdėstyti puslankiu aplink ranką.
Galutinis produktas būtų patrauk-
lus ir galėtų konkuruoti su kitais ne 
vien dėl atliekamų funkcijų, bet ir dėl 
kainos. Mūsų paskaičiavimais pro-
totipo kaina siekia vos 70-80 eurų, 
o galutinio produkto kaina, kuri-
ame būtų naudojami kokybiškesni ir 
patvaresni komponentai, neviršytų 
200 eurų, o tai yra svarbus fakto-
rius, turint omenyje potencialius 
pirkėjus, kurių biudžetas yra ribotas.
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Kasmet ES normatyvai įtvirtina vis 
aukštesnius energetinio efektyvumo 
standartus, todėl vėdinimo įrengin-
iai individualių būstų statybų sekto-
riui įgauna ypatingą svarbą. Vėdi-
nant patalpas tradiciniais metodais, 
prarandamas didelis kiekis šviežiam 
aplinkos orui sušildyti reikalingos 
energijos. Vėdinimo įrenginys turi 
būti itin efektyvus energetiškai, o 
jo paskirtis – išsaugoti kuo didesnį 
kiekį šiluminės būsto energijos. 
Energijos vartojimo efektyvu-
mo didinimas (įskaitant ir 
galimybę efektyviau vartoti elek-
tros energiją) įneš svarų indėlį 
įgyvendinant ES siekį mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisiją. Tačiau vėdinimo pri-
etaisas turi būti itin patikimas. 

Bet koks jo gedimas, ypač šaltuo-
ju metų laiku, gali sukelti kritinių 
pasekmių būsto savininkui – dėl 
drėgmės kondensavimosi, nevėdi-
namose patalpose pradeda for-
muotis itin kenksmingas sveikatai ir 
sunkiai išnaikinamas pelėsis, per 
trumpą laiką pažeidžiantis didelius 
sienų plotus. Pelėsiai ir drėgmė gali 
ne tik pabloginti pastatų būklę, bet ir 
pakenkti šių pastatų gyventojų 
sveikatai. 
Apskaičiuota, kad ES šalyse dėl ast-
mos ir lėtinio obstrukcinio plaučių 
uždegimo tiesioginės išlaidos 
siekia apie 42 milijardus eurų, o 
netiesioginės metinės išlaidos, 
netekus darbo, sumažėjus darbo 
našumui – dar apie 40 milijardų 
eurų.

Autoriai:   Donatas Adomonis, Dovydas Vaitiekūnas

Vadovas:  Žilvinas Salialionis

Šio projekto tikslas – sukur-
ti metodą priešingomis krypti-
mis judančių oro srautų terminės 
energijos atgavimo sistemos vei-
kimo optimizavimui ir jos gedimų 
aptikimui, taikant duomenų gavy-
bos, statistinės analizės ir dirbtinio 
intelekto metodus. Ši metodika bus 
integruota į įmonės kuriamą pro-
duktą – energetiškai efektyvų gyve-
namųjų patalpų vėdinimo įrenginį, 
taip padidinant jo veiksmingumą 
aplinkosaugai. Įrenginys pritaikytas 
visų Baltijos jūros regiono valstybių 
klimatui, todėl galimą naudą patirs 
ne tik Lietuvos vartotojai. Nedide-
li įrenginio gabaritai leis jį naudoti 
ne tik naujų būstų statybose, bet ir 
renovuojant senos statybos dau-
giabučius – o tai dar didesnė nauda 
ES energijos taupymo koncepcijai.

Projekto uždaviniai:
• Identifikuoti kritinius stebėti-

nus aplinkos parametrus, 
būtinus užtikrinti kuo efek-
tyvesnį įrenginio darbą;

• Paruošti optimalų rinkinį tik-
slių ir patikimų vidinių bei 
išorinių jutiklių numatytų 
parametrų reikšmėms fiksuoti;

• Paruošti algoritmą, kuris rem-
damasis gautų aplinkos para-
metrų reikšmėmis bei statisti-
niais šių parametrų vidur-
kiais, parinktų energetiškai 
efektyviausią įrenginio darbo 

režimą;
• Analizuojant jutiklių parody-

mus, pagal ženklius jų nuokry-
pius nuo statistinių parametrų 
reikšmių ar parodymų nebuvimą 
numatytą laiką, nustatyti galimą 
įrangos gedimą. Taip pat vizua-
linėmis priemonėmis infor-
muoti vartotoją bei rekomen-
duoti avarinį įrenginio darbo 
režimą ar veiklos stabdymą, jei 
darbas avariniu režimu keltų 
paties įrenginio sugadinimo 
grėsmę.
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Vadovas:  Gintautas Narvydas Petrėnas

Autorius:  Darius Grigaliūnas

Išradimo tikslas – algoritmas, kuris 
išmoktų kontroliuoti nežinomos 
struktūros robotą judėti norima 
kryptimi. Bandymams pasirinktas 
trosinis (angl. Tensegrity) robotas 
imitacinėje aplinkoje MuJoCo. 
Robotas sudarytas iš 6 strypų, 
sujungtų tarpusavyje trosais. Yra 
valdomi dvylikos trosų ilgiai, taip 
keičiant roboto formą. Iš imitatoriaus 
gaunama roboto masės centro koor-
dinatės, trosų ilgiai.

Šiuo metu yra sukurti 2 algoritmai. 
Pirmasis naudoja 2 neuroninius tin-
klus. Vienas skirtas roboto judesi-
ams nustatyti, vadinamas aktoriumi. 
Kitas bando įvertinti judesių gerumą, 
vadinamas kritiku. Pagal kritiko 
įvertinimą yra keičiami aktoriaus 
parametrai, kol gaunamas geriausias 
judėjimo rezultatas. Antrasis algo-
ritmas paremtas evoliuciniais meto-
dais. Bandoma atrasti tokius neu-

roninio tinklo parametrus, su kuriais 
gaunamas geriausias rezultatas. 
Algoritmai realizuoti Python pro-
gramavimo kalba. Su imitatoriumi 
bendrauja per OpenAI Gym aplinką.

Panaudojimas – greitas roboto 
judesio valdiklio sukūrimas, 
gebantis prisitaikyti prie pasikeitu-
sios aplinkos.

Per paskutinį dešimtmetį visame 
pasaulyje labai išpopuliarėjo auto-
mobilių šoninio slydimo sporto šaka. 
Kitaip nei daugelyje kitų automo-
bilių sporto šakų, šonaslydžio rezul-
tatai yra labai subjektyvūs ‒ jie nėra 
sprendžiami pagal laiko ar kitokius 
matavimus. Laimėtojai renkami pa-
gal taškus, kuriuos skiria teisėjai. 
Pagrindiniai vertinimo kriterijai yra 

stilius, važiavimo trajektorija, greitis 
ir slydimo kampas. Todėl suprojek-
tavome prietaisą, kuris gali padėti 
objektyviai vertinti rezultatus.
Prietaisas yra skirtas matuoti ir at-
vaizduoti pagrindinius šoninio 
slydimo parametrus: kampą ir gre-
itį. Taip pat matuojamos veikiančios 
jėgos bei skaičiuojami slydimo taškai, 
kurie sujungia slydimo parametrus.

Autoriai:   Kristis Balčiūnas, Juozas Balamutas, Lukas Gadeikis

Vadovas:   Dangirutis Navikas
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Prietaisas montuojamas automo-
bilyje, vairuotojo matymo lauke 
(pvz. priekinis stiklas arba prietaisų 
skydelis). Maitinimas tiekiamas iš au-
tomobiliui skirto mobiliųjų telefonų 
įkroviklio. 
Meniu esančių opcijų pasirinkimui 
ant prietaiso yra sumontuoti keturi 
mygtukai. Pagrindinio meniu parink-
tys: pradžia, rezultatai bei nustatymai. 
Važiavimo metu rodomi parametrai 
gali būti stebimi ir kompiuteriu, pri-
jungtu prie prietaiso. Taip pat gali-
ma įvesti vartotojo vardą ir vėliau 

peržiūrėti rezultatus. Pasikeitus sąly-
gomis nustatymuose yra galimybė 
keisti matavimo jautrumą bei ekrano 
ir mygtukų apšvietimą. 

Šis prietaisas nėra sukurtas tam, kad 
pakeistų teisėjaujančius, kadangi 
šonaslydis visuomet liks labai sub-
jektyvi sporto šaka. Vis dėl to, tai 
gali būti puiki pagalbinė priemonė 
treniruočių metu, objektyvi infor-
macija teisėjams bei tikrai gali padė-
ti šoninį slydimą padaryti objek-
tyvesniu ir profesionalesniu sportu. 

Namų šildymo technologijos smar-
kiai patobulėjo, tačiau daugelis 
žmonių vis dar šildo namus kūren-
dami malkas. Ypač vyresnio am-
žiaus žmonėms šildymas žiemos 
metu sukelia daug nepatogumų. 
Todėl siūlome puikų variantą – 
granulinius degiklius, kuriuose vyks-
ta kuro sudeginimo procesas. 
Degiklį galima įmontuoti į turimą 
kietojo kuro katilą ar pritaiky-
ti diegiant naują šildymo sistemą. 
Idealiausia, jeigu abiejų įrenginių 
galios sutampa, tačiau jeigu kati-
las yra galingesnis nei reikia – de-
giklio galingumas gali būti ir 15-20% 
mažesnis. Degiklio degimo kamera 
gaminama iš karščiui atsparaus 
chromnikelinio nerūdijančio plieno, 
atlaikančio iki 1100 °C. Degiklis at-
skirai matuoja tiek centrinės šildymo 
sistemos, tiek buitinio karšto van-
dens temperatūras ir valdo abiejų šių 
sistemų cirkuliacinius siurblius. 

Autoriai:   Gabrielė Urbanavičiūtė, Lina Stonytė, Povilas Bendinskas

Vadovas:   Aurimas Rugaitis
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Integruotas bevielis kambario ter-
mostatas leidžia pastoviai palaiky-
ti patalpose norimą temperatūrą ir 
jaustis komfortabiliai neiškeliant 
kojos iš namų. Galimybė pajungti 
Wi-Fi ir stebėti bei valdyti degiklio 
darbą iš bet kurio pasaulio taško 
leidžia nuotoliniu būdu prižiūrėti 
šilumą namuose. Pavyzdžiui, būnant 
darbe galima palaikyti žemesnę tem-
peratūrą norint sutaupyti ir prieš 
grįžtant namo pakelti temperatūrą iki 

norimos. Vykdoma pastovi liepsnos 
ryškumo kontrolė leidžia sklandži-
ai ir laiku atlikti užprogramuotus 
procesus. Šie degikliai pritaikyti tarp-
tautinei rinkai, nes valdiklyje įdiegtas 
meniu lietuvių ir kitomis populia-
riausiomis užsienio kalbomis.
 
Šie degikliai yra lengvai pritaikoma 
technologija, tad siekiama padidinti 
jų paklausą  ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienio šalyse.

Vadovas:  doc. dr. Pranas Kuzas

Autoriai:  Tadas Rybelis, Kipras 

Siekiant automatizuoti stalinių 
frezavimo staklių Proxxon MF 70 
pastūmas, tuo pat metu išlaikant 
galimybę dirbti rankiniu režimu, 
kiekvienai iš ašių buvo primon-
tuotos žingsninės pavaros, paga-
mintas valdymo blokas su STB4100 
kontroleriu, specializuotu Mach3 
programinei įrangai, skirtu 
atlikti frezavimo procesą. Stak-
lės valdomos G kodu per USB 
iš suderinamų CAM programų, 
tokių kaip Solidworks, ArtCAM. 
Projektas susideda iš keletos etapų. 
Vienas jų – parinkti tinkamus mat-
menis žingsninių variklių laikikliams, 
teisingai juos išdėstyti, kad nesu-
mažėtų frezavimo staklių darbinė 
erdvė. Būtina atsižvelgti ir į frezavi-
mo staklių konstrukciją bei apdirbti 
tvirtinimo detales taip, kad jos nekliu-
dytų dirbant rankiniu režimu ir nega-
dintų konstrukcijos. Taip pat reikėjo 
suprojektuoti beipagaminti laikiklį 4 
ašiai darbastalyje, Y ašies sutvirtinimo 

detalę bei ruošinio įtvirtinimo žiedą 
- tai buvo atlikta Solidworks progra-
minės įrangos pagalba. Tam, kad 
staklės pradėtų darbą nuo namų 
padėties, ties kiekviena ašimi buvo 
pastatyti galinės pozicijos jungik-
liai. Žingsniniai motorai buvo pri-
jungti prie jiems skirtų tvarkyklių 
(„draiverių“), o šie - su STB4100 
pagrindiniu kontroleriu bei 12V 
maitinimo šaltiniu. Paskutinis 
žingsnis - pasinaudojus Mach3 
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programinės įrangos lankstumu, 
buvo sukalibruotos ašys, nustatyti 
optimalūs greičiai frezavimo dar-
bams.  Modernizuotų staklių su 
keturiomis ašimis panaudojimas 
gali būti labai platus – jomis gali-
ma atlikti kruopščius ir nedidelius 
medienos, polistireninio putplasčio, 
taip pat plastmasių frezavimo, gra-
viravimo darbus. Tačiau staklių 
automatizavimas leis pakankamai 
tiksliai atlikti ir profesionalesnius 
darbus, pavyzdžiui, gaminti apva-
lios formos žiedus, cilindro gami-
nius mažomis serijomis su ketvirtos 
ašies pagalba. Demonstruojamas 
įrenginys KTU elektronikos inži-
nerijos katedros laboratorijoje turės 
savo paskirtį ir suteiks galimybę 

atlikti frezavimo darbus pilnai au-
tomatiniame ir pusiau automati-
niame režimuose. Variklių panau-
dojimas staklių automatizavimui 
labai praplečia jų panaudojimą, nes 
darbus galima atlikti nereikalaujant 
rankų darbo, tuo pat metu užtikri-
nant didesnį paruoštų gaminių tik-
slumą. Taigi gaminys gali pasitar-
nauti ir studentams, ruošiantiems 
kursinius darbus, semestro projektus 
ir baigiamuosius bakalauro darbus – 
reikalingų detalių pagaminimas šiuo 
aparatu išplečia galimybes apdirbti 
konstravimo detales, taip pat šis pro-
duktas suteikia galimybę susipažinti 
su automatizuota frezavimo tech-
nika bei jos elektroniniu valdymu.

Jau kurį laiką muzikos industrijoje 
naudojamas MIDI protokolas su-
teikia lanksčią alternatyvą tradicin-
iams instrumentams. Vietoje ampli-
tude ir faze apibrėžtų signalų, MIDI 
protokolas komunikuoja žinutėmis 
apie nuspaustus klavišus ir įvairių 
valdiklių būsenas, kurios vėliau gali 
būti atkurtos kompiuteryje. Perkėlus 
muzikinių garsų generavimą į 
kompiuterį, atsiveria plačios galimy-
bės kompozicijoms, instrumentų sin-
chronizavimui, duomenų saugojimui 
ir apdorojimui. Didžioji dauguma 
rinkoje esančių MIDI instrumentų 
veikia per nuoseklią laidinę komu-
nikaciją, todėl apriboja muzikanto 
judesio laisvę gyvų pasirodymų metu 
ir apsunkina garso inžinieriaus darbą 
jungiant visą sistemą. Šio projekto 
tikslas yra sukurti MIDI protokolui 
pritaikytą klaviatūrą, galinčią veikti 
tiek nuoseklia komunikacija, tiek bev-
ieliu ryšiu, su dideliu patikimumu ir 

sunkiai pastebimu vėlavimu. Su 
klaviatūra kartu kuriama ir 
lanksti, vartotojui draugiš-
ka konfigūracijos aplinka.
Nors rinkoje ir galima rasti nemažą 
pasirinkimą bevielių MIDI instru-
mentų, tačiau dauguma jų pritaiky-
ti „Bluetooth“ technologijai. Šiame 
projekte tiriamos galimybės ir 
privalumai bevielį MIDI instrumentą 
realizuojant „WiFi“ technologija. 
Toliau vystant projektą planuojama 
išbandyti ir ištirti įvairius panaudoji-
mo scenarijus, veikimo sąlygas, alter-
natyvias technologijas ir protokolus.

Autorius:   Tautvydas Belgeras

Vadovas:   Mindaugas Knyva
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Vienas svarbiausių prietaisų bet 
kokiose elektronikos dirbtuvėse ar 
labaratorijose tai osciloskopas. Šis 
prietaisas naudojamas ištirti signa-
lo formą bet kokiame elektroninio 
įrenginio plokštės laidžiame taške, 
taip išmatuojant ar išskaičiuojant 
reikiamus signalo duomenis: dažnį, 
periodą, amplitudę, priekinius ar 
galinius frontus ir pan. Osciloskopų, 
naudojamų laboratorijose trūku-
mai yra: didelė jų kaina, pačio įtaiso 
matmenys ir būtinybė šį matavimo 
prietaisą maitinti iš 220V elektros 
tinklo. Šio projekto tikslas, buvo su-
projektuoti tokį įrenginį signalo for-
mai ištirti, kuris būtų mobilus, lanks-
tus, su programiškai praplečiamomis 
funkcijomis ir savo kaina prieinamas 
mėgėjams. Šio projekto rezultatas: tai 
prietaisas, galintis parodyti signalo 
įtampų vertes skirtingais laiko mo-
mentais, kur laikas – horizontalioje 
ašyje, o signalo įtampų vertės – ver-
tikalioje. Šis projektas realizuotas

STM32F303  mikrovaldiklyje, kuris 
savyje turi ARM architektūros mikro-
procesorių. Atvaizdavimui naudo-
jamas TFT LCD ekranas, valdomas 
paraleline sąsaja. Šį prietaisą gali-
ma maitinti 5 V nuolatine įtampa, 
taigi galima tiesiog panaudoti 5V 
bateriją, o taip pat jis pasižymi ir savo 
mobilumu. 

Autorius:   Aurimas Girta

Vadovas:   Andrius Chaziachmetovas

Funkcijos realizavimui panau-
dotas keitiklis analogas-kodas, 
keičiantis signalą, tolydų laike ir 
amplitude į diskretinį signalą, kuris 
yra diskretinis laike ir diskretine 
amplitude. Toliau diskretizuoti 

signalai apdorojami, pasinaudojant 
mikrovaldiklio mikroprocesoriumi 
ir apdoroti duomenys per paralelinę 
sąsają atvaizduojami TFT LCD 
ekranėlyje.
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Technologijoms stipriai žengiant į 
priekį vis didėja autonominių arba 
nuotoliniu būdų valdomų mašinų 
poreikis. Pagrindinis jų uždavi-
nys ‒ atlikti įvairius, dažniausiai 
monotoniškus, darbus, dirbti žmo-
gui pavojingomis sąlygomis arba 
tiesiog mokyti jaunąją kartą. Dėl to 
džiaugiamės, galėdami pristatyti savo 
projektą ‒ IBot. Tai nuotoliniu būdu 
valdoma, 3D spausdintuvu sukurta, 
robotizuota ranka, kuri savo sandara 
iš dalies primena žmogaus ranką. Jos 
operatorius ‒ žmogus, dėvintis spe-
cialią pirštinę. Pagrindinis projekto 
privalumas – mūsų komandos sukur-
ti savadarbiai ,,Flex“ sensoriai. Jų 
kūrimas pareikalavo daug pastangų, 
tačiau tai leido net trečdaliu 

atpiginti šį projektą. Sensorių veikimo 
principas pagrįstas varžos pokyčiu 
medžiagoje: sulenkus tokį sensorių, 
užfiksuojamas varžos pokytis, pa-
gal kurį yra nubraižomas žemėlapis, 
tokiu žemėlapiu robotas atkarto-
ja judesius. Roboto pirštai juda 
padedami ,,Servo“ motorų. Riešo 
judėjimą fiksuoja ant rankos įtai-
sytas giroskopas, riešas veikia 
CNC staklių motoro pagalba. 
Ši ranka gali būti taikoma tiek 
pramonėje, tiek naudojama žai-
dimui, edukacijai, demonstracijoms. 
Didžiausias privalumas ‒ gebėjimas 
dirbti žmogui nepalankiomis sąly-
gomis bei paprastas, daug techninių 
žinių nereikalaujantis valdymas. 

Autoriai:    Vilius Gudelis, Tomas Jurgelevičius

Vadovas:   Gintaras Dervinis
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Nemaža visuomenės dalis kenčia 
nuo įvairių akių traumų ir neuro-
muskulinių sutrikimų. Dalis jų yra 
susiję su akies raumenų patologi-
jomis, kai pacientai negali tinkamai 
valdyti savo akių ir fokusuoti žvilgs-
nio. Šiems sutrikimams gydyti yra 
taikoma regėjimo terapija. Jos metu 
tenka ilgai atlikti monotoniškus 
akių pratimus. Dėl to pacientų mo-
tyvacija mankštinti akis ilgainiui 
sumažėja. Šiai problemai spręs-
ti siūlome naudotis specialiai akių 
terapijai pritaikytą žaidimą, popu-
liaraus žaidimo „Pacman“ modifi-
kaciją. Žaidimo metu žaidėjas 

valdo melsvos spalvos apskritimą 
savo žvilgsniu. Žvilgsnio taškas fik-
suojamas ir projektuojamas kompiu-
terio ekrane „Tobii eye tracker 4C“ 
akių sekimo įrenginio pagalba. 
Žaidėjas turi fokusuoti žvilgsnį į val-
domą apskritimą. Norint nukreipti 
apskritimo judėjimą viena iš galimų 
krypčių (aukštyn, žemyn, kairėn, 
dešinėn), reikia nukreipti savo 
žvilgsnį nuo apskritimo atitinkama 
kryptimi. Plotas aplink valdomąjį 
apskritimą yra padalintas į 4 zonas. 
Kai žmogaus žvilgsnio projekcija pat-
enka į vieną iš šių zonų, apskritimas 
pradeda judėti atitinkama kryptimi. 

Autorius:  Žilvinas Abromavičius

Vadovas:  Mindaugas Vasiljevas

Tokiu būdu valdomas apsk-
ritimas nurodyta kryptimi
juda po žaidimo labirintą.
Žaidimas veikia keliais režimais. 
Pirmo režimo tikslas yra surink-
ti visus labirinte esančius raudo-
nus rutuliukus per kuo trumpesnį 
laiką. Antrojo tikslas ‒ surinkti kuo 
daugiau kamuoliukų per fiksuotą laiką. 
Šio režimo metu raudoni kamuoliukai 
atsiranda vis kitose labirinto vietose 
kol baigiasi žaidimui skirtas laikas.
Siekdamas įgyvendinti žaidimo 
tikslus ir pereiti į kitą lygį, varto-
tojas turi atlikti horizontalius ir 
vertikalius akių judesius. Tokio 
tipo judesius jam reikėtų atlikti ir 
per regėjimo terapiją gydytojo kabi-
nete. 
Horizontalių ir vertikalių akies ju-
desių skaičius priklauso nuo žai-
dimo labirinto struktūros. Tam, kad 
būtų galima patogiai kurti naujus 
žaidimo lygio žemėlapius, kuriuose 
dominuotų tam tikras vertikalių ir 

horizontalių kelių kiekis, buvo sukur-
tas labirinto generavimo algoritmas. 
Algoritmo dėka sistemos vartotojas 
arba prižiūrintis gydytojas gali aki-
mirksniu keisti labirinto struktūrą, 
nurodydamas horizontalių ir ver-
tikalių kelių kiekio parametrus. 
Tokiu būdu pacientas yra privers-
tas atlikti nurodytą skaičių hori-
zontalių ir vertikalių akies judesių.
Žaidimas ne tik leidžia mankštin-
ti akis, bet ir fiksuoja statines bei 
dinamines konkretaus žmogaus 
žvilgsnio charakteristikas. 
Statinės žvilgsnio charakteristikos 
– tai žmogaus žvilgsnio ir valdomo-
jo objekto (taikinio) fiksacijos taškų 
koordinatės. 
Dinamines žvilgsnio charakteristi-
kas arba sekadas (žvilgsnio pokytį 
tarp dviejų fiksacijos taškų) apibū-
dina kryptis, amplitudė ir gre-
itis. Užfiksuoti žvilgsnio parame-
trai gali būti naudojami analizei, 
tyrinėjant paciento progresą bei būklę.
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Šiais moderniųjų technologi-
jų laikais, kai išmanieji įrengi-
niai yra prieinami kiekvienam, jų 
panaudojimas mokymo procese 
dažnai užmirštamas. Gimnazijų bei 
aukštųjų mokyklų mokiniams kiek-
vieną dieną tenka įsiminti daug infor-
macijos, tačiau neretai ji nėra sutelk-
ta ir aiškiai išdėstyta vienoje vietoje. 
Besimokantieji dažnai gali sugaišti 
daugiau laiko ieškodami reikiamų 
formulių bei kitų duomenų, negu 
spręsdami uždavinius ir tobulėdami.
„EasySolve“ – mobilioji apli-
kacija, skirta išmaniesiems įrengi-
niams. Čia mokinys gali rasti visą 
mokykloje reikalingą informaciją: 
matematikos, fizikos bei chemijos for-
mules, lenteles, konstantas ir daugy-
bę kitų kasdien naudojamų dalykų. 
Patogi vartotojo sąsaja leidžia 
viską surasti greitai ir efektyviai. 
Programėlė pateikia ne tik 
visus mokykloje dažniausiai nau-
dojamus duomenis, reikalingus 
valstybiniam brandos egzaminui
pasiruošti, tačiau taip pat pade-

da vartotojui greičiau bei leng-
viau išspręsti uždavinius, at-
likdama dalį skaičiavimų už jį.
Be to, moksleivis gali pasitikrinti, ar 
teisingai išsprendė uždavinį pagal tam 
tikrą formulę – pakanka įvesti turim-
us duomenis ir aplikacija pateiks tei-
singą rezultatą. Tokiu būdu mo-
kymosi produktyvumas gali gero-
kai padidėti, o pats procesas – tapti 
malonesnis bei labiau priimtinas.

Autoriai:   Aidas Jankauskas, Dovydas Šimoliūnas, Povilas Jučinskas

Vadovas:  Aidas jankauskas

Mūsų produktas išskirtinis tuo, kad 
visas turinys yra pritaikytas Lietu-
vos mokinių auditorijai, programėlė 
parengta atsižvelgiant į švietimo 
programą bei valstybinių brandos 
egzaminų reikalavimus. Aplikacijo-
je duomenys pateikiami lengvai su-
prantama forma, ja naudotis nėra 
sudėtinga, o paprastas dizainas leidžia 
kiekvienam vartotojui greitai surasti 
reikiamą informaciją, pateiktą su deta-
liais paaiškinimais bei pavyzdžiais. 
Naudodamasis programa moki-
nys gali ne tik pagerinti ir paspar-
tinti savo mokymosi procesą, bet ir 
pasikartoti išmoktą kursą – struk-
tūrizuota bei patogiai išdėsty-

ta informacija gali labai praversti
ruošiantis brandos egzaminams.

„EasySolve“ yra nemokama ir kiek-
vienam lengvai prieinama Google Play 
parduotuvėje. Programėlė yra užbaig-
ta, tačiau visuomet gali būti patobu-
linta pagal vartotojų poreikius ‒ nuo 
2017 metų rugsėjo mėnesio aplikacija 
buvo papildyta ir atnaujinta 9 kartus. 
Kadangi informacija prieinama ne tik 
lietuvių, bet ir anglų kalba, tik trečdalis 
visų aktyvių vartotojų yra iš Lietuvos. 
Programėlę iki 2018 metų balandžio 
mėn. išbandė beveik 2000 išmaniųjų 
telefonų bei planšetinių kompiuterių 
naudotojų iš daugiau nei 20 šalių



34 35

visame pasaulyje. Šis skaičius
auga kiekvieną dieną. Mes, 
programėlės kūrėjai, patys esame 
moksleiviai, todėl geriausiai žinome, 
ko reikia šiuolaikinei švietimo 
sistemai. Informacinėms technologi-
joms tobulėjant, neatsilikti turėtų ir 
mokymasis mokyklose. 

Mūsų tikslas – savo sukurtu produktu 
pasiekti vis didesnes mokinių audi-
torijas bei paversti ugdymosi procesą 
šiuolaikiškesniu bei efektyvesniu.

Po virtualios realybės įrangos išlei-
dimo vartotojams praėjo dveji me-
tai, tačiau rinkoje atsirado vos keli 
didesnio dėmesio iš kompiuteri-
nių žaidimų entuziastų galintys 
sulaukti virtualios realybės žaidi-
mai. Didesnė dalis likusių žaidimų 
labiau primena techninės demon-
stracijos programas nei pilna-
verčius žaidimus. Ieškant būdų 
kaip pritaikyti virtualią realy-
bę įdomiems ir įtraukiantiems 
žaidimams galima daryti bandymų 
atsigręžiant į praeitį ir pritaikant 
seniau naudotas žaidimų mecha-
nikas. Tai ir daroma su „Eggs VR“ 
projektu, kuris yra paremtas klasi-
ka tapusiu „Wolf and Eggs“ žaidimu.
Žaidimas kurtas naudojant „Unre-
al Engine 4“ žaidimų variklį. Nors 
žaidimas palaiko abi pagrindines 
virtualios realybės platformas – „HTC 
Vive“ ir „Oculus Rift“. Dėl to, kad kaip 

žaidimo valdymo įrankis naudojama 
tikra pintinė su prikabintu sekamos 
pozicijos sensoriumi, rekomenduo-
jama naudoti „HTC Vive“ platformą 
dėl jos judesio sekamų valdiklių ir 
pritaikomų „Vive Tracker“ sensorių.
Kaip ir originaliame „Wolf & Eggs“ 
žaidime žaidėjas turi gaudyti krin-
tančius kiaušinius. Už kiekvieną 
pagautą kiaušinį žaidėjui suteikiamas 
taškas. Tačiau kitaip nei pirmtake, 
už nepagautus kiaušinius žaidėjas 
nėra baudžiamas. Šiame yra riboja-
mas žaidėjo laikas – per šį laiką jis 
turi sugebėti pagauti kuo daugiau 
kiaušinių ir savo rezultatą užregistruo-
ti tarp geriausių. Į žaidimo eigą įpi-
namos nenuspėjamumo suteikiančios 
žaidimo mechanikos, tarp kurių – 
atsitiktinai atsirandantys neįprasti 
kiaušiniai suteikiantys daugiau 
taškų, lėtinantys laiką ir kitaip truk-
dantys arba padedantys žaidėjui.

Autoriai:  Andrius Paulauskas, Lukas Paulauskas

Vadovas:  Tomas Blažauskas
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Pristatome Android planšeti-
niams kompiuteriams pritaikytą mu-
zikinį žaidimą, skirtą supažindinti 
žaidėjus su tautine Lietuvos muzi-
ka. Turinį sudaro keturi žaidimai, 
valdymo pultas ir Android pro-
gramėlė, skirta atnaujinti valdymo 
pulto nustatymus ir žaidimo turinį. 
Valdymo pultas naudojamas paveiks-

lėlių ir garsų įkėlimui, instrumentų 
aprašymų ir žaidimo turinio su-
darymui, instrumentų įkėlimui, 
nustatymams ir žaidimo statis-
tikos peržiūrai. Valdymo pultas 
palengvina žaidimo atnaujinimą, 
kai muziejus nori pridėti naujų in-
strumentų, pakeisti jų aprašymą, 
pridėti ar pakeisti žaidimo turinį. 

Vadovas:  Kęstutis Vaškevičius

Autorius:  Darius Rapalis

Žaidimą „Viktorina“ sudaro 10 tek-
stinių ar muzikinių klausimų. Jei 
pateikiamas muzikinis klausimas, 
žaidėjas gali pasiklausyti garso 
paspaudęs ant garso ikonos. Atsa-
kymo variantai ‒ tai paveikslėlyje 
pavaizduoti muzikos instrumetai su 
pavadinimais. 

Žaidimą „Kapela“ sudaro 4 laikotar-
piai, kuriems žaidėjas turi priskir-
ti tinkančius muzikos instrumen-
tus. Pvz. pasirinkus XXI. a. pradžią, 
žaidėjas gali rinktis bet kokius in-
strumentus, o sudarytą garso takelį 
pasiklausyti telefone ar kitame 
prietaise su interneto prieiga ir 
naršykle. Prieš prasidedant žaidimui 

parodomas informacinis pranešimas. 

Žaidimas „Muzikinio instru-
mento konstravimas“ leidžia 
žaidėjui pamatyti kaip yra su-
daryti muzikiniai instrumen-
tai. Žaidėjui reikia sudėlioti in-
strumento dalis į tinkamas vietas.

Kategorija „Muzikinių instrumentų 
istorija“ suteikia informacijos apie 
muzikinius instrumentus, leidžia 
pasiklausyti jų skleidžiamų garsų, 
pamatyti kaip jie atrodo. Šią kate-
goriją sudaro 4 instrumentų grupės: 
„Styginiai“, kurie yra išskaidomi į 
skambinamuosius ir giežiamuosius, 
„Mušamieji“, „Dumpliniai“ ir „Kiti“.



38 39

Vadovė:   doc. dr. Rita Butkienė

Autorė:   Ieva Makackaitė

Lietuvos Respublikos tei-
sinių dokumentų sistema yra la-
bai plati, analizuojant teisinius do-
kumentus ir norint atpažinti pa-
grindines teisės normas straips-
niuose, susiduriama su ranki-
niu anotavimu, kuris reikalauja 
didelės investicijos laiko atžvilgiu. 

Siekiant optimizuoti bei palengvin-
ti su teisės sritimi susijusių 
žmonių darbą, siūlomas spren-
dimas – automatinis semantinis 

teisinių dokumentų anotavimas. 

Teisinių dokumentų automatinis se-
mantinis anotavimas – tai sukurtas 
sistemos prototipas, į kurį patalpi-
nus pasirinkto kodekso straipsnį, 
straipsnis automatiškai suanuotaja-
mas pagal sukurtas anotacijų taisykles. 
Anotacijų taisyklės kuriamos pagrin-
dinėms teisės normoms atpažinti: 
hipotezei, sankcijai ir dispozicijai, 
bei teisių ir pareigų išskyrimui dis-
pozicijose. Taisyklės aprašomos pagal 

žodžių lemas ir morfologijas, kurios 
gaunamos kreipiantis į semantika.lt 
saityno paslaugą (angl. web service).
Atlikus automatinį anotavimą, 
sistemos lange atvaizduojamas 
tekstas, kuris yra išskaidytas skirtin-
gomis spalvomis, atitinkamai pagal 
rastas anotacijas. Teksto pažymėjimas 
spalvomis palengvina teisės normų 
atpažinimą vartotojui.

Svarbu išskirti, kad kiekvienas ko-
deksas turi savitą struktūrą ir te-
matiką, dėl šios priežasties anotaci-
jų taisyklės teisės normoms ras-
ti, turi būti kuriamos išanalizavus 
kiekvieną kodeksą individualiai. 
Pateikiamas automatiškai suano-
tuotas Administracinių nusižen-
gimų kodekso, specialiosios 
dalies, 12 skyriaus, 99 straipsnis. 
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Vadovas:  Mantas Lukoševičius

Autorius:  Liutauras Butkus

Mūsų projekto tikslas buvo sukurti 
demonstracinę sistemą, kurioje mažas 
robotas pamatęs ištiestą žmogaus 
ranką priima tai kaip pasisveikinimą 
ir ištiesia savąją. Vaizdinis rankos at-
pažinimas, kuris yra pagrindinė siste-
mos dalis, pasirodė esanti nelengva 
užduotis. Skirtingai nuo daugybės 
kitų gestų atpažinimo tyrimų, mes 

nenaudojame gylio informacijos, 
kurią suteikia tokie jutikliai kaip 
Microsoft Kinect, ar laikinių vaizdo 
įrašų. Mes atpažinimą darome iš sta-
tinių paprastos kameros vaizdų, nes 
norime panaudoti paprastą apara-
tinę įrangą, be to rankos pasiūlymas 
sveikintis yra gan statinis veiksmas. 

Šiame darbe specialiai ėmėmės 
visiškai naujo taikymo, kurio 
niekas iki tol nedarė, ir sukūrėme 
sprendimą nuo pradžių. Šiai 
užduočiai atlikti patys surinkome 
specialų duomenų rinkinį, ku-
riame pozavome patys, draugai ir 
artimieji. Surinktą duomenų aibę 
galime pasiūlyti ir kitiems tyrėjams.
Pasitelkę pažangius giliojo mo-
kymosi modelius bei bibliotekas 
(Keras, TensorFlow), išbandėme 
skirtingas konvoliucinių neu-
roninių tinklų konfigūracijas ir 
mokymosi algoritmus, stebint ir 
tiriant apmokytų modelių tiks-
lumą. Eksperimentai parodė, kad 
svarbu ne tik naudojami mašini-
nio mokymosi modeliai, algoritmai 
ir jų parametrai, bet ir įvesties vaizdų 
transformacijos. Didžiausias pro-
veržis buvo pasiektas apmoky-
mo imtyje atskiriant stebimą as-
menį nuo fono. Taip yra tikriau-
siai todėl, kad šiuo būdų mašinin-

io mokymosi modelio dėmesys 
sutelkiamas į asmenį esantį priešais, 
o ne į tai kas vyksta fone. Modeliui 
pačiam tai nėra lengva padaryti ne-
turint gylio ar judesio informacijos. 
Šioje Technoramoje mes pristatome 
interaktyvią savo sukurtos robot-
inės sistemos demonstraciją. Šiuo 
metu geriausi rezultatai yra nau-
dojant duomenis, turinčius pa-
prastą, vienspalvį natūralų foną. 
Atpažinimo su šiais validacijos 
duomenimis tikslumas siekia 92%. 
Artimiausiu metu mes bandysime 
sukurti modelį, kuris geriau at-
pažintų siūlomus rankos judesius 
įvairesnėse aplinkose. Technorama 
yra puiki proga išbandyti sistemą su 
daugiau skirtingų aplinkų ir žmonių.
Tikimės, kad mūsų sukurta demon-
stracija padės pritraukti ir su-
dominti tiksliaisiais mokslais, 
mašininiu mokymusi, robotika 
ir jaunuosius būsimus tyrėjus bei
specialistus. 
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Skaitomos knygos automatiškai 
bus talpinamos į knygų len-
tyną, kur vartotojas galės jas pa-
siekti bet kuriuo laiko momentu. 
Taip pat, vartotojas gali pasirinkti 
vieną iš keleto skaitymo rėžimų. 

Esi vairuotojas ir mėgsti skaityti 
knygas? Paversk savo knygą į gar-
sinę knygą. Palengvink savo gyve-
nimą valdydamas knygas tik galvos ar 
kūno judesiais. 

Lengvai pameti skaitomą eilutę? 
Įsijunk spalvų gradientą. 

Nori greitai perskaityti ir įsisavinti 
skaitomą medžiagą? Išbandyk inova-
tyvų greito skaitymo rėžimą. 

Visa tai ir daugiau yra pri-
einama tiek kompiuterių, tiek mo-
biliųjų prietaisų vartotojams.
Apibendrinant, ši programinė įran-
ga suteikia galimybę visiems knygų 
mylėtojams skaityti knygas taip kaip 
jos ir turėtų būtų skaitomos – greitai, 
patogiai ir bet kada.

Vadovas:  Tomas Blažauskas

Autorius:  Mantas Murauskas

Vartotojas, itin dažnai skaitydamas 
elektronines knygas, turi tai dary-
ti knygų leidėjų ar vertėjų interne-
tinėse svetainėse, kurios labai daž-
nai turi įvairių problemų, pavyz-
džiui, ji nėra pritaikyta malo-
niam skaitymui – problemos 
su fonu, šrifto dydžiais, spalvo-
mis, neišvengiama reklamų ar kitų 
dėmesį blaškančių ar techninės įran-
gos išteklius švaistančių elementų. 
Be to, staigus mobiliųjų paieškų 
sistemų naudojimo augimas paro-
do, kaip keičiasi vartotojų inter-
neto naudojimo įpročiai – vis 
dažniau žmonės naršo internetą 
mobliuosiuose įrenginiuose, o šios 
internetinės svetainės retai atitinka 
visus vartotojų lūkesčius, blogiau-
siu atveju, jos visai neturi mobilio-
sios versijos. Iš kitos pusės, galbūt 
jums tiesiog nepatinka kaip elek-
troninės knygos yra skaitomos? Gal 
dėl tam tikrų susiklosčiusių gyve-
nimo aplinkybių, pavyzdžiui, 
esate dažnas automobilio vairuoto-
jas arba paralyžiuotas pacientas, ir 

tai jums neleidžia mėgautis kny-
gomis? Taigi, siekiant užtikrin-
ti malonesnį bei patogesnį knygų 
skaitymą, kuriame programą - knygų 
skaitymo platformą, kuri išspręs vi-
sas šias paminėtas problemas ir dar 
daugiau. Naudojimasis programa yra 
paprastas - knygų skaitytojui tiesiog 
reikės susirasti norimą skaityti knygą 
ir tiesiog paspausti užprogramuotą 
mygtuką naršyklės žymių juostoje. Po 
mygtuko paspaudimo, vartotojas bus 
nukreipiamas į mūsų knygų skaitymo 
platformą, kuri iš pasirinktos kny-
gos šaltinio (interneto svetainės, kur 
ta knyga patalpinta), išrinks mums 
reikalingą informaciją t.y. knygos 
pavadinimą, skyriaus pavadinimą,
knygos turinį ir ją pateiks mums tin-
kamu formatu.

Naudojantis knygų skaitymo plat-
forma, vartotojas, turi didelį knygos 
formato konfigūravimo pasirinkimą, 
taip kad savo mėgstamiausias knygas 
jis galės skaityti taip kaip jam yra pa-
togiausia.
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Rinkoje jau galima įsigyti ir kitų 
holografų, tačiau nuo konkurentų 
skiriamės unikaliu dizainu bei tech-
nologija, paslepiančia įrenginio vei-
kimo principą ir dėl to sukuriančia 
tikroviškesnę iliuziją.
„Hollow“ laimėjo pirmąją vietą jubi-
liejinių inžinerinių varžybų „Anni-
versary Hacker Games: Vilnius“ tech-
ninės įrangos kategorijoje. Šiuo metu 

kuriama mažesnė ir tuo pačiu pigesnė 
holografo versija, skirta individual-
iam naudojimui namuose. Šis mod-
elis veiks kaip išmanusis asistentas 
bei nuolat rodys aktualią informaciją 
(pvz. dienotvarkė ar naujienos).
„Lygio“ komanda, kurianti holografą 
„Hollow“, nuolat ieško gabių par-
davėjų, rinkodaros specialistų bei 
dizainerių.

Autorius ir vadovas:  Martynas Petkevičius

Gyvename reklamos apsuptyje ir 
prisitaikėme nekreipti į ją dėmesio. 
Internetinėje erdvėje šis fenomenas 
vadinamas aklumu reklamjuostėms 
(anlg. „banner blindness“) – inter-
netinių puslapių lankytojai instink-
tyviai ignoruoja bet ką, kas primena 
reklamą ir koncentruojasi į turinį. Tas 
pats galioja ir kitokio tipo reklamai: 
praeiviai išmoko pasąmoningai at-
pažinti ir nekreipti dėmesio į reklami-
nius plakatus, televizijos žiūrovai 
perjungia kanalą reklaminių per-
traukų metų, o bandant prekę par-
duoti telefonu, pokalbis nutraukia-
mas net neišklausius pasiūlymo.
Iš kitos pusės, ne visa reklama 
yra bloga, ypač jei yra pateikiama 
patraukliai, neįkyriai. Tikslinga ir 
sąžininga reklama padeda atras-
ti naujas prekes ir paslaugas, skati-
na šalies ekonomiką. Dėl to rekla-
muotojai priversti ieškoti inova-
tyvių būdų potencialių pirkėjų dėme-
siui patraukti: interaktyvių stendų, 
radijo bangomis valdomų dirižablių 
ar partizaninės rinkodaros triukų. 
Pristatomas holografas „Hollow“ ir 
yra tokia inovatyvi priemonė reklamai.

Įrenginys geba atvaizduoti įvairius tri-
mačius animuotus objektus, tarsi jie 
kybotų ore, o tai – neišnaudotas būdas 
praeivių dėmesiui atkreipti įvairiose 
parodose, prekybos centruose, auto-
busų, traukinių stotyse, oro uostuose 
ar kitose masinio susibūrimo vietose.
Numatomas verslo modelis – 
tiesioginiai įrenginių pardavimai bei 
nuoma. Taip pat holografo naudo-
tojams siūlome trimačio animuoto 
turinio sukūrimo pagal individualius 
poreikius paslaugą.
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Gydytojai duomenis gali stebėti pro-
gramėlėje arba išsikėlus duomenis iš 
debesies. Pacientai gauna momentinį 
įvertinimą bei greitesnę konsultaciją 
nuėjus pas gydytojus. Momentinis 
įvertinimas yra išvedamas išmaniojo 
įrenginio ekrane, grafiniu ir skaitinių 
pavidalu. 

Šiuo metu kaupiama duomenų bazė, 
kuri apmokys neuroninius tinklus ir 
pateiks vartotojams tikslesnę infor-
maciją. Sekantys etapai bus duomenų 
apsauga duombazėje, programėlės 
sertifikavimas bei intuityvus dizainas.
Programėlė kuriama MB „Fidens.Autoriai:  Andrius Romualdas Juknevičius, Edvinas Litvinas, 

Mantas Venslauskas

Šiuo metu klinikos naudoja pase-
nusius, neskaitmenizuotus, subjek-
tyvius metodus tremorui vertinti: 
dažnai daktarui tenka iš akie nus-
pręsti apie virpėjimo amplitudę 
ir subjektyviai vertinti pacien-
to funkcinę būseną. Per ilgą laiką 
susikaupia didelis kiekis popie-
rinės informacijos, kurią sunku ar-
chyvuoti, analizuoti ir susieti. Šiai 
problemai išspręsti į mus kreipė-
si neurologai iš LSMU Kauno 
klinikų. Po diskusijų su gydyto-
jais ir kilo šios programėlės idėja.

Programėlė skirta gydytojams ir pa-
cientams, sergantiems ar įtariantiems 
esencialinį tremorą ar Parkinsono 
ligą, diagnozuoti ir stebėti ligą.

Programėlė naudoja tris metodus 
ligai vertinti:

• TETRAS skalę. Šią skalę suda-
ro 12 klausimų, kurie padeda 
nustatyti ligos intensyvumą. Šiuo 

metu gydytojai paruoštus klausi-
mus pateikia spausdintinę formą. 
Programėlė prašo užpildyti 
šia formą susikūrus vartoto-
ją, ir periodiškai ją atnaujinti.

• Virpesių analizė. Panaudojami 
telefone esantys inerciniai ju-
tikliai, kurie užregistruoja ran-
kos virpesius ir pasinaudojant 
algoritmais (pvz. Furje trans-
formacija) išgaunama medi-
ciniškai prasminga vertė, pvz. 
amplitudė, vyraujantis dažnis.

• Archimedo spiralė. Šios spi-
ralės piešimas vizualiai leidžia 
įvertinti rankos drebėjimo po-
būdį ir  stiprumą. Pacientas 
turi atkartoti spiralės vaizdą, 
piešdamas ją ant ekrano pirštu. 
Spiralė yra išanalizuojama ir 
yra įvertinami nuokrypiai nuo 
idealios spiralės. Pagal nuokry-
pio pobūdį galima spręsti apie 
ligos pobūdį ar intensyvumą.
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Virtuali realybė jau įsitvirtino 
kompiuterinių žaidimų rinko-
je ir toliau plečiasi kitose srityse: 
architektūroje, mene, medicino-
je. Taigi, nenuostabu, kad virtuali 
realybė neaplenkė ir filmų industri-
jos. Virtuali realybė filmų idustri-
joje svarbi ne tik todėl,  kad filmus 
galima stebėti joje. Virtuali realybė 
šioje industrijoje pasireiškia ir tuo, 
kad ji gali pagreitinti filmų kūry-
bos procesą. Jau dabar kai kurios 
studijos naudoja virtualią realy-
bę ruošdami filmavimo planą ir 
kadruotes. Tai atliekama naudojant 
brangią judesio sekimo technologi-
ją, kurios pagalba realaus įrengi-
nio pozicija erdvėje atstoja vir-
tualią kamerą. Šios kameros vaiz-
das per planšetę rodomas operato-
riams, kurie gali numatyti kylančias 
problemas dar nepradėjus filma-
vimo. „VR Kamera“ projekto tiks-
las sukurti taip pritaikomą progra-
minę įrangą naudojant pigesnę ir la-
biau prieinamą judesio sekimo tech-
nologiją.

Virtualios kameros sukurimui buvo 
reikalingas tikslus pozicijos ir ju-
desio sekimas bei mobilus ekranas. 
Judesio sekimui išnaudojama „HTC 
Vive“ virtualios realybės įranga ir jos  
„Lighthouse“ technologija.  Išmanu-
sis telefonas naudojamas atvaizduoti 
virtualios kameros vaizdą. Progra-
minės įrangos dalis kurta naudojant 
„Unreal Engine 4“ žaidimų varikly-
je. Ši susieja „Lighthouse“ sistemos 
turimą judesio sekimo informaciją 
su išmaniuoju telefonu naudojant 
interneto ryšį ir virtualios kameros 
vaizdą nuolat sinchronizuoja su seka-
mo „HTC Vive“ valdiklio pozicija.  
Naudojant „VR Kamera“ šiu metu 
galima „nufilmuoti“ smulkų siužetą, 
kuriame kiškis iš daržo pasiskolina 
morką asmeniniam suvartojimui.

Autoriai:   Andrius Paulauskas, Lukas Paulauskas, Tomas Valatkevičius

Vadovas:  Tomas Blažauskas

Mokote? Dėstote? Organizuojate mo-
kymus ar seminarus? Dirbkime kartu! 

„Kursita“ yra mokymų, seminarų 
ir kursų platforma, kurioje gali-
ma rinktis ir pirkti tiek „gyvus“, 
tiek internetinius (angl. online) 
mokymus. Mokymų organizato-
riams padedame pasiekti tūkstančius 
lankytojų, suteikiame galimybę su-
rinkti įmokas internetu, pardavinė-
jame įrašytas video pamokas, turime 
didelę studiją ir galime padėti ku-
riant internetinių mokymų medžiagą.

Šią platformą sukūrėme norėdami 
padėti organizatoriams ir moky-
tojams. Suprantame, kiek laiko ir 
pinigų užima savų paslaugų rekla-
ma ir pardavimai. Manome, kad 
mokymų vedėjai turi didžiausią 
dėmesį skirti mokymų kokybei ir 
klientams. O mes galime pasirūpin-
ti klientų paieška ir pardavimais. 
Beje, kiek kartų nutiko taip, kad 
išankstinėje registracijoje surinkote 

pilną grupę, o svarbiąją dieną atė-
jo tik maža jos dalis? Pažįstama?
„Kursita“ jus apsaugos nuo 
netikrų registracijų, „blo-
go oro“ arba „persigalvojimo“.

Be abejo, šiandien rinkoje daugybė 
įvairiausių kursų. Bėda ta, kad jie visi 
išsibarstę. Dalis reklamuojami Face-
book renginių forma, kiti ‒ nuosavose 
internetinėse svetainėse, treti ‒ skel-
bimų lentose ir portaluose. Norime 
sukurti vieningą platformą, kurioje 
lankytojai galėtų lengvai surasti tai, ko 
jie nori, kas jiems priimtina ir aktualu. 

„Kursita“ yra vieta, kurioje galima 
greitai ir lengvai išsirinkti pa-
čius įvairiausius mokymus, susisiek-
ti su mokytoju arba organizatoriu-
mi ir susimokėti. Taip pat tikime, 
kad galime sėkmingai suvienyti 
tiek gyvų, tiek internetinių mo-
kymų organizatorius, o gyvų mo-
kymų kūrėjams galėtume padėti 
realizuoti ir internetinius mokymus.

Autorius ir vadovas:    Vygandas Pliasas
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Kursitos funkcijos:
• Vartotojams

• Ieškoti kursų pagal kategorijas, 
miestus, datas. Taip pat pagal 
tai, ar po kursų išduodami serti-
fikatai;

• Galimybė užduoti klausimus mo-
kymų organizatoriams ir vedė-
jams;

• Mokymų vertinimas;
• Mokymų pirkimas;
• Galimybė atsisiųsti pridedamą 

mokymų medžiagą (dokumentus, 
vaizdo įrašus, skaidres);

• Priminimai apie artėjančius mo-
kymus;

• Organizatoriams ir mokymų 
vedėjams:

• Mokymų pardavimas;
• Kursų medžiagos (dokumentų, 

vaizdo įrašų, skaidrių ir kt) įkėli-
mas. Šią medžiagą gali parsisiųsti 
tik sumokėję dalyviai;

• Mokymų aprašymų kūrimas;
• Klientų kontaktinės informacijos 

matymas;
• Mokymų kuponai;
• Organizatoriaus puslapis ir jo 

tvarkymo galimybė;

Vėliava – valstybės atributas, jos 
valstybingumo ir nepriklausomybės 
simbolis, kuris nuo senų laikų palaikė 
karių kovinę dvasią ir buvo orientyras 
mūšio lauke. Taip kalbame apie nau-
jausios Vytauto Didžiojo karo muz-
iejaus parodos „Atgimusi po sunaiki-
nimo“ vieną pagrindinių akcentų, nes 
parodoje pristatomos Lietuvos ka-
rinės vėliavos  nuo XV a. iki šių dienų.
Šiuolaikinėms parodoms neužtenka 
vien tik informacijos ir eksponatų, 
pateiktų klasikiniu būdu. Svarbūs 
tampa interaktyvūs ir įtraukiantys 
elementai. Muziejus skatina 
žingeidžią, informacinių technologi-
jų amžiuje gyvenančią visuomenę 
domėtis istorija, todėl pasitelkdamas 
IT technologijas ir bendradar-
biaudamas su KTU informacinių 
technologijų specialistų komanda, 
sukūrė interaktyvius žaidimus vėliavų 
parodai „Atgimusi po sunaikinimo“.
Pirmame žaidime lankytojas, 
kovodamas su laiku, gali dėlioti at-
skiroms istorinėms asmenybėms pri-
skiriamas vėliavas.  

Autorė:   Justina Neinoraitė
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Norintys ne tik žaisti, gali atvers-
ti korteles, kuriose pateikiama in-
formacija apie kiekvieną asmenybę 
ar vėliavą. Atsidarę antrąjį žaidimą, 
išvysime Lietuvos žemėlapį, kuriame 
rasime pažymėtus įvairius karinius 
dalinius su jiems būdingais ženk-
lais. Žaidėjas ne tik renka taškus tarsi 
domino kaladėles dėliodamas 
vėliavėles, bet taip pat susipažįsta su 
karinių dalinių simbolika ir jos 
atributais.

Šie kompiuteriniai žaidimai – tai 
istorinių žinių ir informacinių tech-
nologijų sintezė bei pažinimo įrankis. 

Šiandien kaip ir prieš gerą dešimt-
metį, vaikai ir jų tėveliai susiduria 
su ta pačia švietimo apie asmeninius 
finansus trūkumo problema. Viena 
vertus, ekonomikos žinios, gauna-
mos mokykloje, nors ir naudingos 
bei lavinančios, yra menkai didžiąja 
dalimi teorinės ir menkai pritaiko-
mos kasdienybėje. Kita vertus, asme-
ninių finansų operacijos, kurių kas-
dienybėje prireikia moksleiviams ir 
net studentams, yra pernelyg trivia-
lios, dažnai didžiąja dalimi kuruoja-
mos tėvų ir nesuteikiančios to asme-
ninių finansų pažinimo, kurio prireiks 
ateityje. Pradėdami karjeros kelią, 
susidurdami su suaugusiųjų pasauly-
je įprastais rūpesčiais bei planuodami 
ateitį, jaunuoliai suvokia, jog nebuvo 
tinkamai paruošti asmeninių finansų 
realybei, kuri atrodo klaidi ir svetima.

Mūsų sprendimas – paprasta mo-
bilioji aplikacija Pocklet, kurios pa-
galba tėvai galės pratinti savo atžalas 
tvarkytis su asmeniniais finansais ir 
pažinti svarbiausius jų instrumen-

tus. Programėlė šį tikslą įgyvendina 
dviem pagrindiniais būdais. Pir-
ma, Pocklet mobiliojoje aplikacijoje 
vaikai ir tėveliai galės atrasti profe-
sionalių pedagogų bei ekonomistų 
paruoštų kokybiškų bei žaismingų 
pamokėlių apie asmeninius finan-
sus, jų įrankius ir pritaikymą. Kar-
tu vaikai turės galimybę atlikti 
sužaidybintų, su įsisavinta medžiaga 
susijusių testų, kurie jiems suteiks 
medalių bei laimėjimo taškų, leis 
laimėjimais pasidalinti su draugais.

Antroji Pocklet edukacijos kryptis 
orientuota į praktika – tai galimybė 
leisti vaikams išbandyti supaprastin-
tus asmeninių finansų instrumentus, 
pritaikant juos dienpinigiams. Pasi-
naudodama atviros bankininkystės 
sistemų privalumais, Pocklet ne tik 
leidžia tėveliams reguliariai ir be pa-
pildomų sunkumų pervesti dienpini-
gius vaikams į sąskaitą, bet ir sukuria 
virtualų tėvelių banką, kuriame jau-
nieji finansininkai supažindinami su 
palūkanomis, taupymu, paskolomis,

Autoriai:   Aivaras Gasiūnas, Titas Budrys, Tomas Mendelsonas, 
Tadas Vainoras, Rimvydas Naktinis, Dmitrijus Babičius

Vadovai:   Aivaras Gasiūnas, Titas Budrys
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mokesčiais ir kitomis kasdienybe ta-
pusiomis ekonominėmis sąvokomis.
Pocklet projektas buvo apdovano-
tas ne viename startuolių ir verslo 
renginyje: „Verslauk“ varžybose pro-
gramėlės idėja užėmė antrąją vietą, 
Business Hive startuolių prezentaci-
jų varžybose jos pristatymas pelnė 
pagrindinį prizą, o SEB atviros ban-
kininkystės hakatone Pocklet skirtas 
specialus žiuri prizas.

Vienas iš svarbiausių Pocklet 
privalumų – profesionali ir įvairias 
kompetencijos sritis apimanti ko-
manda. Ją sudaro grafinis dizaineris, 
fintech srities specialistas, projektų 
vadovas, programuotojas, ekono-
mikos dėstytojas ir žaidimų dizai-
neris. Šiuo metu sukurtas ankstyvas 
Pocklet prototipas, aktyviai vystomas 
verslo planas, bendradarbiaujama su 
SEB Inovacijų centru, ieškoma inves-
tuotojų ir naujų komandos narių.     Lietuviai gali pasigirti vienu grei-

čiausiu ir pigiausiu internetu Europos 
Sąjungoje bei didžiuotis, kad dau-
giau nei 72% gyventojų juo naudo-
jasi. tad nenuostabu, kad vis didesnė 
dalis gyventojų apsiperka internetu. 
Laikui bėgant tai tapo mūsų kas-
dienybe, o sparčiai vystantis tech-
nologijoms, internetinės parduotuvės 
yra įkuriamos vis dažniau. Remian-
tis ES statistikos agentūros „Eu-
rostat“duomenimis, net 44% Lietuvos 
gyventojų 2016 metais pasinaudojo 
internetinių parduotuvių teikiamo-
mis paslaugomis, o laikui bėgant šie 
skaičiai sparčiai auga. Tai be jokios 
abejonės tik dar kartą parodo, kiek 
daug potencialo turi ši verslo sritis.

Vis dėlto, kalbant apie pardavimus in-
ternetu, nederėtų pamiršti vienos dar 
neišnaudotos, tačiau daug galimybių 
turinčios verslo srities -  internetinių 
aukcionų portalų. Lietuvoje jų viso 
labo galima rasti tik tris (neįskaitant 
automobilių, nekilnojamo turto bei 
valstybinių aukcionų), o jų poten-
cialas taipogi nėra išnaudojamas 

(nėra investicijų, reklamos). Tai su-
pratęs  kartą atsitiktinai perskaičiau 
tokią mintį: “Žmonės, kurie nusiperka 
daiktus ir jų nenaudoja, apiplėšia save“. 

Autorius ir vadovas:   Lukas Maziliauskis
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Šie žodžiai sukosi mano galvoje, kol 
galiausiai sugalvojau sukurti internet-
inį aukcionų portalą, kuriame žmonės 
galėtų parduoti jiems nebereikalingus 
daiktus.

Aukcionukai.LT - tai portalas, su-
teikiantis galimybę patalpinti auk-
cioną (skelbimą) bei taip parduoti 

savo siūlomą prekę arba įsigyti už su-
tartą kainą. Čia kiekvienas gali pradėti 
savo pirmuosius verslumo žingsnius 
ir išbandyti sukurto produkto poten-
cialą. Mano tikslas yra pritaikyti šią 
internetinių aukcionų technologiją 
Lietuvoje taip sėkmingai skatintant 
verslumą ir finansinę nepriklausomy-
bę kiekvienam to siekiančiam.
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Techniniai mūsų kurtų robotų para-
metrai:

• Abiejų robotų elektrinė bazė, 
t.y. elektrinių variklių valdymas, 
perimtas iš elektrinio riedžio;

• Naudojama 2.4 GHz  komunik-
acija tarp roboto ir programuo-
jančio pultelio;

• Apytikslis vieno roboto svoris ‒ 
40 kg;

• Ginklai: Torn’as turi du mažus 35 
cm ilgio besisukančius plieninius 
peilius, o Dom’as ‒ vieną 50 cm;

• Ginklai gali suktis maksimaliu 
2200 rpm/min greičiu;

• Didžiausias robotų greitis ‒ 12 
km/h;

• Maksimali apkrova (įskaitant 
paties roboto svorį) ‒ 130 kg;

• Rėmas pagamintas iš 20x20x1.5 
metalo profilių, o šarvams 
naudoti 0.75 mm storio plieno 
lakštai.

Jei tave domina perspektyvi 
praktika, neįkainojamos žin-
ios, pažintys su įvairių sričių 
specialistais, azartas bei neišdildomi 
įspūdžiai ‒ junkis prie mūsų!

Esame grupelė entuziastų, 
susibūrusių dėl vieno tikslo – 
parodyti Lietuvai tai, ko ji dar 
nematė! Tai inovatyviomis tech-
nologijomis paremtos robotų kovos, 
kurios galėtų įtraukti tiek robotų 
kūrėjus, tiek naujovėmis bei tech-
nologijomis besidominčius žiūrovus.
Pristatome du mūsų pačių kurtus 
robotus ‒ Torn’ą ir Dom’ą. Idėja sukur-
ti robotus kilo dviems komandos 
nariams, kurie vieną vasaros va-
karą susimąstė, ką prasmingo galėtų 
nuveikti dėl savęs bei visuomenės.  Taip 
atsirado organizacija „IronFights“, 
kurios tikslas parodyti, kad Lietuvo-
je gali vykti pramoginio pobūdžio 
renginiai, skatinantys plėsti akiratį 
inovacine kryptimi. Bene didžiau-
sias mūsų siekis ‒ Kaune surengti 
grandiozinį tarptautinio lygio, 
vienintelį tokio pobūdžio renginį 
Baltijos šalyse, į kurį atvyktų en-
tuziastai iš įvairių pasaulio šalių 
išbandyti savo jėgas ir patikrin-

ti savo technologinius sprendimus. 
Pastebime tendenciją, kad žmones 
vis sunkiau sudomina įvairūs 
filmai ar spektakliai; trūksta veik-
los, renginių, galinčių įtraukti, pri-
kaustyti dėmesį bei sukelti stip-
rių emocijų. Šiuo renginiu ku-
riame galimybę naujiems žmonėms 
atrasti alternatyvų pomėgį,  įgyti 
praktikos inžinerijos, programavimo, 
komandos valdymo srityse, robotų 
reklamavimo ir jų pateikimo visuome-
nei. Tereikia prisijungti prie grupės, 
konstruosiančios robotus. Planuo-
jame surinkti 10 komandų, kurios 
dalis su mūsų pagalba kurs robotus, o 
kita dalis ruoš įvairius vaizdo įrašus, 
kuriuos talpins mūsų internetiniame 
puslapyje (www.ironfights.com). 
Kai visi robotai bus paruoš-
ti kovoms, susibursime į bendras 
kovas. Ketiname daryti 4 
skirtingų svorių bei dydžių robotų 
pogrupius.

Autoriai ir vadovai:  Aidas Gaška ir Aidas Eglinskasvičius
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Platformos elektroninė sistema skir-
ta variklių valdymui. Ji sudaryta iš 
variklių, jų valdiklių, mikrovaldiklio 
ir maitinimo šaltinio. Važiuoklė pil-
nai programuojama, esant poreikiui 
į valdymo sistemą galima prijung-
ti papildomų jutiklių. Standartinis 
maitinimo šaltinis yra 3S 5Ah ličio 
polimero akumuliatorius. Valdikliai 
suprojektuoti siekiant užtikrinti didelį 

patikimumą ir atsparumą srovės per-
krovoms ir krypties pasikeitimams.
Palyginus su kitomis rinkoje es-
ančiomis panašiomis platformomis, 
mūsų išsiskiria savo kaina bei uni-
versalumu. Konkurentų platformų 
kainos prasideda nuo maždaug 
500€, dažnai viršija 5000€, mūsų 
platformos savikaina apie 200€.

Studentų projektai, kuriantys robotus 
varžyboms, susiduria su įvairiais 
iššūkiais. Vienas iš jų ‒ patikima ro-
boto važiuoklė, kuri atlaikytų didelį 
roboto svorį, turėtų patikimą elek-
troniką ir turėtų pakankamą suki-
mo momentą sklandaus judėjimo 
užtikrinimui. Su studentams priein-
ama įranga ir ribotu biudžetu tokią 
važiuoklę dažnai sunku pasigaminti 
patiems. Taip nusprendėme sukurti 
universalią roboto platformą, turinčią 
įvairioms varžyboms tinkančią bazę.

Robot paskirtis padiktavo platformos 
išmatavimus (70x70 c m). Tokio dy-
džio robotas gali dalyvauti daugumo-
je varžybų. Dažniausias robotų dydžio 
apribojimas ‒ 1x1x1 m, todėl mūsų 
platformos dizaine palikome papil-
domos vietos išoriniams įrenginiams.

Platformos konstrukcijos pagrindą 

sudaro aliuminio profiliai, prie jų 
tvirtinami visi kiti komponentai. Vi-
enas iš konstrukcijos projektavimo 
tikslų – lengvas papildomų modulių 
prijungimas. Juos, padarius tinkamo 
dydžio, galima tiesiog uždėti ant ro-
boto viršaus, arba, esant poreikiui, 
montuoti ant šono, priekio arba galo.

Roboto pavara sudaryta iš dviejų 
didelės galios variklių su planetiniais 
reduktoriais ir 30cm diametro didelę 
apkrovą atlaikančių ratų. Tokia pa-
vara padidina roboto universalumą, 
nes leidžia naudoti jų ant įvairių pa-
viršių. Taip pat ji užtikrina didelę 
maksimalią leidžiamą apkrovą, leidžia 
montuoti įvairesnius papildomus 
įrenginius. Dviejų ratų pavaros valdy-
mas paprastas kaip ir vikšrinės pa-
varos, tačiau leidžia žymiai sumažinti 
kainą ir konstrukcijos sudėtingumą, 
paaukojant šiek tiek pravažumo.

Autoriai:   Mindaugas Dagilis, Povilas Piartli, Kristijonas Kerekeš, 
Evaldas Radzevičius
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Muzika – yra mūsų gyvenimo da-
lis. Muzikos klauso viso amži-
aus žmonės tik vienintelis dalykas 
kuris varijuoja – yra jos skonis. 

Aš mėgstu įvairia muziką, todėl 
po ilgų pamąstymu sugalvo-
jau muzikai suteikti „formą“. 
Kaip tai padarėm?

Autoriai:   Justas Kazlauskas, Simas Bašinskas, Mantas Šmatavičius

Vadovas:   Justas Kazlauskas
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Gyjant žaizdai pažeisto audinio 
vietoje dažnai susiformuoja randai, 
kurių gydymui gali būti taikomos 
chirurginės intervencijos, kortiko-
steroidų injekcijos ir kt. Tačiau toks 
gydymo būdas gali turėti šalutinį 
poveikį. Todėl vis labiau popu-
liarėja neinvaziniai randų gydy-
mo metodai – kompresinė terapija, 
silikono pleistrų ar vaistinių au-
galų ekstraktų naudojimas. Kom-
presijos metu rando audinyje 
stabdomas kraujo tekėjimas, suke-
liantis hipoksiją, kuris paskatina ran-
do mažėjimą, tuo tarpu silikonas su-

minkština randą, apsaugo jo audinį 
nuo bakterijų, mažina skausmą 
ir niežulį. Gydymui naudojami 
įvairių vaistinių augalų ekstraktai, 
kurių sudėtyje yra aktyvių odos gi-
jimą stimuliuojančių antiseptinių, 
priešvirusinių ir pan. priedų. Tai 
medetkų, raudonojo svogūno, 
alijošiaus, lavandų ir kitų augalų ete-
riniai aliejai, savo sudėtyje turintys 
bioflavanoidų, polifenolių ir kitų 
aktyvių medžiagų, kurios slopina 
fibroblastų proliferaciją, kolageno 
ir pagrindinių baltymų, skatinančių 
randinio audinio didėjimą, sintezę.

Autorės:   Akvilė Andziukevičiūtė-Jankūnienė, Laima Muralienė

Vadovės:  prof. Virginija Jankauskaitė, doc. Daiva Mikučionienė

Rubeno vamzdžio pagalba. Rubeno 
vamzdis tai yra prietaisas, kurio 
viename gale įstatytas garsiakalbis, ki-
tas galas užsandarintas. Per vamzdžio 
apačioje esančią angą prileidžiame 
propano-butano dujų. Garsiakalbiui 
vibruojant, vamzdžio viduje sklin-
da garso banga, kuri dujas vienose 
vietose suspaudžia, kitose praretina. 
Taip vamzdžio viršuje matosi šokinė-
janti ugnis, kuri vienose vietose būna 
aukštai, kitose - žemai. Taip mes 
galime „matyti“ muziką. Dar vienas 
būdas matyti muzika, tai yra išfiltruo-

ti kelis muzikos dažnių intervalus ir 
tai perduoti spalvotai led juostai, kuri 
irgi yra itegruota šiame projekte. Tai 
sukonstravę sugalvojom, kad reikia 
tobulėti ir taip prasiplėtėm nuo vieno 
iki trijų šokančios ugnies vamzdžių. 
Trečias tikslas buvo šiam projektui 
suteikti išmanumo. Taigi paėmėm 
kelis mikrovaldiklus, liečiamą ekraną, 
bluetooth ir pradėjom programuo-
ti. Po daugybės darbo valandų mes 
galim projektą kontroliuotį ir maty-
ti tam tikrus parametrus telefone ir 
liečiamame ekrane.
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Vadovas:   †prof. Rimantas Gatautis

Autorė:   Eglė Vaičiukynaitė

Pastaruoju metu pastebima, jog 
vartotojo elgsena ženkliai pa-
sikeitė, ypač jų socialinis gyve-
nimas. Atlikti moksliniai tyrimai 
rodo, kad šiuolaikinis vartotojas 
daugiau laiko praleidžia virtualio-
je aplinkoje (VA) bendraudamas su 
draugais, giminaičiais ir su prekių 
ženklų atstovais ar su “influence-
riais” nei tradicinėje aplinkoje. 
Šiems pokyčiams didelę įtaką turi 
greita socialinių technologijų skverb-
tis ir adaptavimas tarp vartotojų. So-
cialinės technologijos apima platų 
spektrą mobiliųjų aplikacijų – so-
cialinius tinklus, žaidimus, tinkla-
raščius, mikro tinklaraščius ir kt. 
Šios technologijos įgalina vartotojus 
ne tik demonstruoti aukštesnį socia-
linį aktyvumą, bet ir daugiau laiko 
praleisti VA. Todėl įmonėms ke-
lia naujus iššūkius, kaip patenkinti 
šiuos šiuolaikinio vartotojo porei-
kius. Dėl šios priežasties įmonės 
stengiasi ieškoti būdų, kaip skatin-
ti vartotojus socializuotis VA, nau-

dodamos komunikacines žinutes, ir 
pasiekti norimų rezultatų – sukur-
ti ryšį su vartotojais ir siekti jų lo-
jalumo. Atkreiptinas dėmesys, kad 
vartotojų sociali elgsena VA (patikimai, 
komentarai, pasidalinimai, emociniai 
jaustukai) gali būti skatinama per skir-
tingas įmonės žinučių charakteristi-
kas: žinutės turinio tipus, media tipus 
bei teksto kalbą.

Užsienio ir Lietuvos įmonių at-
stovai identifikuoja pagrindines 
problemas sietinas su sociali-
niais tinklais ir dažniau-
siai taiko „bandymų ir klaidų“ 
metodą, kuris pareikalauja itin 
didelių laiko sąnaudų ir ne visuo-
met užtikrina norimus rezultatus.
Atsižvelgiant į šiuos problemin-
ius aspektus, kuriamas “Socialu-
mo įrankis”, pagrįstas novatoriš-
ka neuromarketingo ir lingvistikos 
metodologija, leidžia atlikti įmonių 
socialinių tinklų paskyrų turinio 
analizę.

Kartu su UAB „Ortopedijos klinika“ 
ir UAB „Plėtra“ randų ant galūnių gy-
dymui sukurta unikali kompleksinė 
priemonė, sudaryta iš erdvinės struk-
tūros kompresinio mezginio, turinčio 
biosuderinamo silikono ir vaistinių 
augalų, pasižyminčių antihipertro-
finiu randų gydymo efektu, 
kompozito sluoksnį. Šiam tikslui 
buvo parinkta tam tikra kompresi-
nio mezginio pluoštinė sudėtis ir 
sukurta mezginio pynimo struktūra 
bei erdvinė forma, užtikrinantys 
efektyvią kompresiją į gydomą 
paciento kūno vietą, bei sukurta 
silikono su vaistinių augalų mikro-
kapsulėmis kompozicijos gavimo 
technologija. 
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Šiandien vis dažniau sutinkama 
išplėstinė arba papildyta realybė su-
teikia mums galimybę matyti pa-
saulį kiek kitaip. Kompiuterinės 
projekcijos įterpimas į fizinį pasaulį 
tampa vis populiaresne virtualių 
objektų vaizdavimo technologija. 
Sistema veikia Android OS pagalba, 
atlikdama matematinius skaičiavimus 
realiu laiku, sulieja telefono kame-

ros vaizdą ir sugeneruotą 3D modelį, 
perdengia realius vaizdus ir garsus 
natūralioje žmogaus aplinkoje. Ju-
dant kartu su telefonu, pozicija seka-
ma todėl perdengtas sugeneruotas 
kompiuterinis vaizdas išlieka susietas 
su fiziniu pasauliu. Tai leidžia laisvai 
judėti papildytos realybės aplinkoje 
– prisiartinti/nutolti nuo 3D objekto.

Vadovas:  Tomas Blažauskas

Autorius:  Gvidas Kraujalis

Įrankis įgalina įmones sukurti naują 
ar patobulinti esamą komunikacijos 
strategiją bei palyginti ją su konkurentų 
vykdoma veikla bei greitai atliepti 
besikeičiančius vartotojų porei-
kius VA. Ši granulinio lygio analizė 
leidžia identifikuoti, kokie žinučių 
dirgikliai yra patys efektyviausi, 
o kuriems vartotojai yra abejingi.
Pilotiniai tyrimai atlikti tiek su nacio-

naliniais, tiek su tarptautiniais prekių 
ženklais. Šiuo metu pilotiniai tyrimai 
atliekami su ne pelno siekiančiomis
organizacijomis. Akreiptinas dėme-
sys, sukurta socialumo įrankio 
metodologija gali būti pritaikoma 
dirbtiniam intelektui kurti, kuris 
leistų atlikti tyrimus didesniu greičiu 
ir didesniam kiekiui organizacijų.
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Autoriai:  Andrius Romualdas Juknevičius, Edvinas Litvinas, 
Mantas Venslauskas

3 milijonai Europje, 8.5 milijo-
nai JAV - tiek žmonių kenčia nuo 
Parkinsono ligos ir esencialinio 
tremoro. Šios ligos apsunkina kas-
dienių darbų, tokių kaip valgymas 
ar rašymas, atlikimą, dažnai atsi-
randa ir socialinių problemų, kurios 
gali išsivystyti iki socialinės atskirties.
Minėtų ligų sukeliamiems simp-
tomams mažinti yra naudoja-
mi medikamentai, tačiau su laiku 
organizmas pripranta ir vaistų 

poveikis tampa minimalus. Taip 
pat rinkoje yra keli elektroni-
niai prietaisai pvz. stabilizuojantis 
šaukštas, kuris palengvina valgymą.  
Kadangi nėra universalaus įrengi-
nio, sumažinančio tremorą vi-
sose situacijose, sukūrėme savo 
sprendimą - ,,VilimBall”. 

Tai yra terapinis prietaisas, kuriuo 
pasinaudojus pasiekiamas tremoro 
sumažėjimas.

 Šis projektas skirtas Kauno pilies 
atkūrimui. Sugeneruotas 3D mo-
delis patalpinamas ant esamos 
pilies konstrukcijos, taip suteikia-
ma proga naudotojui matyti prieš 
tai buvusį statinį. Papildytos realy-

bės sistema architektūros konstruk-
cijų atvaizdavimui, tikrinimui ar 
renovavimui suteikia visiškai nau-
jas galimybes atkurti arba sukurti 
naują struktūrą ar kitą pasirinktą 
objektą.
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Vadovai:  Vaidotas Marozas, Andrius 

Autorius:  Daivaras Sokas

Išmanieji dėvimi įrenginiai kas-
met populiarėja kaip mados prekė, 
kartu dar labiau priartindami 
žmones prie technologijų. Augant 
konkurencijai šioje rinkoje tuo 
pačiu didėja šių įrenginių funk-
cionalumas. Naudotojams dabar 
neužtenka tik galimybės sekti fiz-
inį aktyvumą ir širdies ritmą. Šian-
dienos technologijos leidžia į išma-
niuosius įrenginius įdiegti sudėtin-
gus duomenų apdorojimo algorit-
mus, o naujausi jutikliai suteikia 
galimybę registruoti vis aukštesnės 
kokybės fiziologinius signalus. 
Dėvimų išmaniųjų įrenginių popu-
liarumas ir technologijų laimėji-
mai gerokai supaprastino žmogaus 
laisvės nevaržantį fizinės būklės 
ir bendros sveikatos stebėjimą.
Pristatomas vartotojo veiksmų lais-
vės nevaržantis širdies efektyvumo 
stebėsenos metodas pagrįstas ritmo 
atsistatymo laiko po fizinio krūvio 

automatizuotu matavimu. Atlik-
tos klinikinės studijos įrodė šir-
dies ritmo atsistatymo galimybes 
širdies efektyvumo įvertinimui. 
Kol kas šis širdies efektyvumo įver-
tinimo metodas buvo naudoja-
mas tik kontroliuojamų tyrimų 
metu dėl judesių sukeliamų triukš-
mų komplikacijų ir sudėtingo
signalų apdorojimo. Naujas meto-
das supaprastina signalų apdorojimo 
užduotį, efektyviau išskiria širdies 
ritmo atsistatymo segmentus todėl 
integracija į nešiojamuosius įrenginius 
tampa paprastesnė. Žmonių pamėg-
tos išmaniosios apyrankės puikiai 
tinka stebėti atsistatymą visiškai ne-
varžydamos įprastos veiklos. Netgi 
paprasčiausia, kasdienė fizinė veikla, 
kaip lipimas laiptais ar ėjimas reika-
lauja nemažai energijos, bei sukelia 
širdžiai tam tikrą streso lygį, padidina 
širdies ritmą.

Jau 1880 metais prancūzų neurolo-
gas Jean-Martin Charcot pastebėjo, 
jog sergantieji Parkinsono liga jaučia 
sumažėjusį tremorą po kelionės 
traukiniu ar jodinėjimo arkliais. Ne-
trukus po to atsirado pirmosios vir-
pesių terapijos taikymo užuomazgos 
neuroreabilitacijoje. Tuo remiasi ir 
mūsų sukurtas produktas. Įrengi-
nys skleidžia tam tikrų charakter-
istikų mechaninius virpesius, kurie 
aktyvuoja neuroraumeninius verp-
stės receptorius raumenų-sausgys-
lių lygyje tiesiogiai veikiamuose bei 

gretutiniuose raumenyse ir šiame 
procese dalyvauja centrinis neuro-
nas. Šio tipo atsakas, vadinamas vir-
pesių toniniu atspindžiu, didina mo-
torinių centrų aktyvumą bei nervų 
sistemos funkcijos pagerėjimą, re-
guliuojant neuroraumeninį atsaką.
Po 3-10 min terapijos sumažinamas 
rankų drebėjimas bei plaštakų sąs-
tingis. Ikiklinikinių tyrimu metu, 
13 iš 17 tiriamųjų nustatytas vidu-
tiniškai 56 % tremoro sumažėjimas. 
Šiuo metu prietaisas yra ruošiamas 
klinikiniams tyrimas ir sertifikavimui. 
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Prieširdžių virpėjimas (PV) – la-
biausiai paplitusi širdies aritmi-
ja, diagnozuota daugiau nei 33 
mln. pasaulio gyventojų. Daž-
niausiai aritmija išsivysto vyresniame 
amžiuje, todėl senstant visuomenei 
PV paplitimas toliau augs. Prieširdžių 
virpėjimas blogina gyvenimo kokybę 
ir yra siejamas su 5 kartus didesne 
smegenų insulto ir 3 kartus didesne 
širdies nepakankamumo rizika. 

Įvairios ligos ir žalingi įpročiai ska-
tina PV išsivystymą, o pasireiškę 
pirmieji savaime nutrūkstantys arit-
mijos epizodai skatina tolimesnį jos 
progresavimą. Kiekvieno sergančiojo 
atveju PV ir jo komplikacijų eiga yra 
skirtinga – nežinoma, kokią įtaką jai 
daro įvairūs aplinkos ir gyvenimo 
būdo veiksniai. Mokslininkai nesu-
taria ir dėl prieširdžiuose aritmijos 

metu vykstančių patologinių procesų 
bei jų mechanizmų. Informacijos apie 
PV eigos tendencijas ir jas lemianči-
us išorinius veiksnius gali suteikti 
tik ilgalaikis paciento veiksmų lais-
vės nevaržantis aritmijos stebėjimas.
Elektrokardiograma suteikia galimy-
bę stebėti elektrinę širdies veiklą, 
kurioje PV metu matomos virpėji-
mo bangos, kurių dažnis priklauso 
nuo ligos eigos ir prieširdžių pa-
kenkimo laipsnio. Virpėjimo dažnis 
taip pat kasdien varijuoja dėl paros 
ritmo, kūno padėties pasikeiti-
mo, fizinio aktyvumo ar vartojamų 
vaistų. Pagal virpėjimo bangų dažnį 
galima prognozuoti savaiminį PV 
nutrūkimą. Deja, kasdienio gyven-
imo sąlygomis registruojamos 
elektrokardiogramos kokybė labai 
nukenčia dėl judesių ir prasto elek-
trodų kontakto sukeliamų artefaktų.

Autorė:   Birutė Paliakaitė

Vadovai:  Andrius Petrėnas, Vaidotas Marozas

Išmaniojoje apyrankėje integruotas 
fotopletizmogramos jutiklis išskiria 
aukštos kokybės pulso signalą. Sig-
nalas yra apdorojamas realiu laiku 
ir išskiriamas žmogaus pulso rit-
mas. Dienos bėgyje aptinkami fi-
zinio aktyvumo epizodai po kurių 
seka nuoseklus, neiškraipytas šir-
dies ritmo atsistatymas. Apskai-
čiuojami pagrindiniai atsistaty-
mo kreivės parametrai įvertinantys 
3-jų minučių pulso sekos kitimą 
įvairiose atsistatymo fazėse. Para-

metrai sukombinuojami į atskirą 
indeksą įvertinantį širdies efek-
tyvumą, gebėjimą atsigauti nuo fi-
zinio krūvio sukelto streso. Ben-
dras širdies efektyvumas įvertinamas 
dienos-savaitės periode. Žmo-
gus gali stebėti šio įverčio kitimą 
bėgant laikui, taip įvertindamas 
savo fizinės būklės pokyčius. 
Metodas gali būti naudingas tiek 
įprastiems apyrankių naudotojams, 
tiek vertinant reabilitacijos programų 
efektyvumą sergant širdies ligomis.
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Žmonija paskutiniuosius dešimt-
mečius žengia skaitmenizacijos ir 
kompiuterizacijos keliu. Į elektroninę 
erdvę perkeliamos knygos, pramogos, 
įvairios veiklos ir gyvenimo akimirkos. 
Ieškojome žaidimo, kurį galėtume 
perkelti ne iš realaus pasaulio į elektro-
ninę erdvę, bet elektroninį žai-
dimą ‒ į tikrovę. 
Įkvėpti seno, daugumai gerai pažįsta-
mo ir nostalgiškai primenančio 
vaikystę  konsolinio žaidimo 
„Nu, pogodi“ (liet. „Na, palauk“), 
sukūrėme mechaninę žaidimo 
versiją, suteikdami jai fizinį pavidalą.
Žaidimą gali žaisti visi ‒ tiek vaikai, 
tiek suaugę. Toks užsiėmimas ne tik 
gera pramoga, bet ir puiki mankš-
ta prieš darbo dieną ar pertraukėlių 
metu.

Autoriai:   Romas Šleževičius, Imantas Lukenskas, Tomas Valatkevičius

Vadovas:  Romas Šleževičius

Šiame darbe sprendžiama tokių elek-
trokardiogramos signalų automa-
tinės analizės problema – patei-
kiami technologiniai sprendimai, 
užtikrinantys patikimą virpėjimo 
bangų dažnio vertinimą ilgalai-
kiuose elektrokardiogramos įra-
šuose. Pristatoma PV stebėsenos 
technologija turi potencialo būti 

naudinga tiek gydytojams individ-
ualizuojant paciento gydymo planą, 
tiek mokslininkams, bandantiems 
geriau suprasti šią aritmiją. Atsižvel-
giant į stebėsenos rezultatus, PV gy-
dymo planas gali būti koreguojamas, 
paskiriant tinkamesnius vaistus bei 
fizinio aktyvumo pratimų planą. 
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Manipuliatorius buvo suprojektuotas, 
atsižvelgiant į įmonės UAB Schmitz 
Cargobull Baltic pateiktus techninius 
reikalavimus. Pasirinkta pagaminti 
stipresnes vertikalias kreipiančiąsias, 
kad nereikėtu gaminnti kolonos kuri 
reikalauja didelio precizinio tikslu-
mo ir stabilumo. Panaudotos krum-
plinės perdavos (3 cilindrinės  ir 1 
kūginė). Vertikalios pavaros (keltu-
vo) ir ližės pavaros varikliai paimt iš 
vw golf mk4 valytuvų mechanizmo 
su reduktoriumi. Pakėlimo kabliu-
ko pavaros variklis MODELIS RS-
455PA. Horizontalios eigos pava-
ros variklis E192. Dėl silpnų variklių 
visur padidintas perdavimų skaičius. 
Slankikliams ir laikikliams panau-
dotos medžiagos: tekstolitas ir plast-
masė. Ližė iš stačiakampio formos ali-
uminio plokštelės.  Maitinimo įtampa  
24 V,  tokia maitinimo įtampa parink-

ta todėl, kad įrenginyje būtų galima 
lengvai prijungti įvairias valdymui 
skirtas sistemas. Roboto prototipo 
gabaritai ne didesni kaip 1100 x 700 
x 600mm. Tokie gabaritai pasirinkti 
todėl, kad būtu galima kuo lengviau 
įtilpti į ribotos erdvės sandeliavimo 
patalpų praėjimus.

Vadovai:   doc. dr. Dainius Vaičiulis, doc. dr. Aurimas Česnulevičius, 
dr. Danas Garuckas, Prof. dr. Vytenis Sinkevičius

Autoriai:  Augustinas Sakalis, Mantas Jasiukėnas, Audrius Kazilionis, 
Gabrielė Zybartaitė, Karolis Šilinis, Gytis Kundratas, Eglė Parfionovaitė, 
Algirdas Pocius, Andrius Strelčiūnas, Vitalij Vorotnikov, Mantas 
Sakalauskas, Arvydas Tamulėnas, Simas Družas, Edvinas Savickas,
Tomas Ubartas

Šiandien plečiantis įmonių kūrima-
sis, kurios steigia įrenginių gamy-
ba, pardavimus ir servisus. Vis la-
biau reikalaujama įmonėje dirbančių 
asmenų kruopštumo, atsakingumo ir 
didelio darbo tempo, nei prieš kelis 
dešimtmečius. Esminis skirtumas yra 
gamybos robotizavimas -  šiais laikasi 
priklausomybė nuo robotų kūrimo ir 
jų panaudojimo gamybos linijoje vis 
aktualesnė. Ir tai daugeliu atveju gerai. 
Įdiegus šią sistemą, daugelyje įmonių 
paspartėja gamybos tempai, sumažė-
ja fizinis darbuotojų krūvis, padidėja 
gamybos tikslumas. Šio darbo projek-
tas reikalingas, kad įmonė įdiegus šią 
naujovę savo gamybos patalpose, su-
mažintų darbuotojų skaičių, padidėtu 
įmonės darbo našumas ir gamybos 
linija taptu robotizuota. Suprojektuo-

tas robotas gali būti pritaikytas visose 
įmonėse, kur reikalingas prekių san-
deliavimas. Pagaminti mobilaus ro-
boto manipuliatoriaus prototipą, 
skirtą detalių (dėžėse) sandėliavimui.
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Pristatomas metodas geba
atskirti ar žingsniai yra koncentruo-
ti tam tikrame laiko intervale (pvz., 
savaitgalį), ar yra tolygiai pasis-
kirstę per visą stebėsenos laikotarpį. 
Metodo galimybės diferencijuoti 
skirtingus fizinio aktyvumo pro-
filius ištirtos su 40 širdies ir krau-
jagyslių ligomis sergančių pacientų 
nueitų žingsnių duomenų baze. Pa-
cientai dėvėjo Fitbit Charge 2 (Fit-

bit, San Fransiskas, JAV) išmaniąją 
apyrankę ne trumpiau nei savaitę. 
Išskirti keturi vyraujantys fizinio ak-
tyvumo profiliai, įgaunantys skirtin-
gas profilio įverčio reikšmes. Fizinio 
aktyvumo profiliai, kuriuose žings-
niai pasiskirstę tolygiai įgyja įverčio 
reikšmes artimas nuliui, tuo tarpu pro-
filiai, kuriuose žingsniai yra koncen-
truoti trumpame laiko intervale įgy-
ja įverčio reikšmes artimas vienetui.

Analizuojant pacientų su širdies 
ir kraujagyslių ligomis dienos fi-
zinio aktyvumo profilius, pastebė-
ta, kad ši pacientų grupė siejama su 
didesne įverčio reikšme. Tai rodo, 
kad tiriamieji daugiau laiko praleidžia 
fiziškai pasyviai, jų fizinis aktyvu-
mas yra koncentruotas trumpame 
laiko intervale. Taip pat pastebėtas 
skirtumas tarp moterų ir vyrų fizi-
nio aktyvumo profilių. Moterų grupė 
siejama su mažesne įverčio reikšme, 
o tai rodo, kad moterų fizinis ak-

tyvumas yra pasiskirstęs tolygiau 
(greičiausiai dėl namų ruošos darbų).
Mūsų sprendimas fizinio aktyvu-
mo profilį įvertina objektyviai, geba 
atpažinti skirtingus fizinio aktyvu-
mo profilius, todėl gali būti taikomas 
individualizuojanti profilį širdies 
ligomis sergantiems pacientams. Taip 
pat siūlomas sprendimas yra tinka-
mas diegti į išmaniąsias apyrankes ar 
kitus fizinį aktyvumą registruojančius 
prietaisus.

Fizinis aktyvumas yra neatsieja-
ma sveikos gyvensenos dalis, ta-
čiau vis daugiau žmonių yra mažai 
aktyvūs, dirba sėdimą darbą, o lais-
valaikį praleidžia prie kompiuterio 
ar televizoriaus. Nepakankamas fi-
zinis aktyvumas glaudžiai siejamas 
su sudėtingomis širdies ir kraujagys-
lių ligomis, pvz., miokardo infarktu. 
Šiuo metu vis daugiau diskutuojama, 
kokį poveikį sveikatai daro fizinio 
aktyvumo profilis, t. y. fizinio ak-
tyvumo sesijų trukmė, jų dažnis bei 
pasiskirstymas laike kitų sesijų atžvil-
giu. Keliama hipotezė, kad tikslinėms 
žmonių grupėms individualizuo-
tas fizinio aktyvumo profilis galėtų 
padėti sumažinti mirčių dėl širdies ir 
kraujagyslių ligų skaičių. Dabartiniai 
fizinio aktyvumo vertinimo metodai 
yra neobjektyvūs (klausimynai, die-
noraščiai), todėl kyla poreikis fizinį 

aktyvumą vertinti patogesnėmis ir 
didesnį tikslumą užtikrinančiomis 
priemonėmis. Sparčiai vystantis tech-
nologijoms atsiranda galimybė fizinį 
aktyvumą įvertinti objektyviai, panau-
dojant išmaniąsias apyrankes, ge-
bančias skaičiuoti nueitus žingsnius.
Siekdami prisidėti prie išvar-
dintų problemų sprendimo, pri-
statome fizinio aktyvumo pro-
filio vertinimo metodą, panau-
dojant iš išmaniųjų apyrankių 
gautus žingsniamačio duomenis. 

Autorė:    Monika Šimaitytė

Vadovai:   Andrius Petrėnas, Vaidotas Marozas
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Darbo autorių sukurta hologramos 
difrakcinio vaizdo sintezavimo pro-
graminė įranga leidžia šiuos efektus 
sumodeliuoti ir hologramos dizainą 
patikrinti dar prieš ją pagaminant. 
Palyginome šia programa sumo-
deliuotus bei eksperimentiškai užfik-
suotus realių hologramų atvaizdus 
ir gavome puikų spalvinės gamos 
bei šviesos žaismo efektų atitikimą. 
Programa buvo adaptuota Android 
platformos išmaniesiems įrenginiams 
ir yra prieinama visiems. Ją galima 
parsisiųsti iš Google Play platformos.

Sukurta interaktyvi vartotojo sąsaja 
sėkmingai naudojama apsauginius 
ženklus kuriančiame KTU startuolyje 
UAB „Holtida“. Įmonės klientai turi 
galimybę pamatyti hologramos vaizdą 
prie pasirinktų spektrinių bei ap-
švietimo ir stebėjimo sąlygų dar prieš 
ją pagaminant, išvengiant iteracinio 
bendravimo koreguojant hologramos 
vaizdus ir juose matomus efektus.

Vadovai:   Tomas Tamulevičius, Armantas Ostreika, Kęstutis 
Jankauskas, Erika Rajackaitė

Autoriai:  Tomas Klinavičius, Andrius Paulauskas, Mindaugas Juodėnas, 
Šarūnas Jankauskas

Įvairių gaminių, valiutos bei doku-
mentų apsauga nuo padirbinėjimo 
tampa vis aktualesniu klausimu. Dėl 
savo dinamiškų savybių hologra-
miniai ženklai yra viena populia-
riausių apsaugos priemonių. Nuo-
latos augantis poreikis verčia ieško-
ti naujų būdų kaip supaprastinti šių 
ženklų kūrimo procesą. Vienas iš jų 
– sukurti priemones, padedančias 
suprojektuoti hologramas ir įvertin-
ti kuriamus, vartotojų poreikius 
atitinkančius efektus, kuriuos in-
tuityviai įsivaizduoti yra sudėtinga.
Šiuo tikslu sukurtas taškinių ho-
lograminių ženklų projektavimo 
algoritmas, pagrįstas difrakcijos 
dėsningumais. Jis apima visus tech-
nologinius etapus. Pirmasis – ženklo 
projektavimas grafinį vaizdą pav-
erčiant į hologramą (apibrėžto peri-
odo ir orientacijos taškų masyvą). 
Antrasis – hologramos vaizdini-

mas anksčiau negu įvyksta jos fizinė 
realizacija (pagaminimas), t. y. pagal 
išmaniajame įrenginyje integruoto 
giroskopo duomenis hologramos di-
frakcinio piešinio apskaičiavimas ir 
atvaizdavimas realiu laiku. 
Trečiasis – informacijos apie holo-
gramą pavertimas duomenimis, tin-
kamais femtosekundinio lazerio stak-
lių valdymo programai. Šios staklės 
realizuoja suprojektuotos hologramos 
vaizdą pasirinktos medžiagos pa-
viršiuje.
Hologramą fiziškai realizuoti galima 
keliais skirtingais būdais. Vienas iš 
jų – lazerinė abliacija interferenciniu 
lauku. Tinkamai parenkant interfe-
rencinio lauko parametrus, metalo fo-
lijoje galima suformuoti hologramas, 
pasižyminčias specialiais dinaminiais 
vaizdo efektais, pasireiškiančiais esant 
tik apibrėžtoms apšvietimo ir stebėji-
mo sąlygoms.
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AdBroker reklaminis veidrodis:
• Turi didelį pastebimumo rodiklį, 

nes reklama vartotojui paro-
doma pasinaudojant tuo, kad jis 
priėjo prie veidrodžio su tikslu 
pasižiūrėti į save, plautis rankas, 
šukuotis, dažytis ir pan.;

• Yra interaktyvus. Jis turi liečiamą 
ekraną. Jame galima rasti orų 
prognozę bei sužinoti pasaulio 
naujienas. Reklamą, interaktyvią 
zoną bet kada galima įjungti/iš-
jungti, o garsą - reguliuoti;

• Turi įmontuotą judesio daviklį, 
todėl yra galimybė nustatyti 
reklamos pastebimumo rodiklį - 
keliems žmonėms buvo parodyta 
reklama;

• Reklamą rodo tik tada, kai jude-
sio daviklis detektuoja, kad šalia 
yra žmogus;

• Turi galimybę rodyti reklamą 
tikslinei auditorijai priklausomai 
nuo vietos, kurioje yra pakabin-
tas (pvz. vyrų, moterų tualetai, 
verslo centrai, barai ir pan.).

Mes tikime, kad ateitis - tai tech-
nologijos. Mumis jau domisi didžiau-
si verslo centrų vystytojai ir populia-
riausi barai, todėl mes neabejojame, 
kad  reklaminių veidrodžių tinklas 
ne tik atsiras rinkoje kaip alternaty-
va tradiciniams reklamos kanalams, 
bet ir atves naujausias technologijas į  
Lietuvos reklamos rinką.  

Įsivaizduokite tūkstančius veidrodžių 
prekybos centruose, šimtus tūk-
stančių veidrodžių liftuose, mili-
jonus veidrodžių grožio salo-
nuose. Žmonės praleidžia daug laiko 
žiūrėdami į šiuos veidrodžius besišu-
kuodami plaukus ar plaudami rankas. 
Dėl to veidrodžiai yra efektyvi ir dar 
neišnaudota vieta verslui reklamuoti 
savo produktus. Mes sukonstravome 
reklaminį veidrodį, kuris gali pakeis-
ti paprastus veidrodžius, ir rekla-
mos veidrodžiuose vizija taps realybe!
Reklaminis veidrodis - AdBroker ko-
mandos sukurtas išmanus veidrodis, 
kuris kartu yra nauja rinkoje rekla-
mos erdvė, kurioje verslas turi galimy-
bę reklamuoti savo produktus. Mes 
siekiame Lietuvoje sukurti reklaminių 
veidrodžių tinklą: pakeisti paprastus 
veidrodžius prekybos centrų tuale-
tuose, verslo centrų liftuose, baruose, 
grožio salonuose. Prekybos centrai, 
sporto klubai, restoranai, verslo cen-
trai - tiesioginiai mokios auditorijos 

kanalai, kuriuose priėjimas prie po-
tencialių pirkėjų rodant reklamą yra 
sąlyginai apribotas. Tradiciniai medijų 
kanalai (televizija, internetas ir pan.) 
perpildyti reklaminio turinio, dėl ko 
kenčia potencialaus vartotojo kon-
centracija ir auga minimalus žinutės 
pakartojimo poreikis vienam žmogui, 
kad žinutė būtų ne tik išgirsta, bet ir 
įsisavinta. Mes sukūrėme reklamos 
platformą, kuri išsprendžia šią prob-
lemą ir siūlo verslui galimybę pranešti 
apie savo produktus tokiu būdu, kad 
vartotojas tai pamatytų ir išgirstų.

Autoriai:    Karolina Valytė, Audrius Gailius
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3D spausdinimas - inovatyvus adity-
vaus gaminimo būdas leidžiantis pa-
gaminti gaminius, kurių tradicinėmis 
gamybos technologijomis apskritai 
pagaminti neįmanoma. Iki šiol, dėl 
gamybos greičio ir sąlyginai mažų 
pradinių kaštų, 3D spausdinimas 
dažniausiai buvo pasirenkamas pro-
totipams kurti. Tačiau šiandien 3D 
spausdinimas po truputį traukiasi 

vien tik iš prototipų gamybos ir ši 
technologija vis plačiau pradedama 
naudoti gaminant realaus pritaiky-
mo, funkcinius, galutinius gaminius.

Šiuo metu rinkoje sparčiai popu-
liarėja stereolitografinio/optinio 3D 
spausdinimo technologijos. 
Ji leidžia spausdinti gerokai tiksle-
snius objektus nei šiuo metu rinkoje

Autoriai:   Dominykas Bučinskas, Andrius Darulis, Vaidas Talačka

Vadovas:   Vaidas Talačka
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karaliaujanti technologija, kuri ob-
jektus išgauna lydant plastiką (FDM). 
Optinis/stereolitografinis 3D spaus-
dinimas leidžia spausdinti itin aukš-
tos raiškos objektus (sluoksnio storis 
siekia vos 0.025-0.050mm). Dauge-
liu atveju SLA veikia net greičiau 
nei dominuojanti FDM technologi-
ja, ypač kai reikia gaminti keletą 
gaminių iš karto. Maža to, SLA 
metodas lengvai pagamina įvai-
rias smulkias detales, kurių su FDM 
neįmanoma kokybiškai pagaminti.
Tačiau SLA technologija turi ir mi-
nusų, kurių pagrindinis – didelė 
spausdinimo medžiagų kaina ir 
skurdus pasirinkimas. Visas 3D 
spausdinimo pasaulis juda link 
funkcinių detalių spausdinimo, ta-
čiau SLA spausdintuvai vis dar ne-
turi pakankamai tinkamų medžiagų 
toms funkcinėms detalės pagaminti. 
Šiai funkcinių SLA medžiagų trū-
kumo problemai spręsti susibūrusi 
AmeraLabs komanda sukūrė funk-
cines medžiagas SLA, DLP ir 
LCD/LED pagrindu veikiantiems 
spausdintuvams, kurios pasižymi 

mechaninėmis savybėmis leidžiančio-
mis spausdinti/gaminti kasdien nau-
dojamus, funkcinius gaminius. Mūsų 
inovacijos esmė yra efektyvus žaliavų, 
katalizatorių ir priedų panaudojimas 
kuriant bei gaminant šias medžiagas.

Šiuo metu komanda jau turi sukūru-
si 4 skirtingus produktus, iš kurių 
du, IPR-12 ir IPR-10, yra specialiai 
skirti spausdinti funkcinius, kietus 
gaminius. Kiti du produktai, AMD-6 
ir AMD-3, yra skirti meniniam spaus-
dinimui, modeliams ir panašioms ap-
likacijoms, kur nėra būtinos ypatingai 
geros mechaninės savybės. Produktai 
jau yra parduodami ir yra iškeliavę į 
22 pasaulio šalio šalis. 
Labiausiai klientų vertinamos yra 
IPR-12 ir AMD-3 dervos. Pastaroji 
yra skirta meninio pobūdžio spaudi-
niams ir yra praktiškai greičiausia 
medžiaga šiuo metu rinkoje, kuri būtų 
pritaikyta LCD/LED spausdintuvams. 
O IPR-12 medžiaga yra skirta DLP 
tipo spausdintuvams ir pasižymi itin 
dideliu stiprumu, kurį dar papildo ir 
gautos medžiagos lankstumas.

Šiuo metu pastebima, kad vartotojai 
vis daugiau dėmesio skiria sveikiems, 
ekologiškiems produktams. Didie-
ji prekybos tinklai didina šių prekių 
asortimentą ir neužleidžia visos rin-
kos specializuotoms parduotuvėms. 
Tai paskatino mus sukurti naują 
ekologišką produktą, pasitelkiant 
esamas ir naujausias technologijas. 
Granola gaminama specialiu būdu, 
kuris išsaugo didžiają dalį vertingų-
jų maistinių medžiagų. Šio produk-
to koncepcija ,,tiesiai iš gamtos“.
Granola sudaryta žaliųjų grikių 
pagrindu. Šiuose grikiuose yra uni-
kalūs baltymai, į kuriuos įeina 8 nepa-

keičiamos amino rūgštys. Šie balty-
mai turtingi lizino, kuris yra svarbus 
gerai kalcio absorbcijai ir raumenų 
baltymų formavimuisi. 

Pagal savo maistinę ir biologinę 
vertę jie prilygsta kiaušinių bal-
tymams. Grikių baltymai sudar-
yti iš lengvai tirpstančios frak-
cijos albumino ir globulino, 
kuriuos lengvai įsisavina organizmas. 
Grikiuose yra net 2 kartus daugiau vi-
tamino E ir PP nei avižose ar rugiuose. 
Magnio 2 kartus daugiau nei kitose 
grūdinėse kultūrose. Ir tai tik kelios 
teigiamos šio komponento savybės.

Autoriai:   Elvidas Aleksandrovas ir Mindaugas Bistrickas
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Galvoti apie maistą kitaip ir sukur-
ti geresnius patiekalus pasitelkiant 
jutimines patirtis yra naujas iššūkis 
maisto technologijoms. Maisto tek-
stūros ir konsistencijos gali būti pa-
siektos skirtingomis technikomis. 

Molekulinės gastronomijos mokslas 
leidžia sukurti modifikuotos tekstūros, 
patrauklų ir kartu žaismingą maistą.
Hidrokoloidų pritaikymas maisto 
gamyboje leidžia suformuoti naujas 
produkto formas, suteikti neįprastą 
produkto spalvą ar tekstūrą. Priklau-
somai nuo naudojamo hidrokoloi-
do tipo ir koncentracijos, galima 
išgauti labai įvairią - nuo lanksčios 
ir elastinės iki kietos bei trapios – 
želinę tekstūrą. Pvz. karagenino ir 
sulčių mišinys labai gerai prikimba 
prie maisto produkto paviršiaus ir 
sukuria skanų ir spalvingą apvalkalą. 

Autoriai:   Marius Užupis, Jovita Ivoškaitė

Vadovės:  Milda Keršiėnė, Ina Jasutienė

Produkto receptūra sudaryta 
neįtraukiant komponentų, turinčių 
glitimo. Glitimas – tai baltymas, kuris 
randamas kviečiuose, miežiuose ir 
rugiuose. Pasirinkimą lėmė celiaki-
jos ligos statistika, kuri rodo, kad Eu-
ropoje daugiau negu vienas procentas 
žmonių turi šią ligą. Tai sudaro dau-
giau nei penkis milijonus vartotojų. 
Taigi tai yra aktuali problema įvairaus 
amžiaus žmonėms ir mūsų produktas 
padeda ją spręsti. 
Sveiką ir subalansuotą mitybą pro-
paguojantiems žmonėms skir-
ta granola savo sudėtyje turi chia, 
saulėgrąžų ir moliūgų sėklų bei linų 
sėmenų. Chia sėklose gausu ląste-
lienos, kuri reikalinga norint pajausti 
sotumą ir palaipsniui mažinti svorį, 
kalcio, reikalingo kaulams. Jose, kaip 
ir saulėgrąžų sėklose, yra antioksi-
dantų, tokių kaip vitaminas E, kuris 
ypač svarbus odai. Jie  apsaugo orga-
nizmą nuo senėjimo. Moliūgų sėk-
lose randamas magnis svarbus gyvy-
binėms funkcijoms palaikyti, RNR 
ar DNR medžiagų sintezei. Cinkas 
– imunitetui stiprinti. Linų sėmenys, 
kaip ir paminėtos sėklos, turi omega-3 
riebiųjų rūgščių, kurios labai svarbios, 
kad nervų ir smegenų ląstelės būtų 
sveikos. Smegenys sudarytos iš 60% 
riebalų. Omega-3 yra būtini tinka-
mam smegenų vystymuisi ir funkcio-
navimui. Mokslininkų atlikti tyrimai 
įrodė, kad Omega-3 teigiamai veikia 
smegenų veiklą ir pagerina mokymo-
si kokybę. Šių nepakeičiamų riebalų 
yra tose vietose, kur liečiasi ląstelės, o 

tai pagerina informacijos perdavimą 
tarp ląstelių. Be to, Omega-3 riebalų 
rūgštys gali padėti sulėtinti senėjimo 
procesus smegenyse. Šios sėklos turi 
ir daugiau teigiamų savybių sveikatai, 
paminėtos tik svarbiausios. Granolos 
sudėtyje visiškai nėra alergenų. Pagal 
2015 metų statistiką, kurią pateikia 
higienos institutas, Lietuvoje per 
dešimtmetį sergančiųjų alerginėmis li-
gomis skaičius išaugo nuo 30,8 iki 44,5 
asmenų 1000 gyventojų. Sparčiausiai 
daugėja sergančių vaikų – skaičius pa-
didėjo nuo 73,4 iki 127,2 vaikų 1000 
gyventojų. Mūsų sukurtas produk-
tas tinka alergiškiems asmenims, nes 
jo sudėtyje buvo visiškai atsisakyta 
alergijas sukeliančių medžiagų, tokių 
kaip riešutai, soja ar sezamo sėklos. 
Šiuo metu Lietuvos rinkoje tai yra 
naujas produktas, kuris išsiskiria savo 
sudėtimi. Jame nėra glitimo turinčių 
ingredientų bei alergenų. Produkto 
pagrindą sudaro žaliosios grikių kruo-
pos. Ši granola yra ne tik ekologiška, 
bet ir skaidulinių medžiagų šaltinis.
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Vadovas:   Paulius Pavelas Danilovas

Autoriai:  Aira Druktienytė, Vesta Navikaitė - Šnipaitienė, Paulius Pavelas 
Danilovas

Europos Parlamentas siekia per ke-
lioliką ateinančių metų stipriai su-
mažinti į sąvartynus išmetamų šiukš-
lių kiekį, kuris neturėtų viršyti 10 % 
visų atliekų. Valstybės narės turėtų 
suskubti pereiti prie žiedinės ekono-
mikos modelio ne tik dėl įsipareigo-
jimų, bet ir dėl taršos mažinimo, kuri 
šiandien vis labiau lemia klimato 
kaitą ir kitas globalines problemas. 
Kompostavimas – vienas iš atliekų 
perdirbimo būdų, kurį galima taiky-
ti bioskaidžioms medžiagoms, pvz. 
maisto likučiams, perdirbti. Kompos-
tuojant gaunama vertinga organinė 
augalų trąša, todėl šios kultūros ska-
tinimas yra svarbus žiedinės ekono-
mikos aspektas. Maistas neretai pa-
kuojamas į įvairią kombinuotą tarą, 
kurią vėl perdirbti į pakavimo medžia-
gas ne visuomet įmanoma ‒ pakuotės 
dažnai būna užterštos maisto likuči-
ais, arba technologiškai neįmanoma 
atskirti skirtingų pakuotę sudarančių 

komponentų. Viena iš kombinuotų 
pakuočių pavyzdžių – popierinė pa-
kuotė su plastikiniu langeliu. Nors 
popierinė pakuotė dažnai priskiriama 
prie ekologiškų ir aplinkai draugiškų 
bioskaidžių pakuočių, tačiau rinkoje 
esančiose popierinėse pakuotėse iki 
šiol naudojami plastikiniai langeliai, 
pagaminti iš įprasto nebioskaidaus 
plastiko. Tokios pakuotės neatitin-
ka ES kompostavimo standarto EN 
13432, todėl nėra tinkamos kom-
postavimui. Dėl to racionalu būtų 
gaminti maisto pakuotes iš visiškai 
kompostavimui tinkamų medžiagų, 
kurios po pakuotės panaudojimo 
galėtų būti kompostuojamos kartu su 
maisto likučiais.
Siekdama spręsti šią problemą, KTU 
komanda sukūrė skaidrų ir bioskaidų, 
iš biopolimerų pagamintą plastikinį 
langelį, kurį panaudojo kombinuotos 
popierinės pakuotės prototipo gamy-
bai.

Baltymai yra svarbi maistinė medžia-
ga žmogaus dietoje: jie atlieka daugelį 
fiziologinių funkcijų ir užima svar-
bų vaidmenį žmogaus sveikatoje. 
Molekulinės gastronomijos metodai 
padeda tausoti apdorojamą produk-
tą, suformuoti minkštą ir sultingą jo 
tekstūrą. Naudojantis „Sous – vide“ 
technologija gamybos metu yra stab-
doma medžiagų difuzija iš produkto, 
produkto tekstūra formuojama labai 
tiksliai parenkant apdorojimo tem-
peratūrą, produktas išlaiko visas mi-
tybines medžiagas. Maisto patrauk-
lumas yra veikiamas jo išvaizda ir 
skoniu. Žinių taikymas leidžia sukurti 
neįprastą maisto formą, spalvą ir pa-
didinti produkto suvartojimą. 
Naujai ir patraukliai pateikti mais-
to produktai tampa nebeatpažįstami 
vartotojo juslėms gali būti ne tik no-
vatoriškas maistas, bet ir labai reika-
linga alternatyva valgymo sutrikimų 
turintiems žmonėms.  
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Ekologiški sausi pusryčiai su džio-
vintais obuoliais – tai ekologiškas 
produktas skirtas glitimo netole-
ruojantiems vartotojams. Šis pro-
duktas yra alternatyva rinkoje 
esantiems sausų pusryčių mais-
to produktams. Grikiai - tai vienas 
vertingiausių maisto produktų, pa-
gal savo maistines savybes jis pri-
lygsta daržovėms ar vaisiams. Gri-
kiai yra puikus energijos šaltinis, jie 
ypač tinkami pusryčiams, nes 100 
gramų produkto yra 13 gramų bal-
tymų ir visos žmogui būtinos ami-
no rūgštys, taip pat yra daug mais-
tinių skaidulų. Juose taip pat daug 
B grupės vitaminų, ypač vitamino 
B2 ir B3. Grikiai yra naudingi var-
totojų sveikatai, didžiausią poveikį 
suteikia širdies ir kraujotakos sis-
temoms. Tam įtakos turi maistinės 
skaidulos, kalis ir rutinas. Tyrimai, 
atlikti Kinijoje, parodė, kad var-
tojant bent 100 gramų grikių per 
dieną, sumažėja bendras choleste-
rolio kiekis, sumažėja mažo tankio li-

poproteinų (MTL) cholesterolio kiek-
is, kuris siejamas su širdies ir krau-
jagyslių ligomis, padidėja „gerojo“ 
(didelio tankio lipoproteinų – DTL) 
cholesterolio kiekis, kuris siejamas su 
geresne sveikata.

 

Autorės:   Milda Bartkutė, Greta Stankevičiūtė

Vadovė:  doc.Loreta Bašinskienė

Šis langelis užtikrina maisto produktų 
matomumą kombinuotos popierinės 
pakuotės viduje, o pakuotę panau-
dojus, kompostavimo metu suyra 
iki aplinkai nekenksmingų junginių 
panašiu greičiu, kaip ir pats popie-
rius. KTU komandos sukurtas 
kombinuotos popierinės pakuotės 

prototipas atitinka visus standarto 
EN 13432 reikalavimus, todėl visiškai 
tinka kompostavimui. Pagamintus 
kompostuojamos pakuotės pavyz-
džius bus galima apžiūrėti parodos 
„Technorama“ 2018metu.
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Vadovė:   Loreta Bašinskienė

Autorės:   Gintarė Karpavičiūtė, Alvyda Ivanavičiūtė

Kukurūzai – tai miglinių šeimos au-
galų gentis kilusi iš Pietų Amerikos. 
Lietuvoje kukurūzai auginami nuo 
XX a. Iš šio augalo gaminami miltai, 
kruopos, krakmolas, sirupas, spiritas.
Kukurūzų burbuolėse gausu vi-
taminų A, C, D ir B grupės vi-
taminų. Taip pat gausu mine-

ralinių medžiagų – kalio, kalcio, ge-
ležies, fosforo. Kukurūzai yra puikus 
seleno šaltinis, todėl ši daržovė stabdo 
senėjimo procesus. Sudėtyje esančios 
medžiagos mažina cholesterolio 
kiekį kraujyje, taip pat puikiai tinka 
kaip prevencinė priemonė esant pa-
didėjusiam cukraus kiekiui kraujyje.

Prie visa to prisideda mineralas mag-
nis, kuris atpalaiduodamas kraujagys-
les pagerina kraujotaką, palengvina 
maistinių medžiagų pernešimą ir 
mažina kraujo spaudimą. 

Gamybos technologija: šis pro-
duktas ypač tinkamas įmonėms 
gaminančios grikių trapučius. Jų 
gamybos metu gaunami didžiuliai 
nuostoliai. Šių sausų pusryčių gamy-
bai būtų panaudotos grikių trapučių 
nuotrupos bei nekondiciniai grikių 
trapučiai. Tokiu būdu efektyvinant 
gamybą. Gamybos technologija 

yra paprasta ir nesunkiai įdiegiama 
įmonėje. Ši technologija taip leis iš-
saugoti visas maistines medžiagas.  

Galimybės verslui. Sausų pusryčių 
rinka vis labiau plečiasi ir siūlo 
didelę įvairovę: su džiovintais vai-
siais, riešutais, saldūs ar nesaldūs, be 
glitimo ir t.t. Grikių trapučių sau-
sų pusryčių pasirinkimas Lietuvos 
rinkoje nėra didelis, todėl tai būtų 
puiki galimybė išpopuliarinti naują ir 
ekologišką produktą. Juk kas gali būti 
patogiau nei sausi pusryčiai ankstyvą 
rytą
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Vadovė:   Loreta Bašinskienė

Autorės:   Jolita Jagelavičiūtė, Agnė Kiznytė

Sukurtas salotų padažas su čija 
sėklomis, kuris yra skaidu-
linių medžiagų šaltinis ir turi mažai 
riebalų. Pastaruoju metu vis labiau 
populiarėjančiose čija sėklose yra 
įvairių mineralinių medžiagų, aukš-
tos kokybės baltymų, skaidulų bei 
antioksidantų. Moksliniais tyrimais 
įrodyta, jog jos mažina širdies ir 
kraujagyslių ligas ir diabeto riziką, 
gerina virškinimo veiklą, sėklose nėra 
glitimo. 
Maisto produktai, kurie savo sudėty-
je turi skaidulinių medžiagų yra 
aktualūs dėl jų svarbos mūsų mi-
tyboje. Maistinės skaidulos – tai 
augalinės kilmės organiniai jun-
giniai, kurių neskaldo arba beveik ne-
skaldo žmogaus virškinamojo trakto 
fermentai. Jos padeda normalizuoti 
virškinimo procesus, pagerina mo-
torinę žarnų funkciją, užtikrinant 
sklandų maisto judėjimą žarnyne, 
bei pasišalinimą iš jo. Skaidulos taip 
pat padeda greičiau iš organizmo pa-

sišalinti toksinams bei prisideda prie 
cukraus kiekio reguliavimo kraujyje. 
Pagal PSO rekomendacijas moterys 
per dieną turėtų įsisavinti apie 25 g 
skaidulų, o vyrai – 38 g. Tačiau dažnas 
vartotojas nesuvartoja tokio kie-
kio skaidulinių medžiagų, todėl šis 
salotų padažas padėtų jį vartojanti-
ems žmonėms papildyti savo mitybą 
skaidulinėmis medžiagomis.

Jau senovėje kukurūzai buvo nau-
dojami liaudies medicinoje gy-
dyti nuo įvairiausių ligų – virš-
kinimo sutrikimų, nutukimo.
Kukurūzų užtepėlė su pievagrybiais – 
tai ne tik skanus ir labai patogus nau-
doti produktas, tačiau tai užtepėlė, 
kurioje neskaldytų kukurūzų dau-
giau nei 30 %. Todėl ši užtepėle 
yra gausi vitaminų A, B, C, D, mi-
neralinių medžiagų, aminorūgščių 
tokių kaip lizinas ir triptofanas. 
Greitėjant gyvenimo tempui susidu-
riama su tokiomis problemomis 

kaip nutukimas, skrandžio ligos. 
Dažnai dėl gausaus darbo nebespė-
jama sveikai pavalgyti ir griebiama 
kas papuola po ranka ar yra greitai 
paruošiama. Todėl kukurūzų užtepėlė 
su pievagrybiais yra produktas, kuris 
gali būti valgomas atskirai, kaip 
užtepėlė ant duonos ar skrebučio, prie 
mėsos, žuvies patiekalų kaip garnyras. 
Jos nereikia ruošti, o tiesiog atsidaryti 
ir skanauti. 
O dėl gerųjų kukurūzų savybių ši 
užtepėlė yra ne tik skani ir soti, bet ir 
sveika.



100 101

Rinkoje tokio tipo grikių trapučių 
batonėlių su kanapių sėklų bal-
tymais, kuriuose siūlome mes, 
nėra. UAB „Tundrasnack“ ga-
mina daigintų grikių batonėlius, bet 

konkrečių analogų nėra. Gaminio 
savikaina, dėl naudojamų ekologiškų 
medžiagų, nėra labai maža, bet 
daugeliui vartotojų turėtų būti 
prieinama.

Grikiai yra vieni iš vertingiausių 
maisto produktų, savyje turintys daug 
maistinių skaidulų, kurie gerina virš-
kinimo sistemos veiklą. Taip pat tai 
yra geras B grupės vitaminų šaltinis, 
juose gausu mineralinių medžiagų, 
ypač vario, magnio, fosforo, man-
gano. Grikiuose yra reikalingų ami-
norūgščių, antioksidantų, baltymų. 
Grikiai pasižymi daugybe sveikatą 
gerinančių savybių, iš kurių galima iš-
skirti širdies ir kraujotakos sistemą ge-
rinančias savybės. Padeda išvengti 
cukrinio diabeto, nes sudėtyje turi 
sudėtingų angliavandenių, kurie 
lėtai absorbuojami į kraujotaką.
Ekologiški grikių trapučių batonėliai 
sudėtyje neturi glitimo, todėl puikiai 
tinka glitimo netoleruojančių žmonių 
mitybai. Batonėliai pagaminti tik iš 
ekologiškų žaliavų, kurios šiuo metu 
ypač vertinamos visuomenėje. Taip 
pat praturtinti kanapių sėklų bal-
tymais,  tinka ir sportuojantiems.

Gamybinio procesu metu susidaro 
nemažas kiekis trapučių nuotrupų, 
kurios sudaro 20 % gamybos 
nuostolių. Mes siūlome inovatyvią 
gamybos technologija kaip vieną 
iš pagrindinių žaliavų panaudo-
jant grikių trapučių nuotrupas, ku-
rios kitu atveju yra realizuojamos 
kaip pašaras. Taip išsprendžiamas 
naudingesnis trapučių nuotrupų 
panaudojimo klausimas. Gamybo-
je naudojamas ekologiškas bičių 
medus ir agavų sirupas. Tai pui-
kūs cukraus pakaitalai. Džiovintos 
spanguolės suteikia saldžiąrūgštį 
prieskonį batonėliams. Batonė-
liai taip pat praturtinti koko-
so riebalais, kuriuose nėra cho-
lesterolio. Į rinką gali būti tie-
kiamas naujas produktas, kuris 
yra tinkamas įvairaus amžiaus 
žmonėms. Ypač tinka skuban-
tiems, kaip greitas maisto užkandis.

Autoriai:  Paulius Žutautas, Justas Balčiūnaitis

Vadovė:   Loreta Bašinskienė
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Gamybos technologija labai 
paprasta:

1. Cukraus sirupas kaitinamas, kol 
sirupo temperatūra pasiekia 1170 
temperatūrą.

2. Į paruoštą sirupą pilamos citrinų 
sultys, tada smulkinti brokuoti 
grikių trapučiai, chia sėklos kartu 
su linų sėmenimis, susmulkintos 
spanguolės. Mišinys išmaišomas.

3. Formuojami batonėliai.
4. Paruošti batonėliai dedami 5-10 

min. į šaldytuvą sustingti (60 tem-
peratūroje).

Šiomis dienomis pastebima, kad 
žmonės vis labiau ima domėtis 
sveiku maistu ir jo teikiama nau-
da organizmui. Kasdien nuėję į par-
duotuvę matome atskiras lentynas, 
pilnas sveikuoliško maisto, kuriame 
gausu baltymų, skaidulinių ir min-
eralinių medžiagų, mažai alergenų 
ir nėra glitimo. Todėl nusprendėme 
priimti įmonės „Ekofrisa” mums 
mestą iššukį sukurti naują produk-
tą, kuris galėtų būti gaminamas iš jų 
grikių trapučių broko. Taip gimė idė-
ja sukurti šiomis dienomis populiarų 
užkandį – batonėlį, o norėdamos, 
kad produktas būtų patrauklus ir 
perkamas – padarėme jį itin sveiką. 
Naudojome grikių trapučius, ku-
riuose nėra glitimo; spanguoles, ku-
riose gausu vitaminų ir antioksidantų; 

chia sėklas, kuriose gausu skai-
dulinių medžiagų, Omega 3 riebalų 
rūgščių, vitaminų bei mineralų; 
taip pat nusprendėme dėti ir linų 
sėmenų dėl juose esančios vita-
minų, ląstelienos, augalinių bal-
tymų bei mikroelementų gausos.
Grikių batonėlis su spanguolėmis, 
chia sėklomis ir linų sėmenimis 
susideda iš gana nebrangių produktų: 
brokuotų grikių trapučiai (84,5 %), 
cukraus sirupas (8,45 %), chia sėklos 
ir linų sėmėnys (1,45 %), spanguolės 
(2,8 %) ir citrinų sultys (2,8 %).

Autorės:   Deimantė Gorochovenkaitė, Severina Kazlauskaitė, 
Viktorija Kolesinskaitė

Vadovė:   Loreta Bašinskienė



104 105

Produkto idėja
Čederio sūrio dip‘as su saldžiaisiais 
kukurūzais ir jalapenais – išskirtin-
io skonio gaminys, kuriuo mėgausis 
kiekvienas sūrio ir pikantiško skonio 
gurmanas. Dip‘as priklauso užkandžių 
kategorijai ir tinka pateikti su kreker-
iais, nachos ar skrebučiais. Šis naujas 
produktas – tai Europiečių ir Meksik-
iečių virtuvių skonių derinys. Vienas 
dip‘o kąsnis sukelia skirtingus po-
jūčius: nuo išskirtinio kietojo čederio 
sūrio skonio iki saldaus kukurūzo bei 
švelnaus aitrumo jalapeno paprikų. Šis 
gaminys tai pusryčiai ar priešpiečiai 
skubantiems, puikios vaišės netikėtai 
užsukus svečiams ar tiesiog maistas, 
kuriuo noris pasidalinti su kitais.

Produkto pagrindinė sudedamoji da-
lis – Čederio sūris. Jis pasirinktas at-
sižvelgiant į šio produkto skonines
savybes bei rinkos paklausą ir pasiūlą. 
Pagal statistinius duomenis, pasaulyje 
2016 m. sūrio pardavimai siekė 95,2 
milijardo dolerių, o iki 2022 m. plan-

uojama, jog šis kiekis išaugs iki 124,2 
milijardų. Net 10 milijonų tonų sūrio 
yra parduodama Europoje. 2017 m., 
vidutiniškai vienas ES gyventojas su-
valgė 14,2 kg sūrio ir planuojama, jog 
2025m. šis kiekis padidės iki 16 kg. 
Pagal sūrio suvartojimą Europoje iš-
skiriamos 5 valstybės.

Autorės:   Reda Valauskaitė ir Julija Šulcaitė

Vadovė:   Loreta Bašinskienė

Gaminys išsiskiria savo funkcinėmis 
savybėmis. Šias savybes suteikia pro-
dukto gamybai naudojamos kalen-
dros (lot. Coriandrum sativum) 
smulkintos sėklos. Jų sudėtyje yra 
biologiškai aktyvių fitocheminių 
medžiagų, kurios turi antioksi-
dacinių, priešvėžinių, neuroprotek-
tyvinių, hipolipideminių, hipoglike-

minių, hipotenzinių, antimikrobinių 
bei priešuždegiminių funkcijų. Dau-
giausiai šiame prieskonyje yra linan-
olio ir geraniolio rūgščių. Kalendra 
vitaminų C, A, B1, B2, B3 bei min-
eralų kalcio, magnio, fosforo, folinės 
rūgšties šaltinis. Kalendros sėklų aro-
matas ypač malonus bei unikalus ir 
suteikia gaminiams išskirtinį skonį.
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Dantis susideda iš kietųjų danties 
audinių (emalio, dentino ir cemento) 
bei minkštosios dalies – pulpos, ku-
rioje yra danties nervai ir kraujagyslės. 
Šiuo metu pulpos gyvybingumą gydy-
tojai odontologai nustato remdamiesi 
nervų atsaku į dirgiklį. Toks tyrimo 
metodas yra invazinis, skausmingas 
ir subjektyvus. Todėl siekiama sukur-
ti tokį pulpos gyvybingumo testą, 
kuris remtųsi ne nervų, o kraujagyslių 
būkle, būtų neinvazinis, neskausmin-
gas, lengvai naudojamas, nebrangus ir 
tikslus.

Pulsoksimetras naudojamas visiš-
kai objektyviam tyrimui, kurio metu 
nustatomas kraujo prisotinimas de-
guonimi ir įvertinama kraujotaka. 
Prietaisas dažnai naudojamas medi-
cinoje bendrinės anestezijos metu. 
Pritaikytas naudoti odontologijoje 

pulsoksimetras galėtų padėti nustaty-
ti pulpos audinių gyvybingumą ir gy-
dymo reikalingumą. Deja, šiuo metu 
būtent odontologiniam naudojimui 
pritaikyto prietaiso rinkoje nėra.

Autoriai:   Roberta Zamaliauskienė, Donatas Miklušis

Vadovė:   Med. M. Dr. Živilė Grabliauskienė
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Vadovai:   Darius Jegelevičius, Aldona Augustinienė, Vidmantas 
Zaveckas

Autoriai:   Julija Kravčenko, Saimonas Mureika, Justė Žilinskaitė, 
Tomas Narbutas, Aleksas Legačinskas

Kineziterapinė įranga yra plačiai 
naudojama reabilitacijos procese po 
traumų, koreguojant netinkamą laiky-
seną ar malšinant stuburo ir raumenų 
skausmus. Pagrindinis reabilitacijos 
proceso vertintojas – kineziterapeu-
tas, todėl proceso eigą ir rezultatą 
lemia jo patirtis ir išmanymas. Objek-
tyvių kriterijų, nepriklausančių nuo 
subjektyvios žmogaus nuomonės, 
naudojimas padėtų tiek pačiam gy-
dytojui, tiek ir pacientui sekti reabil-
itacijos eigą, geriau suprasti gydytojo 
reikalavimus ir įvertinti atliekamų 

reabilitacinių pratimų kokybę. Mūsų 
prototipas yra reabilitacijos eigos 
objektyvizavimo sisteminis sprendi-
mas. Jis naudoja uždarą kinematinės 
grandinės pakabos terapinę įrangą 
aktyvios kineziterapijos metu. Reabi-
litacinės sistemos pavyzdžiu laikoma 
Redcord Axis (Redcord AS, Norvegija) 
terapinė įranga, naudojama Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Sporto 
institute. Pagrindinis projekto siekis 
– prototipinė sistema, skirta reabili-
tacine įranga atliekamų kinezitera-
pinių pratimų eigai objektyvizuoti. 

Sukurtas laikiklis pritaikytas nau-
doti visoms dantų grupėms, nes 
slankmačio principas leidžia ma-
tuoti bet kokio dydžio dantį, tuo 
pačiu išlaikydamas lygiagretumą 
tarp abiejuose zondo galuose 
esančių diodų. Tai padeda gauti 
tikslesnius rezultatus. Patogi ran-
kena leidžia tvirtai ir stabiliai 
laikyti pulsoksimetrą ant danties. 
Tuomet galima tiksliau išmatuoti 
prisotinimą deguonimi danties pul-
poje. Jeigu kraujotaka sumažėjusi ‒ 
sumažėjęs ir prisotinimas deguonimi. 
Todėl remiantis gautais duomenimis 
galima įvertinti danties gyvybingumą 
ir poreikį gydymui.
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Vadovas:   Martynas Petkevičius

Autoriai:  Martynas Petkevičius, Andrius Juknevičius, Edvinas Litvinas, 
Artiom Magomedov, Saulė Magomedovienė

Devyni iš dešimties suaugusiųjų 
susiduria su nugaros skausmu bent 
kartą savo gyvenime, o bent pusė 
dirbančiųjų nuo jo kenčia kasmet. 
Dažniausiai pasaulyje patiriamas 
chroniškas skausmas yra būtent nuga-
ros skausmas. Tai yra viena dažniausių 
negalios ar nedarbingumo priežasčių.
Nugaros skausmą dažnai sukelia 
netaisyklinga laikysena ar sėdėse-
na, sėdimas darbas ar naudojimasis 
išmaniaisiais įrenginiais pasilenkus. 
Tai ilgainiui nuvargina nugaros ir/
ar sprando raumenis, suslegia tarps-
lankstelinius diskus, atsiranda už-
degimas, o su juo ir skausmas.
Pristatoma kėdė „Scarlet“ neleidžia 
raumenims nuvargti, todėl užkerta 
kelią nugaros skausmui bei slopina 
jau atsiradusį. Ant šios kėdės sėdima 
„atbulai“, t. y. į atramą remiamasi ne 
nugara, kaip įprasta, o krūtine bei 
smakru, dėl to visiškai atpalaiduoja-
mi nugaros bei sprando raumenys.

Mūsų prototipas sudarytas iš dvie-
jų dalių: informacinės sistemos ir 
įrangos. Informacinėje sistemoje 
gydytojas gali patogiai registruo-
ti pacientą vizitui; joje matosi visi 
ankstesnių vizitų komentarai, jutiklių 
fiksuoti duomenys ir savaitinis, mė-
nesinis ar metinis asmens progresas/
regresas. Antroje dalyje naudojami 
akcelerometrai, giroskopai, jėgos ju-
tikliai bei sukurtų signalų vizualiza-
vimo programinė įranga. Girosko-
pas fiksuoja klubo judėjimą dviejose 

plokštumose, o spaudimo jutikliai – 
pečių juostos spaudimą atliekant tam 
tikrą pratimą. Vėliau šie duomenis 
siunčiami į informacinę sistemą, kur 
pateikiami aiškūs, objektyvūs rezul-
tatai. Mūsų prototipą išbandė ir tei-
giamai įvertino kineziterapeutas 
Vidmantas Zaveckas. 
Numatoma sistemos struktūra turėtų 
leisti ją pakankamai universali-
ai adaptuoti ne tik konkrečiai pro-
jekto metu naudotai Redcord Axis, 
bet ir kitoms tokio tipo sistemoms.
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Nepaisant to, kad pasirinkta sėdė-
jimo poza yra labai patogi, vis tiek 
svarbu ją reguliariai keisti. Todėl kėdė 
„Scarlet“ suprojektuota sėdėti ir įpra-
sta poza, nugara atsirėmus į atlošą. 
Dėl ypač siauro atlošo kėdė skatina 
nesikūprinti, iki galo atlošti pečius. 
Kėdė skirta naudoti biure, tačiau jos 
dizainas įkvėptas chirurgo bei ma-
sažinių kėdžių. Pirmoji įgalina chi-
rurgą visą dieną vykdyti operacijas ju-
dinant vien riešų ir pirštų raumenis, o 
antroji padeda atpalaiduoti visus nuga-
ros ir sprando raumenis masažo metu.
Kėdės prototipas apdovanotas kaip 
kūrybiškiausias projektas inži-
nerinių varžybų „Hacker Games: 
Kaunas 2018“ metu. Taip pat gami-
nys eksponuotas „Namų idėjų 
centro NIC“ salone. Internetiniu 
adresu https://scarlet.furniture gali-
ma užsiprenumeruoti naujienas 

apie tolimesnį produkto vystymą.
Kėdę jau galima ir įsigyti, ji kuria-
ma pagal specialų užsakymą 
atsižvelgiant į kliento ūgį, fizinį sudė-
jimą ir kitus parametrus. Dabartinis 
modelis kainuoja 390 €, t. y. panašiai 
kaip ir ortopedinės klūpimos, baln-
inės ar ergonominės biuro kėdės.
Šiuo metu „Scarlet“ komanda dir-
ba prie kėdės modelio su regu-
liuojamu atlošo aukščiu bei pas-
virimu, kuris tiktų įvairaus sudė-
jimo naudotojams ir dėl to galėtų 
būti gaminamas masiškai. Šį mode-
lį netrukus pristatysime „Etsy“, 
„Amazon“, o galbūt ir sutelk-
tinio finansavimo platformose.
„Scarlet“ komandą domina finan-
savimo galimybės. Taip pat nuolat 
ieškome gabių pardavėjų, rinko-
daros specialistų, dizainerių bei 
mechanikos inžinierių.
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čia savo bičiulį galėsite ir susprogdin-
ti, ir iščirškinti, prirėmę prie sienos 
mirtinu lazerio spinduliu. Taip pat 
jūsų laukia žaidimas prieš dirb-
tinį intelektą, virš penkiolikos 
robotukų su unikaliomis savy-
bėmis pasirinkimas, skirtingos 
arenos, bombos-bosai ir galop, 
jei išsisukinėdami nuo grandini-
nių reakcijų pasieksite begėdiškas 
aukštumas  – jums kelią pastos di-
džiausia PyroMind pasaulio le-
genda ir siaubas, senovinė bomba 
Fruntelo…
PyroMind istorija prasidėjo prieš 
trejus metus: programėlė laimė-
jo geriausio žaidimo apdova-
nojimą AppCamp Lt hakatone. 
Paskui žaidimo vystymas auto-
riaus buvo ilgai atidėliojamas, 
kol galop, atsiradus pakankamai 

laiko ir išteklių, PyroMind iš kuk-
laus prototipo buvo paverstas visa-
verčiu žaidimu įvairioms platfor-
moms. Netrukus jis tapo vienu iš pa-
skutinių žaidimų, į didžiausią asme-
niniams kompiuteriams skirtą Steam 
žaidimų parduotuvę patekusių per 
Greenlight – dabar jau uždarytą atran-
kos sistemą, kurioje vartotojai galėjo 
balsuoti už jiems patikusius žaidimus.

2017 metais Pasaulio žaidimų kūri-
mo čempionate (Game Development 
World Championship) PyroMind 
pelnė bronzą. O lietuviškame Game-
On festivalyje bombų bei sprogimų 
kupinas žaidimas iš visų pretendentų 
buvo išrinktas dalyvauti šią gegužę 
Švedijoje vyksiančio Šiaurės žai-
dimų atradimo konkurso (Nordic 
Games Discovery Contest) finale.   

Autorius ir vadovas:  Dmitrijus Babičius

Viskas sprogsta! 
Toks yra minimalistinio unikalaus gal-
vosūkių žaidimo PyroMind šūkis. Ne-
paisant savo tradiciškai taikaus žanro, 
tai – vienas žiauriausių, negailestin-
giausių ir labiausiai sprogimų pri-
tutintų žaidimų, kurį jums teks išban-
dyti. Ir tai nėra hiperbolė. Menkiausia 
klaida – ir jūsų valdomas vienakis ro-
botukas išlekia į orą, virtęs sprogimo 
bangos nešamu skeveldrų debesiu. 
Netikite? Pabandykite surinkti 300 
taškų per pirmus tris bandymus.
Pradžioje viskas atrodys apgaulin-
gai paprasta. PyroMind jus įmeta į 
įvairių bombų pilną lentą, kurioje 
galioja tik dvi taisykles: pasiekę bom-
bą, jūs ją išminuojate ir gaunate taškų; 
o jei per dešimt ėjimų to nepavyksta 
padaryti, bomba sprogsta, susprog-
dindama aplinkines ir galimai sukel-
dama grandininę reakciją. Savaime tai 
dar nereiškia pražūties. Tačiau jei ne-
tyčia pasipainiosite sprogimo bangos 
kelyje - ką gi, žaidimas baigtas: reikė-
jo geriau galvoti, kaip nukenksminti 
bombas taip, kad jos nenukenksmintų 
jūsų! Kai išmoksite žaisti vieni kiek-
vienoje rizikingoje situacijoje neišsi-
taškydami į šipulius, ateis laikas 
išbandyti ir dviejų žaidėjų režimą: 
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Čatnis – tai indiškoje virtuvėje plači-
ai naudojamas aromatingas pagardas, 
gaminamas iš vaisių arba daržovių, su 
įvairiausiais kvapiaisiais prieskoniais. 

Šis pagardas sužadina apetitą ir 
paįvairina pagrindinį patiekalą. 
„Lietuviškasis čatnis“ savo sudėty-
je neturi aštraus skonio ingredientų,

Autorės:   Orinta Aleknavičiūtė, Simona Revinytė Kolesinskaitė

Vadovė:   Loreta Bašinskienė
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yra labiau pritaikytas lietuviškajai 
rinkai, pasižymi švelniu  klasikiniu 
skoniu. „Lietuviškasis čatnis“ skir-
tas paskaninti mėsos ir žuvies pa-
tiekalus, labai tinka su ožkos pieno 
ar lietuvišku varškės sūriu, kitokiais 
sūriais. Cinamonas, esantis čatnio 
sudėtyje, suteikia išskirtinį skonį 
ir puikiai dera su obuolių gabalė-
liais; džiovintos slyvos pagardui su-
teikia ne tik sodrią spalvą, bet ir 
turtingą skonį. Obuoliuose esan-
tis pektinas, veikiantis kaip pre-
biotikas, palaiko natūralią žarnyno 
mikroflorą. Šis čatnis priskiriamas 
funkciniam maistui. Daugiau kaip 
50 % viso produkto kiekio suda-
ro vaisiai, o tai puikus skaidulinių 
medžiagų šaltinis. Maistas, turintis 

pakankamą skaidulinių medžiagų 
kiekį, suaktyvina žarnyno judesius, 
apsaugo nuo vidurių užkietėjimo, 
gerina virškinimą, mažina cholestero-
lio koncentraciją kraujo serume, ska-
tina biologiškai veiklių medžiagų susi-
darymą. Skaidulinių medžiagų turin-
tis maistas padeda sulieknėti, nes 
ilgiau užtrunka tokio maisto virškini-
mas, jį reikia ilgiau kramtyti, todėl grei-
čiau pajuntamas sotumo jausmas.
Sudedamosios dalys: obuolių ga-
balėliai (37%), pomidorų pasta 28% 
(17%), obuolių tyrė (16%), džiovintos 
slyvos (9%), cukrus, vanduo, obuolių 
actas 6%, svogūnai, razinos, druska, 
cinamonas, tirštiklis – pektinas, 
saldžiosios paprikos milteliai, kvapieji 
pipirai.
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One can also switch between Auto-
matic, manual movement and manu-
al G-code incremental programming. 
At the moment to switch from stage 
to another the application needs to 
restart, but this will be fixed in future 
upgrades. Theoretically the accuracy 
of the system at maximum stepping 
(1/32th of one step) is about 0.43 mi-
crometers and reduced as we increase 
the stepping up to 10 micrometers. But 
mechanically a system can never be 
made to its exact or absolute dimen-
sions. This adds to the inaccuracies of 
the motion. PWM is used to control 
the stepper motors along with a feed-

back for the stepping so that a count 
for the distance can be maintained.   
This router was made keeping in 
mind that it could not only be used 
for drawing or writing but also for 
other systems such as laser engraving. 
The goal is to be able to select what 
kind of operation is needed say “se-
lect between drawing/writing/laser 
engraving” and the machine print 
out the designs. This is very useful 
as laser engraving on sheet metal or 
any suitable material can be quite ex-
pensive to get done. Also with a fu-
ture Z axis control the all the draw-
ings and writings can be carved out. 

Guide:   Marius GudauskisPetrėnas

Author:   Gulzar Neelesh Sharma

The project was based on a two axis 
linear rails that needed a controller 
for understanding of G-Codes and 
be able to make desired shapes both 
manually and in automatic mode. 
To do this there were two options in 
hand to use a public software GRBL 
or make my own software. I choose to 
make my own software and applica-
tion to control the machine as I could 
have much more flexibility to add ad-
vancements or new features. The con-
troller used is ATMEGA 2560 pro-
gramed in C on ATMEL Studios and 
the application to handle G-codes was 
programmed in C# on Visual Studio. 

The project consists of several stages 
in both in both programming and 
designing of a Z- axis for pen move-
ment. Several safety factors are im-
plemented in the application so a 
user does not connect to the machine 
without proper setup. Limit switched 
are used to detect end collision and 
also to home the 2-axis system. Dif-

ferent stepping modes can be select-
ed which gives six different mode of 
accuracy. The highest accuracy being 
achieved at maximum stepping (1/32 
of a single step).  
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A typical 3D printer works on 3 axis 
and currently we also have 3D print-
ers that use 2 different materials. But 
creating a complex structure like a cy-
lindrical surface on a cylindrical sur-
face, is very unlikely, we usually create 
two separate  parts and glue them. But 
with a five axis system we can rotate 
the base and then print on it. 
Now I agree that coding for this sys-
tem requires high level of computer 
and gcode learning, but, i can con-
struct a mechanical system and then 
think about people who help me code, 
the system. 

So for the construction of the system 
i first decided that it would be eco-
nomical to have a already working 3D 
printer and then modify it or update 
it to our needs, in this case add two 
more axis.
The construction included minimalis-
tic design that would keep the weight 
of the system light but would be stur-
dy and produce very less vibrations. 
The base or the area of printing sur-
face dramatically reduces. And then 
fixing of Z- rotation axis in such a way 
that it has sufficient space to cool or 
air to flow.

Once the z axis was done then the ro-
tating of the base had to be solved so 
we used a phenolic resin, and a glass 
base plate, this plate does not heat 
up, in case we wanted a heating base 
plate we use a metallic rotator and 
a glass base. These are supported by 
tri pot like structures that help them 
rotate. Then rotation of Y axis was 
done by simply rotating the whole 
base in y axis now we simply sup-
ported the whole Z rotation structure 
on two shafts and one of the shaft on 
one side is rotated by another step-
per motor, with a worm mechanism. 
Now for the future improvements 
that this machine will have are, a gy-
roscope that can make the homing 
of the nozzle easier. And the whole 
system can be imagined as one of 5 
axis CNC machine that manufac-

ture surfaces by cutting material, 
but here we only add material for 
manufacture. A very acute example 
for it can be given as modeling and 
printing teeth for a ceramic mold-
ing/ casting, which a dentist could 
use. Another one could be printing 
of complex structure that are used 
in mechanical toys, which then are 
used as mold and injection molded. 

Now this system as an idea is pretty 
new for additive manufacturing the 
needs can be discovered in future and 
the system could be modified as the 
consumer needs. And most important 
of all this is a mechanical model that 
needs complex coding which only can 
be accomplished by a very good soft-
ware coding in g codes G02 and G03 
the codes that are used for rotation. 
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According to the recent global re-
ports, about 55 million tons of elec-
tronic waste are generated in 2017 
around the world. Waste Printed Cir-
cuit Boards (WPCBs) represent about 
10% of the total weight of electronic 
waste (5.5 million tons in 2017). WP-
CBs are composed of 30% metals (in-
cluding precious Au and Pd) and 70% 
non-metals (fiberglass and epoxy 
resin) and Cu is considered the base 
metal of WPCBs and represents ~22 
wt.%. In order to achieve the goals of 
Circular Economy (CE) for the mil-
lions of tons of WPCBs, the authors 
developed a new method that recov-
ered all layers and components of 
WPCBs with recycling rate 99%. The 
new technology can be summarized 
in the dissolution of brominated ep-
oxy resin by using organic solvents 
and Ultrasonic treatment, hence, sep-

arating all layers of WPCB, and subse-
quent recovery of all materials. After 
that, a leaching process was used to 
liberate gold from gold-plated com-
ponents was performed. Since the 
recovered Cu had high purity (>98%) 
the authors used it to synthesize Cu 
nanoparticles with average size ~5nm 
by high voltage and chemical reduc-
tion (Green approach). Based on the 
economic analysis of the developed 
technology, it was concluded that the 
application of this technology on an 
industrial scale can provide an eco-
nomic return up to 90,000$ per ton 
of WPCBs. At the same time, the 
preparation costs were 6 times low-
er in comparison to the commercial 
counterparts. It is worth mentioning 
that the results of this research were 
published in six articles and presented 
in other manuscripts in progress.

Supervised by:   Dr. Munir Ashraf

Author:   Zahid Sarwar

Textile Effluent:
A large quantity of water is consumed 
by textile units for manufacturing of 
end products. Textile processing in-
dustries though consume major por-
tion as each step involves large con-
sumption of water like desizing has 
to be followed by intensive washing 
with water to remove impurities and 
sizing agents. Scouring and bleaching 
also require intensive washes as well 
as hazardous chemicals are used for 
these treatments. Dyeing also require 
large amount of water especially in 
washing off. There are about 10,000 
commercial available dyestuffs and 
7×105 tones of dyestuff are being pro-
duced per annum in the world. The 
effluent of textile contains other toxic 
chemicals as well as these dyestuffs. 
The dyes are normally non-biode-
gradable and some are toxic as well.
Textile industry is the most water 
consuming and effluent producing 

industry. About 200 L of water is used 
to produce 1 kg of textile. The annual 
generation of waste water in  Pakistani 
industries is 1.37 BCM. Major pollut-
ants in textile wastewaters are high 
suspended solids, chemical oxygen 
demand, color, acidity, and other sol-
uble substances etc. Among the dif-
ferent types of dyes used in textile in-
dustries,60–70% are azo compounds. 
These dyes create severe environmen-
tal pollution problems by releasing 
toxic and potential carcinogenic sub-
stances into the aqueous phase.

Why to Treat Effluent:
The effluent should be treated before 
discharging due to its toxic nature and 
environmental concerns. Water is a 
natural source and preserving of nat-
ural resources is the need of the hour. 
The effluent when treated becomes 
less toxic and even non-toxic by vari-
ous techniques.
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The overall benefits of the decoloni-
zation of textile industrial wastewater 
may include saving a huge amount of 
water, because textile industries are 
regarded as chemical intensive and 
water intensive. The treated water 
may be recycled in the same factory 
or reused in other applications such 
as other industries or agriculture that 
require a less quality water. This is 
considered to be very excellent means 
for saving huge amounts of water, 
especially, in the countries which 
are suffered with water deficiency.

Different Techniques for Effluent 
Treatment:
There are different chemical and 
physical methods available for color 
removal from water like
• Precipitation 

• Adsorption 

• Air stripping 

• Flocculation 

• Reverse Osmosis 

• Ultra filtration 

• Nano Technology  (Photocataly-
sis)

Why to Go with Nano Technology:
Currently available treatment tech-
nologies either concentrate the pol-
lutants by transferring them to other 
phases like coagulation and adsorp-
tion or involve high operating costs 
like sedimentation, filtration, chemi-
cal and membrane technologies with 
still the risk of generation of second-
ary toxic pollutants into the environ-
ment.Nano technology is the field of 
science focused on design, synthesis, 
characterization and application of 
materials on nano scale. This results 
in materials and systems that exhibit 
novel properties due to their size and 
broad applications. 

Photocatalysis
The word Photocatalysis is from 
Greek origin and compose of two 
parts; Photo is derived from phos 
which means “light” and catalysis is 
derived from katalyo which means 
to “break apart” or “decompose”. As a 
whole photocatalysis means a chemi-
cal reaction in which a catalyst is ac-
tivated by photons of light energy to 
modify the rate of chemical reaction 
without being consumed itself in that 
reaction. Photocatalyst is a materi-
al that is capable of absorbing light, 
producing electron–hole pairs that 
enable chemical transformations of 
the reaction participants and regen-
erate its chemical composition after 
each cycle of such interactions . Most 
common photocatalyst are transition 
metal oxides and semiconductors.

Research Plan
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Solution discoloration

Conclusion
• Under exposure to ultraviolet light the functional fabric degrade the color 

of dye solution but its degradation rate is very low. 
• When this functional fabric is assisted with current source under UV light 

the results were excellent and degradation rate is very high.

Author:   Challapalli Phaneendranath

Description: formaldehyde is com-
monly caused indoor air pollution. 
It is widely used as a base chemical 
material to manufacture building 
materials and numerous household 
products in many industrial process-
es with approximately ten megatons 
produced per year. Formaldehyde as 
a possible carcinogen was qualified 
in 1980 when the carcinogenicity of 
formaldehyde in rats and mice after 
long-term inhalation exposure was 
reported. The World Health Organi-
zation (WHO) has set a standard for 
safe exposure of 80 ppb averaged over 
30 min.
The availability of highly efficient 
sensors for the detection of form-
aldehyde continues to be a signif-
icant scientific challenge due to its 
possible threat to public health. 
Owing to the exciting optical and 
structural properties, nanostruc-

ture materials have evoked much 
interest as attractive media for 
sensors. Colorimetric sensor strips 
for the detection of formaldehyde 
are based on nylon 6 nano fiber net 
(NFN) platform, which impreg-
nated with the processing solution 
containing hydroxylamine sulfate, 
Methyl Yellow, glycerin, and meth-
anol. When the sensor strip was 
are exposed to formaldehyde, the 
Methyl Yellow on the tape reacted 
with sulfuric acid produced by the 
reaction of hydroxylamine sulfate 
with formaldehyde to produce a 
yellow-to-red color change. Fab-
rication of the Methyl Yellow-im-
pregnated nylon 6 colorimetric 
NFN membranes A typically pro-
cedure for fabrication of the nylon 
6 NFN membranes is depicted in 
Fig 1.



130 131

The white nylon 6 NFN membranes 
were collected on the surface of a 
grounded aluminum foil (tip to col-
lector distance was 15 cm) and dried 
at room temperature under vacuum 

for 1 h. The obtained membranes 
were cut into 15 mm ×15 mm. square 
strips and fixed on the side glass (Fig 
2), and then immersed into a process-
ing solution for 1 min.

When the sensor strip was exposed 
to formaldehyde, the Methyl Yellow 
on the tape reacted with sulfuric acid 
produced by the reaction of hydrox-
ylamine sulfate with formaldehyde to 
produce a yellow-to-red color change 
as (Fig 4). The reaction of this meth-
od is represented by: 2HCHO+(N-
H2OH)2·H2SO4→2H2CNOH+H2SO4 
+2H2 O.

The Nylon NFN based sensor is a sim-
ple and cheap method with relatively 
high resolution for determination of 
formaldehyde concentration in the 
air. 
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