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I. INTRODUCTION 

When you finish the career of engineering you think 
that all your pain is finally going to come to an end, but far 
from it, the real adventure is about to start. The life of an 
engineering is full of challenges and requires a 
commitment both professional and personal in order to 
achieve the success we all desire in our professional life. 
Here you will find my personal experience so far in the 18 
years I have been working as an engineer, as well as some 
humble advices I hope can enlighten you.  

II. MY PERSONAL TIMELINE 

I was born in 1973 in Salamanca, an ancient city located 
in the centre of Spain, but my family 
move a few months later to Elche, in 
the Mediterranean south-eastern 
coast of Spain, where I am now 
stablished and have lived most of 
my days. 

One of the first decisions I had to 
take as an adult was to choose what 
to study. I confess I was not sure 

until the last moment, but I guess I chose engineering 
because I am very curious and I have always wanted to 
know how stuff work and make my own “devices”, and 
engineering is precisely that if something. Well, probably 
also because at these days it was very well paid, there was 
a lot of job, it was a challenge because it was very difficult 
and finally, studying engineering suppose leaving my 
town and my life, and that was something very appealing 
for a rebellious post-adolescent young man. 

I started studying in the University of Vigo in 1991, in 
the north-western corner of Spain, just 1.000 Km from my 
home, a well reputed Engineering School of 
Telecommunications. I chose Long Term Engineering in 
Telecommunications because I was fascinated by the 
technology, the computers, the satellites, … but not that I 
had any idea about all that. I do not regret it, I really like 
Telecommunications and I think it suits me, although I 
could have chosen electronics, automatics or mechanics 
and would have been equally happy. 

I finished my studies in 1998 and before joining the 
army, which was mandatory at those days in Spain, I 
decided to go abroad to learn English, which was already 
the language of engineering and globalization. I went to 
Dublin, in Ireland, because I had a sister living there, but I 
made my own life working in a supermarket as packing 
boy, that is, help the customers with their bags and help 
them to their cars or houses. I learnt not only English, also 
a lot of lessons about customer care. Any work, however 

simple, if done well it becomes a positive experience that 
can teach you valuable lessons. 

After three months I went back to Spain to join the Air 
Force, in 1999, first in the low rank officers school in the 
beautiful city of Granada, in the south of Spain, and then 
in Madrid, where I worked as Junior Engineer in the 
Centre for Transmissions of the Spanish Air Force. I was 
lucky, because in spite of being in the Army, I was working 
as engineer in contact with real equipment, maintenance 
labs and very skilled military and civil technicians.   I even 
took my first steps in research collaborating with a small 
group in the development of a radio-controlled laser 
pointer for air-to-earth weapon telemetry. I also got some 
contact with radar systems, and among other things I 
learn a few valuable lessons, like that antennas behaves 
funny under extreme weather conditions, that you can 
disintegrate a coin with a high gain radar, and that if you 
do not have your boots properly clean you can get 
arrested and will have to stay in the barracks during the 
weekend. As I wrote before, every experience, even the 
bad ones, will make you a better engineer. 

Just after finishing the military service, and probably 
thanks to the work I was doing there, I found a work in 
Madrid in a big Telecommunications company, the 
Spanish branch of France Telecom, which was starting to 
stablish in Spain with the idea to become a mobile 
operator. I got hired as Project Manager. As everybody 
was. We were at the top of the wave of the first “.com” 
bubble. All the companies where crazy about technology, 
and they hired people without experience, paying them a 
lot of money, and making a lot of noise about it. I was in 
charge of the connection of big customers to our fibre 
network, so we were filling the underground of the city 
with fibre and the top of the buildings with mobile 
antennas. I had to confess that I did not like the work at 
all, I am afraid. It was a mixture between marketing, 
management, network design and sells. Maybe it was not 
the moment for me to take this kind of work, that also 
happened in life. You realize you are not doing what you 
have to do and you have to change. And that I did. In 2001, 
I quit everything and I went back to Elche, with no work 
nor any idea about what to do next. Fresh start. New 
beginning (I was lucky, by the end of 2001 the bubble 
exploded and some of my friends in Madrid had to 
struggle to find a job, although it didn’t last long). 

After some months of relaxing and thinking, I saw an 
opportunity. Elche is in an area where main activities are 
tourism, agriculture and shoes manufacturing, which 
leaves very few space to develop a career in the field of 
telecommunications or electronics. But I found a gap. At 
that moment started another bubble in Spain: Building 
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summer resorts for rich northern European retired 
people. So I started my own company making engineering 
projects for buildings. I started with TV, Cable-TV, ADSL 
and telephone projects, consulting constructors and 
architects, and then I grow making more complex projects 
for administrative buildings, schools, museums, police 
stations… I have even make the project for a cloistered 
nuns’ house! In October of 2001, 6 months after my fiasco 
in the big capital, I was in Elche making projects of 
telecommunications, electricity, domotics and security. 
And making an awful lot of money.  

The work wasn’t really funny, so I was looking for 
something more interesting to add to my profile (and 
some more money too) and I found the opportunity to 
start working part time at the University in the newly 
created Faculty of Telecommunications Engineering in 
the local university, the University Miguel Hernandez 
(UMH). It was very fast, as they had an urgency because 
very few engineers wanted to stay at the university, as 
salaries where 3 or 4 time higher in the 
telecommunication companies.  

At the beginning I wasn’t very committed with the 
University, but with time, I started enjoying the teaching, 
although I had already forgotten everything. In fact, I 
think that I studied again almost everything, as I have to 
prepare the classes, but know with the maturity and the 
experience that a few years working had given me, which 
make a big difference. I really started enjoying 
engineering. Actually, I started loving engineering. And 
then it comes the opportunity to start my doctoral studies, 
in 2005, which I had to make at the Polytechnic University 
of Valencia, as there was nobody at the UMH with Signal 
Processing expertise, which was the field of engineering I 
felt in love. 

Those were hard times for me. Valencia is the capital of 
the region were Elche is located, 200 Km to the north. So 
I was going there once every two weeks, then teaching in 
Elche and also attending my company, which was really 
very demanding. It took me more than usual to finish the 
doctoral courses and the thesis, but I think I did a good 
work, at least I learnt a lot, especially because I could 
choose Professor Luis Vergara as my supervisor, one of 
the best researches in the field of signal processing in 
Spain, if not in Europe.  

By the end of 2010 I had to take another important 
decision in my life. Whether to leave the company and 
dedicate full-time to university and research, which was 
very appealing, or to leave the university and concentrate 
in the company. Note that we were already deep in the 
international crisis, so that building business was at a 
crash. Finally, and wisely, I chose to stay at the university, 
so I transferred the company to my brother (also 
engineer) and concentrated in finishing the thesis, which 
I successfully did in 2011. The salary in the university is 
much smaller, but the way of life is much better. And less 
stressful.  

To celebrate this new beginning, and to leave back the 
stressful weeks of the end of the thesis and the 
dissertation, I took a few weeks off and made something I 
was dreaming about since I remember: A pilgrimage from 

my house in Elche to Santiago de Compostela, in the north 
of Spain, and ancient pilgrimage I did not do for religious 
reasons, but for the adventure itself. It took me 45 days to 
walk all the 1.212 Km from the Mediterranean to the 
Atlantic crossing all Spain by my own. An experience I will 
always treasure in my heart, which also taught me 
valuable lessons, especially about myself. 

So, I am Doctor in Engineering, Researcher and full-
time Associate Professor. But also I have been an Officer 
Junior Engineer in the Spanish Air Force, a Project 
Manager for the Backbone Fibre Network in a big 
company in a big capital, and the CEO of my own small 
business. I have lived in many cities and travelled to many 
countries, working with multidisciplinary groups of 
different kind of people. I have also experience in 
management, as I have been Deputy Representative of the 
Spanish Telecommunications Engineer Council for the 
Province of Alicante from 2011 to 2015, and since 2015 
Deputy director for International Relations of the 
Polytechnic School of Elche. 

Since I joined the research career I have participated in 
a lot of research projects, mainly in the field of signal 
processing. My two favourite areas are bioengineering 
and ultrasonics, in which I have published some works 
and also attended some international conferences. In one 
of these conferences I meet Professor Svilainis and his 
team, from the KTU, something I am really grateful as they 
have become not only work colleagues but very good 
friends. Since 2012 I use to come to Kaunas every year 
with the smallest sign of an excuse: invited to teach some 
seminar, to attend the conference in Palanga, to exchange 
knowledge with my colleagues, to start a new research 
project, to have endless discussions with professor 
Svilainis, or just to enjoy some Dziugas cheese and 
Varniuku beer in Vilnius Street. 

So here I am. And there is yet a lot of things to come.  
I would like to write down some thoughts, if not 

advices, that summarize my experience in the field of 
engineering through all these years. 

III. SOME THOUGHTS 

A. Enjoy engineering 

Engineering is sometimes hard, so try to find the joy in 
it. After some years teaching, I have found out that the 
students with the best results and those more satisfied 
with their experience in university are those who had 
joined some university association related to engineering. 
It could be the local Student Brach of IEEE, the Radio Club, 
the 3D printing Club or the Friendship of the Holy Drone, 
no matter how crazy it is, the only important thing is that 
it should be related to engineering and that you enjoy 
with it. Even if it takes some of your time for studying, it 
worth it. It will also give you the opportunity to meet 
people with the same interest you have, and that may be 
a good connection in your future professional life. 

B. When lost, get back to the beginning 

Remember always why you chose to become an 
engineer. If you are not sure what to do next, what 
direction you should take in your professional life, think 
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about what you like doing and why you like doing it. And 
most important, what do you do best. 

C. Don’t be afraid of changes 

Life is long and full of surprises, if you find a good 
opportunity take it, don’t be afraid if it means changing 
your way of life, your city, your country, or in a few words, 
your comfort zone. Although it seems sometimes that 
decisions are for life and transcendental, almost 
everything can be redone or changed with enough time. If 
you realize you made a mistake, don’t panic, just go to B. 

D. You are a scientist 

Engineers are scientist. Although it sounds a bit silly, 
try to apply the scientific method whenever you face a 
problem you have to solve: Identify the problem, find 
information, formulate a hypothesis, observe the results, 
take the decision.  

E. Be always a student 

You will have to be studying all your life to be in line 
with the advances of technology, even if you are not doing 
science and are more focused in marketing, management 
or consulting. Try to make recycling courses as often as 
possible. Be connected with scientific or professional 
associations (IEEE, your national or local engineering 
association, etc.) and follow the news related to it.  

F. Improve your English 

Even if you think you speak proper English, you surely 
don’t. English has become the international language, the 
new Latin. Mastering English is a sign of professionalism. 

G. Travel as much as possible 

In today’s world, one way or another you will have to 
deal with people from other countries, with different 
cultures, habits and ways of life. The more permeable you 
are to all this information the better you will interact with 
the world. If you have the opportunity to do an Erasmus 
stay, Erasmus practices, or a pre-doctoral or post-
doctoral stay, do not hesitate a minute.  

H. Get closer to the people who improves you 

If you find somebody who can teach you something, 
take advantage of him/her. Ask for advices, you can 
choose later whether to follow them of not, but you will 
have more information. A good mentor is more valuable 
than all the Universities in the world. 

I. Remember always that you are an engineer  

We engineer are curious, stubborn and hardworking 
people. We solve problems, we don’t create them. When I 
have had to hire somebody, I didn’t care if his/her grades 
were the best in the University, I wanted somebody who 
solves problems. You have to offer your learnability, your 
maturity and your commitment to the work.  

And always remember to enjoy engineering. No matter 
if you are helping your grandma teaching her how to use 
her new microwave oven, selling mobiles in a mall or 
developing the last space shuttle to land in Alfa-Centaury: 
Enjoy it. Design it. Solve it. Fix it. 

If you want more information about me, my university 
or the opportunity to visit us, just write me an email to 
arodriguezm@umh.es 
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I. INTRODUCTION 

In the past, losing a limb meant that your life is 
practically ruined. You will not be a fully functional 
member of the community and if you will be left alone, 
you would probably perish. Then the prosthetics were 
invented. The main goal of the prosthetics is partially 
restoring body functions that people lost during traumas. 
Artificial limbs kept evolving from simple wood pegs to 
robotic arms and became widely available. 

Artificial limb market size is expected to reach $23 
billion by 2017 [1]. Simple plastic limbs and artificial 
joints generate the most of it.  

The most advanced limbs can now imitate almost every 
natural movement. Most of them are controlled by 
electrical muscle activity but some use brain electrical 
signals gotten from external electrodes (Fig. 1). Neural 
interface is still problematic topic due its difficulty and 
legal measures. 

 
1 pav. Example of raw electromyography conversion to its root mean 
square root mean square equivalent [2]. 

There are many options when designing artificial limbs. 
First, what the skeleton will be made of and how it will 
look like. It can be made from a variety of materials but 
most common are either metal or plastic carcass, which 
poorly resembles bones. It can also be made to look like 
actual human bones. Second thing that needs to be 
considered is mechanical part. There are several ways to 
imitate muscle contractions.  

1. DC/Servo motors mounted on joints. 
2. DC/Servo motors with pulley system. 
3. Artificial muscles. 
4. Hydraulic pulley system. 
5. Pneumatic pulley system. 
6. Hybrid system. 

Most of these systems varies in their size and price a lot. 
Some of the systems give you more power others give you 
precision. In addition, those who give you both are very 
expensive. Moreover, microcontroller and a way to get 
inputs for it. Most common are basic electrodes with 
amplifiers, which can be produced by muscles or brain. 
There is one experimental input, which is still in 
development. Neuron connection requires surgical 
interception [3]. 

II. BACKGROUND 

Technologies of artificial limbs are moving forward at a 
fast pace. A variety of techniques and materials have been 
made since they were invented. Today we have a vast 
number of different types of artificial limbs that people 
can choose to ease their lives. 

A. Recent Technologies 

Development in prosthesis have been noteworthy in 
the modern era. Cutting-edge plastics and new materials, 
for example, graphite have made prostheses tougher and 
lightweight reducing the need of additional power that is 
essential to control the prosthesis. This is especially 
important for transfemoral amputees. More advanced 
materials have allowed artificial limbs to look more 
realistic which is crucial to transradial and transhumeral 
amputees because they are more likely to have the 
artificial limb exposed. In addition, the use of electronics 
has become very common in artificial limbs. Myoelectric 
and switch-controlled systems allow the amputees 
directly control the artificial limb. CAD and CAM are often 
used to assist the design and manufacture of artificial 
limbs. 

B. Techniques Used 

The variety of prostheses ranges from mostly passive 
or cosmetic types on one end to primarily functional types 
on the other. The aim of many prosthetic limbs lies in 
between. Passive prosthetic limbs are also known as 
Cosmetic prostheses. Those amputees who think their 
appearance is more essential use these types of 
prostheses. Functional prostheses generally can be 
classified into two categories: cable-operated and 
externally powered. Cable-operated prosthetic limbs [4], 
[5] are typically less costly and generally are lighter. They 
have greater physical response and are highly robust 
prosthetic limbs. Yet, a cable-operated prosthetic limb is 
usually not visually attractive as compared to a 
myoelectric prosthesis. In addition, the amputee has to 
apply a larger force in order to operate the prosthesis. 
Externally powered prosthetic limbs [6], [7] are artificial 
extremities driven by electronically controlled motors 
and they deliver greater functionality and stronger 
grasping power accompanied by better looks. Yet, they 
are hefty and costly. These prosthetic limbs are operated 
using motors and batteries controlled by the amputees. At 
present, existing prostheses usually have lower physical 
response and a need to upkeep as compared to cable 
operated prosthetic limbs. A control system is always 
needed for such type of prosthetic limbs. There are two 
kinds of them. Generally employed control systems are 
switch and myoelectric control. Muscle expansions and 
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contractions are used as a pulse to operate the 
myoelectric prosthetic limb. The other type of control 
system employed in externally powered prosthetic limbs 
is switch-controlled. Instead of pulses generated from 
muscles, it employs tiny switches to control the electronic 
motors. A switch can be activated by the movement of a 
remnant digit or a part of bony prominence against the 
switch. Each type of prosthesis has its own pros and cons 
depending on amputation level, patient’s comfort, cost, 
weight and maintenance [8]. 

III. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF OUR PROPOSED 
CONFIGURATIONS 

While designing an artificial limb it is very important to 
know all positive and negative sides of every part so you 
could adapt it to suite your needs. For our project, we 
decided to make an artificial hand. This configuration was 
chosen and reasons why: 

1. Carcass 

 Human hand skeleton replica made from 
plastic. Due to lack of mechanical engineering 
skills and finances, easiest and cheapest way to 
replicate human hand was to buy a model of it.  

 Eleven finger joints are made like hinges while 
three finger and wrist ball joint were 3D 
printed. Elbow is made from two bearings 
fixed perpendicular. Springs and elastic bands 
hold joints. This choice was made after joints 
movement analysis. They quite accurately 
resemble real ones. 

2. Mechanical part 

 Micro servo motors with pulley system. Pulley 
system mimics muscle contractions and micro 
servo motors can use strings to move fingers 
very precisely to desired position based on 
analog input. Designs of other inventors 
usually have only fixed finger positions and 
they only use digital input, which does not give 
accurate results (Fig. 2). 

3. Inputs 
Five channel SpikerShield [9] with electrodes. It 

amplifies voltage from attached electrodes, and then 
sends it to microcontroller.  

4. Microcontroller 

 Arduino Mega 2560. 
Advantages of this configuration: 

 Price is under $200. It is very convenient for 
students and disabled people that have limited 
income. 

 Skeleton movements quite accurately 
resemble real hand, which is the main goal of 
artificial limbs. 

 Engine dimensions are 11.8 x 32.2 x 31.0 mm. 
Whole engine block can fit in your forearm and 
can be covered in natural looking casing. 

 Micro servo motors are very precise. They 
rotate in a range between 0 and 180 degrees. 
This gives as precise hand movements as a 
human hand. 

 Microcontroller has a convenient interface and 
has many applications. 

 
2 pav. Hand control scheme. 

Disadvantages of this configuration: 

 Micro servo motors give only small amount of 
torque. The bigger the load, the less 
movements it can make (1), (2), (Table 1). 

1 lentele . Micro servo motor specifications. 

Weight 9 g 
Dimension 22.2 x 11.8 x 31.0 mm 
Stall torque 1.8 kg∙cm 
Operating speed 0.1 s/60 degree 
Operating voltage 4.8 V 
Dead band width 10 µs 
Temperature range 0 ºC – 55 ºC 

 
Size of radius based on load: 

1.8
,

9.81
r

m



 (1) 

where r – axis radius, m – mass of an object. 

,x r   (2) 

where x  – change of length of a string. 

 Micro servo motors require up to 2A/motor of 
current. Sufficient power source is needed. 

IV. CHANGES IN DESIGN 

There were many issues due to lack of experience in 
designing electronics and mechanics. 

1. Chosen materials for tendons. 

 Basic strings to pull fingers. There were too 
much friction in the eyeholes, which held 
strings in place. Thus, fingers would not go into 
start position. 

 Fishing line. It was not strong enough. 
Although, double fishing line was durable 
enough making it take a lot of time. 

 Solution: dental floss. It can hold up to several 
kilograms, is easy to tie, does not get loose and 
is smooth. 

2. Chosen joints. 

 Joints held by rubber strings and friction 
between joints. Joints were not very stable and 
this configuration worked well only for a few 

 

9



E2TA - 2016  

of them. 

 Solution: hinge, ball joint, rubber string and 
spring configuration. Springs hold fingers in 
neutral position and hinges does not allow 
finger to fall apart. Rubber strings help ball 
joints to stay in place. 

3. Engine configuration 

 Engines in two straight lines took up too much 
space (Fig. 3). 

Solution: engines arranged in cross shape (Fig. 4). 

   
                           a)                                                                b) 

3 pav. Engines in two straight lines (a); Engines arranged in cross 
shape (b). 

4. Power supply 

 Sufficient power supply was required due to 
high power demands. We only had power 
supplies that have voltages 12 V–16 V but 
engines required 5 V. Therefore, we used car 
charger adapter which converts voltages 
between 12 V–24 V to 5 V. 

V. FUTURE WORKS 

Once all mechanical parts are assembled, we will need 
to start experimenting with electrodes and muscle 
signals. Then we can start to control the motors. After this 
stage, we will start thinking about artificial skin with 
multiple sensors so we could get feedback from the arm, 
Later, we plan to extend arm to shoulder and experiment 
with neuron connections, so we could connect arm 
straight to the brain.  

VI. CONCLUSION 

As artificial limbs become more advanced and 
materials are getting cheaper, everyone can start 
experimenting and try to design one himself or herself. 
There are several aspects that must be considered while 
creating artificial limbs, like finances, shape of your 
prosthetic, materials, what kind of engines will be used, 
how it will look like and what type of sensors and 
microcontroller will be used. Using Micro servo motors 
and electrodes on muscles gives precise movements but 
lacks strength. Improvements in servo motors could solve 
this problem and make artificial limbs one step closer to 
a real limb. 
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ABSTRACT 

Linas Minkevičius, Tadas Ivanovas, Gintautas Narvydas. 
Artificial limbs. 

In this paper, the basic design of artificial limbs and a 
detailed design of an artificial hand is examined. Basic 
designs include motor systems, frames and exterior 
variants. Detailed design is about an artificial hand with 
micro servo motors and pulleys and muscle myoelectric 
amplifiers. Then we discuss advantages and disadvantages 
of pulleys, plastic hand skeleton, myoelectric amplifiers 
and micro servo motors. 
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I. ĮVADAS 

Transporto sektorius yra vienas is  keturių daugiausiai 
suvartojanč ių energijos visame pasaulyje. Tai sudaro 
apie 20 % dalį visos pasaulyje sunaudotos energijos. Iki 
s iol didž iausia dalis energijos transportui yra gaunama is  
is kastinių s altinių, kurių atsargos ilgainiui senka ir 
galiausiai pasibaigs. Tode l didž iausia tansporto 
sektoriaus problema visame pasaulyje is lieka 
alternatyvių energijos s altinių pritaikymo galimybių 
stoka. Jau nuo automobiližmo istorijos pradž ios yra 
dirbama su elektrine mis automobilių pavaromis, 
tikimasi, kad elektromobiliai bus sausumos transporto 
ateitis. Tač iau iki s iol masis kai pritaikyti elektrine s 
pavaros automobiliuose nepavyksta de l per maž os 
s iuolaikinių akumuliatorių baterijų talpos. Kitas  
energijos s altinis, kaip galimi ateities automobilių 
degalai, yra vandenilis. Tač iau vandeniliu varomų 
automobilių projektai stringa de l sude tingos vandenilio 
gavybos ir degalų talpyklų problemos, kuomet 
automobilyje sumontuotoje talpykloje telpa tik nedidelis 
kiekis degalų, kurių pakanka nuvaž iuoti tik nedidelius 
atstumus. S iame darbe alternatyvus energijos s altinis 
sausumos transporto priemone ms, varomoms 
kibirks tinio už degimo vidaus degimo varikliais yra 
biometano ir vandenilio dujų mis inys. Lyginant su 
vandeniliu varomu automobiliu, č ia vandeninio poreikis 
te ra iki 30 % nuo bendro mis inio tu rio, o biometanas, 
savo ruož tu, taip pat yra atsinaujinantis energijos 
s altinis. Darbo tikslas yra rasti  optimalų alternatyvių 
degalų mis inį tenkinant maž iausių degalų sąnaudų ir 
is metamųdų kenksmingų medž iagų kiekių sąlygas. 

II. LITERATŪ ROS APŽ VALGA 

S iame darbe tiriamo alternatyvių degalų mis inio 
sudedamieji komponentai pasirinkti siekiant atsiriboti 
nuo is kastinių s altinių. Pagrindine  degalų mis inio dalis 
yra biometanas. Tai dujos, kurios yra gaunamos is  
bioreaktoriuje pagamintų biodujų pas alinus priemais as 
iki gryno metano, tad tai yra atsinaujinantis energijos 
s altinis. Antras komponentas vandenilis. Tai taip pat yra 
atsinaujinantis energijos s altinis, nes jo galima is gryninti 
is  įvairių junginių, tokių kaip vanduo ar anglis. 

Tiriant kibirks tinio už degimo keturių čilindrų vidaus 
degimo vaiklį, pritaikyto veikti biodujomis, nustatyta, 
kad variklio terminio efektyvumo skirtumas tarp 
veikianč io vien biodujomis ir su 15 % pagal tu rį 
vandenilio priedu siekia net 2 % [1]. Vadinasi, net 

sąlyginai nedidelis vandenilio priedas degaluose 
pastebimai pagerina variklio termines, o kartu ir 
dinamines savybes, tuo tarpu maž inant CO2 emisijas. 
Tyrimo metu, kuomet buvo bandomas vieno čilindro 
dyželinis perdarytas variklis, buvo pastebe ta, kad 
vandenilio priedas degaluose turi dar didesnę įtaką, tą 
labiausiai lemia dyželinio variklio auks tas susle gimo 
laipsnis [2]. Jis padeda is naudoti tiriamų degalų auks tą 
oktaninį skaič ių, lyginant su benžinu. Taip pat nustatyta, 
kad pridedant į degalus vandenilio, jis, de l savo ypač  
gerų už sidegimo savybių, padidina degalų degimo greitį, 
tode l reikia atitinkamai koreguoti už degimo momentą, 
kad maksimalus sle gis čilindre bu tų pasiektas 
tinkamiausiu metu ir nesukeltų detonačijos [2]. Kitų 
tyrimų metu buvo siekiama nustatyti susle gimo laipsnio 
įtaką kibirks tinio už degimo variklio darbui veikiant 
biodujomis ir vandeniliu. Pastebe ta, kad padidinus 
susle gimo laipsnį, variklio s iluminis efektyvumas bei 
dinamine s savybe s pagere ja, tač iau, per daug padidinus 
variklio susle gimo laipsnį, padaž ne ja detonačijos atvejų 
ir padide ja HC ir NOx junginių kiekiai is metamosiose 
dujose [3]. Biometanas, de l savo paprastos molekuline s 
struktu ros, maž os moline s mase s ir geresnio garavimo 
nei benžino, dega geriau nei benžinas. Taip pat, benžiną 
pakeič iant biometanu, is metamosiose dujose sumaž e ja 
HC junginių net 16 %–24 % [4]. NOx emisija taip pat 
dide ja naudojant per didele s končentračijos vandenilio-
metano degalus, nes, tokiu atveju, smarkiai is auga 
degimo temperatu ra [5]. Siu lomi s ios problemos 
sprendimai yra už degimo momento atide jimas arba 
degiojo mis inio liesinimas [6]. Siekiant geriausių variklio 
dinaminių savybių ir vengiant detonačijos, optimali 
vandenilio končentračija metano dujose, yra apie 20 %–
25 % [7].  

Vandenilio įmais ymas į dujinius degalus ne tik 
padidina liepsnos sklidimo greitį, bet dar praplatina lieso 
degimo ribas [8].  

III. TYRIMO METODIKA 

S iame darbe optimali alternatyvių degalų sude tis 
ies koma atliekant kompiuterinį vidaus degimo variklio 
modeliavimą, pasitelkus „AVL“ programine s įrangos 
paketą BOOST™. BOOST™ paketas, tai paž angus ir pilnai 
integruotas virtualus variklio simuliavimo įrankis. 
Paž angių modelių pagalba yra tiksliai prognožuojamos 
projektuojamo variklio dinamine s savybe s, akustika, 
is metamosios medž iagos ir t.t. Tiriamasis vidaus degimo 

Biometano ir vandenilio mis inių 
panaudojimo kibirks tinio už degimo variklyje 

modeliavimas 
Mindaugas Ročys1 

1Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas 
mindaugas.rocys@stud.vgtu.lt 
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variklio modelis pateiktas paveiksle (Ž r. 1 pav.). Tai 
„NISSAN HR 16DE“ benžininio variklio modelis. S iame 
darbe buvo siekiama nustatyti optimalią biometano ir 
vandenilio mis inio sude tį, tenkinant maž iausių degalų 
sanaudų ir maž iausių is metamųjų kenksmingų medž iagų 
emisijų sąlygas. Siekiant s io tikslo, programine s įrangos 
pagalba, atliekant tiriamo variklio darbo simuliačiją buvo 
keič iami s ie parametrai: vandenilio tu rio dalis 
tiriamuose degaluose, už degimo kampas, įsiurbiamų 
degalų kiekis ir degimo trukme . Variklio darbas stebe tas 
nustač ius pastovius alku ninio veleno su kius 2000 min-1, 
o degusis mis inys, tiekiamas į degimo kamerą — 
stečhiometrinis. Be vandenilio končentračijos degaluose 
keitimo papildomai reike jo keisti mine tus parametrus 
de l to, kad pride jus skirtingą vandenilio kiekį į degalus, 
keič iasi degimo pročesas ir kiekvienu atveju reike jo 
parinkti parametrus, su kuriais variklio darbas tam 
tikros končentračijos degalais bu tų kuo geresnis. 

 
1 pav. Tiriamo vidaus degimo variklio modelis modeliavimo 
programine je įrangoje „AVL BOOST“. 

Nors variklio darbo modeliavimo tikslas buvo 
optimižuoti biometano - vandenilio degalų mis inį 
maž iausioms degalų sąnaudoms bei maž iausioms 
kenksmingų medž iagų emisijoms, buvo stebimos ir kitos 
svarbios variklio čharakteristikos, siekiant apibre ž ti 
bendrą tiriamųjų degalų panaudojimo variklyje naudą. Is  
programine s įrangos buvo surenkami s ie modeliavimo 
režultatai: 

• Auks č iausia pasiekiama temperatu ra čilindre, °C; 

• Auks č iausias pasiekiamas sle gis čilindre, bar;  
• Kenksmingųjų medž iagų (CO, NOx ir HC) kiekis 

is metamosiose dujose, ppm; 
• Valandine s degalų sąnaudos, g/kWh; 
• Apskaič iuotas variklio sukuriamas naudingasis 

sukimo momentas, Nm, ir galia, kW. 

IV. TYRIMO REŽŪLTATAI 

Pirmiausia, siekiant įvertinti vandenilio priemais os 
biometano dujose naudą bendriems variklio rodikliams 

is  „AVL Boost“ programine s įrangos buvo surinkti 
duomenys apie auks č iausią sle gį (p, bar) ir temperatu rą 
(t, °C) čilindre. Režultatai pateikiami 1 lentele je. 

1 lentele .  Sle gio ir temperatu ros čilindre reiks mių priklausomybe  nuo 
vandenilio končentračijos degaluose. 
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Is  surinktų duomenų matyti, kad tik tam tikras kiekis 

vandenilio (iki 10 % pagal tu rį) tiriamuosiuose 
degaluose gali bu ti naudingas darbiniams variklio 
parametrams. Per daug didinant vandenilio dujų 
končentračiją degaluose pastebima, kad auks č iausias 
sle gis čilindre ne tik nedide ja, lyginant su biometanu, 
tač iau net ir tampa dar maž esniu nei vien biodujomis 
varomo variklio. Variklio rodikliai labiausiai pagerinami, 
vandenilio končentračija biometano — vandenilio 
mis inyje siekia 10 %–15 %. Vandenilio končentračiją 
didinant virs  iki 30 % variklio parametrai tik bloge ja. Ir 
nors maksimalaus sle gio ir temperatu ros reiks me s kinta 
santykinai nedaug, net menkas pokytis turi didelę 
reiks mę galutiniams variklio dinaminiams parametrams, 
nes bu tent auks č iausias sle gis ir auks č iausia 
temperatu ra čilindre labiausiai lemia sukuriamą variklio 
momentą, o taip pat ir galią. 

Maksimalaus sle gio kitimas čilindre vaiždž iau 
matomas grafike (ž r. 2 pav.). Į degalus įmais ius 5 % 
vandenilio dujų, maksimalus sle gis čilindre padide ja 
3,58 % nuo 37,10 bar iki 38,43 bar. Naudojant 10 % 
vandenilio končentračijos degalus, sle gio padide jimas 
yra maž esnis – 2,61 %. Vandenilio končentračija 
didinant dar labiau, maksimalus sle gis čilindre pasidaro 
dar maž esnis nei vien biodujomis varomame variklyje. 

Programine  įranga taip pat suteike  galimybę 
prognožuoti variklio tars os rodiklius. Gautos reiks me s 
pateiktos 2 lentele je. Pagal „AVL Boost“ programine s 
įrangos modeliavimą, didinant vandenilio končentračiją 
degaluose NOx kiekis is metamosiose dujose dide ja, o CO 
ir CO2 kiekiai kinta santykinai nedaug. Pagal LAND 14-
2000 ir LAND 15-2000 Lietuvos apsaugos normatyvinius 
dokumentus Lietuvoje NOx kiekis is metamosiose 
automobilio dujose kol kas ne ra normuojamas. 
Normajami tik CO ir HC kiekiai is metamosiose dujose, 
kurie pagal reikalavimus automobiliams su trijų 
kompnentų katalitiniais neutraližatoriais yra atitinkamai 
3000 ppm ir 100 ppm [9]. Modeliuojamas variklis 
atitinka CO normas, tač iau HC junginių tiriamu atveju yra 
apie 3 kartus daugiau nei leistina. Modeliavimo režultatų 
tikslumas ne ra absoliutus, netikslumą gali lemti bet koks 
modelio rodiklių parinkimo netikslumas. Tiksliausi 
is metamųjų dujų duomenys gali bu ti gauti atliekant 
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eksperimentinius tyrimus laboratorijoje. 

 
2 pav. Sle gio 4-ame čilindre priklausomybe  nuo alku tinio veleno 
pade ties, keič iant degalų sude tį. 

Taip pat 2 lentele je pateikiamos variklio degalų 
sąnaudų (be, g/kWh) reiks me s, modeliuojant variklio 
darbą skirtingų tipų degalais. Maž iausios degalų 
sąnaudos - 250,98 g/kWh už fiksuotos vandenilio 
končentračijai degaluose esant 15 %. Didinant ar 
maž inant vandenilio končentračiją degaluose, degalų 
sąnaudos dide ja, kai kuriais atvejais net labai ž enkliai. 

2 lentele . Is metamų kenksmingų medž iagų kiekiai ir degalų sanaudos, 
priklausomai nuo degalų sude ties. 
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3 paveiksle pavaižduota kenksmingų is metamųjų 

medž iagų kiekio ir variklio degalų sąnaudų 
priklausomybe  nuo vandenilio končentračijos degalų 
mis inyje. Paveiksle matyti, kad didinant vandenilio 
končentračiją iki 10 % degalų sąnaudos kinta labai 
než ymiai, tač iau ties 15 % riba pastebimas staigesnis 
degalų sąnaudų kritimas apie 18 g/kWh. Vandenilio 
končentračiją didinant virs  15 % degalų sąnaudos ve l 
ima dide ti. Paveiksle matyti kad NOx junginių kiekis 
is metamosiose dujose is  pradž ių dide ja pamaž u ~11 % 
palaipsniui, didinant vandenilio končentračiją degaluose. 

Tač iau vandenilio končentračijai pasiekus 15 % ribą ir 
didinant ją daugiau, NOx kiekis is metamosiose dujose 
ima dide ti labai staigiai, 56 % kai vandenilio konentračija 
padide ja nuo 10 % iki 15 %, ir daugiau nei tris kartus, 
kuomet vandenilio končentračija didinama dar labiau. 

Nedaug didinant vandenilio končentračiją, tač iau 
pasiekus 15 % ir daugiau, junginių kiekis is metamosiose 
dujose ima dide ti sparč iau de l padide jusios 
temperatu ros čilindre. Nagrine jant CO kitimą pastebima, 
kad, pride jus 5 % vandenilio į biodujas, CO kiekis s okteli 
nuo 24 ppm iki 142 ppm, o vandneilio končentračiją 
didinant virs  5 % nusistovi tarp 20 ppm–78 ppm. 
Naudojant 5 % vandenilio končentračijos degalų mis inį 
pastebima, kad HC junginių kiekis s okteli nuo 222 ppm 
iki 376 ppm, o vandenilio končentračiją toliau didinant, 
kiekis pamaž u maž e ja iki 282 ppm, vandenilio 
končentračijai degaluose esant 30 %.  

 
3 pav. Degalų sąnaudų ir is metamųjų kenksmingų medž iagų kiekio 
priklausomybe s nuo vandenilio končentračijos degaluose. 

Is  gautų režultatų ir pateiktų duomenų lentele se ir 
paveiksluose akivaiždž iai matyti, kad optimali degalų 
sude tis, tenkinanti maž iausias degalų sąnaudas ir 
maž iausias kenksmingų medž iagų emisijas, yra 85 % 
biometano ir 15 % vandenilio. Naudodamas tokius 
degalus tiriamas variklis pasieke  maž iausias degalų 
sąnaudas, o visų is metamų kenksmingų medž iagų 
minimalu s kiekiai taip pat pasiekiami tokiais pat 
degalais.  

V. IS VADOS 

Tyrimo metu, naudojantis programine įranga „AVL 
BOOST“, buvo modeliuojamas variklio darbas 
alternatyviais degalais, pagamintais is  atsinaujinanč ių 
energijos s altinių. Buvo siekiama rasti optimalią degalų 
sude tį, kuri tenkintų tiek maž iausių degalų sąnaudų tiek 
maž iausių kenksmingų medž iagų emisijų sąlygas. Gauti 
režultatai (Ž r. 2 lentle , 3 pav.) parode , kad optimali 
degalų sude tis yra 85 % biometano ir 15 % vandenilio. 
Nors naudojant tokius degalus nebuvo pasiekta variklio 
dinaminių savybių pagere jimo, tač iau svarbiausi 
ekologiniai ir ekonominiai rodikliai buvo minimalu s, ko 
ir buvo siekta. 
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ABSTRACT  

Mindaugas Ročys. Experimental Study of Biomethane-
hydrogen Blends Applications on a Spark Ignition Engine 

The experimental study of a methane-hydrogen blends 
applications on spark ignition engine was done. Engine 
characteristics were investigated using „AVL BOOST“ 
software with various concentration of hydrogen 
biomethane fuels. After engine work simulation was 
completed, fuel composition were optimized for best fuel 
consumption and best emissions. It was discovered that 
fuel blend of 15 % hydrogen and 85 % of biomethene 
meets the best fuel consumption and emissions. 
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I. ĮVADAS 

Per paskutiniuosius des imtmeč ius aviačija tapo 
neatsiejama ekonomikos ir kasdienio gyvenimo dalis. 
S iuolaikinę aviačiją galime įsivaizduoti, kaip internatą tik 
realiame pasaulyje, ne virtualiame. Keleivinių le ktuvų, 
bepiloč ių orlaivių ir kitų skraidanč ių aparatų keliai 
sudaro didz iulį pasaulinį tinklą. Tad suprantama, kad 
tokie gigantai kaip Nasa ar Boeing, diktuojantys madas 
aviačijoje, daug le s ų ir laiko skiria skraidanč ių apartų 
tobulinimui, ekonomis kumo didinimui, skleidz iamo 
triuks mo maz inimui ir saugumui. 

Viena is  labiausiai karine s pramone s, aviačijos me ge jų 
ir didz iausių įmonių akiratyje esanč ių aviačijos ru s ių yra 
bepiloč iai skraidantys apartai. Vienas is  labai svarbių 
rodiklių norimų visuose srityse, kuriose naudojami 
bepiloč iai orlaiviai yra orlaivių akustiniai rodikliai. Tode l 
į s itą sritį daug investuoja ir joje dirba Nasa [7]. 

Akustika, kitaip tariant skraidanč io aparato 
varanč iosios pavaros skleidz iamas triuks mas 
suprantamas kaip nepageidaujamas arba z mogui 
kenksmingas is orinis garsas, kuriuos sukuria z mogaus 
veikla arba jo sukonstruoti aparatai, s iuo atveju 
skraidantis aparatas[4].  

Kadangi turbo kompresoriniai varantieji agregatai yra 
brangu s ir neefektyvu s, bepiloč ių orlaivių konstruktoriai 
linkę naudoti propelerines varanč iąsias sistemas. Tač iau 
jos turi vieną didelį tru kumą. Jos yra z ymiai 
triuks mingesne s, tode l yra reikalinga, nuolat siu lyti 
tečhninius sprendimus propelerinių skraidanč ių aparatų 
keliamo triuks mo maz inimui, kad atitikti ICAO 
standartus[3], [2].  

II. BEPILOC IO ORLAIVIO VARANC IOSIOS PAVAROS AKUSTINIS 
TRIUKS MO TYRIMAS 

Siekiant is siais kinti, kaip bepiloč iuose le ktuvuose 
naudojamų propelerių skleidz iamas triuks mas priklauso 
nuo propelerio diametro ir reikalingo galingumo norimai 
traukai pasiekti, buvo atliktas tyrimas. Tyrimo metu 
analizuotas dviejų skirtingų propelerių varomų ta pač ia 
pavara akustinis triuks mas, esant vienodai traukai.  

Propelerio keliamas triuks mas yra periodinis, bet ne 
sinusoidinis [5].  

Akustinis triuks mas apibu dinamas daz niu ir 
intensyvumo lygiu. Garso intensyvumas vertinamas 
dečibelais, apskaič iuojamas pagal formulę: 

10lg( / ),I aL I I  (1) 

č ia: I – matuojamas garso intensyvumas, W/m2; I0 – 
girdimumo garso ribinis intensyvumas, (I0 = 1012 
W/m2)[8]. 

Eksperimentiniai tyrimai atlikti Vilniaus Gedimino 

tečhnikos universiteto laboratorijoje su 20/13 ir 23/12 
propeleriais. Sukuriamai traukai matuoti buvo 
naudojamas pavarų sukuriamos je gos bandymų stendas. 
S is stendas fiksuoja ne tik sukuriamą je gą gramais, bet ir 
variklio propeleriui sukti naudojamą galią.  

Tokie stendai labai me gstami bepiloč ių orlaivių tyre jų, 
kaip alternatyva ve jo tuneliams. Paveiksle 1 pateikiamas 
panas aus stendo s oninis vaizdas [1]. 

 
1 pav. S oninis „PUPI“ bepiloč ių orlaivių propelerių bandymo stendo 
vaizdas[1]. 

1 lentele . Propelerių sukuriama trauka ir reikalinga galia 

Propeleris 20/13 Propeleris 23/12 
Naudojama  
galia (W) 

Trauka 
(g) 

Naudojama  
galia (W) 

Trauka 
(g) 

75 500 58 500 
175 1000 130 1000 
330 1500 300 1500 
500 2000 380 2000 
675 2500 500 2500 
700 3000 550 3000 

 
2 pav. Laboratorijos ekvivalentinis triuks mo lygio grafikas.  

Propelerių sukuriama trauka ir reikalinga galia 
pateikta lentele je 1. 

Bepiloč ių orlaivių pavarų akustiniai tyrimai 
Mindaugas Rimidis1, Vladas Kukėnas1, (vadovas R. Urbanavičius1) 

1Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mechanikos inžinerijos fakultetas 
rimidism@gmail.com, v.kukenas@gpavc.lt  
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Varanč iosios pavaros akustiniam triuks mui matuoti 
buvo naudojamas nes iojamas triuks mo analizatorius 
2250 Bruel ir Kjaer firmos (Danija). Matavimo 
duomenims analizuoti naudota daz nio analizavimo 
programa BZ5503 ir firmos OriginLab (USA) duomenų 
analizavimo programinis paketas Origin9.  

Tyrimų metu buvo pastebe ta, kad triuks mo lygiui 
didele s įtakos turi foninis aplinkos triuks mo lygis. 
Laboratorijos ekvivalentinis aplinkos triuks mo lygio 
z emiausia reiks me  7,8 dB ties 2 kHz, o didz iausia 43,3 dB 
ties 1,25 Hz (2 pav.) 

III. TYRIMŲ REZULTATAI IR ANALIZE  

Pagal reikalingos galios ir sukuriamos traukos 
duomenis (1 lentele ) matome, kad 23/12 propeleris yra 
efektyvesnis, tokiai pač iai traukai sukurti pirmu atveju 
sunaudoja 17 W maz iau galios. Didz iausias 
sunaudojamos galios skirtumas gaunamas, kai 
propelerio sukuriama trauka yra 2500 g. Paveiksle 3 
pateikiama reikalingos galios priklausomybe  nuo 
sukuriamos traukos abiems propeleriams. 

 
3 pav. Propelerių 20/13 ir 23/12 sukuriamos traukos santykis su 
naudojama galia. 

Paveiksle 4 pavaizduotas akustinio triuks mo spektro 
kitimas esant skirtingiems propelerių matmenims ir 
esant 500 g traukai.  

Is  grafiko (3 pav.) matome, kad propelerio 23/12 
akustinis triuks mo spektro lygis yra didesnis negu 
propelerio 20/13. Didz iausias triuks mo intensyvumas 
bandymu metu buvo fiksuojamas daz nių juostoje nuo 
1.25 kHz iki 20 kHz. Ties 80 Hz–120 Hz diapazonu 
matomas auks tas pikas, galimai yra sukeliamas 
planetinio reduktoriaus satelitų. 

Bendrojo ekvivalentinio triuks mo lygio medianos tarp 
propelerio 23/12 ir propelerio 20/13 skiriasi 3,6 dB, o 
maksimalus uz fiksuotas bendrasis ekvivalentinis 
triuks mo lygis tarp propelerio 23/12 ir propelerio 20/13 
skiriasi 2,6 dB. 

Propeleris 23/12 sukurdamas 500 g trauką yra ne tik 
tylesnis, bet ir sunaudoja maz iau galios. 

Paveiksle 5 pavaizduotas akustinio triuks mo spektro 
kitimas esant skirtingiems propelerių matmenims ir 
esant 1000 g traukai.  

 
4 pav. Propelerių 20/13 ir 23/12 akustinio triuks mo spektro 
palyginimas esant 500 g traukai. 

 
5 pav. Propelerių 20/13 ir 23/12 akustinio triuks mo spektro 
palyginimas esant 1000 g traukai. 

 
6 pav. Propelerių 20/13 ir 23/12 akustinio triuks mo spektro 
palyginimas esant 1500 g traukai. 

Bendrojo ekvivalentinio triuks mo lygio medianos tarp 
propelerio 23/12 ir propelerio 20/13 skiriasi 5,3 dB, o 
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maksimalus uz fiksuotas bendrasis ekvivalentinis 
triuks mo lygis tarp propelerio 23/12 ir propelerio 20/13 
skiriasi 3,7 dB. 

Padide jus sukuriamai traukai nuo 500 g iki 1000 g, 
propeleris 23/12 is liko tylesnis ir efektyvesnis. Jam 
reikia 45 W maz iau galios palaikyti tokią pač ia trauką.  

Paveiksle 6 pavaizduotas akustinio triuks mo spektro 
kitimas esant skirtingiems propelerių matmenims ir 
esant 1500 g traukai.  

Kai trauka siekia 1500 g, bendrojo ekvivalentinio 
triuks mo lygio medianos tarp propelerio 23/12 ir 
propelerio 20/13 skiriasi 2,6 dB, o maksimalus 
uz fiksuotas bendrasis ekvivalentinis triuks mo lygis tarp 
propelerio 23/12 ir propelerio 20/13 skiriasi 4,1 dB. 

Esant traukai lygiai 1500 g, propeleris 23/12 
sunaudoja 30 W maz iau galios.  

Akustinio triuks mo spektro kitimas esant 2000 g 
traukai pavaizduotas 7 paveiksle. 

 
7 pav. Propelerių 20/13 ir 23/12 akustinio triuks mo spektro 
palyginimas esant 2000 g traukai. 

 
8 pav. Propelerių 20/13 ir 23/12 akustinio triuks mo spektro 
palyginimas esant 2500 g traukai. 

Kai trauka pasiekia 2000 g, bendrojo ekvivalentinio 
triuks mo lygio medianos tarp propelerio 23/12 ir 

propelerio 20/13 skiriasi 3,8 dB. O propeleris 23/12 
sunaudoja 120 W maz iau galios, nors maksimalus 
uz fiksuotas bendrasis ekvivalentinis triuks mo lygis 
0,6 dB yra didesnis nei propelerio 20/13. 

Pavarai pasiekus 2500 g ir 3000 g trauką propelerio 
23/12 efektyvumas is lieka didesnis, o bendrojo 
ekvivalentinio triuks mo lygio medianos is lieka 
maz esne s. Akustinio triuks mo spektro kitimas esant 
skirtingiems propelerių matmenims ir esant 2500 g ir 
3000 g traukai pavaizduoti 8 pav. ir 9 pav. 

Esant traukai 2500 g propeleris 23/12 sunaudoja 
175 W maz iau galios. 

 
9 pav. Propelerių 20/13 ir 23/12 akustinio triuks mo spektro 
palyginimas esant 3000 g traukai. 

Esant traukai 3000 g propeleris 23/12 sunaudoja 
150 W maz iau galios. 

Skrendant lengvajam bepiloč iui orlaiviui kreiseriniu 
greič iu, pastoviam greič iui palaikyti reikalinga nuo 
300 g–1000 g trauka [6]. Daz niausiai bepiloč ių orlaivių 
uz duotys yra gynybine s paskirties operačijos, kur labai 
svarbų vaidmenį atlieka aparto skleidz iamas triuks mas. 
Tokie orlaiviai gali bu ti naudojami ir faunos tyrimams, 
tač iau susiduriama su ta pač ia keliamo triuks mo 
problema. Atsiz velgiant į s iuos aspektus, galima teigti, 
kad svarbiausi tyrimo uz fiksuoti duomenys yra ties 
500 g ir 1000 g trauka. 

IV. IS VADOS 

Atlikti bandymai ir moksline s literatu ros apz valga 
parode , kad bepiloč io orlaivio keliamas triuks mas 
priklauso nuo varanč iosios pavaros, propelerio formos ir 
sukuriamos traukos. S i is vada suteikia pagrindo toliau 
tęsti tyrimus ir ies koti efektyviausios propelerio formos, 
pavaros bei traukos čharakteristikų su maz iausiais 
ekvivalentinio akustinio triuks mo spektro parametrais.  

Is  gautų duomenų matome, kad sukeliamas triuks mo 
lygis gali bu ti pasitelktas lyginant bepiloč io orlaivio 
varanč iųjų pavarų efektyvumus, Lyginant dvi pavaras 
efektyvesne  bus ta, kurios ekvivalentinis akustinis 
triuks mo spektras bus maz esnis.  
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Įvertinus visus parametrus matome, kad propeleris 
23/12 lenkia propelerį 20/13 efektyvume, triuks mo 
lygyje ir sukuriama trauka prie tokių pač ių parametrų. 

Tylu s ir efektyvu s propeleriai yra labai laukiami 
gynybinių institučijų. Tad toliau s is tyrimas gali bu ti 
nukreiptas optimaliausių parametrų paies kos linkme, 
norint patenkinti suinteresuotų institučijų lu kesč ius. 
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ABSTRACT  

Mindaugas Rimidis. Acoustics Investigation of the 
Unmanned Aircraft Propeller Gear.  

This article represent how unmanned air vehicle 
propeller gear generated noise depends on driven gear, 
propeller aerodynamic profile and the generate thrust. 
Also this article shows that there are more places for 
research in propellers profile and thrust parameters. 

Propeller gear generated noise can be used as one of the 
parameter for different propellers efficient comparison. As 
we see from investigations more propeller gear is efficient 
the lower equivalent noise spectrum it has. 
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I. ĮVADAS 

Daugumai tyrimų atlikti reikalingas auks tos įtampos  
maitinimo s altinis. Pavyzdz iui, auks ta įtampa reikalinga 
Rentgeno spindulių generavimui, pjezo variklių valdymui, 
dalelių tyrimuose, ląstelių manipuliavimui [1]. Įprasti 
s altiniai yra fiksuotos is e jimo įtampos. Tač iau, tam 
tikriems eksperimentams, pvz. ultragarsiniuose 
neardomuosiuose bandymuose, dinaminio diapazono 
reguliavimo de lei, pageidautina reguliuojama įtampa [2]. 
Taip pat pageidautina is e jimo įtampos valdymą ture ti 
skaitmeninį, kad bu tų galima patikimai atkartoti 
eksperimento rezultatus. 
Analoginiai maitinimo s altiniai lyginant su impulsiniais 

s altiniais yra paprastesni bei pasiz ymi maz esniais 
elektromagnetiniais trukdz iais, tač iau jie yra didelių 
gabaritų, sunku s ir turi maz ą naudingumo koefičientą 
(NK). Impulsiniai maitinimo s altiniai leidz ia efektyviau 
keisti įtampą (didesnis NK), is e jimo įtampa gali bu ti 
didesne  uz  įe jimo įtampą, pasiz ymi paz esniais gabaritais 
bei mase [3]. Puikus pavyzdys - įmonių „Pičo“, „Tračo 
Power“ ar „EMCO HV“ siu lomi moduliai [4], tač iau 
pastarieji pasiz ymi auks ta kaina. Komerčiniai impulsinių 
maitinimo s altinių kontroleriai yra nebrangu s, realizuoti 
vienu integriniu grandynu, tode l keitiklio realizačija 
ture tų bu ti nesude tinga. C ia pristatomo darbo tikslas 
buvo suprojektuoti skatmenis kai valdomą s altinį 
ultragarsiniam bipoliariniam z adinimo generatoriui. 

II. STRUKTU ROS SUDARYMAS 

Numatyti tokie projektuojamo s altinio pagrindiniai 
parametrai: 

 įe jimo įtampa 12 V, 

 is e jimo įtampa – dvipoliari, valdoma 
skaitmeniniu bu du nuo 0 V iki 300 V, 

 valdymo z ingsnis – iki 10 %, 

 įtampos is statymo neapibre z tis ne daugiau 
1 %, 

 USB sąsaja valdymui, 

 maksimali įe jimo galia iki 3 W. 
Kadangi įe jimo įtampa 12 V, galimos keitiklio 

topologoijos apsiriboja kelianč iuoju (angl. Step-up), 
atbuline s eigos (angl. Flybačk), tiltelio (angl. Bridge) ir 
dvitakč io (angl. push-pull) [5]. Bridge ir push-pull 
topologijos tokiai galiai (3 W) ne ra bu tinos. Naudojant 
Step-up topologiją pernelyg didelis stresas tenka srove s 
raktui ir lygintuviniam diodui. Tode l pasirinkta flybačk 
topologija. S i topologija daz niausiai naudojama 
impulsiniuose maitinimo s altiniuose, kur is e jimo galia 
nevirs ija 100 W.  
Taip pat, s i topologija pasiz ymi izoliačine mis 

savybe mis ir leidz ia pasiekti nulinę is e jimo įtampą [5]. 
Projektuojamą maitinimo s altinį  sudaro valdymo 

blokas ir auks tos įtampos keitiklis. Valdymo bloke 
panaudotas 32 bitų ARM Cortex-M4 s eimos 
mikropročesorius (MCU), 12 bitų skaitmeninis kodas-
analogas keitiklis (DAC), srove s  matavimo įrenginys, 
is vesč iai skirtas ekranas ir komunikačijai skirta periferija 
(USB, SWD). Projektuojamo maitinimo s altinio sčhema 
pateikta 1 pav.  

 
1 pav. Impulsinio maitinimo s altinio su Flybačk topologijos auks tos 
įtampos keitikliu funkčine  sčhema. 

Auks tos įtampos keitiklio pagrindą sudaro įmone s 
„Linear Tečhnology“ kontroleris, kuris buvo pasirinktas, 
kadangi Linear Tečhnology siu lomi produktai yra pilnai 
suderinti su kompiuterine s analize s paketu LT Spiče [6]. 
Pasirinktas kontroleris LT3757 yra universalus srove s 
rez imo DC/DC keitiklis, kurį galima pritaikyti daugelyje 
topologijų tokių, kaip boost, Flybačk, SEPIC ar inverting 
[7]. Galima is skirti keletą pagrindinių s io kontrolerio 
ypatybių, kurios ir nule me  jo naudojimą s iame darbe, t.y.  

 programuojamas daz nis, kas leidz ia optimaliai 
pasirinkti transformatorių, 

 apsaugos: temperatu rine , virs įtampio, 

 pereinamųjų pročesų reakčijos į skirtingą 
apkrovą kompensavimas,   

 srove s per is orinį raktą valdymas, 

 programuojamas s velnus keitiklio paleidimas, 

 grįz tamo rys io grandine s valdymas. 
Supaprastina keitiklio prinčipine  sčhema pateikta 2 

pav. Įjungus raktą Q is  kondensatoriaus CIN į priminę 
apviją Lp įvedama srove . S i srove  stebima Rsense 
rezistoriumi ir pasiekus uz programuotą lygį raktas Q 
is jungiamas [7]. Raktą Q atjungus, de ka induktyvinio 
rys io srove  perkeliama į antrinę apviją Ls. S i srove  per 
lygintuvinį diodą Dout uz krauna kondensatorių Cout.  

MCU

Flyback 
kontroleris

LT3757

Grįžtamo ryšio 
valdymas

Communication
USB,SWD

Srovės 
matavimas

Ekranas

Inkrementinis 
enkoderis

Uout(+)

Uout(-)

Maitinimas

Įtampos 
reguliatorius

Auks tos įtampos s altinis su skaitmeniniu 
valdymu 

Aurimas Vilkas1, (vadovas L. Svilainis1) 

1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas,  
aurimas.vilkas@ktu.edu 
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2 pav. Supaprastina keitiklio sčhema su LT3757. 

Grandine  Dtvs- Dfr skirta suvartoti pirmine je apvijoje 
likusią energiją, siekiant uz tikrinti stabilų keitiklio darbą. 
Mikrograndynas LT3757A turi integruotą temperatu ros 
ir per maz os maitinimo įtampos apsaugas [7].  

III. GRĮŽ TAMO RYS IO VALDYMAS 

Rakto Q skverbtis reguliuojama siekiant is laikyti 1,6 V 
įtampą FBX įe jime. Keič iant varz inio daliklio RFB1-RFB2 
dalinimo koefičientą, keitiklio is e jimo įtampa gali bu ti 
valdoma. Valdymo grandine je yra du FBX is vadą stebintys 
komparatoriai. Jų atramine s įtampos yra teigiama 1,6 V ir 
neigiama-0,8 V. Pagal tai, kokia įtampa yra paduodama į 
grįz tamo rys io is vadą FBX, reguliuojama is e jimo įtampa 
keič iant skverbtį ir daz nį. Virs įtampio komparatorius (su 
20 mV histereze) stebi FBX is vadą, jeigu įtampa virs ija 
1,6 V+8 %, generuojamas z emas lygis rakto uz tu roje. 
Ž emo lygio bu sena laikoma, kol įtampa ant FBX is vado 
nenukrenta z emiau 1,6 V (VFBX). Grįz tamo rys io signalas 
gaunamas is  RFB1 ir RFB2 varz inio daliklio (2 pav.). 
Is e jimo įtampa paskaič iuojama taip [7]: 

1
(1 ).

2
out FBX

RFB
V V

RFB
    (1) 

Vienas is  bu dų, norimos is e jimo įtampos nustatymui 
yra potenčiometro panaudojimas, pakeič iant juo RFB1- 
RFB2 varz as [8], tač iau siekiant gauti norimą reguliavimo 
diapazoną, susidurta su problema, kad RFB1 varz a tampa 
mega omų eile s. Skaitmeniniai potenčiometrai negali 
uz tikrinti didelio kitimo diapazono su reikalingu varz os 
z ingsniu, yra z emos įtampos, tode l jo taikymas s iuo atveju 
negalimas. Dar vienas bu das grįz tamo rys io valdymui yra 
vietoj RFB2 panaudoti tranzistorių kurio kanalo varz a 
valdoma operačiniu stiprintuvu [8]. Tač iau de l nustatymo 
įtampos nestabilumo ir bendros sčhemos sude tingumo 
s is bu das taip pat buvo atmestas. Sčhema, pasiu lyta [9] 
naudoja, kodas-analogas keitiklį (DAC) grįz tamo rys io 
įtampai papildyti (3 pav.). Pritaikius Kirčhhofo de snius ir 
sudarius lygč ių sistemas buvo gautos formule s varz inio 
daliklio srove ms IRFB1, IRFB2 ir IRdač skaič iuoti. Taip 
nustatome varz inio daliklio varz ų RFB1, RFB2 ir Rdač 

nominalus. 

 
3 pav. Keitiklio sčhema su grįz tamojo rys io valdymu, panaudojant 
kodas-analogas keitiklį. 

Taip pat rasta priklausomybe  tarp paduodamos 
įtampos (Udač) ir is e jimo įtampos (Uout): 

.
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Ž inodami tai, kad kodas-analogas (DAC) keitiklio 
įtampos skyra priklauso nuo atramine s įtampos (VREF), 
kurią s iuo atveju galime laikyti lygią 4,096 V, 
paskaič iuojame keitiklio is e jimo įtampos įs statomo 
z ingsnio vertę: 

8
16 .

2

REF
DAC

V
V mV    (6) 

Paskaič iuota (6) verte  yra gauta imant 8 bitų kodas-
analogas keitiklį. Analogis kai galime paskaič iuoti ir imant 
12 bitų kodas-analogas keitiklį: 

mV
V

V REF
DAC 1

212
 . (7) 

Naudojantis „Mathčad 15“ programiniu paketu, buvo 
nubraiz ytas is e jimo įtampos priklausomybe s nuo DAC 

įtampos grafikas Uout=f(Udač), kai RFB1=1,2 M, 

RFB2=11,3 k, o Rdač=15 k. Įtampa Vdač kinta nuo 0 V 
iki 3,74 V z ingsniu kas 1 mV (remiantis DAC keitiklio 
is statymo tikslumo skaič iavimais (7)). 
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4 pav. Teoris kai rastos Uout=f(Udač) priklausomybe s grafikas, 
keič iant Udač nuo 0 iki 3,74 V z ingsniu kas 1 mV. 

Is  priklausomybe s Uout=f(Udač), kuomet DAC z ingsnis 
1 mV (12 bitų) nustatome, kad absoliutinis is e jimo 
įtampos is statymo z ingsnis yra 73 mV. Tai atitinka 
0,024 % santykinį z ingsnį 300 V įtampai (diapazono 
virs us), 30 V z ingsnį 0,24 % ir 2,4 % z ingsnį 3 V įtampai 
(diapazono apač ia). Esant 8 bitų DAC skyrai, pagal (6) 
formulę is e jimo įtampos kitimo z ingsnis yra 1,25 V. Tai 
atitinka 0,42 % santykinį z ingsnį diapazono virs uje ir 
42 % z ingsnį diapazono apač ioje. Is statomos įtampos 
tikslumas priklauso nuo s ių veiksnių [11]: 

 is e jimo srove s; 

 DAC atramine s įtampos (VREF) stabilumo; 

 grįz tamo rys io varz ų nuokrypio; 

 kontrolerio vidinio atramine s įtampos s altinio 
tikslumo, kuris gali kisti iki 0,056 % [7]. 

Trijų paskutiniųjų veiksnių įtaką kompensuosime 
kalibravimu, tode l reikalinga pertekline  valdymo skyra 
kompensačijai. Matome, kad diapazone virs  30 V turime 
0,24 % z ingsnį kuris leis ture ti keturis z ingsnelius 1 % 
įtampos is statymo neapibre z č iai uz tikrinti. Buvo 
pasirinktas 12 bitų keitiklis MCP4725 [10], valdomas I2C 
(Inter-integrated čommuničation) sąsaja.  

A. Įtampos valdymo keitikliu kodas-analogas 
modeliavimas LT Spice paketu 

Auks č iau pateiktos teorine s analize s rezultatų 
patvirtinimui keitiklį modeliavome LT Spiče programiniu 
paketu. Tyrimams naudota prinčipine  sčhema pateikta 
5 pav.  

 
5 pav. Pilna tiriamo Flybačk keitiklio sčhema. 

Analize s metu gautiems rezultatams palyginti imame 
pirmas tris reiks mes, t.y. Vdač keič iame nuo 0 V iki 2 mV ir 
nuo 3,742 V iki 3,744 V, z ingsniu kas 1 mV, pavaizduotas 
6 pav.  

 
6 pav. Is e jimo įtampos grafikas, kai Vdač kinta nuo 0 V iki 2 mV. 

Grafikas imant paskutines tris reiks mes, t.y. Vdač nuo 
3,742 V iki 3,V744 V, kas 1 mV, pavaizduotas 7 pav.  

 
7 pav. Is e jimo įtampos grafikas, kai Vdač kinta nuo 0,738 V iki 
3,744 V. 

Nustate me, kad esant 12 bitų DAC skyrai, pagal (6) 
formulę is e jimo įtampos kitimo z ingsnis yra 74 mV. Tai 
atitinka 0,025 % santykinį z ingsnį diapazono virs uje ir 
21 % z ingsnį diapazono apač ioje. Analize s metu gautas 
is e jimo įtampos kitimo z ingsnis, ne z ymiai skiriasi nuo 
teoriniais skaič iavimais gautų.  
Taip pat nustate me, kad santykinis is e jimo įtampos 

is statymo z ingsnis apatine je diapazono dalyje z enkliai 
is auga. Is e jimo įtampoms maz iau 30 V įtampos is statymo 
skyros nepakanka, tuo tarpu diapazono virs uje (300 V) 
skyra pertekline  (0,024 %). Siekiant suvienodinti 
santykinę skyrą diapazono virs uje ir apač ioje, buvo 
nuspręsta sčhemą papildyti keič iamo dalinimo 
koefičiento varz iniu dalikliu. 

B. Modifikuota grįžtamo ryšio grandis 

Varz inio daliklio dalinimo koefičientas keič iamas, s iuo 
atveju jungiklio (SW) pagalba, uz trumpinant RFB1 varz ą. 
Perjungus jungiklį, pakeič iami varz inio daliklio 
parametrai, o kartu ir is e jimo įtampos kitimo z ingsnis. 

0 1 2 3 4
0

100

200

300

Uout(Udac)

Udac

U
o
u
t

301

0

Uout1 Udac1( )

3.7440 Udac1
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Tokiu bu du, kitimo z ingsnis abiem statumams gali bu ti 
programuojamas parenkant tinkamas varz as. Prinčipine  
keič iamo varz inio daliklio sčhema pateikta 8 pav. 

  
8 pav. Keič iamo varz inio daliklio prinčipine  sčhema. 

9 paveiksle pavaizduotas teoris kai gautas grafikas, 
is e jimo įtampos Uout priklausomybe s nuo Udač 
(Uout=f(Udač)), esant skirtingiems varz inių daliklių 
parametrams. 

 
9 pav. Teoris kai gautos Uout1=f(Udač1) ir Uout2=f(Udač2) 
priklausomybių grafikas. 

1 lentele . Apibendrinta varz inių daliklių is statymo paklaidos z emų 
įtampų ruoz e. 

 

Išėjimo 
įtampos 
kitimo 

žingsnis, 
mV 

Santykinė 
išstatymo 
žingsnio 

paklaida, prie 
Uout 3 V, % 

Santykinė 
išstatymo 
žingsnio 
paklaida, 
prie Uout 

27,67 V, % 
Nekeičiamas 

varžinis 
daliklis, 

73 2,43 0,95 

Keičiamas 
varžinis 
daliklis 

7 0,23 0,025 

 
Is e jimo įtampų ruoz e nuo 300 V iki 30 V, (statesne  

kreive ) įtampos kitimo z ingsnis yra 73 mV. Įtampų ruoz e 
nuo 30 V iki 0 V, (maz esnio statumo kreive ) kitimo 
z ingsnis ~7 mV. Remiantis teoris kai gautais rezultatais, 
toks varz inio daliklio panaudojimas leidz ia pasiekti 
maz esnį jautrumą is ore s poveikiams bei didesnį tikslumą 
z emesnių is e jimo įtampų ruoz e. 1 lentele je pateikiama 
apibendrinta keič iamo ir nekeič iamo varz inio daliklio 

santykinio is statymo z ingsnio paklaida, z emų is e jimo 
įtampų diapazono dalyje. 
Santykinis is e jimo įtampos is statymo z ingsnis 

apatine je diapazono dalyje z enkliai sumaz e jo, lyginant su 
nekeič iamų parametrų varz iniu dalikliu. 

IV. IS VADOS 

Pristatyta auks tos įtampos maitinimo s altinio 
struktu ra pagrįsta „Flybačk“ topologija. Pasiu lyta 
skaitmeninio įtampos reguliavimui naudoti grįz tamojo 
rys io grandine s įtampos papildymą keitikliu kodas-
analogas. Atlikus tyrimą nustatyta, kad toks reguliavimas 
uz tikrina 74 mV reguliavimo skyrą, jeigu naudojamas 12 
bitų keitiklis kodas-analogas ir 4,096 V atramine  įtampa. 
Kadangi z emiau 30 V santykine  skyra yra nepakankama, 
pasiu lyta naudoti keič iamą varz inį daliklį. Atlikto tyrimo 
rezultatai bus panaudoti maitinimo s altinį realizuojant 
praktis kai. 
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ABSTRACT  

Aurimas Vilkas. Digitally Controled Switch Mode Power 
Supply 

This article presents how to implement digital control in 
switch mode power supply by using digital to analog 
converter for increased voltage control accuracy and 
stability. The article represents experiments and 
simulations that will later be used as basis for digitally 
controllable switch mode power supply design. 
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I. ĮVADAS 

Didesne s galios virs  1 kW sinchroninai varikliai su 
pastoviaisiais magnetais, maitinami pramoninio daž nio 
arba daž nio keitiklio, plac iai prade ti gaminti tik pries  
pusantrų metų. S ie varikliai be pastoviųjų magnetų 
rotoriuje papildomai turi įmontuotas ir trumpai jungtas 
apvijas, kurios leidž ia variklį paleisti tiesiog is  tinklo. Jų 
rinkos kaina yra apie 1,7−2,2 karto didesne  negu s iuo 
metu naudojamų asinchroninių variklių su trumpai 
jungta rotoriaus apvija. S iuolaikinių IE3 efektyvumo 

klase s asinchroninių variklių naudingumo faktorius ղ yra 

apie 0,81−0,85. Tuo tarpu naujųjų variklių su 
pastoviaisiais magnetais, kurie maitinami is  daž nio 

keitiklių, deklaruojama, kad ղ sudaro iki 0,95−0,97. 

Vadinasi, tokie varikliai įmagnetinimui turi naudoti maž ai 
reaktyviosios galios, ir tiktai statoriaus grandž iai, nes 
rotoriaus įmagnetinimui galios reikia tik paleidimo metu. 
Kai variklio greitis arte ja link sinchroninio greic io, 
trumpai jungta apvija nustoja teke ti srove s ir pastoviųjų 
magnetų kuriami magnetiniai laukai sukimba su 
statoriaus besisukanc iu atstojamuoju lauku. 

II. TYRIMAS 

Ar tikrai sinchroniniai varikliai su pastoviaisiais 
magnetais atitinka tokius auks tus Premium IE5 
efektyvumo klase s reikalavimus? Tam tikslui buvo 
pasirinktas kompanijos WEG WQuattro 2,2 kW galios, 
keturpolis 400 V linijine s įtampos variklis, kuris buvo 
maitinamas is  tos pac ios firmos daž nio keitiklio CFW500. 
WQuattro variklio apkrovai buvo naudojamas 3 kW, 
400 V linijine s įtampos WEG W22 asinchroninis 
keturpolis variklis. Stabdanc iojo variklio W22 maitinimas 
prijungtas prie laboratorinio trifažio 
autotransformatoriaus PHT, kurio apkrovos srove  24 A., 
linijine s įtampos reguliavimo diapažonas 0−220 V. 
Stabdanc iojo variklio sukimosi kryptis nustatyta 
pries inga negu bandomojo WQuattro. Stabdymo 
momentas buvo matuojamas 0,1 tikslumo klase s 
momento matuokliu Lorenž Mestechnik DR-2512. 
Galioms ir cos(φ) matuoti pasirinktas Metrel galios 
kokybe s analižatorius MI 2192. Eksperimentui parinkti 
du pramone je plac iausiai naudojami apkrovų 
variantai − tiesinis ir kvadratinis. Tiesine  
momento/maitinimo daž nio charakteristika pateikta 

1 pav. Toks apkrovos pobu dis daž niausiai naudojamas 
maisto ir chemijos pramone je, arba tiesiog vadinama 
„mais ytuvo“ charakteristika.  
 

 
1 pav. Tiesine  momento/maitinimo daž nio charakteristika. 

Kvadratine  momento/maitinimo daž nio 
charakteristika pateikta 2 pav. S is apkrovos pobu dis 
susidaro is centriniuose ventiliatorių ir kondicionierių 
pavarose, arba tiesiog vadinamas „ventiliatorine“ 
charakteristika.  

 
2 pav. Kvadratine  momento/maitinimo daž nio charakteristika. 

Tiriamasis WEG WQuatro (ž alsvas) sinchroninis 
variklis su nuolatiniais magnetais (3 pav.). 
Kaire je − stabdantysis variklis W22 (me lynas). Tarp 
variklių – momento matuoklis Lorenž Mestechnik DR-
2512. Des ine je nuo tiriamojo variklio – daž nio keitiklis 
CFW500, ir galios kokybe s analižatorius Metrel MI 2192. 
Momentas ant bandomojo variklio veleno WEG WQuatro 
buvo peskaic iuojamas is  Nm į kW ir dalinamas is  imamos 
galios is  daž nio keitiklio CFW500. Įsibe ge jimo laikas 
nustatomas 30 s.  

Variklio su pastoviaisiais magnetais, 
maitinamo is  daž nio keitiklio efektyvumo 
tyrimas, esant tiesiniam ir kvadratiniam 

apkrovos de sniui 
Vladislavas Liubčuk 1, (vadovas J. Vanagas1) 

1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas 
vladislavas.liubacuk@ktu.lt 
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1 lentele . Matavimų ir skaic iavimų režultatai, esant tiesinei apkrovai. 

Nr. U (%)* f, Hz Variklis 
n 

(sūk./min) 
P (W) S (VA) η M (Nm) 

1. 4 3 
Tus c . v. 

90 
9,6 16,4 − − 

Apkr. 10,6 11,3 0,94 1,5 

2. 33,3 33,3 
Tus c . v. 

999 
9,5 14,2 − − 

Apkr. 389,5 410,0 0,95 3,5 

3. 66,6 66,6 
Tus c . v. 

1998 
10,1 15,6 − − 

Apkr. 1114,5 1161,0 0,96 5,1 

4. 100 100 
Tus c . v. 

3000 
46,6 133,1 − − 

Apkr. 1252,6 1318,6 0,95 3,8 

5. 100 120 
Tus c . v. 

3600 
57,3 147,2 − − 

Apkr. 1606,3 1708,9 0,94 4,0 
*100 % − 400 V 

 
Laikine s maitinimo įtampų ir srovių diagramos buvo 

matuojamos osciloskopu Tektronix TDS 2004B per 
įtampos daliklį Tektronix P5200 ir srove s reples 
Tektronix A622. Bandymų režultatai pateikti 1 ir 3 
lentele se. 

 
3 pav. WEG WQuattro 2,2 kW galios variklio bandymų stendas. 

Nore dami gauti tiesinę variklio apkrovą, į daž nio 
keitiklį, atitinkamuose jo koduose įvedame reikiamas 
reiks mes, taip suformuodami tiesinę („mais ytuvo“) 1 pav. 
apkrovos charakteristiką (2 lentele ). 1 pav. grafikas pagal 
momento as į nuleistas 16 %, nes tokia reali bandymo 
stendo apkrovos specifika. 
Variklio n (su kius per minutę) apskaic iuojame 

pasinaudodami formule: 

pn 60f
f n ,

60 p
    (1) 

f – dažnis (Hz), p – polių porų skaičius (tyrėme keturpolį 

variklį, todėl p = 2). 

Variklio η randame pagal formulę 

mech

el

P
η ,

P
  (2) 

Pmech – mechanine  galia, Pel – elektrine  aktyvioji galia. 
Analogis kai keic iant 2 lentele je kodų % dydž ius 

gauname kvadratinę (ventiliatorinę) charakteristiką, 
kurios pobu dis pavaižduotas 2 pav. 

2 lentele . Reiks me s keitiklio koduose. 

P0136 4 % 
P0144 33,3 % 
P0143 66,6 % 
P0142 100 % 

 

Is  osciloskopo importuojame linijines įtampos 4 pav. 
duomenis į programą „Excel“ ir juos apdorojame. 
Pasidarome realią laikinę funkciją bei atliekame jos Furje  
analižę (braiž ome spektrą, kuris parodo, kokių daž nių ir 
kokios amplitude s harmonine s funkcijos sudaro mu sų 
realią laikinę funkciją). Linijine s įtampos spektro sude tis 
pavaižduota 5 pav. 

 
4 pav. Linijine  variklio įtampa. Vaiždas osciloskope. 

 
5 pav. Vienos įtampos faže s variklio gnybtuose spektras. 

 
6 pav. Fažine  srove  keitiklio is e jime. 

Analogis kai gauname fažine s srove s kreivę 6 pav., ir jos 
spektrą 7 pav. Kaip ž inome, auks tesniosios laikine s 
įtampos ir srove s harmonikos variklio magnetolaidyje 
kuria nuostolius.  
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3 lentele . Matavimų ir skaic iavimų režultatai, esant netiesinei apkrovai. 

Nr. U (%) f, Hz Variklis 
n 

(sūk./min) 
P (W) S (VA) η M (Nm) 

Pmech 

(kW) 

1. 4 3 
Tus c . v. 

90 
15,42 16,4 − − − 

Apkr. 16,0 17,0 0,94 1,5 0,01 

2. 21 17,5 
Tus c . v. 

525 
2,7 22,3 − − − 

Apkr. 42,1 44,3 0,95 0,8 0,04 

3. 21 35 
Tus c . v. 

1050 
5,8 31,5 − − − 

Apkr. 187,5 195,3 0,96 1,6 0,18 

4. 21 50 
Tus c . v. 

1500 
16,2 52,3 − − − 

Apkr. 247,4 255,1 0,97 1,5 0,24 

5. 21 70 
Tus c . v. 

2100 
50,8 136,3 − − − 

Apkr. 181,8 183,7 0,99 0,8 0,18 

6. 21 82 
Tus c . v. 

2460 
54,3 138,1 − − − 

Apkr. 102,0 104,1 0,98 0,4 0,10 

 
Skaic iuojant nuostolius dauginame 5 pav. ir 7 pav. 

atitinkamas spektro amplitudes kartotiniam pirmosios 
harmonikos daž niui. Nustatyta, kad jie sudaro apie 1 
%−1,2 %. 

 
7 pav. Fažine s srove s keitiklio is e jime spektras. 

 
8 pav. Imama pavaros srove  (keitiklio įe jime) 

 
9 pav. Imamos pavaros srove s (keitiklio įe jime) spektras. 

Palyginame, kaip skiriasi keitiklio CFV500 srovių 
grafikai jo įe jime ir is e jime. Keitiklio įe jime imama 
pavaros srove  pavaižduota 8 pav., o jos spektras 9 pav., 
keitiklio is e jime atitinkamai 6 pav. ir 7 pav. pavaižduoti 

grafikai. 
Dabar programuojame keitiklį netiesine ventiliatorine 

apkrova (2 pav.). Įsibege jimo laiką paliekame tą 
patį – 30 s.  

III. IS VADOS 

Tyrimo metu nustate me, kad keturpolis 2,2 kW variklis 
WEG WQuatro atitinka gamintojo deklaruojamą 
efektyvumą. 
Skaic iuojant, elektros pavaros įrenginių ir instaliavimo 

kas tus, variklio įsigijimo  savikaina sudaro  1−4 % nuo 
visų is laidų. Galime teigti, kad keturpolio 2,2 kW variklio 
WEG WQuatro atsipirkimas bus greitesnis, negu pavarai 
pasirenkant kitą asinchroninį IE3 efektyvumo klase s 
variklį, kurio efektyvumas sudaro iki 0,81. Tac iau 
WQuatro efektyvumas siekia iki 0,97. 
Variklio maitinamo is  daž nio keitiklio auks tesniosios 

laikine s įtampos ir srove s harmonikos magnetolaidyje 
kuria nuostolius. 
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I. ĮVADAS 

Kvėpavimo sensoriai yra plačiai naudojami 
medicinoje. Kvėpavimo dažnio stebėjimas padeda 
kontroliuoti ir sekti labai paplitusias ligas, tokias kaip 
COPD arba miego apnėja. Taip pat kvėpavimo sensoriai 
yra naudojami sporte ir reabilitacijoje. 

Standartinis matavimo metodas yra spirometrija, 
kuriame matuojama įkvėpiamo iškvėpiamo oro kiekis ir 
dinamika. Kiti taikomo metodai yra ultragarsinis, 
mikrobanginis ,elektrokardiografinis, temperatūrinis ir 
mechaninis registravimas. 

Mechaniniu būdu yra matuojamas krūtinės ląstos 
apimties kitimas. Taip pat tai galima atlikti elektriniais 
metodais, vienas jų yra elektrinės talpos matavimas. 
Žmogui kvėpuojant, matomas aiškus elektrinės talpos 
pokytis dėl diafragmos zonoje besikeičiančių atstumų 
tarp elektrodų ir elektrinių savybių. Įkvėpus oro ir 
diafragmai pasislinkus į apačią, tarpą tarp elektrodų 
užpildo oras, o iškvepiant ir diafragmai pakilus aukštyn – 
kūno vidiniai audiniai [1].Talpiniuose sensoriuose taip 
pat yra įvertinamas atstumo poslinkis, atsirandantis tarp 
dviejų plokštelių, kurį sukelia oro įkvėpimas ir 
iškvėpimas. 

Talpinio kvėpavimo matavimo būdas yra 
pasirenkamas, nes matavimus galime atlikti realiu laiku, 
nėra reikalingas tiesioginis kontaktas su žmogumi. Į lovą 
integruoti kvėpavimo sensoriai gali būti naudojami 
ilgalaikiam kvėpavimo stebėjimui [2]. Analizuojant ilgą 
laiko periodą rinktus duomenis, galima būtų pastebėti ir 
nepastovius, retai ir neprognozuojamai pasitaikančius 
patologinius reiškinius. Talpiniai sensoriai integruoti į 
kėdes yra naudojami aptikti ir kūno laikyseną[3]. 

II. TALPUMINIO SENSORIAUS VEIKIMO PRINCIPAI 

Plokščiojo kondensatoriaus, sudaryto iš dviejų 
dielektriko atskirtų metalinių plokštelių talpa priklauso 
nuo dielektrinės konstantos, atstumo tarp plokštelių, 
dielektrinės skvarbos, plokštelių paviršiaus ploto ir 
apskaičiuojama pagal formulę: 

0 ,
S

C
d

 
  (1) 

čia C – kondensatoriaus elektrinė talpa ,є0 – dielektrinė 
konstanta , є – dielektrinė skvarba, S - kondensatoriaus 
paviršiaus plotas , d - atstumas tarp plokštelių. 

Talpiniuose sensoriuose yra naudojamas atstumo 
poslinkis, atsirandantis tarp dviejų plokštelių, kurį 
sukelia oro įkvėpimas ir iškvėpimas .Kvėpavimo metu 
keičiasi krūtinės ląstos apimtis, todėl keičiasi ir atstumas 

tarp plokštelių [4]. Taip pat keičiasi ir dielektrinė 
skvarba, dėl kompleksinių fiziologinių procesų, kurie 
įvyksta kvėpuojant (1 pav.). 

 
1 pav. Talpinio kvėpavimo jutiklio principas (pagal [4]). 

M. Jucevičiaus atliktuose tyrimuose pastebėta, kad šio 
tipo sensorių veikimas yra dvejopas [5]. Žmogui 
kvėpuojant atstumas tarp elektrodų kinta. Įkvėpiant 
padidėja (taip sumažėjant talpai), iškvėpiant sumažėja 
(talpa išauga). Tuo pat metu, įkvėpiant daugėja oro kuris 
yra geresnis dielektrikas nei daug vandens turintis 
žmogaus organizmas, todėl elektrinė talpa tarp 
plokštelių išauga. Taigi, plokštelių atstumo kitimas keičia 
talpą priešingai nei audinių dielektrinės savybės. 
Prietaisas veikia nepaisant to, t. y. atstumo tarp 
elektrodų kitimas kvėpuojant turi 3/4 audinių 
dielektrinių savybių pokyčių įtakos. To pasakoje, stabiliai 
pritvirtinus elektrodus prie kūno, dažninės kvėpavimo 
kreivės amplitudė yra 4 kartus mažesnė nei elektrodą 
šiek tiek atitraukus nuo kūno ir išlaikant pastovų 
atstumą. Taip pat besipriešinantys fenomenai sukuria 
daug nestabilumo registruojamame signale. 

III. KVARCINIAI AUTOGENERATORIAI IR JŲ VALDYMAS 

Vienas iš būdų matuoti talpos pokyčiams yra įjungti ją 
į virpesių autogeneratoriaus kontūrą. Autogeneratorius 
sudarytas iš harmoninių virpesių kontūro ir pagalbinės 
stiprinimo pakopos kuri neleidžia generuojamiems 
virpesiams nuslopti. Jie skirstomi į RC, LC ir kvarciniais 
rezonatoriais stabilizuotus. Kvarciniai autogeneratoriai 
generuoja itin aukšto ir paties stabiliausio dažnio 
signalus. Jie dažnio generavimui naudoja atitinkamą 
rezonansinį dažnį turintį kvarcinį kristalą ar kitą 
pjezoelektrinę medžiagą. Visi pjezoelektriniai kristalai 
virpa kintamos įtampos dažniu, kuri prie jo prijungiama, 
tačiau smarkiausiai virpa ties savo rezonansiniu dažniu. 
Rezonansinis dažnis priklauso nuo jo struktūros bei to, 
kaip ir kokiu kampu jis išpjautas arba sintezuotas. Vieno 
rezonanso aplinkoje kvarcinis rezonatorius gali būti 
pakeičiamas ekvivalentine schema (2 pav.).  

Kaip matome ekvivalentinėje jo grandinėje, kvarcas 
gali rezonuoti tiek nuoseklaus, tiek lygiagretaus 
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stabilizuotu generatoriumi 
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rezonansų dažniais. Nors ir būdamas stabilus, 
rezonansinis dažnis gali būti valdomas išorinių elementų 
prijungimu. Kvarcinio rezonatoriaus dažnį galima valdyti 
nuosekliai įjungtais L ir C elementais. 

 
2 pav. Ekvivalentinė kvarcinio  rezonatorius schema. 

Šiame darbe talpinis kvėpavimo registravimo 
principas buvo apjungtas su stabiliu kvarciniu 
autogeneratoriumi, elektrodų talpos kitimą panaudojant 
dažnio išderinimui nedidelėse ribose. 

IV. EKSPERIMENTINĖ ĮRANGA 

Eksperimentams pagaminti du ekranuoti talpiniai 
elektrodai (3 pav.), kurie tarp jų patalpinus kintamų 
parametrų biologinį audinį, atstoja kintamos vertės 
kondensatorių autogeneratoriaus virpamajame kontūre. 
Jų dydis parinktas pagal žmogaus krūtinę, siekiant 
uždengti visą plaučių plotą, bet elektrodus sumažinti 
pakankamai, kad būtų galima patogiai bet kokiu kampu 
užsidėti aplink krūtinės ląstą. Pasirinkta gamybai 
medžiaga yra iš abejų pusių variu dengta stiklo tekstolito 
plokšte, siekiant užtikrinti maksimalų dažnio stabilumą 
ir sumažinti trikdžius. Elektrodų prijungimui naudotas 
bendraašis kabelis. 

Elektrodai buvo išdėstyti taip kaip pavaizduota 1 pav.: 
ekranuotas elektrodas prisegtas prie žmogaus pilvo, 
kitas aktyvus elektrodas yra prisegtas prie žmogaus 
nugaros. 

 
3 pav. Pagamintų elektrodų brėžinys. 

Pasirinkta gaminti kvarcinio generatoriaus schemą 
(4 pav.), kuri generuotų stabilų 22 MHz dažnio signalą. 
Schemoje pirmas stiprinimo kaskadas yra skirtas 
generavimui, o kiti du stiprinimo kaskadai yra reikalingi 
sustiprinti signalą, kad jį galėtume perduoti didesniu 
atstumu. 

Sukonstruotas autogeneratorius sumontuotas ant 
vieno iš elektrodų, sujungtų su bendro laidu, į kitą 
elektrodą nuvestas koaksialinis kabelis. 

Nustatyti dažnio poslinkį eksperimentiniu būdu buvo 
naudojamas SDR (angl. sofware defined radio) radijo 
imtuvas, prijungtas prie kompiuterio ir su „SDR Sharp“ 
programa. Matavimo metu buvo registruojami dažnio 
pokyčiai, matomi spektrogramoje. Pagrindinis 
eksperimento tikslas buvo nustatyto, ar elektrodų talpos 
pokyčio pakanka užregistruoti dažnio pokyčius 
kvėpavimo metu. 

 
4 pav. Principinė kvarcinio  generatoriaus schema. 

 
5 pav. Blokinė kvėpavimo registravimo sistemos schema. 

V. REZULTATAI 

Prijungus elektrodus, autogeneratoriaus išėjime buvo 
gautas sinusoidinis 22,133 MHz signalas, t. y., 
rezonatoriaus dažnis buvo pastumtas aukštyn. 

Užsidėjus elektrodus pilvo srityje priešingose kūno 
pusėse, dažnis kito kvėpavimo metu. Spektrogramoje 
pastebėtas nedidelis dažnio kitimas, kuris buvo nuo 
100 Hz iki 250 Hz. Ši dažnio deviacija priklauso nuo 
elektrodų uždėjimo vietos ir kvėpavimo gilumo. 

Kvėpuojant įprastu ritmu, kuomet elektrodai buvo 
pritvirtinti prie pilvo gauta spektrograma pateikta 6 pav. 
Elektrodus perkėlus ant krūtinės, gautas mažesnė dažnio 
deviacija (7 pav.). Taigi, tiriamojo sensoriaus jautrumas 
yra didesnis pilvo srityje. 

 
6 pav. Spektrograma, gauta  kvėpuojant  elektrodus pritvirtinus prie 
pilvo. 

 
7 pav. Spektrograma gauta kvėpuojant elektrodus pritvirtinus prie 
krūtinės. 

VI. IŠVADOS IR DISKUSIJA 

Atliekant šį tyrimą buvo sukonstruotas ir išbandytas 
naujo tipo talpinis kvėpavimo sensorius, paremtas 
kvarcinio autogeneratoriaus dažnio išderinimu. 

Pastebėta, kad nuo elektrodų dydžio priklausantis 
dažnio kitimas nėra didelis, sudaro apie 250 Hz. Todėl 
norint gauti didesnį dažnio poslinkį yra reikalingi 
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didesnio ploto elektrodai. 
Šio eksperimentu metu buvo išsiaiškinta, kad 

kvarcinis generatorius turi mažą jautrumą, todėl yra 
tinkamas naudoti tik su dideliais ir gerai prie kūno 
prigludusiais elektrodais. Tiesioginiam kiekybiniam 
talpos registravimui reikalinga matuoti generuojamo 
signalo dažnį ir kvėpavimo ritmą sekti pagal jo kitimą. 
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I. ĮVADAS 

Kraš to aptikimo metodai yra švarbi škaitmenine š 
vaizdo analize š dališ. Yra įvairių bū dų, kūriaiš galima 
nūštatyti tūrimo vaizdo kraš tineš. Seniai z inomi ir plač iai 
iš nagrine ti gradientiniai Canny, Sobel, Prewit ir Robertš 
metodai [1]. Taip pat naūdojami antroš eile š iš veštine š 
LoG, ZeroCrošš, Laplašian bei Marr-Hildreth metodai [2]. 
Tyrime gilinamaši į klašifikavimo algoritmų pritaikymą 
kraš to aptikimo ūz davinio šprendimūi. Tiriamaš dirbtinio 
neūroninio tinklo, atramine š vektorių maš inoš bei K 
artimiaūšio kaimyno klašifikatorių pritaikymaš kraš tų 
aptikimūi. Klašifikavimo algoritmų rezūltatai lyginami 
tarpūšavyje bei šū vienū iš  popūliariaūšių, Canny, kraš to 
aptikimo metodo rezūltataiš.  

II. TIRIAMŲ METODŲ APZ VALGA 

A. Dirbtiniai neuroniniai tinklai 

Dirbtiniai neūroniniai tinklai būvo šūkūrti  remiantiš 
z mogaūš šmegenų veikimo prinčipaiš [2]. Jų veikimaš 
grindz iamaš neūronų tarpūšavio šąveika. Norš tai yra 
paprašti elementai, apširibojantyš šignalo perdavimū, 
tač iaū dideliš jų kiekiš gali greitai ir tikšliai apdoroti 
dideliūš informačijoš kiekiūš. Neūroninių tinklų 
naūdojimaš viš popūliare ja de l jų galimybe š atlikti 
šūde tingaš ūz dūotiš ir privalūmų mokantiš iš  tūrimų 
dūomenų. 
Dirbtiniš neūronaš yra pagrindiniš neūroninio tinklo 

elementaš (1 pav.). Jiš gaūna keletą įe jimo reikš mių xn, šū 
kiekvienam jam priklaūšoma švorio verte wn. Neūrono 
iš e jime y gaūnamaš rezūltataš, kūriš priklaūšo nūo 
perdavimo fūnkčijoš f(∑). 

 
1 pav. Dirbtinio neūrono modeliš. 

Atškiri neūronai jūngiami į bendrą neūroninį tinklą. 
Priklaūšomai nūo jūngč ių kryptieš, tinklai gali bū ti 
tiešioginio šklidimo arba grįz tamojo ryš io tipų. 
Neūroniniai tinklai taip pat gali bū ti škirštomi į 
vienašlūokšniūš ir daūgiašlūokšniūš tinklūš. 
Vienašlūokšnį neūroninį tinklą šūdaro tik vienaš įe jimo ir 
vienaš iš e jimo šlūokšniš. De l šavo škiriamojo pavirš iaūš 

papraštūmo jie gali špręšti tik lengvūš klašifikavimo 
ūz daviniūš. Norint špręšti šūde tingešniūš ūz daviniūš 
naūdojamaš daūgiašlūokšniš neūroninio tinklo modeliš 
(2 pav.). S į tinklą šūdaro trijų tipų neūronų šlūokšniai: 
įe jimo – priimantyš informačiją, pašle pti – apdorojantyš 
informačiją, iš e jimo – iš dūodantyš atšakymo vertę. 

 
2 pav. Tiešioginio šklidimo daūgiašlūokšniš neūroniniš tinklaš. 

Tyrimo metū naūdojamaš dirbtiniš neūroniniš tinklaš 
šū 9 neūronaiš įe jimo šlūokšnyje [3], [4]. S ie neūronai 
priimš 9x1 pikšelių mašyvą, tranšformūotą iš  3 x 3 
mašyvo. Iš e jimo šlūokšnyje naūdojamaš vienaš neūronaš, 
kūrio iš veštieš rezūltataš nūrodyš ar apdorojamaš 
pikšeliš priklaūšo kraš to daliai ar ne. Pašle ptų šlūokšnių 
škaič iūš būš keič iamaš norint nūštatyti jų įtaką 
apdorojimo kokybei bei greitaveikai. 

B. Atraminių vektorių mašina 

Atraminių vektorių maš ina – tai štatištinių poz ymių 
klašifikavimo metodaš, iš tobūlintaš Vapničko 1995 
metaiš. Pagrindine  š io metodo – apmokymo dūomenų 
projektavimaš į bendrą poz ymių erdvę ir šūkū rimaš 
hiperplokš tūmoš, atškirianč ioš škirtingaš poz ymių klašeš 
[5]. 
Atšiz velgiant į poz ymių pašiškirštymą erdve je 

paširenkama hiperplokš tūmą apraš anti lygtieš forma. 
Paprašč iaūšia hiperplokš tūmoš lygtieš forma yra tiešine  
(1) fūnkčija. 

 , .K x y x y   (1) 

Atškiriant dūomeniš į škirtingaš klašeš, 
hiperplokš tūmą galima apraš yti škirtingomiš tiešine miš 
lygtimiš, tač iaū reikia paširinkti tą, nūo kūrioš iki 
artimiaūšių taš kų yra didz iaūšiaš atštūmaš. Lygiagreč iai 
hiperplokš tūmai nūbre z iamoš dvi hiperplokš tūmoš, 
nūrodanč ioš paraščių (margins), atškirianč ių poz ymių 
dūomeniš, dydį (3 pav.). 

Kraš to aptikimo metodų tyrimaš 
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3 pav. Atraminių vektorių maš inoš tiešine  hiperplokš tūma. 

Poz ymių dūomenų nepavykūš atškirti naūdojantiš 
tiešine hiperplokš tūmoš forma, paširenkama netiešine . 
Daz niaūšiai naūdojamoš tryš netiešine š hiperplokš tūmoš 
formoš: polinomine  (2), štandartinio škirštinio (3) ir 
daūgiašlūokšnio perčeptono (4). Naūdojantiš š iomiš 
lygtimiš galima šūkūrti šūde tingaš hiperplokš tūmoš 
formaš, atškirianč iaš škirtingaš klašeš (4 pav.): 

    ,, 1
d

K x y x y    (2) 

 
 

2

2
, exp ,

2

x y
K x y



 
  
 
 

 (3) 

    1 2, tanh .K x y p x y p    (4) 

 
4 pav. Atraminių vektorių maš inoš ne tiešine  hiperplokš tūma. 

C. K artimiausio kaimyno metodas 

K artimiaūšio kaimyno klašifikatoriūš yra vienaš iš  
paprašč iaūšių naūdojamų algoritmų, pavirš ių 
atpaz inimūi ir klašifikavimo ūz davinio šprendimūi [6]. 
Algoritmo veikimaš pagrįštaš atštūmo nūštatymū nūo 
tiriamo taš ko iki apmokymo dūomenų. Standartiš kai 
atštūmaš škaič iūojamaš pašitelkiant Eūčlideano atštūmo 
(5) lygtį.  

  
'2 .st s t s td x y x y    (5) 

Jei artimiaūšių kaimynų škaič iūš K=1, tiriamam taš kūi 
priškiriama artimiaūšio kaimyno klaše . Norint padidinti 
algoritmo tikšlūmą, didinamaš lyginamų kaimynų 
škaič iūš K > 1. Tada atštūmaš škaič iūojamaš iki paširinktų 
taš kų škaič iaūš ir tiriamam taš kūi priškiriama klaše , 
atšiz velgiant į atštūmą nūo K kaimynų iki taš ko. 

Norš štandartiš kai atštūmo škaič iavimūi naūdojama 
Eūčliedeano (5) lygtiš, tač iaū yra ir kitų lygtieš formų 
atštūmūi nūštatyti: Minkowškio (6), Chebyčhev (7), City 
bločk (8), lygtyš.  

1

,
n p

p
st sj tj

j

d x y


   (6) 

 max ,st sj tj
j

d x y   (7) 

1
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n

st sj tj
j

d x y


   (8) 

D. Canny metodas 

Canny kontū ro nūštatymo metodaš pašiū lytaš John 
Canny 1986 metaiš. S iš metodaš priškiriamaš prie 
optimaliųjų kontū rų radimo metodų [7], [8]. Vykdant 
kraš to paieš ką Canny metodū, škaitmeniniš vaizdaš 
apdorojamaš, vykdant penkių z ingšnių algoritmą. 
Pirmame z ingšnyje vykdomaš triūkš mų nūfiltravimaš, 
naūdojantiš glotninantįjį Gaūšo filtrą. Kūo didešniš Gaūšo 
filtro plotiš, tūo maz ešniš metodo jaūtrūmaš triūkš mamš. 
Gaūšo filtro brandūolyš, kai štandartiniš nūokrypiš σ = 1.4 
(5 pav.). 

 
5 pav. Gaūšo filtro brandūolyš, kai σ = 1.4. 

Antrame z ingšnyje vykdoma gradiento paieš ka, 
naūdojantiš Sobel operatoriaūš 3 x 3 šąšū koš kaūke miš. 
Gradientaš x kryptimi apškaič iūojamaš naūdojantiš (6) 
KGX kaūke, y kryptimi (7) KGY kaūke. 

1 0 1

2 0 2 ,

1 0 1

GXK

 
 

 
 
  

  (6) 

1 2 1

0 0 0 .

1 2 1

GYK

 
 


 
    

 (7) 

Gradiento kontū ro štiprūmaš apškaič iūojamaš 
šūdedant abiejų krypč ių gradiento rezūltatūš (8). Norint 
tikšliai z inoti kraš to vietą, reikia nūštatyti gradiento 
kryptį naūdojantiš (9) formūle. 

,X YG G G   (8) 

tan .Y

X

G

G
 

 
  

 
 (9) 

Treč iame z ingšnyje vykdomaš kontū ro iš ryš kinimaš. 
Kiekvienaš pikšeliš lyginamaš šū šavo aplinkoje ešanč iaš 
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pikšeliaiš, teigiamo ir neigiamo gradiento kryptimiš. Jei 
pikšelio gradiento verte  yra didz iaūšia tarp šavo aplinkoš, 
jiš yra šūštiprinamaš. Kitū atvejū, jei aplinkoje yra 
štiprešnių gradiento taš kų, jiš yra nūšilpninamaš. 
Ketvirtajame z ingšnyje vykdomaš nemakšimūmų 

šlopinimaš, naūdojant dvigūbo šlenkšč io metodą. Jei 
gradiento taš kaš yra štiprešniš ūz  virš ūtinę ribą, jiš 
paz ymimaš kaip stiprus kraš tine š taš kaš. Jei maz ešniš ūz  
apatinę vertę – jiš yra nūfiltrūojamaš. Jei yra tarp abiejų 
šlenkšč ių – paz ymimaš kaip silpnas kraš tine š taš kaš. 
Penktajame z ingšnyje vykdomaš silpnų kraš tine š taš kų 

tikrinimaš. Dališ š ių taš kų atširanda de l nūotraūkoje 
ešanč ių triūkš mų, tode l jūoš reikia paš alinti. Tikrinant 
silpnus taš kūš ieš koma ar jų aplinkoje yra stiprių taš kų. Jei 
jų ne ra, silpnas taš kaš yra paš alinamaš. Aplinkoje radūš 
štiprių taš kų, jie paz ymimi, kaip galimi kraš to taš kai. 

III. EKSPERIMENTO EIGA 

Ekšperimento metū būš nūštatomaš metaline š 
plokš tele š perimetraš ir plotaš. Iš matūoti detale š 
matmenyš: plotaš S = 148,73 čm2 ir perimetraš P = 
63,6 čm. Tyrimo eiga šūšideda iš  ketūrių z ingšnių: 
atvaizdo gavimo, pirminio vaizdo apdorojimo, 
klašifikatoriaūš apmokymo ir kraš to nūštatymo.  

A. Atvaizdo gavimas 

Tyrimūi naūdojama po 100 škirtingoš rezoliūčijoš 
nūotraūkų (6 pav.): 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 960, 
2560 x 1920. Nūotraūkoš daromoš detalę pašūkant 
įvairiaiš kampaiš. Objektyvo atštūmaš iki detale š iš lieka 
paštovūš. 

 
6 pav. Tyrimūi naūdojama detale . 

B. Pirminis vaizdo apdorojimas 

 
7 pav. HSV špalvoš kodūote š S dedamoji. 

Sūškaitmeninamaš vaizdaš štandartiš kai kodūojamaš 
RGB špalvoš kodūote. S i kodūote  ir još špalvoš 
dedamošioš praštai pritaikomaš vaizdo apdorojimūi, neš 
atšpindi tik tam tikroš špalvoš vertę. Vaizdo galūtiniam 
apdorojimūi reikalinga viena špalvoš dedamoji, kūri 
perteiktų reikalingą informačiją. Tai pašiekiama keič iant 

nūotraūkoš kodūotę iš  RGB į HSV. HSV kodūote š S 
dedamošioš vaizdaš (7 pav.) yra maz ai paveiktaš 
atšpindz ių ir triūkš mų.  
Hištogramoje (8 pav.) matoma, kad detale š ir fono 

špalvoš pašiškirštę šiaūrame diapazone, o jų šantykiš 
lygūš 1:5. 

 
8 pav. HSV špalvoš kodūote š S dedamošioš hištograma. 

C. Klasifikatoriaus apmokymas 

Kraš to nūštatymūi naūdojami klašifikatoriai 
apmokomi nūštatyti ar tiriamašiš pikšeliš priklaūšo 
kraš tūi ar ne, iš  tiriamo pikšelio aplinkoš. Klašifikatoriaūš 
įe jime padūodamaš 3x3 mašyvaš (10) šū pikšelio ir jo 
aplinkoš verte miš. Apdorojęš gaūtūš dūomeniš 
klašifikatoriūš iš dūoš iš e jime 1, jei pikšeliš priklaūšo 
kraš tūi ir 0, jei pikšeliš nepriklaūšo kraš tūi.  
 

1, 1 , 1 1, 1

1, , 1, .

1, 1 , 1 1, 1

x y x y x y

x y x y x y

x y x y x y

     
 

  
      

 (10) 

Apmokant klašifikatorių, į apmokymo dūomeniš 
pateikiamaš pavyzdinių 3 x 3 mašyvų šū priškirtaiš 
įvertinimaiš šąraš aš. Apmokant, pikšelio įvertinimaš  
lygūš 0, jei vaizdaš šūtampa šū vienū iš  (9 pav.) pateiktų 
vaizdų, kūr balta lygū 1, o jūoda 0. Iš e jimo įvertinimaš 
lygūš 1, jei pikšelio ir jo aplinkoš vaizdaš šūtampa šū 
vienū iš  mašyvų pateiktų (10 pav.). 

 
9 pav. Kraš tūi nepriklaūšantį pikšelį apibūdinantyš 3 x 3 mašyvai. 

 
10 pav. Kraš tūi priklaūšantį pikšelį apibūdinantyš 3 x 3 mašyvai. 

D. Krašto nustatymas 

Apmokytam klašifikatoriūi padūodama apdorojimūi 
parūoš ta detale š HSV špalvoš kodūote š S dedamoji. 
Įvertinęš višų pikšelių priklaūšomybę, klašifikatoriūš 
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pateikia atšakymą šū kraš to vaizdū (11 pav.). 
Sūškaič iavūš pikšelių kiekį nūštatomaš detale š 
perimetraš.  

 
11 pav. Nūštatytaš kraš to vaizdaš. 

Uz pildz iūš detale š vidų gaūnamaš (12 pav.) vaizdaš, iš  
kūrio šūškaič iavūš baltų pikšelių kiekį nūštatomaš 
detale š plotaš.  

 
12 pav. Detale š vaizdaš parūoš taš ploto nūštatymūi. 

IV. EKSPERIMENTŲ REZULTATAI 

A. Vaizdo apdorojimo trukmė 

Iš  pateiktų vaizdo apdorojimo trūkme š priklaūšomybe š 
nūo nūotraūkoš dydz io dūomenų matoma, kad 
nūotraūkoš dydiš tūri lemiamą įtaką apdorojimo trūkmei. 
Le č iaūšiai paširode  K artimiaūšio kaimyno metodaš, 
greič iaūšiai vaizdą apdorojo atraminių vektorių maš inoš 
klašifikatoriūš, naūdojantiš polinominę hiperplokš tūmoš 
formą. 

1 lentele . Vaizdo apdorojimo trūkme . 

Metodas 320x240 640x480 1280x960 2560x1920 
DNT,š 0,26±0,01 0,46±0,01 1,26±0,03 4,43±0,3 

AVM(SS),š 0,19±0,01 0,45±0,03 1,43±0,06 5,44±0,08 
AVM(P),š 0,15±0,01 0,33±0,03 0,99±0,06 3,45±0,04 
kAK,š 0,96±0,02 3,59±0,1 13,81±0,2 54,63±0,6 
Canny,š 0,22±0,02 0,44±0,05 1,27±0,05 4,53±0,05 

 

 

13 pav. Apdorojimo trūkme š priklaūšomybe  nūo rezoliūčijoš. 

B. Perimetro nustatymo rezultatai 

2 lentele je matoma nūštatyto perimetro abšoliūtine  
vidūtine  paklaida nūo tikrojo dydz io, pateikta 
pročentiniaiš vienetaiš. Iš  gaūtų dūomenų matoma, kad 
maz iaūšia paklaida gaūnama nūotraūkoš rezoliūčijai 
ešant 640 x 480 bei 1280 x 960. Tikšliaūšiaš perimetraš 
gaūtaš naūdojant K artimiaūšio kaimyno bei atraminių 
vektorių maš inoš klašifikatorių. Paštebe tina, kad Canny 
metodaš iš šiškyre  iš  kitų, dide jant nūotraūkoš rezoliūčijai 
jo tikšlūmaš neprade jo maz e ti. 

2 lentele . Nūštatyta perimetro abšoliūtine  paklaida. 

Metodas 320x240 640x480 1280x960 2560x1920 
DNT, % 2,93±0,89 1,04±0,74 1,05±0,40 1,07±0,50 

AVM(SS), % 2,81±0,44 0,73±0,48 0,43±0,44 1,53±0,65 
AVM(P), % 2,92±0,37 0,74±0,52 0,38±0,53 1,54±0,71 
kAK, % 1,59±1,37 0,04±1,10 0,76±0,95 2,01±0,80 
Canny, % 5,58±0,48 3,71±0,60 1,93±0,61 0,79±0,48 

 

 
14 pav. Abšoliūtine š perimetro paklaidoš priklaūšomybe  nūo 
rezoliūčijoš. 

C. Ploto nustatymo rezultatai 

 
15 pav. Abšoliūtine š ploto paklaidoš priklaūšomybe  nūo rezoliūčijoš. 

3 lentele . Nūštatyta ploto abšoliūtine  paklaida. 

Metodas 320x240 640x480 1280x960 2560x1920 
DNT,% 1,03±0,24 0,70±0,52 1,30±0,40 1,59±0,46 

AVM(SS),% 2,48±0,44 0,27±0,45 0,70±0,45 1,13±0,45 
AVM(P),% 2,60±0,44 0,34±0,48 0,65±0,48 1,09±0,46 
kAK,% 1,27±0,43 0,45±0,45 1,34±0,44 1,75±0,45 
Canny,% 0,16±0,63 1,02±0,55 1,57±0,49 1,88±0,45 
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3 lentele je matoma nūštatyto ploto abšoliūtine  vidūtine  

paklaida nūo tikrojo dydz io, pateikta pročentiniaiš 
vienetaiš. Maz iaūšia ploto paklaida gaūta naūdojant 
atraminių vektorių maš inoš klašifikatorių, kai nūotraūkoš 
rezoliūčija lygi 640 x 480. Likūšieji nūštatymo metodai 
tikšlūmū atšiliko beveik dū kartūš.  

V. IS VADOS 

Atlikūš kraš to nūštatymo metodų tyrimą nūštatyta, kad 
klašifikatorių naūdojimaš kraš to nūštatymo ūz davinio 
šprendimūi dūoda tikšlešniūš rezūltatūš nei štandartiniš 
Canny kraš to aptikimo metodaš. Naūdojant 
klašifikatoriūš, paklaida gaūta 2-3 kartūš maz ešne  nei 
Canny metodū. Geriaūši rezūltatai gaūti naūdojant 
atraminių vektorių maš inoš ir K artimiaūšio kaimyno 
klašifikatoriūš, tikšlūmaš šiekia iki 99 %. Tač iaū vaizdo 
apdorojimaš naūdojant K artimiaūšio kaimyno 
klašifikatorių, ūz trūnka apie 10 kartų ilgiaū. Vaizdo 
apdorojimo trūkme  yra tiešiš kai priklaūšoma nūotraūkoš 
rezoliūčijai, o tikšliaūši geometriniai parametrai gaūnami 
ešant 640 x 480 rezoliūčijoš nūotraūkai. 
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ABSTRACT  

Darius Dirvanauskas. A Research of Edge Detection 
Methods. 

Edge detection is an important but difficult task in image 
processing and analysis. In this paper artificial intelligence 
and machine learning methods for edge detection are 
proposed.  Basics of artificial neural network, support 
vector machine, K-nearest neighbor classifier and standard 
Canny edge detection methods are presented. 

In the experimental part influence of photo resolution 
and presented edge detection methods to image processing 
duration and edge detection quality are examined.  
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I. ĮVADAS 

Laiko intervalų matavimas yra klasikinis elektrinių 
matavimų už davinys. Tač iau siekiant auks tos 
skiriamosios gebos ir maž ų energetinių sąnaudų s io 
už davinio sprendimui ies koma inovatyvių sprendimo 
bu dų. Paprastai yra naudojamas auks to daž nio atraminis 
generatorius, kurio impulsų periodas lemia skiriamąją 
gebą. Kadangi skaitmenine s sistemos vartojama dinamine  
galia tiesiogiai priklauso nuo taktinio daž nio, tai jo 
didinimas labai nepageidautinas is  baterijos 
maitinamuose elektroniniuose laiko intervalų 
matuokliuose [1].  

Keitiklio Laikas Kodas (KLK) keitikliai naudojami: 

 fotonų skaič iuotuvams: fluoresčenčijos 
matavimuose [3]; 

 srauto matuokliams: vandens, dujų 
skaitliukai [4], [5]; 

 sklidimo laiko matavimams: Požitronų 
emisijos tomografijoje [6], [7], 
ultragarsiniuose tyrimuose [9], radaruose 
[10]; 

 Maž os galios RFID sensoriams [11]. 
S iame darbe toliau tęsiami jau pries  tai atlikti 

bandymai, kuriuose buvo tiriami laikiniai ž iedinių 
osčiliatorių parametrai [1] S iame darbe yra tiriamos 
galimybe s optimižuoti KLK energetinį efektyvumą 
(suvartojamą energiją), neprastinant metrologinių 
čharakteristikų, tokių kaip skiriamoji geba.  

II. KLK STRUKTU RŲ APŽ VALGA 

A.  Naudojant du panašaus dažnio osciliatorius 

 
1 pav. Laiko matavimas su dviem panas aus daž nio osčiliatoriais [2]. 

S is metodas veikia skaitmeninio „laiko skale s 
is tempimo“ prinčipu [2]. Yra projektuojami du tokio 
paties dydž io ž iediniai osčiliatoriai (Ž O) (1 pav.). Atlikus 
surinkimą s ių Ž O generuojami daž niai bus skirtingi. 
Daž niai skirsis de l skirtingų vidinių programuojamos 
logikos ve linimų. Laiko tikslumas nusprendž iamas pagal 
Ž O generuojamų signalų periodo skirtumą. De l to, kad 

vidinių ve linimų skirtumai yra labai maž i, galima gauti 
auks tą matuojamo laiko intervalo skiriamoji geba (5 ps–
10 ps) [2], [3]. 

Ties teigiamu matuojamo intervalo frontu įjungiamas 
le tas ž iedinis osčiliatorius ir jo skaitliukas ir ties neigiamu 
paleidž iamas greitas ž iedinis osčiliatorius ir jo 
skaitliukas. De l to kad daž niai skirtingi ties kaž kuriuo 
momentu faže s sutampa ir tada sustabdomi ž iediniai 
osčiliatoriai. Laikas apskaič iuojamas pagal is rais ką (1):  

1 1 2 2( 1) ( 1) .T n T n T      (1) 

č ia, T matuojamas intervalas, n1, n2 -le to bei greito 
osčiliatoriaus skaitliukų duomenys, T1 , T2 – le to bei greito 
osčiliatoriaus periodai. Pagrindinis s io matavimo minusas 
tas, kad matavimas ne ra atliekamas realiu laiku 
maksimalus konvertavimo laikas apskaič iuojamas pagal 
(2) 

1 2 .
T T

KT
T





  (2) 

Is  formule s matome kad dide jant laiko intervalo 
režoliučijai taip pat kyla ir maksimalus konvertavimo 
laikas. S is matavimas ne ra optimalus energijos 
suvartojimo atž vilgiu, nes abu osčiliatoriai veikia visą 
matavimo laikotarpį. Taip pat s is matavimo metodas 
netinkamas periodiniams matavimams, nes matavimas 
gali už trukti gana ilgai. 

B. Naudojant žiedinius osciliatorius kaip vėlinimo liniją  

 
2 pav. Laiko intervalų matavimas naudojant ž iedinį osčiliatorių kaip 
ve linimo liniją. 

Naudojant Ž O, sudarytą is  nuosekliai sujungtų 
invertorių arba buferių, gali bu ti sudaroma ve linimo linija 
(2 pav.) [8]. Sklisdamas pro kiekvieną Ž O elementą, 
signalas yra de l ve linamas. Tokiu atveju, nuskaitant 
tarpines visų Ž O elementų is e jimo bu senas, galime 
detektuoti vietą, ties kuria sklindanč io dvejetainio signalo 
bu sena pakinta, pvž., is  loginio vieneto į nulį. Kitaip 

Keitiklio laikas-kodas (KLK) realižuojamo 
programuojama logika energetinio 

efektyvumo optimižavimas 
Vytautas Daunoras1, (vadovas Ž. Nakutis1) 

1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas 
vytautas.daunoras@ktu.edu 
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tariant, galima padalinti Ž O periodą į tiek dalių, kiek 
elementų jis apima, pvž., jei 50-ies elementų Ž O generuoja 
100 ps periodo signalą, tai ve linimas tarp elementų bus 
2 ps. Pastarasis ve linimas ir apsprendž ia KLK laiko 
intervalo skiriamąją gebą. 

Laiko matavimas pradedamas Start signalu, o 
stabdomas Stop signalu. Is matuotas laiko intervalas 
apskaič iuojamas is  skaitiklio reiks me s bei detektuotos 
požičijos Ž O-iuje, Stop signalo aktyvaus fronto momentu. 
Ž O elementų bu senos nuskaitomos į buferinę atmintį. Is  
įras ytų į atminties buferį bitų sekos nustatoma požičija 
kaip parodyta (3. pav.) 

 
3 pav. Duomenų dekodavimo sčhema. 

Dekoderio is e jime loginis 1 gaunamas tik toje vietoje, 
kurioje yra besikeič ianti Ž O gretimų elementų logine  
bu sena. S io laiko intervalo metodo didž iausias 
privalumas yra tas, kad matavimai atliekami realiu laiku. 
S į KLK yra gana sude tinga įgyvendinti, nes Stop signalo 
aktyvaus fronto metu reikia is saugoti visas tarpines Ž O 
elementų bu senas vienu metu.  

C. Nutt tipo KLK 

Nutt tipo KLK prinčipas yra toks, kad matavimui 
naudojamas le tas laikmatis, kuris naudojamas grubiai 
paskaič iuoti matuojamo signalo trukmę, o auks tą daž nį 
generuojantis Ž O yra naudojamas tik patikslinti 
(aproksimuoti) matuojamo intervalo pradž ią bei pabaigą 
(4 pav.). S io KLK skiriamąją gebą nustato Ž O generuojamo 
signalo periodas.  

Ties Start signalo teigiamo frontu yra įjungiamas Ž O, 
bei intervalo pradž ios patikslinimo skaitliukas. Ties 

pirmu atraminio signalo teigiamu frontu yra is jungiamas 
Ž O bei įjungiamas grubus skaitliukas, kuris yra 
taktuojamas atraminiu laikmač iu. Stop signalo teigiamu 
frontu ve l yra įjungiamas Ž O ir matuojamo intervalo 
pabaigos patikslinimo skaitliukas.  

 
4 pav. Grubus laiko matavimas su patikslinimu [8]. 

Nutt tipo KLK privalumas yra tas, kad laiko intervalo 
matavimas galimas realiu laiku. Be to,  energetinių 
sąnaudų minimižavimo pož iu riu, Nutt KLK veikimas yra 
efektyvus , kadangi auks to daž nio osčiliatorius (Ž O) dirba 
tik matuojamo intervalo pabaigoje bei pradž ioje. De l s ių 
priež asč ių toliau tiriamas bu tent s io tipo KLK energetinio 
optimižavimo už davinys.  

III. KLK REALIŽAVIMAS PANAUDOJANT PROGRAMUOJAMA LOGIKA 

IR Ž IEDINIUS OSCILIATORIUS 

Nutt tipo KLK buvo realižuotas panaudojant Altera 
Cyčlone3 PLM. Jo blokine  sčhema pavaižduota 5 pav. 
Blokine  diagrama susideda is :  

 2 skaitliukų, skirtų patikslinti matuojamo 
intervalo pradž ią bei pabaiga; 

 Grubaus skaitliuko; 

 Ž iedinio osčiliatoriaus; 

 Frontų detektoriaus; 

 Valdymo modulio.  

 
5 pav. KLK blokine  diagrama. 
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Svarbiausias s io KLK modulis yra frontų detektavimo 
modulis (6 pav.), nes yra aptinkami bei matuojamo 
intervalo signalų frontai bei valdomi įjungiami skaitliukai. 
Frontų detektavimo sčhema turi suside ti is  kaip įmanoma 
maž iau elementų, kadangi dide jant loginių elementų 
skaič iui, dide ja sunaudojama statine  srove  bei atsiranda 
ilgesni ve linimai, kas prastina matavimo tikslumą. 

 
6 pav. KLK frontų detektorius. 

Frontų detektorius susideda is  4 D trigeriu, 3 invertorių 
bei 3 ARBA-NE (NOR) loginių elementų. ModelSim 
simuliatoriumi sumodeliuota frontų detektoriaus 
veikimo laikine s diagramos yra pavaižduotos (7 pav.). 

 
7 pav. Frontų detektoriaus laikine  diagrama. 

Kylantis Start signalo frontas įjungia Ž O bei įjungia 
Start patikslinimo skaitliuką. Po Start signalo kylanč io 
fronto yra laukiama pirmo atraminio laikmač io signalo 
teigiamo fronto ir po jo yra is jungiamas Ž O bei 
aktyvuojamas Grubus skaitliukas. Kylantis Stop signalo 
frontas įjungia Ž O bei Stop patikslinimo skaitliuką. Po 
Stop signalo kylanč io fronto yra laukiama pirmo 
atraminio laikmač io teigiamo fronto, po kurio yra 
is jungiami visi skaitliukai bei Ž O.  

Valdymo modulis (8 pav.) atlieka keletą funkčijų: 

 Įjungia sumavimo modulį; 

 Iničialižuoja frontų detektavimo modulį; 

 Iničialižuoja visus skaitliukus. 

 
8 pav. Sumatoriaus įjungimo, skaitliukų, bei Ž O valdymo sčhemos 
perkrovimo sčhema.  

Stop signalo kylantis frontas (matuojamo intervalo 

pabaiga) įjungia valdymo modulį, kuris valdomas 
atraminio laikmač io signalu. Prae jus dvejiems atraminio 
laikmač io taktams, yra įjungiamas sumavimo modulis, 
kuris suskaič iuoja galutinį laiko režultatą beįiničialižuoja 
(nustato į pradinę bu seną) frontų detektoriaus modulį. Po 
dviejų tolimesnių atraminio laikmač io taktų 
(paskaič iavus galutinį režultatą) yra iničialižuojami visi 
skaitliukai. 

 
9 pav. 3 stadijų Ž O su valdymo elementu. 

Ž O modulis (9 pav.) susideda is  loginio IR elemento 
reikalingo Ž O įjungimui, vieno invertoriaus bei n 
buferių [1]. 

IV. SUVARTOJAMOS GALIOS VERTINIMO BU DAI 

A. Galios simuliatoriaus panaudojimas 

Galios suvartojimo tyrimą galima atlikti pasinaudojant 
galios simuliatoriais, tokiais kaip Altera firmos įrankiu 
„PowerPlay Power Analyžer“. Tam kad bu tų galima 
tiksliai įvertinti suvartojamą dinaminę srovę, bu tina 
atlikti pilną KLK surinkimą (angl. fitting). Pilnas projekto 
surinkimas bu tinas, nes tokiu atveju įvertinami ve linimai 
tarp įrenginyje panaudotų, kurie nulemia Ž O daž nį. 

KLK suvartojamą dinaminę srovę galima optimižuoti, 
derinant Ž O elementų skaič ių, kuris kartu įtakoja ir KLK 
skiriamąją gebą. Grubaus atraminio laikmač io periodas 
taip pat įtakoja suvartojamą dinaminę srovę, bet 
neįtakoja skiriamosios gebos.  

Tiriant atraminio laikmač io įtaką, reikia atkreipti 
de mesį į keletą galimų atvejų: 

1. Atitinkamas atraminio laikmač io signalo kylantis 
frontas ateina s iek anks č iau nei Start bei Stop 
signalų kylantys frontai. S iuo atveju Ž O bus 
įjungtas beveik visą atraminio laikmač io periodą. 
Kuo ilgiau bu na įjungtas auks tą daž nį 
generuojantis Ž O, tuo didesne  gaunama įrenginio  
suvartojama dinamine  srove  (10 pav.). 

 
10 pav. Ž iedinis osčiliatorius beveik pilna atraminio laikrodž io periodą. 

2. Start ir Stop signalų kylantys frontai sutampa su 
atraminio laikmač io kylanč iais frontais. S iuo atveju 
Ž O is vis ne ra įjungiamas ir suvartojama dinamine  
srove  yra minimali (11 pav.).  
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11 pav. Ž iediniui osčiliatoriui is vis nereikia įsijungti. 

Matuojamas laiko intervalas, kuris lemia Start ir Stop 
signalų pade tį atž vilgiu atraminio laikmač io periodų, 
realaus matavimo metu ne ra ž inomas, t.y., galimas bet 
kuris tarpinis atvejis tarp 10 pav. ir 11 pav. parodytų 
situačijų. Tam, kad įvertinti statistis kai vidutinę 
suvartojamą srovę, tolimesniam tyrimui parinkome 
atvejį, kai Ž O įjungiamas pusei atraminio laikmač io 
periodo po Start signalo kylanč io fronto, ir pusei periodo 
po Stop signalo kylanč io fronto (12 pav.). 

 
12 pav. Ž O dirba tik puse atraminio laikrodž io trukme s. 

B. Eksperimentinio  tyrimo schema 

Eksperimentiniu tyrimų metu buvo tiriama, kaip kinta 
dinamine s srove s suvartojimas priklausomai nuo Ž O 
elementų skaič iaus. Eksperimentinis tyrimas buvo 
atliktas, naudojant Altera Cyčlone-3 programuojamą 
logikos (FPGA) komponentą. Srove  matuota, panaudojant 
„Yokogawa WT310“ galios matuoklį (13 pav.) 

 
13 pav. Galios matavimo blokine  sčhema. 

Vieno Ž O suvartojama srove  yra sąlyginai maž a ir galios 
analižatoriumi patikimai ją is matuoti yra problematis ka. 
Tode l FPGA komponente buvo realižuota n=100 vienodų 
Ž O, kaip parodyta 14 pav. (parodyti tik 5 Ž O). Is matavus 
suminę n Ž O srovę, vieno Ž O srove  buvo gauta padalinus 
is matuotąją srovę is  n. 

 
14 pav. 5 Ž O, kurių is e jimai apjungti naudojant loginį IR elementą. 

Ž O aktyvuojamas mygtuku, prijungtu prie loginio 
signalo EN. Deatyvavus Ž O yra is matuojama jo statinę 
srove , o aktyvavus – statine s ir dinamine s srovių suma. 

V. REŽULTATAI 

A. ŽO statinės ir dinaminės srovės priklausomybė  nuo 
elementų skaičiaus 

Matavimai buvo atlikti panaudojant PLM 
mikrograndyną Cyčlone III EP3C25F324C6. Matavimai 
atlikti kambario temperatu roje 22 oC. Statine s srove s 
matavimo režultatai pateikti 15 pav. 

 
15 pav. Statine s srove s priklausomybe  nuo elementų skaič iaus. 

Su tuo pač iu PLM mikrograndynų atlikti ir dinamine s 
srove s matavimai (16 pav.).  

 
16 pav. Dinamine s srove s priklausomybe  nuo elementų skaič iaus. 

Kaip matome, dide jant Ž O dydž iui, pradž ioje dinamine  
srove   greitai  maž e ja. Tač iau  pasiekus  80  elementų  skai-
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č ių, srove  nusistovi ir kinta labai než ymiai. S į Ž O elementų 
skaič ių gale tume laikyti optimaliu suvartojamos srove s 
pož iu riu. Tač iau, kaip ž inoma is  praeito tyrimo[1], 80 
elementų dydž io Ž O generuoja 25 MHž daž nį, kuris 
atitinka 40 ns skiriamąją laiko gebą. Norint gauti geresnę 
skiriamąją gebą, reike tų naudoti maž esnio elementų 
skaič iaus Ž O.  

B. KLK dinaminės srovės priklausomybė nuo atraminio 
laikmačio periodo 

Buvo atliekami matavimai su 5 ir 20 elementų dydž io 
Ž O (17 pav.), (18 pav.). S ie Ž O atitinka 1 ns, 2.5 ns ir10 ns 
KLK laiko matavimo skiriamąją gebą. Suvartojama KLK 
srove  buvo įvertinta modeliuojant 5 pav. pateikto įrenginį 
Power Play Analyžer galios simuliatoriumi. Testavimui 
parinkti 3 matuojamo signalo intervalai: 3,2 us, 6,4 us 
ir 32 us. 

 
17 pav. Dinamine s srove s priklausomybe  nuo atraminio laikrodž io 
periodo kai Ž O sudaro 5 elementai. 

 
18 pav. Dinamine s srove s priklausomybe  nuo atraminio laikrodž io 
periodo kai Ž O sudaro 20 elementų. 

Dide jant atraminio laikmač io periodui, suvartojama 
srove  iki minimalios verte s maž e ja ir po to ve l pradeda 
dide ti. Taip atsitinka tode l, kad Ž O pradeda vis ilgiau 
veikti, tikslindamas matuojamą laiko intervalą. Is  17 pav. 
ais ku, kad esant už siduotai laiko matavimo skiriamajai 
gebai (2.5 ns), galima parinkti optimalų atraminio 
laikmač io periodą, kuris minimižuoja Nutt tipo KLK 
suvartojamą srovę. Tokia pati is vada seka ir paanaližavus 
suvartojamos srove s priklausomybes nuo atraminio 
laikmač io periodo ir matuojamo laiko intervalo (18 pav.), 
20 elementų dydž io Ž O atveju ir esant diskretižavimo 

periodui 10 ns. Nepatogu yra tai, kad optimalus atraminio 
laikmač io periodas priklauso nuo matuojamo laiko 
intervalo. Tode l projektavimo metu parenkant  atraminio 
laikmač io periodą, reikia parinkti kompromisinį variantą, 
atsiž velgiant į matuojamų laiko intervalų diapažoną ar 
net prognožuojamą jų tikimybinį skirstinį. 

VI. IS VADOS 

Is tirtos galimybe s minimižuoti KLK suvartojamą srovę 
naudojantis Altera Cyčlone III s eimos PLM komponentą. 
Suvartojama Ž O statine  srove  tiesis kai dide ja, o dinamine  
srove  eksponentiniu de sniu krenta, dide jant Ž O elementų 
skaič iui. Nutt tipo KLK atveju dinamine  srove  turi didesnę 
įtaką suminei suvartojimai srovei. 

Tyrimo metu nustatyta, kad esant už siduotai laiko 
matavimo skiriamajai gebai, kuri apsprendž ia Ž O 
elementų skaič ių, galima parinkti optimalų atraminio 
laikmač io periodą, kuris minimižuoja Nutt tipo KLK 
suvartojamą srovę. Taip pat nustatyta, kad optimalus 
atraminio laikmač io periodas priklauso nuo matuojamo 
laiko intervalo trukme s. Tai apsunkina optimalaus 
periodo parinkimą projektavimo metu. Tode l ateityje 
planuojama nagrine ti automatinio KLK atraminio 
laikmač io periodo valdymo algoritmo realižavimo 
galimybes. 
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ABSTRACT  

Vytautas Daunoras. Power Optimization of Time to 
Digital Converter (TDC) Implemented using Field 
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Programmable Gate Array (FPGA) 

Time interval measurement is a classical task of 
electronic measurements. However, achievement of 
high-resolution and low power TDC is still a 
challenge. This paper continues from last paper [1] 
and focuses on implementation of TDC on Altera 
Cyclone3 family FPGA device and power optimization. 
Dynamic current exponentially decreases, by 
increasing the number of logic elements used in RO. 

Dynamic current has a greater impact on total current 
consumption. Power optimization method was to 
change reference timer period which doesn’t affect 
the accuracy of TDC unit. We found out that there is 
an optimal reference clock period, but it’s not 
universal it changes from measuring interval. So 
during project design phase designer roughly should 
know what kind of signals he is going to measure and 
choose optimal reference clock for that specific task.
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I. ĮVADAS 

Inž ineriniai geologiniai tyrimai yra neatsiejami statinių 
pamatų projektavimo ir jų įrengimo dalis. Atliekant 
inž inerinius geologinius tyrimus yra nustatomi įvairu s 
gamtiniai ir antropogeniniai procesai bei savybe s, kurie 
gali ture ti įtakos pastatų pastovumui. Inž inerinių 
geologinių tyrimų pobu dis ir apimtis priklauso nuo 
statybos aiks tele s gamtinių sąlygų sude tingumo ir 
projektuojamo pastato pobu dž io [1]. Pagal Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro patvirtintą statybos 
techninį reglamentą privaloma atlikti tyrimus norint 
pagrysti statinio statybą [2]. Pamatų pagrindų 
projektavimas vykdomas remiantis IGG tyrine jimų metu 
nustatytais gruntų stiprio ir deformaciniais parametrais. 
Daž niausiai naudojamas metodas grunto spu dumo 
nustatymui atliekant grunto e minių spu dumo bandymus 
laboratorijoje kurie toliau nusako kokia turi bu ti pastato 
pamatų konstrukcija. 

Is skiriamos dvi mechanine s grunto savybe s: 
kerpamasis stipris ir spu dumas. Parametrai 
laboratorine mis sąlygomis nustatomi tiesioginio ar 
trias io sle gio aparatais[5].  Bandinį apkrovus apkrova 
kuri nesukelia s lyties deformacijų – nustatomas 
tamprumo modulis. Padidinus apkrovą iki ribine s 
laikomosios galios – nustatomas kerpamasis stipris. 

Laboratorijoje grunto spu dumo rodikliai nustatomi 
kompresiniu prietaisu, vadinamu odometru (1pav), ir 
trias io sle gio prietaisu. Pagrindinis matavimo tikslas 
nustatyti prie kokios je gos gruntas nesideformuoja – taip 
nustatomas spu dos koeficientas. Bandinį veikianti je ga 
gali bu ti is matuojama tenžometrine mis sistemomis – kai 
tenžo jutiklio įtempis is matuojamas tenžometru, 
hidrauline mis – kai je ga is skaic iuojama is  susidariusio 
sle gio, dinamometrine mis sistemomis – kai matuojama 
ž inomo tamprumo spyruokle s pailge jimas.  

Atlikti tiksliems matavimas reikalinga ture ti ne tik 
patikimai veikianc ią įrangą tac iau ir atsakingus 
darbuotojus, kadangi proceso eigoje reikia tiksliais laiko 
momentais už fiksuoti matavimo duomenis. Dirbant su 
neautomatižuotu mechaniniu įrengimu susiduriama su 
ž mogis kuoju faktoriumi – kai darbuotojas pamirs ta atlikti 
numatytą veiksmą ar padaromas netikslus duomenų 
nuras ymas. Atliekant bandymus ilgesnį laiko periodą 
reikalingas pamaininis darbas, kadangi matavimo 
sustabdyti negalima, nes de l bandinio dž iu vimo bus 
įnes amos papildomos paklaidos. Laboratorijos gamybos 
nas umo rodikliai priklauso ne tik nuo įrangos kiekio 
tac iau ir nuo darbuotojų kiekio. Esant tyrimų paklausai 
atsiranda poreikis maksimaliai automatižuoti darbo 
vietą. 

Valdomas 
platformos 
aukštis

Matuojamas 
stūmoklio 
poslinkis

RS485 sąsaja

RS485 sąsaja

 
1 pav. Kompresine s spu dumo sistemos struktu rine  schema. 

Atliekant grunto spu dumo nustatymo sistemos 
tobulinimą [6] bus suprojektuotas analoginio 
tenžometrinio je gos jutiklio elektroninis įtaisas duomenų 
konvertavimui į skaitmeninį formatą ir duomenų 
perdavimui į kompiuterį per RS485 sąsają. Rinkoje 
panas u s  skaitmeniniai je gos jutikliai yra labai brangu s ir 
sunkiai pritaikomi esamai sistemai. 

II. JUTIKLIO SIGNALO KONDICIONAVIMAS 

Spaudimo je gos matavimui naudojamas S tipo 
apkrovos 10KN stiprio jutiklis, kuris mechanine s je gos 
poveikį tiesis kai keic ia į elektrinį signalą. Jis veikia pilno 
Vinstono tiltelio principu ir turi 4 tenžo režistorius. Tokio 
jungimo de ka, is e jimo signalas nepriklauso nuo aplinkos 
temperatu ros. Pasirinktas jutiklis turi 2mV/V jautrumą, 
is e jimo signalo bendra paklaida ±0.02% kai tiltas 
maitinamas 5V įtampa. Atitinkamai nuo leidž iamos 
maksimalios apkrovos, is e jimo įtampa kinta diapažone 0-
10mV su ±0.002mV paklaida.  

Signalas turi bu ti nuskaitomas naudojant analogas 
kodas keitiklį (AKK), kurio matavimo intervalas yra 0 V–
3,3 V. Suderinti jutiklio is e jimo įtampai ir AKK matavimo 
diapažonui yra naudojamas instrumentinis stiprintuvas, 
kuris maitinamas tik teigiamo poliarumo įtampa. De l s ios 
priež asties, stiprintuvas negali veikti prie įtampų labai 
artimų 0 V ir signalo lygis „pakeliamas“ iki 100 mV 
atramine s įtampos. Taip pat, sustiprintas signalas negali 
virs yti AKK nuskaitymo virs utine s ribos, tode l 
instrumentinio stiprintuvo parenkamas taip, kad 
maksimalios apkrovos atveju signalas nevirs ytų 3 V. 
Parinkus stiprinimo koeficientą G = 289 V/V, matuojamas 
signalas kinta diapažone 0.1 V–3 V, o triuks mų lygis 
pakyla iki ±0,6 mV. Instrumentinis stiprintuvas sistemai 
pride s papildomų triuks mų ir bendras jų lygis bus 

Spu dumo jutiklis automatižuotai grunto 
tyrimo sistemai  

Laurynas Volkavičius1, Vytautas Pockevičius1, Donatas Miklušis1, (vadovas V. Markevičius1) 
1Kauno Technologijos Universitetas, elektros ir elektronikos fakultetas 
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didesnis. De l s ios priež asties, pries  AKK įe jimą 
panaudotas ž emų daž nių filtras (2 pav). 

Analoginis 
spūdumo jutiklis Instrumentinis 

stiprintuvas
Žemų dažnių 

filtras

Analogas-kodas 
keitiklis

Mikrovaldiklis

0-10mV 0.1-3V 0.1-3V

0-212 
reikšmių

Duomenų 
perdavimas, 

,,UART ,,UART  - RS485 
keitiklis

RS485 -  USB 
keitiklis

Duomenų 
perdavimas, 

RS485

Duomenų 
perdavimas, 

USB

 
2 pav. Skaitmeninio jutiklio struktu rine  schema. 

Kondicionavimo įtaiso signalo priklausomybe  nuo 
spaudimo je gos charakteristika pavaižduota 3 paveiksle. 
Tiesine s koreliacijos koeficientas yra R2 = 0.9999, kas 
rodo, beveik idealiai tiesinį proporcingumą nuo spaudimo 
je gos. 

 
3 pav. Sustiprinto jutiklio signalo priklausomybe  nuo spaudimo 
je gos, naudojant 10KN jutiklį. 

III. JUTIKLIO VALDIKLIS 

Spu dumo jutiklio valdymas ir komunikavimas su 
kompiuteriu atliekamas naudojant gamintojo ,,STM“ 
mikrovaldiklį, ,,STM32F030C6T6“. Tai F0 serijos, itin 
ž emos galios, 32 bitų architektu ros procesorius, 
maitinamas 3,3 V įtampa. Turintis pagrindines savo 
architektu rai bu dingus periferinius įrenginius ir maž ą 48 
kontaktų korpusą ,,LQFP48”. 

Jutiklio įtampos nuskaitymui naudojamas 12 bitų AKK, 
kurio atramine  įtampa yra 3,3 V. Naudojant tokias 
konfigu racijas, maž iausiai reiks mingo bito (MRB) 
reiks me  yra: MRB = 3,3 V/212 = 0.81 mV ir paklaida 
±MRB/2 = 0.40 mV.  

Nors keitiklio matuojamos įtampos diapažonas yra 
0 V–3,3 V, bet de l ankstesne je pastraipoje mine tų 
priež asc ių įe jimo įtampa kinta 0,1 V–3 V intervale. De l 
s ios priež asties prarandama: 0,4 V/0,81 mV= 493 bitų 
reis mių, kas sudaro apie 12 % visų reiks mių. Tokioje 
sistemoje naudojant 10 kN apkrovos jutiklį, MRB reiks me  
konvertavus į niutonus yra: MRB = 10 kN/ (4095-493) = 
2,77 N. Tai yra ±1.38 N paklaida ir sudaro 0,0138 % visos 
skale s, kas yra matavimams nereiks mingas skirtumas. 

Komunikacijai su kompiuteriu panaudotas ,,UART“ 
prievadas. Pastarasis sujungtas su papildomais RS485 bei 
USB keitikliais ir kompiuteryje atpaž įstamas kaip 
nuoseklusis prievadas ,,COM port“. Naudojantis  „National 
Instrument“, „Labview“ grafinio programavimo paketu, 

buvo sukurta speciali grafine  naudotojo sąsaja, prietaiso 
kalibravimui ir duomenų nuskaitymui (4 pav.). 

 
4 pav. Grafine  prietaiso kalibravimo ir naudotojo sąsaja. 

IV. APSIKEITIMO DUOMENIMIS PROTOKOLAS 

Komunikacijos tarp jutiklio ir kompiuterio 
įgyvendinimui panaudotas specialižuotas protokolas. 
Remiantis s iuo protokolu komunikavimas vyksta 
už klausomis is  programos veikianc ios kompiuteryje. 
Programa siunc ia ž inutę, į kurią įtaisas nedelsiant atsako. 
Siunc iamos ž inute s yra trijų tipų:  

1. Parametrų nustatymo komandos;  
2. Duomenų nuskaitymo už klausos;  
3. Valdymo komandos.  
Naudojamo protokolo komandų ir už klausų struktu ra 

pateikta 1 lentele je. 

1 lentele . Programos už klausų ir jutiklių atsakymo ž inuc ių formatas. 
Pražia Adresas Komanda Duomenys Kontrolinė suma     

(CRC) 

Pabaiga 

 
Visi sistemoje numatyti įtaisai, ž vaigž de s jungimo 

bu du, prijungti prie vienos linijos, tode l kompiuterio 
siunc iami duomenys yra priimami visuose įtaisuose. 
Atlikus adreso ž inute je tikrinimą, įtaisai adreso atitikimo 
atveju reaguoja ir siunc ia atsakymą. 

Jutiklio kalibravimui į mikrovaldiklį nusiunc iamos dvi 
komandos. Pirmoji taruoja matavimo režultatus, o antroji 
nustato jutiklio signalo konvertavimo į niutonus 
konstantą. S ie parametrai, yra įras omi į įtaiso ilgalaikę 
atmintį ir is lieka po maitinimo įtampos atjungimo. Norint 
pakeisti koeficientus, nebu tina perprogramuoti 
mikrovaldiklio, už tenka nusiųsti komandą su norimais 
parametrais ir koeficientais. Taip pat yra sukurta 
galimybe  panaudoti reliatyvaus taravimo funkciją, kuri 
taruoja duomenis, o reiks me s į ilgalaikę atmintį 
neįras omos. 

IV. TEMPERATU ROS ĮTAKOS ĮVERTINIMAS 

Temperatu ros įtaka prietaiso rodmenims buvo is tirta 
naudojant specialią „Bench top temperature humidity test 
chamber“ temperatu ros ir dre gme s testavimo kamerą. 
Matuojama buvo [-10 ºC; 50 ºC] temperatu rų diapažone 
ir naudota 10 kN stiprio spu dumo jutiklį, kuris buvo 
apkrautas 100 N je ga . Atlikus tyrimą nustatyta, kad nuo -
10 ºC iki 10ºC temperatu ros įtaka nepastebima, o nuo 
10 ºC prietaiso rodmenys ž enkliai ž eme ja (5 pav.). S iame 
temperatu rų diapažone prietaiso matavimai svyruoja 
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58 N intervale. 
Duomenų korekcijai implimentuota skaimeninis 

temperatu ros kompensavimas. Nuskaic ius vidinio 
mikrovaldiklio termometro rodmenis, atliekamas 
is matuotos jutiklio įtampos perskaic iavimas, pagal 
pateiktą formulę (1). Pastaroji buvo is vesta, 
is skaic iuojant pastovų termokompensacijos koeficientą 
α = 0.13, su kuriuo matavimo režultatai svyruoja 
maž iausiame intervale. Duomenų korekcija taikoma tik, 
kai temperatu ra virs yja 10 ºC ribą: 

,ESANTIĮĖJIŠV V T     (1) 

c ia 
IŠ

V   - įtampa su temperatu ros kompensacija, 
ĮĖJ

V   - 

is matuota jutiklio įtampa, 
ESANTIT   - tuo metu esanti 

temperatu ra. 
Atlikus pakartotiną tyrimą su duomenų 

perskaic iavimu, jutiklio rodmenų svyravimo intervalas 
sumaž e jo iki 30 N. Matavimų režultatų palyginimas 
pateiktas 2 lentele je. 

2 lentele . Matavimų režultatai naudojant 10 kN jutiklį. 

 Nekompensuota Termokompensuota 

Minimali įt., mV 118 127 
Maksimali įt., 

mV 
135 136 

Vidurkis, mV 130 131 
Skirtumas, mV 17 9 
Perskaic iuotas 
skirtumas, N 

58 30 

 

  
5 pav. Jutiklio matavimo pastovumo priklausomybe  nuo 
temperatu ros. 

V. EKSPERIMENTŲ ATLIKIMO METODIKA IR REZULTATŲ ANALIZE  

Trias io spu dumo matavimo sistema buvo surinkta 
kartu su suprojektuotu S tipo skaitmeniniu spu dumo 
jutikliu (7 pav). 

Trias io sle gio prietaisu kontroliuojant horižontalųjį 
sle gį, skersine s deformacijos yra leistinos, tode l galima 
tiksliau įvertinti santykine tu rio deformaciją, kadangi 
kompresinio grunto spu dumo matavime linijine s 
deformacijos prilyginamos nuliui (2) 

 
6 pav. Trias io grunto spu dumo matavimo sistema. 

.v x y z        (2) 

Tu rio santykine  deformacija lygi grunto poringumo 
koeficiento pokyc iui kuri atvaižduojama kompresine 
kreive.  

Sistemos pagalba buvo imituojamos natu ralios grunto 
slu gsojimo sąlygos ir atliekamas konsoliduotas – 
nedrenuotas bandymas. Bandymo tikslas nustatyti kada 
bandinys konsoliduojasi. Atliekant eksperimentą sme lio 
me ginys kurio plotas 12,6 cm2 buvo sutankinamas 
apsle giant. Apsle gimo metu buvo matuojamas bandinio 
susispaudimas ir porinis sle gis (8 pav).  

 
7 pav. Eksperimento kompresine  kreive . 

Eksperimento metu gauta jog sme lio bandinys pilnai 
susispaude  prie 7000 kPa sle gio. Nekintant įtempių 
dydž iui pradeda vykti dalelių poslinkiai nustatoma – 
valks numo deformacija. Nuo laiko momento 12:47:23 
bandinyje praside jo irimo stadija. S iuos matavimo 
režultatus pavyko gauti de ka suprojektuoto skaitmeninio 
spu dumo jutiklio, tode l galima tiksliai nustatyti kritinius 
grunto spu dumo parametrus.  

VI. REZULTATAI 

Suprojektuotas is manus spu dumo jutiklis kurio 
matavimo paklaida nevirs ija ±0,2 % maksimalios galimos 
matavimo reiks me s. Įtaisas turi komunikavimo protokolą 
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ir kalibravimo galimybę be perprogramavimo bu tinybe s. 
Įgyvendinta temokompensacija darbinių temperatu rų 
diapažone [-10 ºC ;+50 ºC], kurios koeficientas - 0,13 
vienam laipsniui. Grafine  vartojo sąsaja leidž ia greitai ir 
patogiai pritaikyti kito tipo analoginį spu dumo jutiklį su 
kitokiu matavimo diapažonu. Tai leidž ia vartotojams 
pasirinkti optimalią sistemos komplektaciją 
priklausanc ią nuo to, kokius bandymus bus norima atlikti. 

S ie jutikliai gali bu ti pritaikyti ne tik grunto tyrimo 
stendams, tac iau ir sunkiasvorių krovinių, transporto 
priemonių sve rimui, kur reikalinga įvertinti apkrovą 
kiekvienai as iai ir t.t. 
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ABSTRACT 

Donatas Miklušis, Laurynas Volkavičius, Vytautas 
Pockevičius. System for Automatic Geological Soil 
Investigation 

Engineering geological researches has a huge influence 
for designing buildings foundation. The article describes a 
system dedicated to soil investigation. This system consists 
of a digital manometer, pressure chamber for soil example, 
shift meter to measure difference from the main position 
and stepper motor connected to the main system module. 
System has RS485 connection which validates connection 
between computer and  the main system module. In order 
to make this system user friendly, a graphical user interface 
was created. It helps to set up and take measurements. As a 
result we have a system which can investigate soil without 
any guidance and collect data at the certain period of time. 
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I. ĮVADAS 

Ž mogaus kvė pavimo ritmo rėgistravimas yra labai 
svarbus, diagnozuojant kvė pavimo takų ar plauč ių ligas, 
pvz., miėgo apnė ją, lė tinę obstrukčinę plauč ių ligą (LOPL) 
ar kitus sutrikimus [1]. Tam klinikinė jė praktikojė yra 
taikomi įvairu s mėtodai, is  kurių populiariausias yra 
plėtizmografinis. Tač iau taikomi ir kiti mėtodai, kuriė yra 
arba tikslėsni (spiromėtrija), arba lėidz ia pačiėntui jaustis 
komfortis kiau (ultragarsinis, mikrobangų radaro ir kt.) 
[2], [3]. 

Viėnas tokių nėkontaktinių mėtodų yra talpinis 
kvė pavimo rėgistravimas [4]. S iamė mėtodė jutikliais yra 
rėgistruojamas z mogaus ku no diėlėktrinė s skvarbos 
pokytis. Kvė pavimo mėtu dė l plauč ių tu rio pokyč ių ir dė l 
raumėnų vėiklos kėič iasi atstumas ir diėlėktrinė  skvarba 
tarp ėlėktrodų, kuriė yra pritvirtinti  priė arba arti ku no. 

Pagrindinis mėtodo privalumas yra tas, kad 
nėrėikalingas fizinis kontaktas su tiriamuoju. Elėktrodai 
gali bu ti intėgruoti į ru bus, kė dę, automobilio sė dynę, 
č iuz inį arba lovos konstrukčiją [5]. Mėtodo tru kumai yra 
jautrumas artėfaktams, tokiėms kaip ėlėktrodų poslinkiai 
ku no atz vilgiu, fizinė  vėikla arba grėta ėsanč ių z monių 
judė jimas. Dalis is vardintų tru kumų gali bu ti pas alinta 
arba sumaz inta naudojant spėčialios konstrukčijos 
ėlėktrodus (pvz., ėkranuotus nuo is orė s povėikio), 
pagėrinant jų prigludimą priė ku no arba darant juos 
lanksč ius ir intėgruotus į tėkstilinius ru bus [6],[7]. 

S iamė tyrimė pristatoma talpiniam kvė pavimo 
rėgistravimui sukurta ėlėktrai laidz ios tėkstilė s pagrindu 
pagamintų ėlėktrodų sistėma ir jos tyrimo rėzultatai.  

II. TALPINIS KVE PAVIMO REGISTRAVIMO METODAS 

Kvė pavimo mėtu z mogaus plauč ių tu ris kėič iasi, tuo 
pač iu mėtu kinta ku tinė s ląstos apimtis ir diafragmos 
padė tis. Uz dė jus ėlėktrodus ant ku no taip, kad tarp jų 
atsidurtų plauč ių sritis, gaunami talpos pokyč iai.  

Elėktrodus laikant ploks č iais galima tėigti, jog jų talpos 

C pokyč iui įtaką daro santykinė s diėlėktrinė s skvarbos εr 
kitimas kvė puojant, bėi atstumo d tarp jų kitimas  

d

S
C r 0 , (1) 

Taip pat atstumas gali kėistis dė l raumėnų fizinė s 
vėiklos pokyč ių. S is kitimas nė ra labai didėlis, nės 
kvė pavimo mėtu kru tinė s apimtis kinta 4 čom–6 čm. 

Ž mogaus ku no diėlėktrinė  skvarba varijuoja judant 
diafragmai, nės plauč iai prisipildo oro, kurio santykinė  

diėlėktrinė  skvarba εr = 1. Is kvėpiant plauč iai susitraukia, 

diafragma pakyla auks tyn, todė l pilvo srityjė didėsnę dalį 

uz ima audiniai ir ku no skysč iai (εr =80). Ku no audinių 
skvarba priklauso nuo juosė ėsanč ių skysč ių kiėkio ir gali 
kisti priklausomai nuo daz nio. C. Gabriėl atliktų tyrimų 
rėzultatai 10 Hz – 20 GHz daz nių diapazonė parodė , kad 
didė jant daz niui, diėlėktrinė  skvarba ku no audiniuosė 
maz ė ja [8]. 

Litėratu rojė patėikiami rėzultatai, gauti nuo įvairių 
ėlėktrodų uz dė jimo viėtų – kru tinė s, pilvo, nugaros, o 
patys ėlėktrodai gali bu ti dėdami tiėk s alia, tiėk is  
priės ingų ku no pusių [9]. Nustatyta, kad didz iausias 
jautrumas kvė pavimui pasiėkiamas ėlėktrodus uz dė jus 
diafragmos srityjė (1 pav.). 

Rėmiantis s iuo mėtodu buvo tiriami tėkstiliniai 
ėlėktrodai rėgistruoti kvė pavimui. 

 
1 pav. Elėktrodų pozičija diafragmos srityjė. Diafragmos judė jimas ir 
diėlėktrinė s skvarbos variačija[9]. 

III. TEKSTILINIŲ ELEKTRODŲ PROTOTIPAI IR JŲ TAIKYMAS   

Elėktrai laidz ios tėkstilė s parinkimas tiėsiogiai lėmia is  
jos pagamintų ėlėktrodų savybės. S iuo mėtu ėgzistuoja 
dvi tėkstilių ru s ys – didėlė s varz os ir maz os varz os. 
Pirmosios yra naudojamos antistatiniams audiniams, o is  
antrųjų gaminami radijo bangas ėkranuojantys audiniai 
arba kontaktiniai ėlėktrodai [10], [11]. S iamė tyrimė 
ėlėktrodams pasirinktos nikėlio tėkstilė s pagrindu 
is austos z ėmos varz os ėlėktrai laidz ios mėdz iagos, 
naudojamos radijo bangų ėkranavimui, gaminamos 
Soliani EMC [12]. Priės  parėnkant konkrėtų audinį, buvo 
is matuotos jų laidumo savybė s (Lėntėlė  1).   

Viėnodo dydz io (10 x 18 čm) audinio pavyzdz ių varz os 
buvo matuojamos nuo 10 kHz iki 5 MHz daz nių diapazonė 
GW Instėk LCR-8105G LCR matuokliu. Buvo lyginamos 
visų audinių varz os omais trijuosė daz niuosė, kuriuosė 
tikė tinas gėnėruojamas daz nis matuojant talpą tiės 
100 kHz 1 MHz ir 5 MHz. Pagal gautus rėzultatus 
pasirinkti du audiniai. Viėno is  pasirinktų varz a maz iausia 
(Statič Clėan Purė Ničkėl - SCPN), o rėzultatų palyginimui 
pasirinktas Galilėo Purė Ničkėl (GPN), kurio varz a is  
matuojamų audinių viėna didz iausių. 

 

Kvė pavimo rėgistravimo talpiniu mėtodu jutiklis 
su tėkstiliniais ėlėktrodais 

Kristina Kiniulytė1, (vadovas D. Kybartas1) 
1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas 

kristina.kiniulyte@ktu.edu 
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1 lentelė. Elėktrai laidz ių audinių varz ų (Ω) matavimo rėzultatai. 

Medžiagos 
pavadinimas 

100 kHz 1 MHz 5 MHz 

Statič Clėan Purė Ničkėl 1,005 1,671 6,181 

Statič Clėan Purė Ničkėl 
+ Flamė Rėtard 

0,879 4,185 18,292 

Galilėo Purė Ničkėl 0,965 1,939 8,158 
Galilėo Purė Ničkėl + 

Flamė Rėtardėr 
2,306 2,841 8,164 

Pongo Purė Ničkėl 0,798 1,801 7,714 
Pongo Purė Ničkėl + 
Flamė Rėtardėr 

0,65 1,613 7,12 

Nomėx Purė Ničkėl 0,827 1,733 7,34 
Non wovėn Purė Ničkėl 3,369 3,725 8,747 

 

 
2 pav. Elėktrodai is  ėlėktrai laidz ių audinių. 

Is  SCPN audinio pagaminta 10 čm x 9 čm dydz io 
ėlėktrodų pora, o maz ėsnių 5 čm x 5 čm dydz io ėlėktrodų 
pora pagaminta is  GPN audinio (2 pav.). Elėktrodai 
prisiu ti priė dvisluoksnio dz insinio audinio, o ėlėktrinis jų 
prijungimas rėalizuotas mėtalinė mis spaudė mis su maz a 
kontakto varz a. Abiėjų ėlėktrodų poros priė talpos 
matuoklio prijungtos koaksialiniais kabėliais, kuriė 
minimizuoja jungiamųjų laidų judė jimo įtaką, tač iau 
padidina statinę ėlėktrodų talpą (z r. 4 pav.). 

Elėktrodai buvo uz dėdami ant ru bų, kad nėturė tų 
ėlėktrinio kontakto su ku nu, tač iau bu tų arti jo. Judė jimas 
ku no atz vilgiu ėliminuotas naudojant ėlastinius dirz us, 
prakis ant pro ėlėktrodų s onus. 

Tėkstiliniai ėlėktrodai tirti įvairiosė pozičijosė, tiėk tojė 
pač iojė, tiėk priės ingosė ku no pusė sė (3 pav.). Kvė pavimo 
signalai tirti kėturiosė skirtingosė ėlėktrodų pozičijosė: 1) 
grėta viėnas kito diafragmos srityjė ant pilvo, 2) grėta 
diafragmos srityjė ant nugaros, 3) priės ingosė ku no 
pusė sė diafragmos srityjė ant pilvo, 4) priės ingosė ku no 
pusė sė ant kru tinė s. Elėktrodai buvo tvirtinami dės inė jė 
kru tinė s ir nugaros pusė jė, kad atliėkant ėkspėrimėntus 
bu tų maz ėsnė  s irdiės vėiklos įtaka [13]. 

 
3 pav. Tiriamosios ėlėktrodų pozičijos: a) tojė pač iojė ku no pusė jė, b) 
priės ingosė ku no pusė sė. 

IV. TALPOS POKYC IŲ REGISTRAVIMO ĮRANGA 

Talpos matavimui yra sukurta daug mėtodų: įkrovimo-

is krovimo laiko matavimo, gėnėratoriaus, talpinio 
daliklio, tilto ir kt. Daugumai jų bu dingi tru kumai yra arba 
lė tas matavimo pročėsas, arba tik viėnas matavimo 
kanalas. S iuo mėtu yra sukurta gėnėratoriaus prinčipą 
naudojanč ių mikrograndynų, kuriė talpą nustato 
matuodami daz nį gėnėratoriaus, kurio viėnas is  daz nį 
nustatanč ių ėlėmėntų yra matuojamoji talpa, o is ė jimo 
signalas yra kodas, atitinkantis matuojamą talpą [14]. Kai 
kuriė is  CDC (angl., čapačitančė to digital čonvėrtėr) 
grandynų turi po kėlis gėnėratorius, kurių vėikimas 
multiplėksuojamas, t.y., galima matuoti kėlis 
nėpriklausomus kanalus (z r. 4(a) pav.). 

Bandant talpinius ėlėktrodus su anksč iau sukurtu 
Kolpitso gėnėratoriaus pagrindu vėikianč iu talpiniu 
jutikliu [15] gauta, kad su tėkstiliniais ėlėktrodais nėbuvo 
galima uz rėgistruoti kvė pavimo signalų. To priėz astis – 
nutru kstanti gėnėračija dė l pėr didėlė s statinė s ėlėktrodų 
ir jungiamųjų laidų talpos bėi z ėmėsnė s kontu ro kokybė s 
(didėsnė s ėlėktrodų pavirs iaus varz os). 

Todė l tyrimams pasirinktas 4 talpos matavimo kanalų 
konvėrtėris FDC2214, sumontuotas bandomojojė 
ploks tė jė kartu su mikrokontrolėriu MSP430F5528. 
Talpos matavimas vyksta tuo pač iu autogėnėratoriaus 
mėtodu, o mikrokontrolėris rėalizuoja sąsają tarp I2C tipo 
CDC is ė jimo ir kompiutėrio USB. Ploks tė jė jau yra 
intėgruoti 2 talpiniai jutikliai, kuriuos galima atjungti nuo 
PCB ploks tė s. Tada matuojama tik is orinių jutiklių talpa. 

Duomėnų surinkimui buvo pasirinkta programinė  
įranga Sensing Solutions EVM GUI, kuriojė buvo stėbimi 
talpiniais jutikliais gaunama informačija. Duomėnys yra 
is saugomi tėkstiniu formatu, vė liau įkėliami ir 
apdorojami Matlab programinė įranga. S iamė tyrimė 
gauti rėzultatai buvo vidurkinami Sėnsing Solutions 
programojė, įras omą signalą skaič iuojant is  16 rėiks mių, 
o Matlab naudotas rėzultatų vizualizačijai. 

 
4 pav.  (a) FDC2214  LC kontu ro rėzonansinio daz nio pokytis atitinka 
patiės kontu ro talpos pokytį. FDC kėitiklis matuoja LC kontu ro 
gėnėruojamą daz nį. (b) pavėikslė lyjė pavaizduotas ėkspėrimėntams 
naudotas ėlėktrodų jungimas difėrėnčialiniu bu du[13].  

V. REŽULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

Tyrimas buvo atliktas uz rėgistruojant viėno z mogaus 
kvė pavimo signalus.  Buvo rėgistruojamas apytikriai 60 s 
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trukmė s ramus normalaus gylio kvė pavimas. 
Signalai uz rėgistruoti naudojant dviėjų dydz ių 

ėlėktrodus kėturiosė jų pozičijosė, kaip tai buvo apras yta 
auks č iau. Rėzultatai patėikti 5–8 pav. Kiėkviėnas 
pavėikslas atitinka skirtingą ėlėktrodų uz dė jimo viėtą, o 
a) ir b) vaizduoja signalus naudojant didėlius ir maz us 
ėlėktrodus. 

Elėktrodams ėsant grėta viėnas kito, diafragmos srityjė, 
nugaros pusė jė gauti signalai patėikti 5 pav. Matosi, kad 
signaluosė, uz rėgistruotuosė naudojant didėlius 
ėlėktrodus, nė ra trukdz ių, talpos kitimas siėkia 4-6 pF, 
kvė pavimo pikai as trėsni nėi maz ų ėlėktrodų signalė. 
Maz ais (5x5 čm) ėlėktrodais uz rėgistruotamė signalė 
galima pastėbė ti trikdz ius ir maz ėsnę talpos kitimo 
amplitudę (~1,5 pF).  

 
5 pav. Kvė pavimo signalai diafragmos srityjė, kai ėlėktrodai grėta 
viėnas kito nugaros pusė jė: a) didėli ėlėktrodai, b) maz i ėlėktrodai.  

 
6 pav. Kvė pavimo signalai diafragmos srityjė, kai ėlėktrodai grėta 
viėnas kito ant pilvo: a) didėli ėlėktrodai, b) maz i  ėlėktrodai. 

 
7 pav. Kvė pavimo signalai diafragmos srityjė, kai ėlėktrodai priės ais 
viėnas kitą ant pilvo: a) didėli ėlėktrodai, b) maz i ėlėktrodai. 

 
8 pav. Kvė pavimo signalai diafragmos srityjė, kai ėlėktrodai priės ais 
viėnas kitą ant kru tinė s: a) didėli ėlėktrodai, b) maz i ėlėktrodai.  

Pėrkė lus abu ėlėktrodus ant pilvo grėta viėnas kito, 
diafragmos srityjė, trukdz ių lygis gaunamas didėsnis su 
abiėjų dydz ių ėlėktrodais (6 pav.). Naudojant didėlių 
ėlėktrodų porą uz rėgistruotamė signalė pastėbimi 
paviėniai trukdz iai gali bu ti sukėlti pilvo ir kru tinė s 
judė jimo artėfaktų. Talpos kitimas gaunamas apiė 3 pF, 
signalų pikai as tru s, kaip ir nugaros srityjė. Maz ų 
ėlėktrodų signalė pastėbima daug triuks mų, o signalų 
amplitudė  yra 0,5 pF–0,8 pF, t.y., apiė 4-5 kartus maz ėsnė . 

Pėrkė lus ėlėktrodus į priės ingas ku no pusės ant pilvo 
pastėbima ta pati tėndėnčija kaip ir ankstėsniuosė 
įras uosė – as trėsni pikai gaunami su didėsniais 
ėlėktrodais, o maz ėsnių ėlėktrodų signaluosė auks tas 
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triuks mų ir artėfaktų lygis. Kvė puojant talpa kinta 
atitinkamai apiė 3,5 pF ir apiė 1,5 pF. 

Pakėitus ėlėktrodų viėtą į dės inę kru tinė s pusę priės ais 
viėnas kitą, gauti signalai kokybis kai panas u s į tojė 
pač iojė nugaros pusė jė buvusių ėlėktrodų signalus 
(8 pav.). Su abiėm ėlėktrodų poromis gaunamos 
kokybis kos maz ai triuks mų turinč ios talpos kitimo 
krėivė s. Antra vėrtus, abiėjų dydz ių ėlėktrodų signaluosė 
amplitudė s kitimas yra panas us (iki 1 pF), taigi, ėlėktrodų 
dydis nė ra rėiks mingas signalo kitimui. 

VI. IS VADOS 

Analizuojant gautų signalų kokybę, galima daryti 
is vadą, kad CDC kėitiklių naudojimas lėidz ia supaprastinti 
kvė pavimo talpinio jutiklio konstrukčiją, padidinti jo 
jautrumą, praplė sti matuojamų talpų diapazoną, lyginant 
su kitomis z inomomis talpinių jutiklių konstrukčijomis. 
S io kėitiklio privalumas yra daugiakanalio rėgistravimo 
galimybė , taip padidinant atsparumą atsitiktiniams viėno 
is  ėlėktrodų poslinkiams. 

Atlikus ėkspėrimėntus, nustatyta, kad tėkstiliniai 
ėlėktrai laidu s ėlėktrodai yra tinkami rėgistruoti plauč ių 
vėiklai. Palyginus s io tyrimo rėzultatus su anksč iau 
atliktais tyrimais [16], pastėbė ta maz ėsnė  judėsių sukėltų 
artėfaktų įtaka, nės tėkstiliniai ėlėktrodai gėriau 
priglunda priė ku no. 

Lyginant ėlėktrodų uz dė jimo viėtos įtaką talpos kitimo 
signalams nustatyta, kad grėta is dė stytiėms ėlėktrodams, 
ėsant diafragmos srityjė ant nugaros, gaunami kvė pavimo 
signalai yra taisyklingi ir su maz iausia trukdz ių. Tai 
galima paais kinti fiziologis kai, nės s iojė viėtojė yra 
maz iausia s irdiės vėiklos ir judėsių įtaka. 

Naudojant 9 čm x 10 čm ėlėktrodus uz rėgistruotuosė 
kvė pavimo signaluosė pastėbima maz iau trukdz ių, 
gaunami as trėsni kvė pavimo signalų pikai. S ių ėlėktrodų 
talpa kvė pavimo mėtu kinta nuo 0,7...6 pF ribosė, 
priklausomai nuo uz dė jimo viėtos. Tuo tarpu su 5 čm x 
5 čm ėlėktrodais gaunami talpos pokyč iai yra apiė kėturis 
kartus maz ėsni (0,5...1,5 pF), todė l signalas jautrėsnis 
is oriniams triuks mams ir judėsių artėfaktams.  

Gauti rėzultatai patvirtina tėorinę priėlaidą, kad signalo 
pokytį lėmia naudojamų ėlėktrodų plotas. Galima manyti, 
kad signalų kokybę lėmia ir tėkstilė s laidumas – laidėsnė s 
mėdz iagos naudojimas didina rėzonansinio kontu ro 
kokybę, todė l is auga jutiklio jautrumas. Tuo paais kinamas 
didėsnis triuks mo lygis naudojant maz ėsnius ėlėktrodus 
is  maz ėsnio laidumo audinio. Ž inoma, s ią priėlaidą yra 
rėikalinga patikrinti ėkspėrimėntis kai. 
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ABSTRACT 

Kristina Kiniulytė. Capacitive Respiratory Monitoring 
Textile based Electrodes. 

This article presents a capacitive respiratory monitoring 
method using the capacitance to digital converter and 
electrically conductive textile electrodes. Capacitance to 
digital converter simplifies respiratory capacitive sensor 
design, increases its sensitivity extends the range of 
measured capacitances. 

The research expose different size conductive textile 
electrodes and their different placement on body 
importance for signal quality.  
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I. ĮVADAS 

S iais laikais jau nieko nestebina vis labiau 
populiare jantys elektriniai dvirač iai bei elektriniai 
motoroleriai, tač iau tokių transporto priemonių valdymo 
sčhemos daž niausiai bu na labai brangios, nefunkčionalios 
ir labai retai turi vartotojo sąsają. 

Mu sų darbo tikslas suprojektuoti ir pagaminti 
nebrangią motorolerio valdymo sčhemą, kuri ture tų 
vartotojo sąsają ir gale tų bu ti surenkama is  kelių 
autonomis kų dalių. 

II. STRUKTU RINĖ  SCHĖMA 

Projektuojamo valdiklio struktu rine  sčhema 
pavaižduota 1 pav. 

Kompiuteris
Greičio 

sensorius

Variklio 
valdymo 
schema

RS485

Šviesos ir 
posūkiai

Šviesų ir 
posūkių 

valdymas

Greičio 
valdymas

Variklis

Baterijos bei 
jų krovimo 

schema

 
1 pav. Struktu rine  valdiklio sčhema. 

Valdiklis sudarytas is  dviejų pagrindinių valdymo 
blokų: kompiuterio su vartotojo sąsaja, kuris nuskaito 
duomenis is  greič io sensoriaus, s viesos sensoriaus, bei 
posu kių rankene lių ir atlieka tam tikras informačines 
funkčijas. Tai yra naudojant greič io sensorių 
apskaič iuojamas greitis, taip pat ir nuvaž iuotas atstumas. 
S viesos sensorius buvo panaudotas ekrano rys kumo 
valdymui, tai yra – ekrano rys kumas gale s bu ti valdomas 
automatis kai. Taip pat naudojamoje rankene lę su 
mygtukais, kurie įjungia posu kius, priekines ir galines 
s viesas ar garso signalą. Taip pat informačija apie įjungtas 
s viesas ar įjungtą garso signalą parodoma ekrane.  

Kita valdiklio dalis yra variklio valdymo sčhema, kuri 
pasiima duomenis is  greič io valdymo rankenos ir stabdž ių 
svirtele s, ir valdo variklį. Taip pat s i sčhema atsakinga už  
baterijų įkrovimo stebe jimą, krovimo valdymą. 

S ios dvi sčhemos tarpusavy yra sujungtos per RS485 
diferenčialine s linijos siųstuvą – imtuvą. S is sprendimas 
yra kur kas atsparesnis trikdž iams nei paprasta UART 

sąsaja. Nore dami už tikrinti duomenų perdavimo 
patikimumą duomenų paketo gale pridedame 8 bitų 
kontrolinę sumą (CRC).  

Pagrindinis s io valdiklio privalumas yra tas, kad jis yra 
universalus – jį galima naudoti visą arba dalimis. 
Pavyždž iui, dviratininkai gali panaudoti tik kompiuterį 
kelione s parametrams matuoti, jie gali naudoti arba 
nenaudoti s viesas bei posu kius. Taip pat ir ž mone s 
turintys elektrinę transporto priemonę gali  pasirinkti 
naudoti tik variklio valdymo sčhemą, nenaudodami 
kompiuterio ir baterijos stebe jimo ir krovimo sčhemos, 
arba galima visas dalis naudoti kartu. 

III. VARTOTOJO SĄSAJA 

Kuriant kompiuterį su vartotojo sąsają buvo daroma 
taip, kad kompiuteris atliktų visas reikalingas funkčijas, o 
pats valdymas bu tų nesude tingas ir lengvai suprantamas. 
Jame yra panaudotas STM32F0 s eimos mikrovaldiklis ir 
ILI9341 LCD ekranas, turintis varž inį lietimui jautrų 
ekraną. Tode l valdymui nereikalingi mygtukai, už tenka 
tik paspausti ant ekrano nupies tą mygtuką ir atliekama 
reikalinga komanda. Kadangi panaudotas lietimui jautrus 
ekranas, tode l sukurta biblioteka jam valdyti, turinti visas 
reikalingas funkčijas. 

S io kompiuterio pagrindiniame lange rodomi visi 
reikalingi parametrai:  

• Greitis, kuris rodomas dviem bu dais: tiek rodant 
rodykle s forma, tiek rodant tiesiog skaič ių.  

• Nuvaž iuotas atstumas. 
• Tarpinis nuvaž iuotas atstumas. 
• Tarpinis važ iavimo laikas.  
Paskutiniai du parametrai praverč ia kai norima ž inoti 

tam tikrą nuvaž iuotą atstumą bei kelione s laiką. Be s ių 
pagrindinių rodmenų taip pat ekrane rodomas 
akumuliatoriaus įkrovos lygis pročentais, realus laikas ir 
data, temperatu ros. Taip pat ekrane rodomi įvairu s 
indikatoriai (posu kių, s viesų ir t.t.). Visi pamine ti 
parametrai yra ais ku s ir suprantami vartotojui. 

Taip pat vartotojo sąsajoje yra meniu, kuriame pagal 
vartotojo poreikius galima nusistatyti visus reikalingus 
parametrus. Meniu yra tokios funkčijos:  

  
2 pav. Rato diametro pasirinkimas 

Ėlektrinio motorolerio valdiklis 
Ėdgaras Čečkauskas1, Paulius Urbonas1, (vadovas A. Chaziachmetovas1) 

1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas 
edgaras.ceckauskas@ktu.edu 
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• Rato diametro pasirinkimas (2 pav.). C ia įras omas 
rato, prie kurio yra prijungtas greič io sensorius, 
diametras. Taip pat s iame lange galima pasirinkti kokiais 
vienetais matuojamas rato diametras: čentimetrais, ar 
čoliais (tai priklauso nuo vartotojo poreikių). Didž iausia 
reiks me  kurią galima įvesti čentimetrais yra s imtas.  

• Ėkrano rys kumas (3 pav.). C ia galima nusistatyti 
norimą ekrano rys kumą. Rys kumą galima reguliuoti 
rankiniu arba automatiniu bu du. Tai reis kia, kad 
nustatant rankiniu bu du vartotojas nusistato norimą 
ekrano rys kumą, o nustač ius automatinį rys kumo 
valdymo re ž imą, rys kumą valdo mikrovaldiklis, 
priklausomai nuo aplinkos aps viestumo. Tode l esant 
smarkiai aps viestoje aplinkoje ekrano rys kumas yra 
didž iausias, o tamsoje – maž iausias. Tokiu bu du 
kontroliuojant rys kumą vartotojas visada matys ekrano 
vaiždą, net s vieč iant saulei tiesiai į ekraną. 

 
3 pav. Ėkrano rys kumo nustatymas 

• Teksto ir fono spalvų pasirinkimas. C ia vartotojas 
gali pasirinkti norimas teksto ir fono spalvas. Spalva 
pasirenkama naudojantis trimis pagrindine mis 
spalvomis: raudona, ž alia ir me lyna. Jas mais ant gaunama 
norima spalva. 

 
4 pav. Fono ir teksto spalvos pasirinkimas 

• Kalbos pasirinkimas. C ia vartotojas gali pasirinkti 
kompiuterio kalbą. S iuo metu yra dvi galimos kalbos: 
lietuvių ir anglų kalbos. 

• Laiko ir datos nustatymas. 
• Akumuliatoriaus bu senos langas. C ia parodoma 

akumuliatoriaus įkrova pročentais. Taip pat rodomas 
akumuliatoriaus statusas: ar akumuliatorius s iuo metu 
kraunamas, ar baigia is sikrauti.  

Atlikus kokius nors nustatymų pakeitimus jie yra 
is saugomi is orine je atmintyje. Be to s ioje atmintyje yra 
saugomi važ iavimo metu gauti duomenys, tai yra: 
nuvaž iuotas atstumas, važ iavimo laikas ir tarpiniai 
duomenys. Taip pat s iame kompiuteryje yra gamyklinių 
parametrų atstatymo funkčija. Atstatant gamyklinius 
parametrus reike s is  naujo atlikti ekrano kalibravimą, 

rato diametro pasirinkimą, laiko ir datos nustatymą, 
ekrano rys kumo nustatymą ir panas ių parametrų 
pasirinkimą. 

IV. VARIKLIO VALDYMO SCHĖMA 

Pagrindine  variklio valdymo sčhemos paskirtis yra 
pasiimti duomenis is  greič io bei stabdž ių rankenų ir 
valdyti variklį. Aptarkime s iek tiek plač iau apie variklio 
valdymą. Ėlektriniams varikliams valdyti daž niausiai 
naudojama H tiltelio sčhema (5 pav.). 

 
5 pav. H tiltelio supaprastintas pavaiždavimas. [6] 

S i sčhema veikia taip: kai įjungiami S1 ir S4 jungikliai 
variklis sukasi į vieną pusę, kai įjungiami S2 ir S3 
jungikliai variklis sukasi į kitą pusę, taip pat galima įjungti 
S1 ir S3, arba S2 ir S4 jungiklius, tokiu atveju variklio 
kontaktai yra už trumpinami ir variklis stabdomas. 
Niekada negalima kartu jungti S1 ir S2, arba S3 ir S4 
jungiklių, nes tokiu atveju bu tų už trumpinamas 
maitinimo s altinis. 

Mu sų atveju nereikia kad motoroleris važ iuotų atbulas, 
tode l pakanka tik S1 ir S2 jungiklių o kitą variklio galą 
jungti tiesiai prie neigiamo maitinimo s altinio poliaus. 

S ioje paprastoje sčhemoje vietoj jungiklių naudojami 
tranžistoriai. Variklio greitis valdomas impulso ploč io 
moduliačija (PWM) (6 pav.). 

 
6 pav. Impulso ploč io moduliačijos laikine  diagrama [2]. 

Treč iame paveiksle lyje pavaižduota impulso ploč io 
moduliačijos laikine  diagrama. S is signalas turi tik du 
loginius lygius – nulį ir vienetą, tai yra arba tranžistorius 
įjungtas, arba is jungtas. Parametras T yra signalo 
periodas, parametras t yra laikas, kurį tranžistorius bu na 
įjungtas. 

Tokio variklio valdymo esme  yra tokia, kad kuo 
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didesnis impulso plotis, tuo didesnę nuolatinę įtampą 
(integralas) atitinka signalas. 

Valdant variklį impulso ploč io moduliačija labai 
svarbus parametras yra signalo daž nis F: 

1
.F

T
  (1) 

Norint, kad per variklį prateke tų pakankamai srove s 
reikia, kad minimali impulso trukme  bu tų ilgesne  už  
pereinamojo pročeso trukmę (ilgesne  už  5τ). [1] Kadangi 
variklis yra induktyvinio pobu dž io: 

,
L

R
   (2) 

č ia τ – laiko konstanta, L – variklio apvijos induktyvumas, 
R – variklio apvijos varž a. 

V. AUKS TO LYGIO JUNGIKLIO PASIRINKIMAS 

Mu sų atveju viena is  galimų jungimo sčhemų parodyta 
7 pav. 

M1

Q1

Q2

PWM1

PWM2

24V

 
7 pav. Sčhema, kurioje kaip auks to lygio jungiklis naudojamas N 
kanalo MOSFĖT tranžistorius. 

Ketvirtame paveiksle lyje pavaižduota sčhema yra pati 
paprasč iausia variklio valdymo sčhema: nore dami 
stabdyti variklį turime atidaryti Q2 tranžistorių, tai yra 
turime paduoti apie 10 V įtampą į už tu rą. Kai PWM2 
įtampa lygi nuliui tranžistorius už darytas. Nore dami, kad 
Q1 P kanalo tranžistorius bu tų už darytas turime į jo 
už tu rą paduoti maitinimo s altinio įtampą – s iuo atveju 
24 V. Nore dami prade ti sukti variklį turime į Q1 už tu rą 
prijungti į maitinimo ž altinio neigiamą polių. 

Taigi matome, kad s ios sčhemos veikimas labai 
paprastas. 

Dabar Q1 tranžistorių pakeiskime į N kanalo 
tranžistorių: 

M1

Q1

Q2

PWM1

PWM2

24V

 
8 pav. Sčhema su dviem N kanalo MOSFĖT tranžistoriais. 

S iuo atveju atsiranda problema: norint, kad Q1 pilnai 
atsidarytų į jo už tu rą reikia paduoti apie 34 V (bendrojo 
laido atž vilgiu), nes kai tranžistorius pilnai atsidarys 
įtampa ant tranžistoriaus is takos bus 24 V, kad 
palaikytume tranžistorių atidarytą reikia, kad už tu ros 

įtampa bu tų apie 10 V didesne  už  is takos įtampą. 
S ią problemą galima is spręsti naudojant spečialižuotą 

N kanalo tranžistorių valdymo sčhemą, arba su įtampą 
pakelianč iu (boostrap) kondensatoriumi (9 pav.). 

M1

Q1

24V

PWM

R1

R2

 
9 pav. Paprastas pavyždys su įtampą pakelianč iu kondensatoriumi. 

S ioje sčhemoje kai is  mikrovaldiklio paduodamas 
auks tas loginis PWM signalo lygis Q1 tranžistorius yra 
už darytas, o kondensatorius per diodą už sikrovęs, kai 
už darome Q2 tranžistorių, ant Q1 baže s gauname 
pakankamą įtampą kad Q1 atsidarytų. Vienintelis s ios 
sčhemos tru kumas tas, kad s i sčhema negali ilgą laiką 
dirbti su nuolatine įtampa, nes per tam tikrą laiką 
kondensatorius is sikraus ir tranžistorius už sidarys. 

Visgi kurį is  s ių dviejų sprendimų geriau pasirinkti? 
Didž iausias P kanalo MOSFĖT tranžistorių tru kumas yra 
didele  kanalo varž a – taigi dideli s iluminiai nuostoliai. 
Paskaič iuokime P kanalo ir N kanalo tranžistorių 
suvartojamą galią ir galimybę is sklaidyti s ilumą esant 70 
laipsnių temperatu rai. Skaič iavimams naudosime 
IRFP9140N [3] ir IRFP3306PbF [4] tranžistorius. Abu jie 
yra International Rečtifier gamintojo, abu jie skirti galios 
elektronikai ir abiejų jų korpusai yra TO-247AC. 

Pirmiausiai paskaič iuosime galią, kuri is siskiria ant P 
kanalo MOSFĖT tranžistoriaus, kai srove  tekanti per 
tranžistorių 15A. Skaič iavimams naudosime s ią formulę: 

2 ,P I R   (3) 

č ia P – galia kurią sunaudoja tranžistorius, R – 
tranžistoriaus kanalo varž a. 

215 0.117 26.325PP W     (4) 

Pagal tą pač ią formulę paskaič iuokime N kanalo 
tranžistoriaus is siskirianč ią galią: 

215 0.0042 0.945NP W     (5) 

Matome, kad ant N kanalo tranžistoriaus suvartojama 
galia yra ž ymiai maž esne . 

VI. MODĖLIAVIMAS 

Nore dami atlikti variklio modeliavimą pasinaudojome 
variklio Spiče modeliu [5], is  originalaus modelio 
is e me me s ifratorių, nes jis mums nereikalingas ir 
prijunge me savo variklio valdiklį ir modifikavome 
parametrus. Spiče sčhema pavaižduota 10 pav. 

S ioje sčhemoje mes MOSFĖT tranžistoriams valdyti 
naudojame spečialižuotą mikrograndyną LTC4444, kuris 
yra skirtas valdyti N kanalo MOSFĖT tranžistorius pusinio 
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H tiltelio sčhemoje. C ia V1 yra MOSFĖT valdiklio 
maitinimo s altinis, V2 imituoja impulso ploč iu 
moduliuotą signalą is  mikrovaldiklio, skirtą M1 valdymui, 
V3 imituoja impulso ploč iu moduliuotą signalą is  
mikrovaldiklio, skirtą M2 valdymui, tai yra stabdž iui. V5 
yra variklio maitinimo s altinis, V6 maitinimo s altinis 
įde tas vietoj pakelianč io kondensatoriaus.  

 
10 pav. Variklio simuliačijos Spiče sčhema. 

Variklio modelis sudarytas is  dviejų dalių pirmoji dalis 
yra elektrinis varikio modelis: LM variklio induktyvumas, 
RM variklio varž a, Bemf – atbulinis elektromagnetinis 
rys ys susidarantis sukantis varikliui. Kita dalis yra 
mečhaninis variklio modelis į kurį č ia nesigilinsime. 

 
11 pav. Variklio įtampos ir srove s laikine  diagrama. 

 
12 pav. Variklio įtampos ir srove s laikine  diagrama įgreitinant ir 
stabdant. 

Laikine je diagramoje (11 pav.) matome, kad 
pajude jimo metu suvartojama srove  didž iausia, paskui ji 
maž e ja, kai po tam tikro laiko jau varikliui įsibe ge jus 
visis kai is jungiame virs utinį tranžistorių matome, kad de l 
to, kad variklis vis dar turi mečhanine s energijos jis 

generuoja įtampą, kuri po truputį maž e ja.  
Dabar pabandysime s į variklį stabdyti: 12 pav. matome, 

kad stabdymo metu (kai atidaromas M2) is  variklio per 
M2 tranžistorių į ž emę teka net iki 8A srove , matome kad 
tai labai efektyviai maž ina atbulinę variklio įtampą, 
vadinasi variklis yra efektyviai stabdomas. 

VII. IS VADOS 

Pasiu lyta elektrinio motorolerio valdymo sčhema, 
susidedanti is  dviejų tarpusavy nepriklausomų dalių: is  
variklio valdiklio ir is  kompiuterio su vartotojo sąsaja. 

Pasiu lyta naudoti atvaiždavimo algoritmus, kurie 
sumaž ina mikrovaldiklio atminties suvartojimą, padidina 
vaiždų perdavimo į ekraną spartą. 

Is analižavus rinkoje esanč ius dvirač io ir elektrinio 
motorolerio kompiuterius, vartotojo sąsajoje buvo 
panaudotos tokios pagrindine s funkčijos: greič io, 
nuvaž iuoto atstumo, baterijos įkrovos,  variklio valdymo 
sčhemos temperatu ros, bei meniu atvaiždavimas. 

Is analižavus galimas sąsajas tarp mikrovaldiklių, 
komunikačijai pasirinkta RS485 sąsają de l jos atsparumo 
trikdž iams, taip pat norint už tikrinti, kad duomenys 
perduoti teisingai, panaudota kontroline  bitų suma. 

Variklio valdymui pasiu lyta naudoti pusinę H tiltelio 
sčhemą, nes motoroleriui už tenka variklio sukimosi į 
vieną pusę. 

Palyginti P kanalo ir N kanalo MOSFĖT tranžistoriai. 
Buvo nustatyta, kad P kanalo tranžistorių galios 
nuostoliai yra 26 kartus didesni už  N kanalo, tode l 
pasiu lyta sčhemoje naudoti du vienodus N kanalo 
tranžistorius. 

Paimtas variklio modelis ir atliktos simuliačijos, kurių 
metu buvo nustatyta, kad pajude jimo metu per variklį 
tekanti srove  yra maksimali (s iuo atveju net iki 12 A), po 
to suvartojama srove  maž e ja ir nusistovi. Stabdymo metu 
pastebe ta net iki 8 A atbuline  srove  ir efektyvus atbulinio 
elektromagnetinio lauko maž e jimas.  

Sukurtas elektrinio motorolerio valdiklis su 
kompiuteriu yra tik končeptas. Ateityje dar reike tų atlikti 
papildomų praktinių tyrimų ir realižuoti galimybę 
stabdant variklį dalį energijos perduoti atgal į 
akumuliatorių. 
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ABSTRACT 

Edgaras Čečkauskas, Paulius Urbonas. Electric Scooter 
Controller. 

Electric scooter controller which consists of bike 

computer, motor controller and battery charger. Bike 
computer communicates with motor controller through 
UART, and battery charger communicates with motor 
controller. Motor controller and bike computer can work 
independently from each other. Brief introduction to bike 
motor controlling with N channel MOSFET and comparison 
of P and N channel MOSFET high side switching. 
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I. ĮVADAS 

Kalibravimas pirmą kartą buvo paminė tas dar sėnovė s 
Egiptė, kuomėt buvo statomos Egipto piramidė s, 
kampams atskirti [6]. XXI amž iujė, kuris yra pilnas 
tėchnologijų, norint, kad robotižuotos sistėmos vėiktų 
tiksliai ir nėpriėkais tingai yra rėikalingas kalibravimas.  

Tikslus roboto valdymas koordinatė mis, gautomis is  
kamėros vaiždo, gali bu ti pritaikomas daugėlyjė sric ių 
sprėndž iant įvairius automatižavimo ir robotižavimo 
už davinius, tokius kaip: nėtvarkingai sudė liotų objėktų 
pėrkė limas ar požicionavimas viėnojė ploks tumojė, 
piės imas, virinimas ir kt. Taip pat roboto kalibravimą 
galima pritaikyti s achmatų ž aidimė, kai robotas turi 
tiksliai kilnoti s achmatų figu ras, rėmiantis vaiždo 
kamėros informacija. Bėndros roboto kalibravimo 
sistėmos gali bu ti skirstomos į statinės ir dinaminės. 
Statinis kalibravimas turi daugiausia įtakos roboto 
statinė s padė tiės charaktėristikoms idėntifikuoti [4], tai 
yra požicija ir oriėntacija. Tuo tarpu dinaminis 
kalibravimas yra naudojamas siėkiant nustatyti, judėsio 
charaktėristikoms, turinc ioms įtakos jė gai ir grėic iui. 
Pramoniniai robotai daž niausiai naudoja Dėkarto 
koordinac ių sistėmą [5]. Roboto koordinatės galima 
matyti mėtrinė jė sistėmojė, kiėk pasislinkęs robotas nuo 
savo koordinac ių as ių, arba roboto kiėkviėnos as iės 
sanarų pasisukimo laipsnį. 

II. KODE L REIKIA KALIBRUOTI? 

Vaiždo kamėros rodo is gaubtą, nėatitinkantį rėalybė s 
vaiždą. Norint, kad roboto galinis manipuliatorius nuėitų 
tiksliai į tam tikras rėalias koordinatės, yra rėikalingas 
s ios sistėmos kalibravimas. S achmatų lėnta pagal 
matmėnis yra kvadratinė , o kamėros vaiždė, jėigu 
tikrintumė s achmatų lėntos dydį pagal vaiždo tas kus, 
gautumė nė kvadratą. Toks vaiždas matomas dė l kamėros 
lęs ių spėcifikos (ž r. 1 pav.) ir kamėros nukrėipimo kampo 
į objėkto ploks tumą [3] (ž r. 2 pav.). 

 
1 pav. Vaiždo kamėros is gaubtas vaiždas, kai balti objėktai yra 
is dė styti tiksliamė stac iakampyjė. 

 
2 pav. Vaiždo kamėros kampas į objėkto ploks tumą. 

 
3 pav. Vaiždo kamėros vaiždas į objėkto ploks tumą. 

Kuo kampas tarp kamėros ir stėbimos ploks tumos yra 
didėsnis, tuo labiau is krėiptą vaiždą matysimė (ž r. 3 pav.). 
Todė l yra rėikalingas sistėmos kalibravimas. 

III. SKAIČ IAVIMAMS REIKALINGOS LYGTYS 

Kalibruojant bėt kokią sistėmą nėis vėngsimė 
skaic iavimų, taigi c ia yra patėiktos kalibravimui atlikti 
rėikalingos matėmatinė s lygtys: 

1. Tiėsė s ploks tumojė bėndroji lygtis: 

0.Ax Bx D    (1) 

2. Tiėsė s ploks tumojė lygtis norint rasti x ir y 
koordinatės: 

1 1

2 1 2 1

.
x x y y

x x y y

 


 
 (2) 

3. Atkarpos dalijimas duotuoju santykiu: 

1

2

,x

x x

x x






  (3) 
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y y

y y






 (4) 

ABB pramoninio roboto ir vaiždo kamėros 
sistėmos kalibravimas 
Evaldas Matulėvičius1, (vadovas G. Narvydas1) 

1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas 
evaldas933@gmail.com 
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4. Koordinac ių apskaic iavimas pagal duotąjį 
santykį: 

1 2 ,
1

x

x

x x
x









 (5) 

1 2
.

1

y

y

y y
y









 (6) 

IV. ROBOTO PROGRAMOS KALIBRAVIMUI REIKALINGI 

SKAIČ IAVIMAI 

Rn – roboto koordinatė s, matuojamos milimėtrais 
(mm). Pn – kamėros gauto vaiždo tas kai.  

Visų pirma, robotas turi atskirti kuriam trikampiui 
priklauso is  pavėikslo gautos tas ko koordinatė s. Ž alias 
tas kas – pasirinktos koordinatė s, gautos is  kamėros 
vaiždo. Mė lynas tas kas – dviėjų tiėsių susikirtimo tas kas. 
Pagal (3) lygtį galima patikrinti kėlias sąlygas: 

1. Ar ž alias tas kas yra ž ėmiau, ar auks c iau už  pirmąją 
įstriž ainę (ž r. 4 pav.). 

2. Ar ž alias tas kas yra ž ėmiau, ar auks c iau už  antrąją 
įstriž ainę (ž r. 4 pav.). 

Patikrinę s ias sąlygas, suž inomė kuriuos tas kus galima 
naudoti skaic iavimams atlikti.  

 
4 pav. Lėntos įstriž ainė s. 

 

Sąlygas patikrinus skaic iuojamė P1 P5 tas kų ir P4 su 
ž alio tas ko koordinatė mis, tiėsė s ploks tumos lygtis (ž r. 
5 pav.). Tiėsė s ploks tumos lygtys skaic iuojamos pagal (1) 
ir (2) lygtis. Is  surastų lygc ių apskaic iuojamė dviėjų tiėsių 
susikirtimo tas ko koordinatė s (ž r. 5 pav.) mė lyną tas ką.  

 
5 pav. Trikampis, į kurį patėnka is  gauto vaiždo pasirinktos 
koordinatė s. 

Turė dami tiėsė s susikirtimo tas ko koordinatės 
(mė lynas tas kas), apskaic iuojamė – 𝛌�x pagal (3) ir 𝛌�y 
pagal (4) lygtis. Tam kad suž inotumė kokiu santykiu 

tas kas dalija atkarpa P4 ir mė lynas tas kas. 
Suradę santykį apskaic iuojamė roboto koordinatės 

pagal (5 ir 6) lygtis įstatę R1, R4, R5.  

V. KALIBRAVIMO EIGA 

Siėkiant sukalibruoti roboto ir kamėros sistėmą yra 
naudojama tokia vėiksmų sėka:  

1. Roboto programojė is sisaugojamė R1, R2, R3, 
R4, R5 tas kų koordinatės pagal rėalią s achmatų 
lėntą (ž r. 6 pav.).  

 
6 pav. Tas kų padė tis roboto koordinac ių sistėmojė. 

2. Nustatyti ir nusiųsti robotui is  kamėros gauto 
vaiždo P1, P2 , P3 , P4,  P5 tas kų koordinatės, kad 
s ios rėiks mė s prisiskirtų roboto programojė 
suras ytiėms kintamiėsiėms (ž r. 7 pav.). 

 
7 pav. Robotui nusiųstos tas kų padė tys, pagal gauto s achmatų lėntos 
vaiždo charaktėringus tas kus. 

Sistėma sukalibruota, dabar galimė pagal kamėros 
gautą vaiždą valdyti robotą, siunc iant jam vis naujas 
koordinatės. Kas kartą nusiuntus naujas koordinatės 
roboto valdiklis atliėka vis naujus skaic iavimus, tik 
pasiliėka jam priskirtus kintamuosius. 

VI. IS VADOS 

Roboto programa gavusi pasirinktas koordinatės is  
gauto vaiždo, atliėka rėikiamus skaic iavimus. Nusiuntus 
apdorotus duomėnis robotui, jis atliėka atitinkamą 
vėiksmą. Pasirinktai sistėmai s is kalibravimo mėtodas 
tiko. S iuo kalibravimo mėtodu galima pasinaudoti, kai 
rėikia is  kamėros vaiždo valdyti robotą rėaliojė aplinkojė.  
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ABSTRAČT  

Evaldas Matulevičius. ABB Robot and Camera System 
Calibration. 

Robot and camera image calibration can be customizable 
in many robotic system tasks. This calibration is used for 
robotic system to play chess. If I not use this calibration for 
chess robot system, moves by coordinates have big 
mistakes. First, save R1, R2 , R3 , R4,  R5, and P1, P2 , P3 , P4,  P5, 
robot targets in robot program, image and real chess board. 
Rn - is robot targets in world coordinate system. Pn – camera 
image coordinates by pixels. Robot program check triangle 
condition where is selected coordinates. Count intersection 
coordinates by (1) and (2) formulas. Program count 𝝀𝒙 by 
(3) and 𝝀𝒚�by (4) formulas. When program count 𝝀�take real 

robot targets, by 𝝀 count selected coordinates (5), (6) 
formulas. This calibration is good for my robotic system. 
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I. ĮVADAS 

Atradus pjezo efektą, bei sukūrus tokias sintetines 
medžiagas kaip pjezokeramika, atsivėrė kur kas daugiau 
galimybių mechanikoje bei elektronikoje. Lazerinėse 
sistemose stengiamasi atlikti kuo tikslesnius matavimus, 
todėl nebepakanka naudoti pavaras su žingsniniais 
varikliais. Kaip viena iš alternatyvų vis dažniau 
pradedami naudoti pjezo varikliai kurie gali itin mažais 
žingsneliais valdyti norimą sistemą. Buvo reikalinga su 
kuo mažesne paklaida pozicionuoti lazerio spindulį todėl 
buvo kuriama pjezoelektrinio variklio valdymo sistema. 
Tokiai sistemai valdyti, naudojami aukšto rezonansinio 
dažnio ir didelės amplitudės impulsai, kuriuos generuoja 
ir komutuoja sukurtas valdiklis ir prievadai. Sistemos 
valdiklio veikimas pagrįstas variklio pozicijos aptikimu ir 
jo pasukimu į nustatytą padėtį.  

II. TEORIJA 

Pjezokeramika – tai yra polikristalinis kūnas, kuris 
dažniausiai gaminamas iš bario titanato (BaTi03), švino 
titanalo (PbTi03), švino cirkonato - titanato 
(Pb(ZrTi)O3).[1] Iš tokios keramikos pagaminus cilindro 
formos statorių ir ant jo viršaus, arba į jį įdėjus rotorių 
gausime variklį. Pjezo varikliai – tai santykinai nauji 
mechanizmų tipai, kurie naudojami ten, kur reikia išgauti 
ypatingai tikslų judesį, kadangi jų skyra yra keli 
nanometrai. Toks variklis aukšto dažnio rezonansinius 
judesius transformuos į tolygų, arba žingsninį judesį. Šie 
varikliai gali suktis labai plačiame sūkių diapazone 
tūkstantosiomis laipsnio dalimis. [1-3] Tačiau pati 
įdomiausia savybė – jie gali suktis keliomis kryptimis, 
pagal kelias ašis. [3] Pjezoelektriniai varikliai yra  varomi 
mechanizmo, kuris generuoja nešamąjį judėjimą per 
aktyviųjų medžiagų mikro deformacijų stiprinimą ir 
pakartojimą.  

 
1 pav. Bėgančios bangos variklio veikimo principas. 

Aktyviosios medžiagos yra panaudojamos orbitiniam 
judėjimui ant statoriaus paviršiaus tose vietose, kur 
statorius liečiasi su rotoriumi (2 pav.). Bėgančioji banga 
nusistovi  statoriaus paviršiuje, kuris veikia kaip 
elastingas žiedas, ir sukelia elipsinį judėjimą sąlyčio su 

rotoriumi paviršiuje. Mikro judėjimo gaunamas sąlyčio 
paviršiuje, prispaudžiant rotorių prie statoriaus viršaus, 
o trinties jėga tarp jų verčia rotorių suktis. [4]  

III. VEIKIMO PRINCIPAS 

 
2 pav. Principinė pjezoelektrinio variklio valdymo schema. 

 
3 pav. Apsisukimų skaičiaus priklausomybė nuo dažnio. 

Sukurtas valdiklis yra sudarytas iš skaitmeninės dalies 
su ARM Cortex M4 šeimos mikroprocesoriumi 
STM32F401RBT6 ir analoginės dalies, kurią sudaro 
lauko tranzistoriai su jų valdikliais. Sistema maitinama iš 
12 V maitinimo šaltiniu, kurio energija naudojama 
įtampos stabilizatoriui ir DC–DC aukštinančiam keitikliui 
(2 pav.). Grįžtamasis ryšis sudarytas iš siaurą 
spinduliavimo diagramą turinčio lazerio bei už pusės 

Pjezo variklio su grįžtamuoju ryšiu valdymas 

Dovydas Vaškas1, Rokas Stankus1, Paulius Morkūnas1, (vadovas V. Markevičius1)  
Kauno technologijų universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas  
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metrų pastatyto fototranzistoriaus, aptinkančio 
apšviestumo pokytį. 

Pjezoelektrinio variklio sukimosi greitis buvo 
optimizuotas eksperimentiškai parinkus rezonansinį 
dažnį.  

IV. VARIKLIO VALDYMAS 

Šį pjezoelektrinį variklį tiesiogiai valdo du valdikliai 
kurie generuoja aukšto dažnio ir aukštos įtampos 
impulsus. Šie valdikliai sudaryti iš pusės tilto būdu 
sujungtų dviejų lauko tranzistorių ir jų sinchronizavimo 
dalies. Kai valdiklis įjungiamas, nuolatinė 80 V įtampa 
yra komutuojama mažos amplitudės impulsais. Taip 
sukuriami aukštos amplitudės bei reikiamo dažnio 
impulsai kuriuos gali reguliuoti procesorius. Per 
kondensatorių į pjezoelektrinį žiedą paduodami aukšto 
dažnio ir aukštos įtampos stačiakampiai impulsai kurie 
priverčia pjezo elektrinį žiedą virpėti (4 pav.). 

 
4 pav. 4 pav.  Pjezoelektrinio variklio schema. 1 – salyčio taškai; 2 – 
keramikinis žiedas 3 – fazės perstūmimo schema; 4 – aukštadažnės 
įtampos generatorius. 

V. MAITINIMAS 

Pjezoelektrino variklio valdiklis naudoja 3 skirtingas 
įtampas. 3,3 V procesoriui 12 V tranzistorių valdikliams 
ir 80 V įtampą kuri naudojama generuoti aukštos 
ampitudės impulsus. Visa sistema maitinama 12 V 
nuolatine įtampa, nuo 12 V iki 80 V keliama DC–DC 
(nuolatinės įtampos) keitikliu, iki 3,3 V mažinama, 
įtampos stabilizatoriumi. 

VI. SKAITMENINĖ DALIS 

Variklio valdiklyje panaudotas STM32F401RBT6 
mikrovaldiklis generuoja eksperimentiškai nustatyto 
rezonansinio dažnio (44800 Hz) stačiakampius, 3 V 
amplitudės periodinius impulsus, kurie sukuria bėgančią 
bangą ir sąlygoja variklio sukimąsi. Procesorius gali sukti 
variklį į bet kurią pusę paduodamas loginį 1 į vieną iš 
valdiklių, arba jį sustabdyti paduodamas loginį 0 į abu. 
Tai priklauso nuo to kokioje padėtyje kiekvienu laiko 
momentu yra variklio rotorius , ir kokią reikšmę fiksuoja 
fototranzistorius įjungtas į grįžtamojo ryšio grandinę. 
Kadangi jis maitinamas 3 V tai išėjimo įtampa esant 
skirtingiems apšvietimams keičias 3 V diapazone. Ši 
įtampa nuskaitoma analogo/kodo keitikliu. Nuskaityta 
keitiklio reikšmė yra palyginama su nustatyta ir tada 

nusprendžiama koks veiksmas bus atliekamas toliau. 
Procesoriaus darbą vaizduoja algoritmas (5 pav.). 

 
5 pav. Sistemos darbą aprašantis algoritmas. 

VII. REZULTATAI 

 
6 pav. ADC kitimo oscilograma esant dideliam pjezoelektrinio 
variklio greičiui. 

ADC padėčiai esant daug daugiau ar mažiau už ribinę 
stabdymo reikšmių sritį, mikrovaldiklis dideliu greičiu 
suka variklį tol kol pasiekia reikiamą grįžtamojo ryšio 
reikšmę stabdymui. Stabdant variklis iš inercijos dar 
truputį pasisuka ir pasiekęs vidurinę reikšmę ją peršoka. 
To pasekoje persijungia variklio sukimosi kryptis. Tai 
vyksta keletą kartų kol yra sureguliuojama tiksli 
nustatyta padėtis (6 pav.). Panašiai tik su mažesniais 
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svyravimais sistema dirba kai yra išjudinama iš 
vidurinės nustatytos padėties.  

 
7 pav. ADC kitimo oscilograma išjudinus iš nusistovėjusios padėties. 

Didelis šios sistemos privalumas tai, kad ji susideda tik 
iš kelių dalių ir gali sėkmingai pakeisti sudėtingas 
sistemas, kurios dažniausiai susideda iš daugelio 
elementų. Tai gali būti puiki alternatyva ten kur reikia 
itin tikslios, lengvos, bei plačiame sūkių diapazone 
veikiančios sistemos. 

VIII. IŠVADOS 

Eksperimentiškai nustatytas sistemos rezonansinis 
dažnis, prie kurio pasiekiamas efektyviausias rotoriaus 
sukimas. Panaudotas grįžtamasis ryšys įgalina tikslų 
pasirinktos padėties aptikimą, rotoriaus pozicionavimą 

bei stabdymą įvertinant jo inertiškumą. Sukurta sistema 
gali dideliu tikslumu derinti pasukimo kampą. Tokio tipo 
sistema gali būti nesunkiai modifikuota ir pritaikyta 
įvairioms situacijoms, kur reikia itin tikslios, bei 
plačiame sūkių diapazone dirbančios pavaros. 
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ABSTRACT 

Dovydas Vaškas, Rokas Stankus, Paulius Morkūnas. 
Piezo Motor with Feedback Controler. 

When the piezo effect was founded and synthetic 
substance piezo ceramics was created – new possibilities 
for mechanics and electronics appeared. Whereas it is 
desirable to do more and more precise measurements the 
gears with stepper motor is not enough anymore. That is 
why using of piezo engines that can operate the system 
with very high precision increased. High amplitude and 
high frequency pulses that are generated by the widget 
that is created and managed by us are used in this system 
managing. Functioning of the controller is based on motor 
position detection and return it to the preset position. 
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I. ĮVADAS 

Iš manių drabuž ių rinkoš ateitiš š iandien yra kaip 
niekada š vieši. Jei 2013 metaiš buvo parduota daugiau nei 
100 000 vienetų tokių ru bų, 2020 metaiš numatoma 
parduoti nuo 10.2 [1] iki 26 [2] milijonų tokių produktų. 
S iandien š ie produktai dar neiš naudoja višo technologinio 
potencialo de l keleto priež ašc ių. Viena švarbiaušių iš  jų 
yra duomenų patikimumaš ir verte  klinikiniu pož iu riu. 
De ve dami ru buš šu integruotaiš jutikliaiš vartotojai yra 
fižiš kai aktyvu š, nuolat keic ia aplinkaš, neturi ž inių apie 
jutikliuš ar regištruojamuš šignaluš, tode l patyš negali 
už tikrinti šignalų kokybe š. Biomedicininių šignalų kokybe  
neatšiejama nuo naudojamų jutiklių. Kadangi de vint tokį 
produktą vartotojai turi jauštiš patogiai ir nevarž omai, 
šignalo kokybę tenka iš keišti į patogumą vartotojui ir 
naudoti daugkartiniuš, nereikalaujanc iuš paruoš imo ir 
priež iu roš jutikliuš. Daž niaušiai pašaulyje regištruojamo 
biomedicinine š paškirtieš šignalo – elektrokardiogramoš 
(EKG) ir paštaruoju metu ypac  populiare janc ioš 
laidž iošioš tekštile š derinyš pritaikant tai iš maniuoše 
marš kine liuoše yra geraš tokio produkto pavyždyš. Įšiu ta 
į kašdieniuš drabuž iuš laidž ioji tekštile  tam tikraiš fižinio 
aktyvumo etapaiš višai nekontaktuoja šu oda, o ir ešant 
kontaktui gali už regištruoti tik paš aliniuš triukš muš. 
Sištemai apdorojant tik patikimuš ir reikš minguš šignaluš 
įrenginyš efektyviau taupytų energiją, o gauta informacija 
(paprašc iaušiu atveju š irdieš ritmaš) bu tų patikima bei 
pašitarnautų daugeliui ž monių nuo športininkų iki 
ku dikių šu įgimtomiš š irdieš ligomiš. Tac iau tokio 
algoritmo apmokymaš reikalauja daug ž mogiš kų 
paštangų ir laiko parengiant apmokymo duomeniš. 
S io darbo tikšlaš yra šukurti ir iš tirti šprendimų 

medž io, škirto EKG kokybe š vertinimui automatižuoto 
apmokymo algoritmą. 

II. LITERATŪ ROS ANALIZE  

Egžištuoja keli galimi šprendimų keliai šiekiant 
įvertinti EKG kokybę realiu laiku. Kokybę galima įvertinti 
panaudojant informaciją iš  papildomų jutiklių, tokių kaip 
akcelerometraš [3], kraujo špaudimo matavimo įranga, 
fotopletižmografaš [4], elektrodų prišpaudimo je goš 
jutikliai [5] ar kt. Ūniveršalešniš kokybe š nuštatymo 
bu daš remiaši vien EKG šignalo informacija, tode l gali bu ti 
pritaikomaš daugeliui jau ešamų įrenginių ir nedidina 
bu šimo produkto kainoš. Regištruojama 
elektrokardiograma špecifine š informacijoš apie kokybę 
turi įvairiuoše lygmenyše. 
Geriaušiai šuprantami ž mogui ir daž niaušiai š iandien 

gydymo įštaigoše naudojami parametrai yra šušiję šu 

šignalo morfologija. Medikaš, štebe damaš šignalo 
amplitude š pokyc iuš laike, naudoja šavo patirtį 
pašąmoningai kuriant ir analižuojant begaleš šignalo 
morfologinių parametrų, tokių kaip amplitude š dydiš, 
tolygumaš, konkrec ių šegmentų forma ir t.t. Įterptinei 
šištemai š iuo atveju reikalingi objektyvu š ir konkretu š 
šignalo kokybe š parametrai bei jų šlenkštine š riboš. S ie 
morfologija pagrįšti kokybe š įvertinimo parametrai, 
škaic iuojami šlenkanc iame lange, gali bu ti labai paprašti, 
pavyždž iui, šignalo amplitude š dydiš [6], štandartine  
deviacija ar vidutine  kvadratine  verte  [7][7]. Gerešniu 
naš umu pašiž ymi šude tingešni parametrai, tokie kaip 
ankšc iau tirtaš diferencijuojantiš filtraš [8].  
Signalo špektraš EKG kokybe š įvertinimui daž niaušiai 

taikomaš škaic iuojant šignalo energiją įvairiuoše 
ruož uoše. Atlikuš daugiau tyrimų paaiš ke jo, kad 
geriaušiai šu šignalo kokybe koreliuoja ne tam tikro 
špektro ruož o energija, o kelių ruož ų energijų šantykiš. 
S iandien geriaušiai ž inomi parametrai lygina energijų 
šantykį tarp: kintamoš šignalo dedamošioš (1 Hž–40 Hž) 
ir šignalo dedamošioš šu nuolatine dedamąją (0 Hž–
40 Hž), QRS komplekšui bu dingo ruož o (5 Hž–15 Hž) ir 
višo šprektro [7], QRS komplekšui bu dingo ruož o ir 
špektro iki 40 Hž [9][9]. 
Be morfologinių ir špektrinių įverc ių, galima iš škirti ir 

štatištiniaiš įverc iaiš pagrįštuš EKG kokybe š įvertinimo 
parametruš. Ekšcešaš [10] ir tikimybinio škirštinio 
ašimetrija [7] daugelio š altinių minimi kaip vieni 
patikimiaušių parametrų EKG kokybe š įvertinimui. 
Paprašc iaušiaš EKG kokybe š įvertinimaš remiaši 

vienam iš  š ių parametrų nuštatant šlenkštineš ribaš, 
kuriaš virš ijuš šignalaš laikomaš nekokybiš ku. Deja, 
realiomiš šąlygomiš šlenkštine š riboš ne ra paštovioš ir 
kinta priklaušomai nuo daugelio kriterijų. Tai algoritmui 
neleidž ia pašiekti aukš to naš umo ir neuž tikrina veikimo 
nenumatytomiš šituacijomiš. Tode l vieninteliš bu daš 
pašiekti aukš tą EKG kokybe š algoritmo įvertinimo 
naš umą yra šujungti daugelį tokių parametrų bei 
šuškirštyti juoš į hierarchinę štruktu rą pagal švarbą. 
Vienaš iš  bu dų šukurti tokią štruktu rą yra klašifikacinių 
šprendimų medž io algoritmaš [11]. Įvairioš š io algoritmo 
formoš parode  geriaušią bendrą EKG kokybe š nuštatymo 
naš umą klinikinių šignalų įraš amš [12]. Tieša, š ie medž iai 
yra paremti daž niaušiai 12 kanalų elektrokardiogramomš 
už regištruotomš vienkartiniaiš elektrodaiš bei 
informacija, jungiama šu kitaiš fižiologiniaiš kanalaiš, 
tokiaiš kaip kraujo špaudimaš. Daugumoš medž ių 
švarbiaušiaš parametraš yra R dantelių koreliacija tarp 
kanalų, dališ kitų parametrų reikalauja daug škaic iavimo 

Sprendimų medž io, škirto EKG kokybe š 
vertinimui, apmokymo bu do tyrimaš 
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ir atmintieš rešuršų, taip pat ne ra medž ių tirtų šu labai 
praštoš kokybe š įraš aiš, kurie yra bu dingi naudojant 
laidž ią tekštilę. Tokių medž ių neįmanoma pritaikyti maž ų 
energetinių šąnaudų vieno kanalo elektrokardiografinei 
šištemai bei jų naš umaš naudojant laidž ią tekštilę negali 
bu ti prognožuojamaš. 

III. ANKSTESNIS TYRIMAS 

Kadangi šprendimų medž ių šuku rimaš yra paremtaš 
maš ininio apmokymo algoritmaiš, jo naš umaš labai 
priklaušo nuo apmokymo šąlygų ir štrategijoš. Ankštešnio 
tyrimo metu šiekiant medį apmokyti šignalų anotacijoš 
buvo šukuriamoš rankiniu bu du ir škirštomoš į dvi 
grupeš: kokybiš kuš tinkamuš apdorojimui epižoduš bei 
atmeštinuš Error! Reference source not found.. 
Kadangi atliekant kašdieninę veiklą kokybiš kų epižodų 
bu na šantykinai daugiau nei šugadintų, šiekiant neleišti 
medž iui per daug apšimokyti vienai grupei buvo 
naudojamaš vienodaš kiekiš abiejų grupių atškaitų. 75 % 
š io mašyvo šignalų buvo naudojami apmokymui, o likę – 
algoritmo naš umo nuštatymui. Gauti režultatai buvo 
vertinami atškaitų atž vilgiu (atškaitų kiekiš atitinkantiš 
ar prieš taraujantiš ž mogauš anotacijai).  Naudojant 
realiuš šignaluš įraš ytuš tekštiliniaiš elektrodaiš buvo 
gautaš aukš taš jautrumaš šiekiantiš 0,95. Tyrimaš buvo 
vykdomaš iš  deš imtieš įvairių kokybe š parametrų 
iš renkant penkiš geriaušiuš, kurie buvo naudojami 
šudarytame medyje.  
Siekiant tokį medį pritaikyti konkrec iai šištemai, 

škaic iuojanc iai š irdieš ritmą, paaiš ke jo, kad još jautrumaš 
vertinant apškaic iuotą š irdieš ritmą lyginant šu atraminiu 
šignalu yra paštebimai praštešniš. Tai rodo, jog 
algoritmaš gebe jo iš škirti tam tikruš kokybiš kuš šignalo 
epižoduš, tac iau nešugebe jo už tikrinti QRS šegmentų 
iš škyrimo ir galimai nemaž ai šegmentų prilygino 
iš kraipymamš panaš iemš į triukš mą. Tokį algoritmo 
veikimą gale jo lemti tai, jog rankiniš anotavimaš 
maš ininiam apmokymui yra labai šubjektyvuš kriterijuš. 
Z mogui ypac  šude tinga objektyviai įvertinti triukš mo 
atširadimo pradž ią ir pabaigą, o tai klaidina medž io 
apmokymo algoritmą ir neleidž ia jam tinkamai šušieti 
kokybe š įvertinimo parametrų. Siekiant šukurti naš ų 
šprendimų medį, patikimam R dantelių iš škyrimui 
triukš mingame šignale bu tinaš špecifiniš medž io 
apmokymaš, pagrįštaš automatižuota kokybe š anotacija.  

IV. AŪTOMATINIO SIGNALO KOKYBE S ANOTAVIMO METODAS 

SPRENDIMŲ MEDZ IO APMOKYMŪI 

Kadangi ž mogauš šukurta rankine  anotacija yra 
nepakankamai objektyvi, reikalauja daug laiko ir 
priklaušo nuo anotuotojo patirtieš, buvo šukurtaš 
automatiniš EKG kokybe š anotacijoš šudarymo 
algoritmaš. S io algoritmo pagrindine  už duotiš yra 
priveršti šprendimų medį apšimokyti taip, jog jo 
prioritetine  už duotiš taptų atškirti šignalų epižoduš, 
kuriuoše R dantelio požicijaš galima nuštatyti patikimai 
(Error! Reference source not found. pav.).  
Tam keliaš paraš nuolat buvo regištruojama 

elektrokardiograma atliekant įvairiaš kašdienineš 

veiklaš: nuo miego iki įvairauš športo. 

Sprendimų medžio skirto R dantelių aptikimui apmokymo  fazėSprendimų medžio skirto R dantelių aptikimui apmokymo  fazė

QRS 
aptikimo 

algoritmas

Automatinis 
anotacijos 
sudarymas 

Sprendimų 
medžio algoritmo 

apmokymas ir 
sudarymas 

EKG kokybės parametrų skaičiavimas

Atraminio kanalo 
QRS pozicijos

Tekstilinių 
elektrodų kanalo 

QRS pozicijos

[

[

, ,

Atraminiai
elektrodai

Tekstiliniai 
elektrodai

 
1 pav. Sprendimų medž io apmokymo šcenarijuš panaudojant 
automatinio kokybe š anotavimo algoritmą. 

Lygiagrec iai tekštiliniamš elektrodamš, naudojant 
klinikine š kokybe š vienkartiniuš elektroduš, buvo 
regištruojamaš ir atraminiš kanalaš. Abu kanalai buvo 
pateikti klašikiniam Pan Tompkinš QRS aptikimo 
algoritmui [14], kuriš nuštate  R dantelių požicijaš. 
Tekštiliniaiš elektrodaiš už fikšuotų R dantelių požicijoš 
automatinio anotacijoš šudarymo algoritmo buvo 
lyginamoš šu atraminio kanalo R dantelių požicijomiš. 
Jeigu bent dviejų dantelių iš  eile š požicijoš tarp abiejų 
kanalų šutapdavo, algoritmaš anotuodavo š į epižodą kaip 
kokybiš ką (Error! Reference source not found. pav. 
tieši linija pirmam grafike). Jeigu tekštilinių elektrodų 
kardiogramoje buvo paštebe taš danteliš, kurio ne ra 
atraminiame šignale arba atraminiame šignale raštaš 
danteliš neraštaš tekštilinių elektrodų kanale, epižodaš 
buvo traktuojamaš kaip nekokybiš kaš. Taip netiešiogiai 
buvo vertinama tekštiliniaiš elektrodaiš už regištruoto 
šignalo kokybe  remiantiš ne vien morfologija kaip buvo 
daroma rankinio anotavimo metodu, bet viša eile ž mogui 
nematomų parametrų, kuriaiš remiaši QRS aptikimo 
algoritmaš. 

 
2 pav. Automatinio kokybe š anotavimo algoritmo veikimo principaš. 
Tieši linija yra šignalo anotacija, kur aukš taš lygiš yra patenkinama 
šignalo kokybe  R dantelių nuštatymui, o ž emaš – nepatenkinama. 
Tuš c iaviduriai kvadratiniai ž ymekliai rodo atpaž intuš R danteliuš, o 
pilnaviduriai – vietaš nuo kurių QRS aptikimo algoritmaš bande  
perškaic iuoti R dantelių požicijaš šiekiant iš vengti nepagrįštų triukš mo 
šukeltų šlenkštinių verc ių įšišotinimo bu dingo š iam algoritmui. 

Ne ra idealauš QRS aptikimo algoritmo, o net menkiauši 
anotacijoš iš kraipymai gali šugadinti višą šprendimų 
medž io apmokymą. Pan Tompkinš QRS aptikimo 
algoritmaš yra pagrįštaš filtruoto šignalo pikų radimu 
naudojant adaptyvų šlenkštį. Signale štaiga atširaduš 
didele š amplitude š triukš mui adaptyvioš algoritmo 
šavybe š verc ia nepagrįštai padidinti šlenkštineš verteš R 
dantelių radimui. Triukš mui dinguš iš augušioš 
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šlenkštine š verte š paverc ia algoritmą neveikšniu bent 
kelių šekundž ių periodui. Tai didina tikimybę netinkamai 
įvertinti šignalo kokybę triukš mui dinguš bei taip 
šuklaidinti šprendimų medž io apmokymą. Tai buvo 
iš špręšta į automatinio anotavimo algoritmą įterpuš 
taišyklę, kuri inicijuoja QRS algoritmo perškaic iavimo 
procedu roš pakartojimą nuo paškutine š atškaitoš, kur 
buvo raštaš kokybiš kaš R danteliš. Jeigu po QRS aptikimo 
algoritmo perškaic iavimo viš tiek nebuvo rašta 
atitinkamų R dantelių, algoritmaš inicijavo pradine š 
ieš kojimo atškaitoš perštu mimą į priekį per 0.3 šekunde š 
taip šiekiant kuo tikšliau šurašti laiko momentą, kai 
triukš maš šignale dingo ir taip iš vengti šlenkštinių verc ių 
įšišotinimo (Error! Reference source not found. pav. 
pilnaviduriai ž ymekliai).  
De mešį reikia atkreipti ir į triukš mo atširadimo 

pradž ią. Kadangi š iš laiko momentaš nuštatomaš nuo 
paškutinio teišingai aptikto R dantelio, be papildomų 
taišyklių jiš įvertintų Q bei R šegmentuš kaip kokybiš kuš, 
o to pac io komplekšo S ir T šegmentuš priškirtų 
nekokybiš kam epižodui. Siekiant to iš vengti buvo įterpta 
taišykle , kuri 0,2 šekunde š pave lina anotacijoš lygio 
pakeitimą iš  kokybiš koš į nekokybiš ką, taip višą 
kokybiš ką QRST komplekšą priškiriant kokybiš kam 
periodui (Error! Reference source not found. pav. tieš 
500-ąja atškaita). 

V. SPRENDIMŲ MEDZ IO APMOKYTO R DANTELIŲ APTIKIMŪI 

TYRIMAS 

Siekiant iš šiaiš kinti automatinio šignalo kokybe š 
anotavimo naudą apmokant šprendimų medį škirtą R 
dantelių aptikimui buvo šukurtaš tyrimo šcenarijuš 
(Error! Reference source not found. pav.) 

Sprendimų medžio našumo R dantelių aptikimui  nustatymo  fazėSprendimų medžio našumo R dantelių aptikimui  nustatymo  fazė

        QRS aptikimo algoritmas
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3 pav. Sprendimų medž io naš umo R dantelių aptikimui nuštatymo 
blokine  diagrama. 

Tekštilinių elektrodų EKG įraš ui pirmiaušiai 
šuškaic iuojami penki kokybe š parametrai tinkantyš 
realauš laiko įterptinei šištemai naudoti ankštešniame 
tyrime [13]. Iš  š ių parametrų šprendimų mediš 
apmokytaš pagal Error! Reference source not found. 
pav. šcenarijų šudaro kokybe š prognožę. Kadangi 
priklaušomai nuo naudoto lango dydž io kokybiš kaiš gali 
bu ti iš renkami epižodai per trumpi š irdieš ritmo 
nuštatymui (naudotaš langaš 0,5 š), šiekiant iš vengti 
nereikalingo QRS detektoriauš darbo iš škiriami epižodai 
ilgešni nei tryš šekunde š. S ie epižodai pateikiami QRS 
detektoriui ir jų požicijoš yra lyginamoš šu atraminio 
kanalo raštomiš požicijomiš. Taip iš škaic iuojamaš š irdieš 
ritmo verc ių nuštatymo jautrumaš. 
Siekiant algoritmą iš bandyti kiek įmanoma 

realištiš kešne miš šąlygomiš, prieš ingai nei ankštešnio 
tyrimo metu naš umo nuštatymui buvo naudojamaš 
višiš kai kitaš įraš aš, o ne įraš o naudoto apmokyme dalyš. 
Taš patš tyrimo šcenarijuš pritaikytaš ir šprendimų 
medž iui šudarytam naudojant rankinę ž mogauš anotaciją. 

VI. REZŪLTATAI 

Vienaš iš  netiešioginių bu dų įvertinti, kaip gerai 
paruoš ti duomenyš yra škaic iuoti maš ininio apmokymo 
trukmę. Kuo EKG kokybe š parametrai labiau koreliuoš šu 
anotacijoš nurodyta kokybe, tuo greic iau klašifikacinių 
medž ių algoritmaš šuraš ryš iuš tarp parametrų bei 
anotacijoš ir šukurš gerešnį šprendimų medį. Taip pat 
apmokymo proceše galima naudoti krošvalidaciją ir leišti 
algoritmui pac iam ieš koti optimalių šąlygų taip ž ymiai 
prailginant apmokymo procešą. Laiko šudarymo trukme š 
tyrimui buvo naudotaš šantykinai trumpaš 30 min įraš aš. 
Apmokymo laikaš škaic iuotaš šiu lomam automatiniam 
anotacijoš šudarymo bu dui, ž mogauš šudarytai anotacijai 
ir atšitiktiniu de šniu šuformuotai anotacijai kaip 
kontroliniam rodikliui(Error! Reference source not 
found.). 

1 lentele . Klašifikacinio medž io apmokymo laiko palyginimaš naudojant 
atšitiktiniu de šniu šuformuotą šu EKG kokybe š parametraiš nešušijušią 
anotaciją, ž mogauš šudarytą kokybe š anotaciją ir įgyvendinto 
automatinio algoritmo kokybe š anotaciją. 

Kokybės 
anotacijos tipas 

Klasifikacinio medžio apmokymo 
vidutinis laikas, s 

Naudojant 
krosvalidaciją 

apmokymo 
procese 

Nenaudojant 
krosvalidacijos 

apmokymo procese 

Atšitiktiniu dėšniu 
sudaryta anotacija 

18686,88 35,82 

Žmogauš šudaryta 
anotacija 

519,08 0,84 

Automatinis 
anotavimo 
algoritmas 

494,31 0,79 

 

 
1 pav. Sprendimų medžio jautrumaš R dantelių atpažinimui ir įrašo 
atskaitoms naudojant apmokymą pagal žmogauš šukurtą EKG kokybėš 
anotaciją ir šiūlomą automatinį anotavimo algoritmą. Režultatai gauti šu 
įrašu višiškai nenaudotu apmokyme. 

Lyginant šu ž mogauš šudaryta anotacija, automatinio 
algoritmo anotacija pagreitino procešą 5 %–6 %. Kelių 
parų įraš amš šantykiniš laiko pagreite jimaš buš ž ymuš ir 
šiekš valandų eilę. Z inoma, daugiaušiai laiko šutaupe  
pac ioš anotacijoš šudarymaš, neš pušvalandž io įraš ą 
ž moguš anotuoja maž daug valandą, o automatiniš 
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algoritmaš – iki deš imtieš minuc ių, neoptimižavuš jo 
greic iui. Atšitiktiniu de šniu šuformuota anotacija pailgino 
medž io apmokymą bent 35 kartuš taip įrodant kokybe š 
parametrų koreliacijoš šu anotacija įtaką medž io 
apmokymo greic iui.  
Tikšlešniš automatinio anotavimo įtakoš kriterijuš 

šprendimų medž io apmokymui yra šudaryto medž io 
jautrumaš (1 pav.). 
Atlikuš bandymuš šu šprendimų medž iaiš paaiš ke jo, 

kad kai mediš apmokomaš naudojant šiu lomą 
automatinio kokybe š anotavimo metodą, jo jautrumaš 
įvertinant atškaitų kokybę šumaž e ja. Tac iau š iš 
parametraš neturi įtakoš galutine š šištemoš 
škaic iuojamiemš parametramš. Įtakoš taikomoš šištemoš 
duomenų kokybei turi tik jautrumaš R dantelių radimui, 
kuriš pagere jo lyginant šu medž iu apmokytu naudojant 
ž mogauš šukurtą anotaciją.  

VII. IS VADOS 

Tyrimo metu buvo šukurta ir iš bandyta metodika škirta 
šprendimų medž io naudojamo EKG kokybe š įvertinimui 
apmokymui. Siu lomaš algoritmaš leidž ia objektyviai 
apmokyti šprendimų medį remiantiš QRS aptikimo 
algoritmo režultataiš. Tokš apmokymo duomenų 
paruoš imo bu daš nereikalauja ž mogiš ko darbo, bent 
penkiš kartuš šutrumpina šignalo anotavimui reikalingą 
laiką, 5 %–6 % šutrumpina šprendimų medž io 
apmokymui reikalingą laiką ir 2 % padidina algoritmo 
jautrumą R dantelių aptikimui. Višaš kokybe  nuštatymo 
algoritmaš iš lieka pritaikomaš maž ų energetinių rešuršų 
įterptinei šištemai šignalą apdorojanc iai realiu laiku. 
Siekiant dar padidinti bendrą algoritmo jautrumą 

ateityje buš daromi bandymai šprendimų medž io 
apmokyme naudojant tam tikruš įraš ų rinkiniuš, įvedant 
daugiau naš umo kriterijų ir ieš kant kokybe š parametrų 
labiau tinkanc ių pašiu lytam apmokymo šcenarijui.  
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ABSTRACT 

Justinas Gasparovičius, Darius Jegelevičius. Evaluation of 
Training Method for Decision Tree Used in ECG Quality 
Determination. 

Market of smart clothing will increase significantly in the 
next five years so it requires decisions to make collected 
biological data clinically viable. In this research algorithm 
for real time quality determination of single channel 
electrocardiographic signal based on conductive textile 
electrodes was made. Algorithm is based on novel decision 
tree learning scenario which allows to prepare learning 
data at least five times faster, decreases tree learning 
procedure by 5 %, increases sensitivity of calculated data 
by 2 % and does not require any human interaction.  
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I. ĮVADAS 

Norint atlikti galvospū dž io [1]–[6] matavimą 
metodis kai teisingai, pries  tai reikia atlikti vidinio bei 
is orinio akies arterijos segmentų paies ką, t.y. rasti 
teisingą ūltragarsinio keitiklio pade tį bei pasvyrimo 
kampą ant akies voko pavirs iaūs. S i operacija atliekama 
patyrūsio operatoriaūs rankiniū bū dū ir ūž trūnka iki 15 
min. Kyla problema – kokiū bū dū sūtrūmpinti optimalių 
vidinio ir is orinio akies arterijos  segmentų lokacijos 
ūltragarsū laiką lyginant sū akies arterijos segmentų 
lokacijos trūkme ranka. 

Norint eliminūoti brangų operatoriaūs laiką ir atlikti 
reikiamų segmentų paies ką greic iaū yra siū loma 
pritaikyti aūtomatižūotą akies arterijos paies kos 
posistemę kūri atitiktų s iūos reikalavimūs: 

• Teisingas miego arterijos gylio parinkimas (miego ir 
akies arterijų atpaž inimas aūtomatižūotai) 

• Teisingas vidinio ir is orinio akies segmentų gylių 
parinkimas. 

• Maksimalūs vidinio ir is orinio akies segmentų 
signalo ir triūks mo santykio (S/N) parinkimas. 

• Teisingas aūtomatižūotas ūltragarsinio keitiklio 
pade ties parinkimas ant akies voko pavirs iaūs. 

• Aūtomatižūotas ūltragarsinio keitiklio pade ties 
palaikymas veikiant keitiklį is orinias veikslniais. 

Atliekant reikiamų segmentų paies ką aūtomatižūotai ir 
metodis kai teisingai, pirmiaūsia yra randamas vidine s 
miego arterijos artimiaūsias gylis iki ūltragarsinio 
keitiklio, ve liaū nūo s io atskaitos tas ko yra ies komas 
vidinis akies arterijos segmentas. Radūs vidinį segmentą 
atskaitos tas kū tampa jis pats ir yra ies komas is orinis 
segmentas. Pagrindine  taisykle  yra ta, kad vidinį ir is orinį 
segmentūs skirtingūose gyliūose reikia monitorūoti vienū 
metū nekeic iant ūltragarsinio keitiklio požicijos, o visą 
procedū rą apsūnkina než inomas optinio regos kanalo 
kaūlinio piltūve lio pasvyrimo kampas. 

Pagal akies arterijos segmentų paies kos metodiką 
formūojamas teiginys, kad nūo teisingai rasto vidine s 
miego arterijos artimiaūsio gylio iki ūltragarsinio keitiklio 
priklaūso visa tolimesne  galvospū dž io matavimo 
neinvažiniū bū dū eiga ir matavimo tikslūmas. Būvo 
sūkūrtas algoritmas skirtas atpaž inti vidinę miego 
arteriją nūo akies arterijos atsiž velgiant į jų formas. S io 
algoritmo de ka būvo įgyvendintas pirmasis 
aūtomatižūotos akies arterijos paies kos posisteme s 
reikalavimas - teisingas miego arterijos gylio parinkimas 
(miego ir akies arterijų atpaž inimas aūtomatižūotai). 

II. METODAS 

Duomenų gavimas ir formatas 

Dūomenys gaūnami pritvirtinūs robotižūotą 
ūltragarsinio keitiklio požicionavimo posistemę ant 
ž mogaūs akies voko ir paleidūs akidūobe s sferos 
skanavimą gylių intervale nūo 40 mm iki 75mm nūo akies 
voko.  

Is  gaūtų doplerinų IQ dūomenų sūskaic iūojamos 
sonogramos ir ant sonogramų nūbre ž iamos 
gaūbiamosios ribojanc ios signalą ir triūks mą. 
Sonogramos pavyždys sū gaūbiamąja ant signalo is  vieno 
gylio pateiktas paveiksle nr.1. Gaūbiamąją ž ymi geltona 
linija. 

Pirmajame paveiksle pavaiždūotų dūomenų masyvas is  
gylių intervalo nūo 40 mm iki 75 mm ir yra dūomenys 
kūrie padūodami aūtomatiniam akies arterijos ir vidine s 
miego arterijos atpaž inimo algoritmūi. Masyvo 
maksimalūs ilgis yra 36 sonogramos sū gaūbiamosiomis, 
nes gylių intervalas yra nūo 40 mm iki 75 mm. Reiktų 
pabre ž ti, kad įe jimo masyvo ilgis kinta, nes kiekvieno 
ž mogaūs akies anatomija yra skirtinga ir de l s ios 
priež asties nevisada pasiseka sūrinkti dūomenis is  visų 
gylių. 

Parametrizavimas 
2 paveiksle pateikta vidine s miego arterijos ir akies 

arterijos sonogramų pavyždž iai. Vižūaliai paž iū re jūs į s ias 
dvi sonogramas atskirti kūri priklaūso kūriai, miego ar 
akies arterijai ne ra sūde tinga, tac iaū norint tai padaryti 
aūtomatis kai signalas būvo parametrižūotas. 

Panaūdoti tokie signalo (gaūbiamosios) parametrai: 

 Gylis kūriame aptinkama; 

 Maksimalūs greitis (sistolinis); 

 Minimalūs greitis (diastolinis); 

 Režistentis kūmo indeksas (RI); 

 Plotas po gaūbimąja; 

 Panas ūmas į trikampį. 

 
1 pav. Sonograma sū gaūbiamąja. 

Pagal [7]–[9] miego arterija sūtinkama 58 mm–77 mm 
gylių intervale, sistole s momentas lygūs 76 cm/s±14 
cm/s, diastole s momentas – 30 cm/s±7 cm/s, RI lygūs 
0,6±0,06. Akies arterija sūtinkama 40 mm–61 mm gylių 

Akies arterijos ir vidine s miego arterijos aūtomatinis 
atpaž inimas panaūdojant sonogramos gaūbiamąją 

Mantas Deimantavičiūs1 
1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas 

mantas.deimantavicius@ktu.lt 
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intervale, sistole s momentas lygūs 40,1 cm/s±16,9 cm/s, 
diastole s momentas -– 7,35±4,36, RI lygūs 0,82±0,07. 
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2 pav. a – vidine  miego, b – akies arterija. 

Parametras plotas po gaūbiamąja S skaic iūojamas 
pagal formūlę (1). Tai yra vektoriaūs x, apras anc io 
gaūbiamosios formą, integralas: 

0

.
n

k
k

s x


   (1) 

Panas ūmo į trikampį parametro [10] skaic iavimas 
pavaiždūotas grafis kai 3 pav. Raūdona linija ž ymi signalo 
gaūbiamąją, o me lyna jūngia pūlsine s bangos sistole s ir 
diastole s momentūs. Panas ūmo į trikampį parametras 
ž ymimas ž aliū plotū. S is parametras apskaic iūojamas is  
ploto po me lyna linija atimant plotą po gaūbiamąja. 
Nesūnkū pastebe ti, kad kūo plotas yra maž esnis, tūo 
tikimybe , kad tai yra vidine  miego arterija, yra didesne . 

 
3 pav. Panas ūmo į trikampį parametras, a – vidine  miego, b – akies 
arterija. 

Metodo aprašymas 
Sūgalvotas metodas yra paprastas, kiekvieno gylio 

dūomenims yra sūskaic iūojami visi mine ti parametrai 
parametrižavimo dalyje. Tokiū bū dū yra sūdaroma 
parametrų matrica. Visi parametrai is skyrūs gylį yra 
normaližūojami tiek minimūmo, tiek maksimūmo 
atž vilgiū. Tai yra daroma siekiant algoritmą padaryti 
ūniversalesnį, nes kiekvienam ž mogūi kraūjotakos 
parametrai skiriasi. 

Tūrint normaližūotą parametrų matricą yra 
skaic iūojamas galūtinis parametras kiekvienam gyliūi 
atskirai pagal formūlę (2): 

0

,P  
n

k k
k

p w


   (2) 

c ia n – parametrų skaic iūs, p – parametrų masyvas, w – 
svorių masyvas. P – galūtinis parametras kiekvienam 
gyliūi.  

Galiaūsiai sūskaic iavūs galūtinį parametrą P 
kiekvienam gyliūi yra ies koma artimiaūsias gylis, kūrio 
parmetras P yra didesnis ūž  Pth. 𝑤 ir Pth nūstatyti 
ekpermentis kai. Algoritmo blokine  schema pateikta 4 
pav. 

 
4 pav. algoritmo logine  schema. 

III. REZULTATAI 

Aūtomatinis akies arterijos ir vidine s miego arterijos 
atpaž inimo algoritmas būvo is bandytas ant 20 savanorių. 
Po aūtomatine s paies kos operatoriūs rankiniū bū dū 
nūstatydavo tikslų ies komą miego arterijos gylį ir 
įvertindavo ar aūtomatinis akies arterijos ir vidine s miego 
arterijos atpaž inimo algoritmas sūveike . Režūltatai 
pateikti lentele je nr. 1. 

1 lentele . Aūtomatinio algoritmo režūltatai. 

Savanorio nr. Režūltatas 
1 Teigiamas 
2 Teigiamas 
3 Teigiamas 
4 Neigiamas 
5 Neigiamas 
6 Teigiamas 
7 Teigiamas 
8 Teigiamas 
9 Teigiamas 
10 Teigiamas 
11 Neigiamas 
12 Teigiamas 
13 Teigiamas 
14 Teigiamas 
15 Teigiamas 
16 Teigiamas 
17 Teigiamas 
18 Teigiamas 
19 Teigiamas 
20 Teigiamas 

 
Teigiamū režūltatū būvo laikoma toks atvejis, kai 

aūtomatinis akies arterijos ir vidine s miego arterijos 
atpaž inimo algoritmas aptikdavo reikiamas arterijas, o 
miego arterijos gylis patekdavo į patyrūsio aperatoriaūs 
anotūotą gylių diapožoną. 

Neigiamū režūltatū būvo laikoma toks atvejis, kai 
aūtomatinis akies arterijos ir vidine s miego arterijos 
atpaž inimo algoritmas neaptikdavo reikiamų arterijų 
arba nūstatytas miego arterijos gylis nepatekdavo į 
patyrūsio aperatoriaūs anotūotą gylių diapožoną. 
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Lentele je nr. 1 matome, kad aūtomatinis akies arterijos 
ir vidine s miego arterijos atpaž inimo algoritmas sūveike  
17 is  20 atvejų. Likę 3 algoritmo bandymai nese kmingi, 
nes sūveike  aūtomatižūotos posisteme s mechaniniai 
ribojimai. 

IV. IS VADOS 

Lentele  nr. 1 rodo, kad, atlikūs 20 aūtomatinių ir 
rankinių gylių paies kas poromis, aūtomatinis akies 
arterijos ir vidine s miego arterijos atpaž inimo algoritmas 
sūveike  85 % visų bandytų atvejų. 

15 % bandytų atvejų būvo nese kmingi, nes sūveike  
aūtomatižūotos posisteme s mechaniniai ūž ribojimai. 
Darome is vadą, kad reikia tobūlinti aūtomatižūotos 
posisteme s mechanines galimybes. 

Pritaikiūs tūrimūs dūomenis galima bū tų apskaic iūoti 
tikslesniūs svorinį vektorių ir galūtinio parametro ribinę 
reiks mę. 

Yra sūnkū įvertinti ir apras yti algoritme kiekvieną 
atvejį, nes kiekvieno ž mogaūs anotomija yra ūnikali. 
Algoritmą galima tobūlinti ir daryti vis labiaū 
ūniversalesnį. 
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I. ĮVADAS 

Tobulė jant š iuolaikiniai ėlėktronikai, atširanda viš 
didėšnė  paklauša špėcialioš paškirtiėš priėtaišamš. 
Kiėkviėnaš priėtaišaš nėiš šivėrc ia bė maitinimo š altinio, 
kuriš gali įtakoti priėtaišo darbą, kokybę bėi patikimumą. 
Norint už tikrinti rėikiamuš maitinimo š altinio 
paramėtruš, daž niaušiai atliėkami įvairu š maitinimo 
š altinio paramėtrų tyrimai. 
Paramėtrų tyrimamš rėikalinga programuojama 

apkrova, kuri lėidž ia apkrauti maitinimo š altinį paširinkta 
apkrova bėi lėidž ia šuž inoti maitinimo š altinio atšaką į ją. 
Pagrindiniai tiriamiėji maitinimo š altinių paramėtrai 

yra: apkrovoš atšakaš, linijiniš atšakaš, apkrovoš 
pėrėinamašiš procėšaš, naudingumo koėficiėntaš bėi 
iš ė jimo pulšacijų įtampa. 
Viši iš vardinti paramėtrai lėidž ia iš analižuoti 

maitinimo š altinį patikrinti jo tinkamumą atitinkamiėmš 
porėikiamš. Tam tikšlui paširinkti 3 škirtingi maitinimo 
š altiniai, iš tirti jų paramėtrai. 

II. PROGRAMUOJAMA APKROVA 

Maitinimo š altinių tyrimamš atlikti rėikalinga škirtingų 
vėrc ių apkrovoš. Siėkiant padidinti maitinimo š altinių 
tyrimo grėitį, apkrovoš atšikartojamumą bėi tyrimų 
patikimumą naudojamoš valdomoš apkrovoš.  
Valdoma apkrova - priėtaišaš lėidž iantiš, škaitmėniniu 

bu du, nuštatyti vartotojo paširinktą apkrovoš dydį. 
Atitinkamoš varž oš nuštatymui programuojamoš 
apkrovoš įė jimė daž niaušiai naudojami tranžištoriai, 
rėžištoriai ar kiti ėlėktronikoš komponėntai.  
Programuojama apkrova rėaližuota tranžištoriniaiš 

ėlėmėntaiš yra nėšudė tingoš štruktu roš (1pav.). Još 
privalumaš – galimybė  šuformuoti bėt kokio dydž io 
apkrovoš vėrtę, bėi gauti didėlė š galioš apkrovą. 

T1
Valdymo 

blokas

Programuojama 
apkrova

Rs

Įėjimas 
+

Įėjimas 
-

 
1 pav. Tranžištorinė š programuojamoš apkrovoš principinė  šchėma. 

Tokio tipo apkrova turi ir tru kumų: tranžištoriauš 
nėtiėšiš kumaš, nėgalimaš naudojimaš šu kintamoš 
įtampoš š altiniaiš, įtampoš kritimaš ant tranžištoriauš, 
norint nuštatyti apkrovoš varž ą rėikalinga nuštatyti ant 

tranžištoriauš krintanc ia įtampą bėi tėkanc ia šrovę [1], 
[2]. 
Altėrnatyva tranžištoriniai apkrovai yra komutuojama 

rėžištorių matrica (2pav). Rėžištorių komutavimui gali 
bu ti panaudoti ėlėktromėchaniniai komponėntai. Tokioš 
programuojamoš apkrovoš privalumaš galimybė  naudoti 
kintamo poliarumo šrovę, nėpaširėiš kiantiš 
nėtiėšiš kumaš dė l pušlaidininkinių ėlėmėntų.  
Tru kumai – didėliš rėžištorių bėi jungiklių kiėkiš, 

praktiš kai maž aš varž oš kitimo diapažonaš, palyginti 
maž a rėaližuojama apkrovoš galia. 

Įėjimas

1R

2R

4R

8R

Programuojama apkrova

J1

J2

J3

J4

 
2 pav. Rėžištorinė š programuojamoš apkrovoš principinė  šchėma. 

Rėžištorinė  valdoma apkrova puikiai tinka maitinimo 
š altinių apkrovoš rėguliavimo, naudingumo koėficiėnto 
tyrimamš, nėš rėikalingaš nuošėkluš apkrovoš kitimaš. 
Programuojama apkrova taip pat tinkama ir linijinio 
rėguliavimo tyrimui, kurio mėtu maitinimo š altiniš yra 
apkraunamaš makšimalia lėidž iama apkrova. 

III. MAITINIMO S ALTINIŲ TIRIAMIEJI PARAMETRAI 

Višiėmš tiriamiėmš maitinimo š altiniamš atliėkami: 
apkrovoš rėguliavimo, linijinio rėguliavimo, pėrėinamojo 
procėšo bėi naudingumo koėficiėnto tyrimai.  
Apkrovoš rėguliavimo tyrimaš atliėkamaš rėmiantiš (3 

pav.) patėikta štruktu rinę šchėma. Įtampoš matavimui 
panaudotaš „Rigol DM3068“ multimėtraš bėi rėžištorinė  
programuojama apkrova. 
Linijinio rėguliavimo tyrimaš atliėkamaš rėmiantiš 

(4 pav.) patėikta štruktu rinę šchėma. Įtampoš matavimui 
panaudoti du „Rigol DM3068“ multimėtrai bėi rėžištorinė  
programuojama apkrova kuri apkrauna maitinimo š altinį 
iki didž iaušioš lėištinoš galioš. 
Apkrovoš pėrėinamojo atšako tyrimaš atliėkamaš 

rėmiantiš (5 pav.) patėikta štruktu rinę šchėma. 
Maitinimo š altinio apkrovimui panaudota rėžištorinė  
programuojama apkrova. Pėrėinamojo atšako 
ošcilograma gaunama pašinaudojuš „Rigol DS4034“ 
ošcilografu. 
Naudingumo koėficiėnto tyrimaš atliėkamaš (6 pav.) 

Maitinimo š altinių tyrimai panaudojant 
programuojamą apkrovą 

Tomaš Skrėdėnaš1, (vadovas D. Liaukonis1) 
1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir Elektronikos fakultetas 

tomskr@ktu.lt 
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patėikta štruktu rinę šchėma. Įtampoš ir šrovė š 
matavimui panaudoti kėturi „Rigol DM3068“ multimėtrai. 
Maitinimo š altinio apkrova kėic iama palaipšniui iki 
didž iaušioš lėištinoš š altinio apkrovoš. 

A. Apkrovos reguliavimo tyrimas 

Apkrovoš rėguliavimo tyrimo mėtu yra matuojama 
maitinimo š altinio iš ė jimo įtampa kėic iantiš apkrovoš 
rėžištoriauš vėrtėi. Svarbu kad višo tyrimo mėtu įė jimo 
įtampa nėkištų. Taip pat rėikalinga kad įė jimo ir iš ė jimo 
įtampoš bu tu matuojamoš, kuo arc iau maitinimo š altinio 
iš vadų, norint ėliminuoti laiduošė šušidaranc iuš įtampoš 
nuoštoliuš.  
Apkrovoš rėguliavimo tyrimo tikšlaš yra nuštatyti 

maitinimo š altinio gėbą iš laikyti nuštatytą iš ė jimo 
įtampoš vėrtę, ėšant tam tikrai šrovėi. Apkrovoš 
rėguliavimaš iš rėikš taš procėntaiš apškaic iuojamaš 
pašinaudojuš (1) formulę. Ekšpėrimėnto štruktu rinė  
šchėma patėikiama (3 pav.) [3]–[5]: 

NA PA

PA

V V
Apkrovos reguliavimas 100%,

V

 
  
 

 (1) 

c ia VNA –įtampoš vėrtė  nėpridė toš apkrovoš atvėju, VPA – 
įtampoš vėrtė  pridė toš apkrovoš atvėju. 

Voltmetras
Tiriamasis 
maitinimo 
šaltinis

Apkrova

-              + -              + -              +

 
3 pav. Struktu rinė  apkrovoš rėguliavimo šchėma. 

B. Linijinis reguliavimo tyrimas 

Linijoš rėguliavimo mėtu yra matuojama bėi kėic iama 
maitinimo š altinio įė jimo įtampoš vėrtė  ir štėbimaš 
iš ė jimo įtampoš pokytiš. Papraštai tyrimo mėtu 
maitinimo š altiniš yra apkraunamaš didž iaušia lėiština 
apkrova. 
Linijoš rėguliavimo tyrimaš parodo maitinimo š altinio 

gėbą iš laikyti fikšuotą iš ė jimo įtampoš vėrtę kai kinta 
įtampoš vėrtė  maitinimo š altinio įė jimė. Paramėtraš 
papraštai iš rėiš kiamaš procėntaiš formulė (2). 
Standartinė  linijinio rėguliavimo ėkšpėrimėnto 
štruktu rinė  šchėma patėikiama (4 pav.) [4].  

išėjimo

įėjimo

ΔU
Linijinis reguliavimas 100%,

ΔU
   (2) 

c ia ∆Uiš ė jimo – iš ė jimo įtampoš pokytiš, ∆Uįė jimo – įė jimo 
įtampoš pokytiš. 

Voltmetras Voltmetras
Tiriamasis 
maitinimo 
šaltinis

+
+ +

+

-

- -

-
Apkrova

 
4 pav. Linijinio rėguliavimo ėkšpėrimėnto štruktu rinė  šchėma. 

C. Apkrovos pereinamojo atsako tyrimas 

Apkrovoš pėrėinamašiš atšakaš charaktėrižuoja 
maitinimo š altinio gėbą štabiližuotiš, pašikėituš tėkanc ioš 

šrovė š vėrtėi pėr apkrovą. Atšako iš matavimui 
matuojama iš ė jimo įtampoš pokytiš apkrovoš dydž io 
pašikėitimo mėtu,  atšako trukmė  bėi įtampoš pašikėitimo 
rė ž iai. Pėrėinamojo atšako matavimui rėikalinga 
programuojama apkrova, tiriamašiš maitinimo š altiniš 
bėi ošcilografaš. Ekšpėrimėnto štruktu rinė  šchėma škirta 
apkrovoš atšako tyrimui patėikiama (5 pav.) [6], [7]. 

OscilografasApkrova
Tiriamasis 
maitinimo 
šaltinis
-              + -              +

 
5 pav. Ekšpėrimėnto štruktu rinė  šchėma apkrovoš pėrėinamojo 
atšako tyrimamš. 

D. Naudingumo koeficiento tyrimas 

Fižikinė prašmė naudingumo koėficiėntaš atitinka 
naudingo ir višo atlikto darbo šantykį. Maitinimo š altinių 
atvėju naudingumo koėficiėntaš yra š altinio vartojamoš 
bėi atiduodamoš galioš šantykiš. Maitinimo š altinio 
vartojama galia yra apškaic iuojama įė jimo ėfėktinę 
įtampą padauginant iš  vartojamoš šrovė š. Maitinimo 
š altinio atiduodama galia apškaic iuojama, iš ė jimo  
įtampą, padauginant iš  š altinio atiduodamoš šrovė š.  
S iuolaikinių maitinimo š altinių naudingumo 

koėficiėntaš švyruoja nuo 75 % iki 95 %. Naudingumo 
koėficiėnto tyrimamš naudojama štruktu rinė  šchėma 
(6 pav.) [8], [9]. 

Ampermetras

Tiriamasis maitinimo 
šaltinis

+ +

- -

Apkrova

Voltmetras

Ampermetras

Voltmetras

 
6 pav. Naudingumo koėficiėnto tyrimamš naudojama štruktu rinė  
šchėma. 

IV. PSP500 AUKS TOS ĮTAMPOS MAITINIMO S ALTINIO TYRIMAI 

PSP500 aukš toš įtampoš maitinimo š altiniš kuriamė 
panaudotaš „Pico Elėctronicš“ aukš toš įtampoš maitinimo 
š altinio moduliš HVP0.5P lėidž iantiš pašiėkti 500 V 
įtampą bėi 10 mA šrovę, bėndra modulio galia šiėkia 5 W. 
Maitinimo š altiniš turi grafinį škyštųjų krištalų ėkraną, 
iš ė jimo įtampoš bėi galioš indikavimui.  
Maitinimo š altiniui atlikti apkrovoš rėguliavimo, 

linijinio rėguliavimo, pėrėinamojo atšako bėi 
naudingumo koėficiėnto tyrimai. 

A. PSP500 apkrovos reguliavimo tyrimas 

Maitinimo š altinyjė nuštatyta 500V įtampa, maitinimo 
š altiniš apkraunamaš iki makšimalioš lėištinoš galioš. 
Gauti PSP500 maitinimo š altinio apkrovoš rėguliavimo 
rėžultatai (7 pav.).  
Pagal (1) formulę apškaic iuota apkrovoš rėguliavimo 

vėrtė  gauta 0.28 %.  
Maitinimo š altinyjė nuštatyta 500V įtampa, kėic iama 

maitinimo š altinio įė jimo įtampoš vėrtė  nuo didž iaušioš 
iki maž iaušioš lėištinoš vėrtė š. Gauti PSP500 maitinimo 
š altinio linijinio rėguliavimo rėžultatai (8 pav.). 
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7 pav. PSP500 maitinimo š altinio apkrovoš rėguliavimo grafikaš. 

B. PSP500 linijinio reguliavimo tyrimas 

Linijinio rėguliavimo vėrtė  PSP500 maitinimo š altiniui, 
apškaic iuota rėmiantiš (2) formulę, gauta 2,4 %. Iš  
patėikto grafiko daromė iš vadą kad kintant įė jimo 
įtampoš vėrtėi nuo još minimumo iki još makšimumo 
iš ė jimo įtampoš vėrtė š pokytiš yra 0.004 %. 

 
8 pav. PSP500 maitinimo š altinio linijinio rėguliavimo grafikaš. 

C. PSP500 pereinamojo atsako tyrimas 

Maitinimo š altinyjė nuštatyta 500 V įtampa, maitinimo 
š altiniš apkraunamaš iki makšimalioš lėištinoš galioš, tuo 
mėtu ošcilografo pagalba gaunama pėrėinamojo atšako 
rėžultatai (9 pav.).  
Grafikė matyti kad, PSP500 maitinimo š altinio 

pėrėinamašiš atšakaš trunka 14 mš, įtampoš pokytiš tarp 
maž iaušioš bėi didž iaušioš vėrtė š pėrėinamojo atšako 
mėtu yra 58 V. 

 
9 pav. PSP500 maitinimo š altinio pėrėinamašiš atšakaš. 

D. PSP500 naudingumo koeficiento tyrimas 

Maitinimo š altinyjė nuštatyta 500V įtampa, maitinimo 
š altiniš palaipšniui apkraunamaš iki makšimalioš 
lėištinoš galioš. Gauti PSP500 maitinimo š altinio 
naudingumo koėficiėnto rėžultatai patėikiami (10 pav.).  
Atlikuš naudingumo koėficiėnto tyrimą paaiš kė jo, kad 

PSP500 maitinimo š altinio naudingumo koėficiėntaš 
didė jant apkrovoš vėrtėi didė ja. Makšimaluš pašiėktaš 
naudingumo koėficiėntaš artimaš 68 % . 

 
10 pav. PSP500 maitinimo š altinio naudingumo koėficiėntaš. 

V. MAITINIMO S ALTINIO SU MAX668 VALDIKLIU TYRIMAI 

Aukš toš įtampoš maitinimo š altiniš – kuriamė 
panaudotaš „Maxim Intėgratėd“ max668 valdikliš ir 
PSMN5R5-60YS tranžištoriuš. S altiniš projėktuotaš 300 V 
įtampoš vėrtėi bėi 1 W galiai. Maitinimo š altiniš 
panaudotaš aukš toš įtampoš impulšų formuotuvė kuriš 
naudojamaš ultragaršiniamš tyrimamš. 
Aukš toš įtampoš šu max668 valdikliu principinė  

šchėma patėikta (11 pav.). Maitinimo š altiniui atliėkami 
pagrindinių paramėtrų tyrimai.  

 
11 pav. Maitinimo š altiniš šu max668 valdikliu. 

A. Šaltinio su max668 valdikliu apkrovos reguliavimo 
tyrimas 

 
12 pav. Maitinimo š altinio šu max668 valdikliu apkrovoš rėguliavimo 
grafikaš. 

Maitinimo š altinyjė nuštatyta 300 V įtampa , maitinimo 
š altiniš apkraunamaš iki makšimalioš lėištinoš galioš. 
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Gauti maitinimo š altinio apkrovoš rėguliavimo rėžultatai 
(12 pav.).  
Pagal (1) formulę apkrovoš rėguliavimo vėrtė  yra gauta 

19,8 %. 

B. Šaltinio su max668 valdikliu linijinio reguliavimo 
tyrimas 

Maitinimo š altinyjė nuštatyta 300 V įtampa , maitinimo 
š altiniš apkraunamaš 180 kΩ apkrova, bėi kėic iama 
maitinimo š altinio įė jimo įtampoš vėrtė  nuo didž iaušioš 
iki maž iaušioš lėištinoš vėrtė š. Gauti maitinimo š altinio šu 
max668 valdikliu linijinio rėguliavimo rėžultatai 
(13 pav.).  
Linijinio rėguliavimo vėrtė  maitinimo š altiniui, 

apškaic iuota rėmiantiš (2) formulę, gauta 11 %. Iš  
patėikto grafiko daromė iš vada kad kintant įė jimo 
įtampoš vėrtėi nuo još minimumo iki još makšimumo 
iš ė jimo įtampoš vėrtė š pokytiš yra 1,34 %. 

 
13 pav. Maitinimo š altinio šu max668 valdikliu linijinio rėguliavimo 
grafikaš. 

C. Šaltinio su max668 valdikliu pereinamojo atsako 
tyrimas 

Maitinimo š altinyjė nuštatyta 300 V įtampa , maitinimo 
š altiniš apkraunamaš iki makšimalioš lėištinoš galioš, tuo 
mėtu ošcilografo pagalba gaunama pėrėinamojo atšako 
rėžultatai (14 pav.).  
Grafikė matyti kad, maitinimo š altinio šu max668 

valdikliu pėrėinamašiš atšakaš trunka 7,4 mš, įtampoš 
pokytiš tarp maž iaušioš bėi didž iaušioš vėrtė š 
pėrėinamojo atšako mėtu yra 31 V. 

 
14 pav. S altinio šu max668 valdikliui pėrėinamašiš atšakaš. 

D. Šaltinio su max668 valdikliu naudingumo koeficiento 
tyrimas 

Maitinimo š altinyjė nuštatyta 300 V įtampa , maitinimo 
š altiniš palaipšniui apkraunamaš iki 1 W galioš. Gauti 
š altinio naudingumo koėficiėnto rėžultatai patėikiami 
(15 pav.).  
Atlikuš naudingumo koėficiėnto tyrimą paaiš kė jo, kad 

š altinio naudingumo koėficiėntaš didė ja tiėšiniu dė šniu 
didė jant apkrovoš vėrtėi. Makšimaluš pašiėktaš 
naudingumo koėficiėntaš artimaš 55 %. 

 
15 pav.  Maitinimo š altinio šu max668 valdikliu naudingumo 
koėficiėntaš. 

VI. GM12-200P MAITINIMO S ALTINIO TYRIMAI 

„Hitėc Powėr“ kompanijoš GM12-200P aukš toš 
įtampoš maitinimo š altiniš. GM12-200P gali kėišti iš ė jimo 
įtampoš vėrtę, priklaušomai nuo įė jimo įtampoš vėrtė š. 
Makšimali š altinio įė jimo įtampa 12 V, makšimali iš ė jimo 
įtampa 200 V, galia šiėkia 1.5 W. Maitinimo š altiniui 
atliėkami apkrovoš rėguliavimo, linijinio rėguliavimo, 
pėrėinamojo procėšo bėi naudingumo koėficiėnto 
tyrimai.  

A. GM12-200P apkrovos reguliavimo tyrimas 

Maitinimo š altinyjė nuštatyta 200 V įtampa, maitinimo 
š altiniš apkraunamaš iki 1 W galioš. Gauti maitinimo 
š altinio apkrovoš rėguliavimo rėžultatai (16 pav.).  
Pagal (1) formulę apkrovoš rėguliavimo vėrtė  yra gauta 

8,9 %. 

 
16 pav. GM12-200P maitinimo š altinio apkrovoš rėguliavimo grafikaš. 

B. GM12-200P linijinio reguliavimo tyrimas 

Maitinimo š altinyjė nuštatyta 200 V įtampa , maitinimo 
š altiniš apkraunamaš 1 W apkrova. Kėic iant maitinimo 
š altinio įė jimo įtampoš vėrtę. nuo didž iaušioš iki 
maž iaušioš lėištinoš vėrtė š, fikšuojama iš ė jimo įtampa. 
Gauti GM12-200P linijinio rėguliavimo rėžultatai 
(17 pav.).  
S altiniš šuprojėktuotaš tiėšiš kai kėišti iš ė jimo įtampoš 

vėrtę priklaušomai nuo įė jimo įtampoš vėrtė š todė l 
linijinio rėguliavimo paramėtro vėrtė  nėškaic iuojama. 
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Linijinio rėguliavimo grafikaš atvaižduoja palyginti 
tiėšiš ką iš ė jimo įtampoš kritimą, tiėšiš kai kintant įė jimo 
įtampai. 

 
17 pav. GM12-200P maitinimo š altinio linijinio rėguliavimo grafikaš. 

C. GM12-200P pereinamojo atsako tyrimas 

Maitinimo š altinyjė nuštatyta 200 V įtampa , maitinimo 
š altiniš apkraunamaš iki 1 W galioš, tuo mėtu ošcilografo 
pagalba gaunama pėrėinamojo atšako rėžultatai 
(18 pav.). 
Iš  gautų duomėnų matyti kad apkrovuš maitinimo 

š altinį iki makšimalioš galioš įtampoš pokytiš 15,6 V, 
pėrėinamojo procėšo trukmė  šiėkia 5.4 mš.  

 
18 pav. GM12-200P maitinimo š altinio pėrėinamašiš atšakaš. 

D. GM12-200P naudingumo koeficiento tyrimai 

Maitinimo š altinyjė nuštatyta 200 V įtampa , maitinimo 
š altiniš palaipšniui apkraunamaš iki 1 W galioš. Gauti 
š altinio naudingumo koėficiėnto rėžultatai patėikiami 
(19 pav.).  

 
19 pav. GM12-200P maitinimo š altinio naudingumo koėficiėntaš. 

Atlikuš naudingumo koėficiėnto tyrimą paaiš kė jo, kad 

š altinio naudingumo koėficiėntaš didė ja tiėšiniu dė šniu 
didė jant apkrovoš vėrtėi. Makšimaluš pašiėktaš 
naudingumo koėficiėntaš artimaš 35 % . 

VII. IS VADOS 

Atlikti apkrovoš rėguliavimo, linijinio rėguliavimo, 
pėrėinamojo atšako bėi naudingumo koėficiėnto tyrimai 
trimš aukš toš įtampoš maitinimo š altiniamš.  
PSP500 maitinimo š altiniš pašiž ymė jo gėriaušiaiš 

tirtaiš paramėtraiš. S altinio apkrovoš rėguliavimaš šiėkia 
0,28 %, linijiniš rėguliavimaš – 2.4 %. Naudingumo 
koėficiėntaš – 68 %.  
Maitinimo š altiniš šu max668 valdikliu nėuž tikrino 

300 V įtampoš vėrtė š iki 1 W galioš. Tirtašiš š altiniš 
už tikrino nuštatyta 300 V įtampą , iš laikydamaš iki 2.6 mA 
šrovė š vėrtė š, kaš atitinka 0.78 W galią. Maitinimo š altinio 
pėrėinamojo atšako trukmė  šiėkia 7,4 mš još mėtu 
įtampoš vėrtė  krinta ėkšponėntiš kai. Maitinimo š altinio 
naudingumo koėficiėnto vėrtė  šiėkė  iki 55 % . 
GM12-200P už tikrino 8,9 % apkrovoš rėguliavimo 

vėrtę. Makšimalioš įtampoš vėrtė š, ėšant didž iaušioš 
apkrovoš vėrtėi pokytiš apytikšliai šiėkia -10 V. 
Pėrėinamojo procėšo trukmė  5,4 mš. GM12-200P 
maitinimo š altiniš pašiž ymė jo gana maž u naudingumo 
koėficiėntu, 33 % ėšant 1 W apkrovai. 
Ž inant maitinimo š altinių paramėtruš bėi galimybėš, 

š altiniai buš panaudoti gėriaušiomiš š altinio paramėtruš 
atitinkanc iomiš darbo šąlygomiš. 
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ABSTRACT  

Tomas Skredėnas. Power Supply Researches using 
Programmable Load. 

For most devices power supply is one of important part, 
so it‘s very important to ensure reliability, efficiency and 
transient response characteristics. For that reason, 
programmable load board was design. In this article 
presented investigation of several different power supplies 
characteristics: line regulation, transient response and 
efficiency coefficient. 
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I. ĮVADAS 

Pagrindiniai du reikalavimai keliami š iandienine mš 
robotizuotomš šištemomš yra: dinamiš kumaš, gebe jimaš 
daryti iš orinį poveikį minimaliame laiko intervale bei 
funkcionavimaš realizuojant uz daviniuš, kurie ne ra 
monotoniš ki t. y. šištemomš tenka šušidurti šu 
šituacijomiš, kurioš retai yra identiš koš prieš  tai 
įvykušiomš. S ie reikalavimai griez tai nuštato 
apribojimuš tiek techninei, tiek ir programinei įrangai 
šištemoš projektavimo pirmine je štadijoje, tuo pac iu 
įvešdami bu tinumą įvertinti keletą šprendimo variantų ir 
atlikti jų tarpušavio palyginimą. 

Pramogų induštrija yra vienaš iš  faktorių štipriai 
šąlygojanc ių dabartinių technologijų raidą [1]. Daugeliš 
z inomų z aidimų bei uz davinių yra pavedami 
humanoidiniamš robotamš arba robotamš-
manipuliatoriamš įveikti ar net varz ytiš tarpušavyje. 
Vieni populiariaušių, kurie yra plac iai nagrine jami š iuo 
metu, tai robotai z aidz iantyš futbolą, štalo tenišą, šmiginį 
ar oro ritulį [2]–[4].  

Oro ritulį z aidz ianc io manipuliatoriauš šištema buvo 
paširinkta kaip projektavimo objektaš, neš pac io 
uz davinio apraš ymaš atitinka višuš š iuolaikine mš 
robotizuotomš šištemomš keliamuš reikalavimuš. 
Ž aidimaš vykšta tarp dviejų oponentų, kurių kiekvienaš 
štengiaši įmuš ti ritulį į prieš ininko vartuš. Ritulyš juda 
ant štalo dangoš, kurio pavirš iauš trintiš šumaz inama 
tiekiamo oro šrauto bei pavirš iuje ešanc ių škyluc ių de ka. 
Tode l š iai uz duoc iai realizuoti reikalinga šištema, kuri 
šugebe tų aptikti iki 100 m/š greic iu škriejantį objektą 
[5] ir šuteikti efektyvų iš orinį atšaką. 

S iame štraipšnyje pateikiamoš dvi valdymo 
štrategijoš, kurioš taikomoš projektuojamoš šištemoš 
apipavidalinimui. Viena iš  jų yra šuštiprintaš mokymaš, 
kita – šprendimų medz iai. Algoritmų įgyvendinimui 
pašpartinti šukuriamaš modeliavimo įrenginyš. Judanc io 
objekto aptikimui realioje erdve je naudojamaš dvimac ių 
vaizdų atpaz inimaš. Aptariami metodų privalumai ir 
problemoš, šu kuriomiš šušiduriama kiekvienu atveju. 

II. NAUDOJAMI SKAITINIO INTELEKTO METODAI 

A. Sustiprintas mokymas 

Suštiprintaš mokymaš – tai objekto apmokymaš kaip 
reikia elgtiš tam tikroše šituacijoše, kad gautaš škaitiniš 
atlygiš bu tų makšimaluš [6]. Agentui ne ra nurodoma, 
kokiuš veikšmuš jiš turi atlikti, kaip tai daroma 
daugumoje maš inų mokymo metodų. Č ia daz niaušiai 
nurodomaš tik bu šenų škaic iuš ir galimi veikšmai, tode l 
yra reikalinga atrašti, kurie veikšmai atneš a geriaušią 

rezultatą. Tai pašiekiama apmokymo procešo metu, kuriš 
yra pagrįštaš bandymų-klaidų metodu. S iš faktaš leidz ia 
štandartinį šuštiprintą mokymą charakterizuoti dviem 
bruoz aiš: atšitiktine paieš ka ir atide tu atlygiu, šušijušiu 
šu atliekamaiš veikšmaiš tam tikroje šištemoš bu šenoje. 
Pagrindiniai šuštiprino mokymo metodai plac iai 
nagrine jami literatu roje: modeliu paremtaš mokymaš, 
tiešioginiš mokymaš, Q-mokymaš, SARSA mokymaš bei 
poz ymiaiš paremtaš bu šenoš atvaizdavimaš [6], [7]. 

Praktikoje daz niaušiai šutinkamaš Q-mokymaš, kuriš 
apraš omaš lygtimi (1). S iš metodaš yra realizuojamaš 
lenteleš pavidalu ir yra tinkamaš naudoti, kai šištemą 
apraš anc ių bu šenų škaic iuš ne ra dideliš 

( , ) ( , ) ( ( , ) ( , ))' ,Q s a Q s a r max s a Q s a       (1) 

c ia 𝑠 – dabartine  bu šena, 𝑎 veikšmaš š ioje bu šenoje, 
analogiš kai 𝑄(𝑠, 𝑎) yra š ią bu šenoš ir veikšmo porą 
apraš anti reikš me , 𝛼 – mokymoši koeficientaš, 𝛾 – 
apdovanojimo koefcientaš, 𝑟 – einamašiš atlygiš, dydiš 
𝑚𝑎𝑥(𝑠′, 𝑎) apibu dina geriaušio veikšmo šekanc ioje 
bu šenoje 𝑠′ vertę. 

Poz ymiaiš paremtaš bu šenoš atvaizdavimaš gaunamaš 
modifikavuš (1) lygtį 

1 1 2 2( , ) ( , ) (( , ) ... ( , )),n nQ s a w f s a w f s a w f s a     (2) 

c ia 𝑓𝑖(𝑠, 𝑎) – poz ymio 𝑖 funkcija, 𝑤𝑖  – poz ymio švarbą 
charakterizuojantiš koeficientaš, kuriš atnaujinamaš 
naudojant tokią iš raiš ką 

[ ( , ) ( , )] ( , )' .i i iw w r maxQ s a Q s a f s a        (3) 

S iš metodaš naudojamaš panaš iomš bu šenomš šuteikti 
bendrą formą, šumaz inant naujų šituacijų škaic ių. 

B. Sprendimų medžiai 

Sprendimų medz iai gali bu ti naudojami kaip modeliš 
apraš antiš šištemą, kuri šušideda iš  nuošeklių, vienaš po 
kito vykštanc ių ir apibre z tų įvykių [8]. S iuo atveju 
šištemoš projektuotojaš turi tikšliai numatyti višaš 
galimaš šituacijaš, šu kuriomiš šištema galimai šušidurš 
ateityje bei viša tai apibu dinti šprendimo mazgų bei 
šprendimo š akų višuma. Sprendimų medz iai yra taip pat 
pateikiami kaip šprendimų taišykle š, kurioše tikimybiniš 
mazgų bei š akų ryš yš pakeic iamaš į konkretauš 
kintamojo ar bu šenoš reikš mę, bu dingą konkrec iai 
šištemoš štadijai. Tokiu atveju algoritmaš iš reiš kiamaš 
jeigu-tai šąlygų ir veikšmų rinkiniu. Prieš ingai nei 
šuštiprintaš mokymaš š iš šištemų valdymo bu daš, 
remiaši tik įdiegtomiš z iniomiš bei atliekamų veikšmų 

Oro ritulį z aidz ianc io pramoninio 
manipuliatoriauš šištemoš projektavimaš  

Arnaš Ivanavičiuš1, (vadovas G. Narvydas1) 
1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas 

arnas.ivanavicius@gmail.com 
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efektyvumo nedidina. 

III. DARBO ĮRANGA 

A. Oro ritulio žaidimo stalas 

Ž aidimo štalaš buvo šukonštruotaš laikantiš štandartų 
naudojamų š ioje pramone š šrityje [9]. Stalo matmenyš: 
1,48 x 0,66 m, oro škyluc ių škaic iuš – 1539. Nuštatytam 
oro šrautui (200 m3/h) šudaryti buvo naudojami š eš i 
12 V ventiliatoriai. 

B. Pramoninis manipuliatorius 

Darbe naudojamaš ABB IRB 120 pramoniniš robotaš 
turintiš 6 laišve š laipšniuš. Manipuliatoriauš griebtuvo 
pašiekiamumaš yra 580 mm. Tai įgalina įrenginį laišvai 
funkcionuoti štandartinių matmenų z aidimo štalo 
plokš tumoje. Reikiamą je goš momentą efektyviam ritulio 
šmu giavimui uz tikrina makšimaluš roboto iš vyštomaš 
pagreitiš lyguš 28 m2/š [10]. 

Sumontuotaš IRČ5 valdikliš palaiko nešekliąją 
vienkanalę komunikacijoš šąšają RS 232 bei šuteikia 
galimybę duomeniš perduoti iki 100 Mb/š šparta 
Ethernet tinklu.  

C. Vaizdo kamera 

Vaizdų atpaz inimui paširinkta PS3 CL Eye kamera, kuri 
geba iš gauti šantykinai didelį kadrų per šekundę škaic ių 
(1 lentele ). Kiti švarbu š faktoriai buvo šantykinai maz aš 
vaizdų iš kraipymaš bei įrenginio kaina.  

1 lentele . Vaizdo analize š bei kameroš špecifikacijoš. 

Rezoliucija 
Greitaveika, kadrai/s 

Be algoritmo Su algoritmu 
640 x 480 75 49 
320 x 240 187 99 

D. Imitatorius 

Dauguma škaitinio intelekto metodų įškaitant ir 
šuštiprintą mokymą reikalauja nemaz ai laiko ir rešuršų, 
kol agentaš pašiekia optimaliuš rezultatuš. Tuo tikšlu 
JAVA programavimo kalba buvo šukurtaš virtualioš 
realybe š imitatoriuš (1 pav.) leidz iantiš įvertinti metodo 
efektyvumą bei vidutinį laiką reikalingą šištemai 
apmokyti. 

 
1 pav. Imitatoriauš grafine  šąšaja. Deš ine je puše je juodaš 
apškritimaš atitinka bešimokantį agentą, raudonaš(maz ešniš) 
apškritimaš – z aidimo ritulį, kaire je štalo puše je – prieš ininkaš. 

Imituojamo štalo pavirš iauš trintieš koeficientaš, 
greic io nuoštoliai po šušidu rimo šu štalo šienele bei 
agento jude jimo greitiš buvo nuštatyti, kad atitiktų realią 
šištemą. 

IV. VAIŽDŲ ATPAŽ INIMAS 

Vienaš švarbiaušių z ingšnių papraštame vaizdų 
atpaz inime yra tinkamaš atpaz įštamo objekto bruoz ų 
iš škyrimaš [11]. Įvertinant iš keltaš šąlygaš uz davinio 
greitaveikai buvo paširinktaš patš paprašc iaušiaš bu daš 
iš škirti objektą dvimac iame paveikšle, škaic iavimų 
apimtį iš laikant minimalią – špalvų atpaz inimaš. S iuo 
atveju nuštatomaš tik vienaš parametraš – ritulio centraš 
dvimate je koordinac ių šištemoje, kuri realizuojama 
kamerą įtvirtinuš virš  z aidimo štalo pavirš iauš. 
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čia 𝑚𝑖  yra vaizdo taš ko, kuriš yra vaizdo plokš tumoš 
taš ke 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖  intenšyvumaš, 𝑀 – šuminiš 𝑛 taš kų turinc io 
vaizdo intenšyvumaš.  

Objekto koordinate mš 𝑥, 𝑦 apškaic iuoti naudojamaš 1 
algoritmaš. 

1 algoritmaš. Ritulio centro koordinac ių nuštatymaš. 
1 žingsnis Iš  kameroš nuškaitomaš RGB formato 

paveikšle liš ir iš šaugomaš į 3-D tipo matricą RGB. 
2 žingsnis Iš škiriama me lyna špalva atimant du RGB 

elementuš vieną iš  kito. Rezultataš iš šaugomaš 2-D tipo 
matricoje RP 

RP = RGBB - RGBR. 
3 žingsnis RP matrica konvertuojama į binarinį 

paveikšlą naudojant adaptyvų šlenkštį. 
4 žingsnis Naudojamaš šujungtų komponentų 

priškyrimo algoritmaš tam, kad bu tų atškiriamoš 
škirtingoše atvaizdo vietoše iš šide šc iušioš, 1 reikš mę 
turinc ioš šrityš bei nufiltruojamoš nepageidautinoš. 

5 žingsnis Apškaic iuojamaš mašių centraš naudojant 
(4) lygtį bei gaunamoš dvi koordinate š x ir y (2 pav.). 
 

Algoritmaš naudojamaš kiekvienoš iteracijoš metu ir 
apškaic iavuš objekto poziciją, reikš me š perduodamoš 
pagrindinei šištemoš gijai, kuri atšakinga uz  šprendimo 
prie mimą bei roboto valdymą. 

V. VALDYMO SISTEMOS ALGORITMAS 

 
2 pav. Ž aidimo šituacijoš modeliavimo pavyzdyš. Ž alia linija – 
numatoma ritulio trajektorija, raudona linija – šprendimo prie mimo 
linija, 𝑓(𝑥) – roboto pašiekiamumo funkcija, β – šmu giavimo kampaš. 

S iame škyriuje pateikiami du šprendimo variantai tam 
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pac iam uz daviniui špręšti, pašitelkiant šuštiprintą 
mokymą ir šprendimų medz iuš. Prieš  pradedant 
nagrine ti kiekvieną šituaciją atškirai apibre z iamoš 
bendroš šąvokoš, kurioš buš naudojamoš tolimešniuoše 
šištemoš ku rimo etapuoše. 

Sištema gali funkcionuoti trimiš rez imaiš: 
a.   Puolimo rez imaš, 
b.   Gynyboš rez imaš, 
c.   Laukimo rez imaš. 
Puolimo rez imaš taip pat turi keliš škirtinguš 

manevruš: 
a. Puolimaš iš  kaire š, 
b. Puolimaš iš  deš ine š, 
c. Tiešuš puolimaš. 
Tiek puolimaš iš  deš ine š, tiek puolimaš iš  kaire š (2 

pav.) realizuojami atakuojant oponentą kampu β į 

z aidimo štalo šienelę. 

A. Sustiprintas mokymas 

S iuo atveju veikšmų aibe  apraš oma 5 primityviaiš 
veikšmaiš, kurie buvo pamine ti ankšc iau. Norint apraš yti 
bu šenų aibę iš karto šušiduriama šu problema, kadangi 
net ir padalinuš roboto griebtuvo pašiekiamumo 
plokš tumą, kurią apriboja funkcija f(x) (2 pav.), į 3 cm2 
uz imanc iuš ploteliuš gaunama apie 1 milijonaš škirtingų 
bu šenų z aidime. Bu šenų apraš aš praranda prašmę ir 
belieka panaš iaš bu šenaš apibendrinti višai z aidimo 
šištemai bu dingomiš charakterištikomiš neiš šaugant 
reikš mių lentele š pavidalu.  

Pirmaš ir bene švarbiaušiaš poz ymiš yra šantykiniš 
ritulio atštumaš iki dabartine š roboto griebtuvo pade tieš 
normuojamaš pagal makšimalų atštumą, kokš fiziš kai yra 
įmanomaš pašiekiamumo plokš tumoje. Antrašiš – 
šantykiniš ritulio atštumaš iki agento šaugomų vartų, 
trec iašiš – ritulio jude jimo greitiš normuojamaš pagal 
didz iaušią pašiektą greitį ekšperimentų metu bei 
jude jimo kryptiš turinti dvi reikš meš šignalizuojanc iaš 
apie kryptį varz ovo arba agento vartų link. Penktašiš – 
funkcija įvertinanti oponento poziciją jo vartų atz vilgiu, 
taip pat roboto pozicija pašiekiamumo plokš tumoš 
kraš tų bei vartų atz vilgiu.  

Kiekvienaš iš vardintaš poz ymiš, turi funkciją 𝑓𝑖(𝑠, 𝑎), 
kuri priklaušo nuo bu šenoš ir veikšmo joje. Verte tų 
pamine ti, jog poz ymių reikš me mš apškaic iuoti yra du 
galimi variantai: pirmaš, tai dabartine š šituacijoš 
įvertinimaš turimomiš reikš me miš, antraš – šekanc ioš 
bu šenoš naudingiaušio veikšmo 𝑚𝑎𝑥𝑄(𝑠′, 𝑎) 
prognozavimaš, kuriš gali bu ti atliekamaš pašitelkiant 
funkciją turinc ią formą (1) arba neuroniniaiš tinklaiš 
paremtu klašifikatoriumi. 

Iš laikant (1) formą, funkcijoš reikš me š apškaic iavimaš 
yra kur kaš labiau komplikuotaš nei tai parodo poz ymio 
pavadinimaš. Kaip pavyzdyš gale tų bu ti veikšmo laukti 
paširinkimaš šekanc ioje bu šenoje, įvertinuš kituš 
šištemoš parametruš nuštatoma, jog antrojo poz ymio 
verte  labai štipriai iš auga nurodydama, jog atštumaš iki 
vartų yra minimaluš ir tolyguš įvarc io nešuštabdymui. 
Tuomet, jeigu prieš  tai buvo šuteikta neigiama reikš me  
koeficientui 𝑤2, naudojant formulę (2) š iš lygtieš de muo 
uz goz ia kituš nariuš šavo neigiamąja reikš me ir 

automatiš kai agentaš naudodamašiš lygtimi (3) štengiaši 
š ioš šituacijoš iš vengti t. y. paširinkti kitą veikšmą turintį 
didešnę prognozuojamąją 𝑄(𝑠′, 𝑎) reikš mę. Galiaušiai 
paširinkuš vieną iš  galimų veikšmų ir patekuš į naują 
bu šeną 𝑠′, pagal gautą atlygį 𝑟 bei kitaš reikš me š 
modifikuojamoš kiekvieno poz ymio koeficientų reikš me š 
bei jų švarba šumaz inama arba padidinama(pavyzdz iui, 
jeigu buvo paširinkta laukti, neš 𝑤2 ture jo nedidelę 

reikš mę ir buvo atlikta netikšli prognoze ).  
Naudojami veikšmai gali bu ti apraš omi jeigu-tai 

taišykle miš, taip pat kitu šuštiprintu mokymo algoritmu 
arba neuroniniu tinklu, višą šištemą padarant dviejų 
lygmenų štruktu ra. 

B. Sprendimų medžiai 

Valdymo šištema padalijami į dvi pagrindineš bu šenaš: 
laukimo ir šprendimo. Sprendimo bu šenoš aktyvavimą 
šimbolizuoja (2 pav.) ešanti tieše  paz yme ta 𝑥𝑠. 
Naudojamoš prieš  tai pamine tų poz ymių tiešine š 
iš raiš koš šprendimamš priimti. Priklaušomai nuo ritulio 
jude jimo greic io ir šuplanuotoš trajektorijoš priškiriama 
puolimo ar gynyboš š alutine š bu šenoš. Ešant greic iui 
didešniam uz  ekšperimentų metu nuštatytą ribą 𝑣𝑟𝑖𝑏  
paširenkamaš gynyboš rez imaš. Greic iui ešant riboše, 
kurioše uz tikrinamaš še kmingaš oponento vartų 
atakavimaš, paširenkamaš puolimaš, kuriš šavyje turi 
dar 3 bu šenaš. Kiekviena iš  š ių bu šenų individualiai 
įvertinama pagal manipuliatoriauš prieinamumą atlikti 
vieną iš  3 galimų manevrų. Jeigu šištema negali iš gauti 
reikiamo puolimo kampo 𝛽, kuriš reikalingaš atlikti 
še kmingą oponento vartų puolimą, paširenkamaš 
puolimaš tiešiai, kuriš taip pat priklaušo nuo oponento 
pade tieš jo vartų bei centro atz vilgiu. Kiekvienu atveju 
atliktuš e jimą, manipuliatoriuš turi grįz ti į pradinę 
poziciją, kuri yra vartų centre. 

Papildomaš de mešyš taip pat kreipiamaš į neše kmingą 
puolimą, kuomet ritulyš pašilieka manipuliatoriauš 
pašiekiamumo plokš tumoje, tode l veikšmų nuošeklumui 
iš laikyti bu tinaš natu ralioš bu šenų šekoš pertraukimaš, 
šištemą įvedant į puolimo rez imą. 

VI. IS VADOS 

Nepaišant z enklauš nez inomųjų t. y. bu šenų škaic iauš 
šumaz inimo, šuštiprintaš mokymaš nagrine jamai 
šištemai įvaldyti reikalauja pakankamai daug rešuršų. 
Net ir tuo atveju, kai mokymoši procešaš perkeliamaš į 
virtualią erdvę, pašitelkiant imitatorių, iš lieka mokymoši 
trukme š problema. 

Kita vertuš, imitatoriuje iš tobulinti poz ymių 
koeficientai gali bu ti taikomi kaip pradine š reikš me š 
realiai šištemai paleišti. Deja, net ir menkiaušiaš 
škirtumaš tarp imitavimo įrenginio ir šištemoš pagal, 
kurią jiš buvo šukurtaš gali privešti prie kardinaliai 
škirtingo šištemoš atšako. 

Tuo labiau, norint apmokyti manipuliatorių realybe je 
bu tų gadinama ne tik aparatu ra, bet taipogi reikalingaš 
papildomaš z aide jaš ar šištema, kuri gale tų šąveikauti šu 
bešimokanc iu agentu.  

Sprendimų taišykle miš apraš ytaš algoritmaš 
įgyvendina šištemai keliamuš reikalavimuš. Norš šištema 
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šavaime netobule ja, z aidimo rezultatai iš  ešme š 
priklaušo nuo ribojamo pramoninio manipuliatoriauš 
jude jimo greic io, kadangi preciziš ki judešiai ir 50 kadrų 
per šekundę rega uz tikrina bu vimą reikiamoje vietoje 
reikiamu metu. 

Galiaušiai, galima teigti, jog tokio ir panaš auš tipo 
uz daviniamš šuštiprinto mokymo algoritmuš taikyti ne ra 
efektyvu, neš daug laiko reikalauja patš šištemoš 
algoritmo dizainaš bei apmokymo procešaš.  
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ABSTRAČT  

Arnas Ivanavičius. Design of Air Hockey Playing 
Industrial Manipulator System. 

The article overviews an approach that could be used to 
make an industrial robot arm play the air hockey game 
against a human player. Two possible control strategies 
are presented and explained in detail together with their 
advantages and bottlenecks. In order to test the algorithm 
which is based on reinforcement learning a simulator is 
designed. Decision based control strategy is implemented 
together with computer vision. 
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I. ĮVADAS 

Elektronikos srityje klasikinių dydž ių tokių kaip varž a, 
įtampa ar talpumas matavimai atliekami multimetro 
pagalba. Multimetru matavimai atliekami ižoliuotos 
ž eme s atž vilgiu, tai reis kia, kad matuojama įtampa 
nepriklauso nuo nulinio potencialo. 
Laike kintanc ių signalų matavimams naudojami 

osilografai. S ie matavimo prietaisai atlieka matavimus 
nulinio potencialo atž vilgiu. Neretai tenka matuoti 
signalus tarp dviejų potencialų, kai ne  vienas is  jų ne ra 
nulinio potencialo. Tuo tikslu buvo  suprojektuotas, 
realižuotas ir is tirtas diferencialinis žondas. 

II. DIFERENCIALINIS  ZONDAS 

Neretai praktikoje reikia tiesiogiai matuoti 
diferencialinį signalą, kuris yra tarp dviejų tas kų, kur ne  
vienas ne ra  nulinio potencialo. Tai gali bu ti tiek 
diferencialine  duomenų perdavimo linija, tiek signalas, 
kuris ne ra priris tas prie nulinio potencialo, ir jo nuolatine  
ar kintama dedamoji priklauso nuo kitų komponentų 
įtampų. 

 
1 pav. Dviejų lauko tranžistorių jungimas. 

Matuojant T1 tranžistoriaus valdymo signalą  nulinio 
potencialo atž vilgiu gausime is kraipytus ir netikslius 
režultatus, nes matuojama įtampa suside s su įtampa kuri 
krenta ant tranžistoriaus T2. Matuoti signalui tarp 
tranžistoriaus T1 už tu ros ir atraminio tas ko neturinc io 
potencialo reikia naudoti diferencialinį žondą.  
Daž niausiai diferencialinis žondas sudarytas is  

diferencialinio stiprintuvo ir signalo atris imo bei 
simetrižavimo grandž ių. Diferencialinis stiprintuvas 
sustiprina tarp dviejų įe jimų esantį įtampos skirtumą 
tiksliai ž inomų kartų kiekiu, kuris už duodamas 
papildomais režistoriais, atris imo ir simetrižavimo 
grandys realižuojamos plac iajuosc iais transformatoriais. 
Diferencialinių stiprintuvų privalumas, kad 

sustiprinamas tik diferencialinis signalas, kuris yra tarp 
teigiamo ir neigiamo įe jimo kanalų. 

 
2 pav. Diferencialinio stiprintuvo signalo perdavimo principas. 

Auks c iau esanc iame 2 pav. pavaižduota diferencialinio 
stiprintuvo supaprastinta schema. Įe jimo kanale skirtingų 
fažių signalai is e jime yra sumuojami, o vienodos faže s 
signalai yra nuslopinti, tai leidž ia slopinti triuks mus 
atsiradusius tarp įe jimo kanalų ar de l EMI. Is e jimo signalo 
amplitude  nustatoma pagal formulę (1) 

  ,OUT IN INV K V V     (1) 

c ia: K – stiprinimo koeficientas, VIN+ ir VIN- - įe jimo kanalų 
įtampos [1], [2]. 
Tikslesniems matavimas ir matuojamo signalo 

nepriklausymui nuo nulinio potencialo, diferencialinio  
žondo stiprintuvas turi bu ti ižoliuotas. Galvanis kai 
ižoliuoti reikia ir stiprintuvo maitinimą ir is e jimo 
signalus.  
Maitinimo grandies ižoliavimui naudoti impulsinį 

ižoliuojantį nuolatine s srove s keitiklį su stabiližavimo 
grandimi triuks mų sumaž inimui, 3 pav. 

 
3 pav.  Struktu rine  ižoliuojanc io nuolatine s srove s keitiklio schema. 

Is skyrus stiprintuvo maitinimą nuo bendro nulinio 
potencialo, is e jimo signalas taip pat turi bu ti galvanis kai 
atskirtas. Atskyrimą galima realižuoti transformatoriumi, 
bet signalas turi bu ti simetrižuojamas. Vienas is  
variantų/metodų s iam tikslui pasiekti yra panaudoti 
balansinį transformatorių BALUN (angl. balanced to 
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T2

GND

V+

?

VIN+

VIN-

VOUT+

VOUT-

Diferencialinis 
stiprintuvas

Signalų sudėtis

VIN+

VIN-

VOUT+

VOUT-

Diferencialinio žondo tyrimas 
Edvinas Deksnys1, (vadovas A. Aleksandrovas1) 

1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas  
edvinas.deksnys@ktu.lt 
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unbalanced). Transformatoriaus pagalba galima suderinti 
įe jimo ir is e jimo impedansus, taip pat transformatorius 
yra tiesinis elementas. Panaudotas transformatorius turi 
dvi apvijas nesusijusias galvaniniu rys iu. Pirmine  apvija 
naudojama kaip įe jimas neturintis galvaninio rys io su 
bendruoju nuliniu potencialu, o antrine  apvija 
naudojama, kaip is e jimas bendro nulio atž vilgiu. 
Transformatorius pavaižduotas 4 pav. 

 
4 pav. Signalo galvaninio atskyrimo grandine . 

Diferencialinio žondo atveju naudojamo 
transformatoriaus perdavimo koeficientas turi bu ti lygus 
vienetui [3], [4]. 

III. DIFERENCIALINIO DALIKLIO PROJEKTAVIMAS 

Projektuojant diferencialinį žondą, parinktas 
stiprintuvas  AD8138 de l maž ių netiesiniai is kraipymų  ir 
didele s pralaidos juostos, kai stiprinimo koeficientas K=1 
pralaidos juosta siekia iki 320 MHž. Pasirinktas 
stiprintuvas turi ne tik diferencialinį įe jimą, bet ir is e jimą. 

 
5 pav. AD8138 stiprintuvo schema. 

Projektuojamo žondo, su stiprintuvu AD8138 schema 
pateikta 5 pav. Įe jime P2 jungtis numatyta perdavimo 
koeficiento keitimui nuosekliai jungiant pasirinkto 
nominalo varž ą. D1 yra apsauginis diodas skirtas 
apsaugoti nuo virs įtampių stiprintuvo įe jimą. C4 ir C6 
kondensatoriai skirti atskirti stiprintuvą nuo nuolatine s 
dedamosios. Varž omis R2 ir R1 taip pat R5 ir R6 
nustatomas stiprintuvo stiprinimo koeficientas, 
atitinkamai tiesioginiame (neįvirtuojanc iame) ir 
invertuotame kanaluose. Stiprinimo koeficientas 
nustatomas pagal 

,G

In

R
K

R
  (2) 

c ia RG – grįž tamo rys io varž a, atitinkamai R1 ir R6 , RIn – 
įe jimo varž os R2 ir R5. Norint už tikrinti matavimo 
tikslumą, abiejų kanalų stiprinimo koeficientai turi bu ti 

idealiai vienodi.  
AD8138 maitinimo ižoliavimui nuo bendro laido 

naudotas MURATA NTE0505 impulsinis ižoliuojantis 
nuolatine s srove s keitiklis. Jo naudingumas siekia iki 
78 %, įe jimo ir is e jimo įtampos 5V, is e jimo srove  iki 
200 mA. Gamintojų rekomenduota nuolatine s srove s 
keitiklio prijungimo prie apkrovos schema pavaižduota 
6 pav.  

DC

DCMaitinimo 
šaltinis

Maitinimo 
šaltinis

A
p

kr
o

va

        L

C

 
6 pav. „MURATA“ ižoliuojanc io DC/DC keitiklio tipine  prijungimo 
schema. 

Keitiklio NTE0505 modeliui induktyvumas L 
rekomenduojamas 47 µH, kondensatorius C – 4,7 µF. 
Pasyviniai elementai L ir C sudaro filtrą impulsinio 
keitiklio triuks mams slopinti. Induktyvine  rite  turi bu ti 
talpinama kuo arc iau keitiklio is e jimo teigiamos įtampos 
kojos. Projektuojant „PCB“ ploks tę reikia atkreipti 
de mesį, jog is e jimo ž eme  (bendrasis laidas), turi bu ti kuo 
toliau nuo įe jimo ž eme s, kitaip atsiranda paražitinis 
talpumas ir auks to daž nio triuks mai.  
Stiprintuvo is e jimo signalo ižoliavimui ir linijos 

simetrižavimui buvo panaudoti signaliniai „CX2052“ 
transformatoriai. Jų pralaidos juosta yra nuo 0,08 MHž iki 
200 MHž. Apac ioje esanc iame 7 pav. pavaižduota pirmojo 
tiriamojo diferencialinio žondo, stiprintuvo is e jimo bei 
ižoliavimo grandis. 

 
7 pav. Pirmojo testuojamo žondo ižoliuojanti grandis. 

R4 ir R5 varž os skirtos 50 omų linijos suderinimui. T1 
– signalą ižoliuojantis transformatorius, T2 
transformatorius skirtas linijos simetrižavimui. J1 - 
diferencialinio žondo is e jimo jungtis, kuri jungiama į 
osilografą  

 
8 pav.  Antrojo testuojamojo žondo signalo atris imo schema. 

Po transformatorių T1 ir T2 diferencialinis signalas, 

 

Balansuotas 
(diferencialinis) 

signalas

Nebalansuotas 
signalas
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kuris buvo stiprintuvo is e jime paverc iamas į įprastą 
signalą, kuris matuojamas bendro nulio atž vilgiu. 
8 paveiksle pavaižduota antrojo tiriamojo 

diferencialinio žondo, stiprintuvo is e jimo, ižoliavimo 
grandis.  
Varž os R5 ir R6 reikalingos 50 omų impedanso 

suderinimui, transformatorius T1 skirtas signalui 
ižoliuoti, U3 stiprintuvas skirtas papildomam linijos 
simetrižavimui. T2 – signalą ižoliuojantis 
transformatorius, T3 transformatorius skirtas is e jimo 
linijos simetrižavimui. 

IV. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI 

Z emiau esanc iame 9 pav. pavaižduota diferencialinio 
žondo struktu rine  tyrimo schema. 

TO

Apdorojimo sistema

CH1           CH2     GOUT

A
tr

am
in

is
 s

ig
n

al
as

Buferis

 
9 pav.  Principine  tiriamoji schema. 

TO - tiriamasis objektas. Gout - tai suformuoto, laike 
kintamo daž nio, signalo is e jimas, kurio kitimo ribos nuo 
0,01 MHž iki 20 MHž. CH1 ir CH2 tai atskiri apdorojimo 
sistemos 10 skilc ių analogo-kodas keitiklių kanalai. 
Buferis reikalingas – kad tiriamasis prietaisas bu tų 
maksimaliai suderintas su signalo s altiniu. 

A. Transformatoriaus jungimo tyrimas 

 
10 pav. Ižoliuojanc io ir „BALUN“ transformatorių perdavimo 
charakteristikos. 

Pirmuoju atveju tiriamojo objekto vietoje buvo 
prijungtas CX2052 transformatorius kaip galvaninio 
atris imo grandine  (4 pav.). Prie pirmine s apvijos per 
buferį prijungtas signalo generatorius, antrine  apvija 
sujungta su duomenų surinkimo-apdorojimo sistema. 
Tada atliktas amplitude s daž nine s perdavimo 

charakteristikos matavimas. Sekanc iu matavimu 
transformatorius buvo perjungtas į linijos simetrižavimo 
jungimą. S io jungimu pirmine  ir antrine  
transformatoriaus apvijos nuosekliai jungiamos tarp 
buferio ir duomenų surinkimo sistemos. Prijungus 
transformatorių, pakartoti daž niniai matavimai.  
Ižoliuojanc io ir simetrižuojanc io CX2052 

transformatoriaus daž nine s charakteristikos  
pavaižduotos 10 pav. Signalo ižoliuojanc iame jungime, 
signalas yra beveik tiesis kai slopinamas nuo -0,08 dB 
esant 0,01 MHž iki -0.46 dB prie 20 MHž daž nio. Tai 
reis kia tiriamo daž nio diapažone signalas yra 
nuslopinamas tik -0,468 dB. Simetrinio 
transformatoriaus jungime, tiriamo daž nio diapažone 
signalas yra slopinamas apie -0,39 dB. Is  transformatorių 
perdavimo charakteristikos grafiko galima teigti, kad 
CX2052 transformatorių įtaka signalui yra nedidele . 

B. Pagaminto zondo tyrimas 

S iuo tyrimu buvo atliekami pagamintų žondų, su 
diferencialiniais stiprintuvais AD8138 ir signaliniais 
transformatoriais CX2052, amplitude s daž nine s 
perdavimo charakteristikų matavimai.  
Matavimai vykdyti pirmiau prijungus  žondo įe jimą 

prie buferio, o simetrižuotą is e jimą prie duomenų 
surinkimo-apdorojimo sistemos (7 pav.). Antruoju 
matavimu tirtas žondas su papildoma simetrižavimo 
grandine (8 pav.).  
Diferencialinių žondų amplitudine s daž nine s 

charakteristikos pateikiamos 11 pav.  

 
11 pav. Perdavimo charakteristikos diferencialiniu metodu. 

Is  grafiko matome, kad pirmasis žondas smarkiai 
slopina signalą iki 3 MHž, to priež astis transformatoriaus 
maž as impedansas, kuris apkrauna stiprintuvo is e jimą. 
Virs  4 MHž is lieka tiesinis slopinimas įtakojamas 
transformatorių perdavimo charakteristikų. Antrasis 
žondas ž emuose daž niuose signalą slopina minimaliai, 
nes panaudota papildoma stiprinimo grandis (8 pav.), 
kuri sumaž ina transformatoriaus įe jimo apvijos 
impedanso įtaką diferencialiniam stiprintuvui (6 pav.).  
Papildomu tyrimu atliktas signalo prasiskverbimas per 

ižoliuojantį transformatorių. Įe jimo signalas prijungtas į 
diferencialinio stiprintuvo atskirtą nulinį potencialą 
bendro nulinio potencialo atž vilgiu. Tuomet žondo 
is e jime matuojamas signalo lygis patenkantis per 
transformatoriaus paražitinius talpumus. Taip puikiai 
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matoma 12 pav.  

 
12 pav. Zondo amplitudine  daž nine  perdavimo charakteristika bendro 
laido atž vilgiu.  

Dide jant daž niui paražitinio talpumo impedansas 
maž e ja, tode l didesne s amplitude s signalas pralenda per 
ižoliuojantį transformatorių. 

V. IS VADOS 

Buvo suprojektuoti, pagaminti ir is testuotos dviejų 
diferencialinių žondų ir signalinių transformatorių 
amplitudine s daž nine s perdavimo charakteristikos. 
Pirmasis diferencialinis žondas be papildomos 
simetrižavimo grandies, de l maž o transformatoriaus 
impedanso ž emuose daž niuose slopina signalą. De l 
ižoliuojanc io transformatoriaus paražitinių talpumų 

signalas patenka į žondo is e jimą, tode l matuojamo signalo 
lygis nebe ra tikslus. 
Is  atliktų eksperimetų režultatų nustatyta, kad žondas 

su papildoma simetrižacijos grandimi maž iau slopina 
signalą ž emuose daž niuose. 
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ABSTRACT  

Edvinas Deksnys. Investigation of the Differential Probe. 
Majority oscilloscopes for measurements use mains – 

earth reference point. It is dangerous to probe another 
earthed circuit.  For that purpose two different topologies 
of differential probe was presented and tested. Probes was 
tested in common and differential modes. Results are 
presented.  
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I. ĮVADAS 

Radijo imtuvų selektyvumui realizuoti daz niausiai 
naudojami fiksuoto daz nio ir pralaidumo juostos ploč io 
tarpinio daz nio filtrai. Daz niausiai tam naudojami 
kvarčinių rezonatorių pagrindu sukonstruoti filtrai [1]. 
Sintezuojant kvarčinius filtrus pagal pakopinio jungimo 

sčhemą, pageidautina naudoti identis kus kvarčinius 
rezonatorius [2]. Paprastai jie yra parenkami is  didelio 
kiekio, stengiantis sudaryti rinkinius su maz iausia 
rezonansinių daz nių sklaida. S io parinkimo tikslas – ture ti 
vienodų ekvivalentinių parametrų grandines, kurioms 
yra pritaikyti teoriniai filtrų sinteze s metodai. Tač iau 
egzistuoja metodikos bei rezonatorių daz nių paderinimo 
bu dai, kurie leidz ia sintezuoti filtrus naudojant skirtingų 
ekvivalentinių parametrų rezonatorius [3], [4]. Tokioms 
metodikoms reikalinga ture ti individualius naudojamų 
kvarčinių rezonatorių parametrus, o tolimesnis filtrų 
savybių derinimas vyksta naudojant grandinių 
kompiuterine s analize s programas, kaip pvz., Dishal, 
AADE ar kt. [5]. 
S io tyrimo tikslas yra palyginti kvarčinių rezonatorių 

ekvivalentinių parametrų matavimo metodikas, jas 
pritaikant tolimesnei kompiuterinei filtrų analizei ir 
sintezei. 

II. KVARCINIO REZONATORIAUS EKVIVALENTINE  SCHEMA IR JOS 

PARAMETRŲ MATAVIMO METODAI 

Kvarčiniame rezonatoriuje elektriniai virpesiai 
keič iami į mečhaninius naudojant pjezoelektrinį efektą, o 
rezonansas yra mečhanine s kilme s. Kvarčo ploks tele  
atlieka rezonuojanč io elemento vaidmenį rezonatoriuje. 
Jo virpesių daz nio stabilumas yra tu kstanč ius kartų 
didesnis nei LC kontu ro. Rezonatoriuje naudojamas 
kristalas yra is  dviejų pusių padengtas elektrodais, kurie 
reikalingi pjezoelektrinių virpesių suz adinimui 
(1(a) pav.). 

 
                           a)                                                         b) 

1 pav. Kvarčinio rezonatoriaus struktu ra (a) ir jo ekvivalentine  
sčhema (b). 

Rezonatoriaus virpesiai ir juos atitinkantis minimalus 
impedansas gali bu ti pakeič iamas dvipolio impedansu 
(1(b) pav.), kur mečhaninį rezonansą atstoja nuoseklaus 
kontu ras Ls ir Cs, kurio daz nis fs 

1
.

2
fs

Ls Cs



 (1) 

Rezistoriumi Rs įvertinami mečhaniniai nuostoliai 
rezonatoriuje. Lygiagreč ios s akos kondensatorius Cp 
atstoja elektrodų, korpuso ir kontaktų talpas ir kartu su 
Ls, Cs, sudaro lygiagretųjį kontu rą, kurio rezonansinis 
daz nis 

1 .
Cs

fp fs
Cp

    (2) 

Ekvivalentine s sčhemos parametrai reikalingi norint 
modeliuoti adekvač ių čharakteristikų filtrus. 
Lygiagretųjį talpumą Cp galima is matuoti tiesioginiu 

bu du, z emuose daz niuose naudojant talpos matuoklį arba 
netiesioginiu bu du is sprendus lygč ių sistemą. 
Parametrų Ls ir Cs tiesioginiu bu du is matuoti negalima. 

Jie randami arba juostos ploč io matavimo metodu (Q 
metodu), arba rezonansinio daz nio pastu mimo metodu.  
Nuosekliosios s akos varz a Rs daz niausiai nustatoma 

kokybe s (juostos ploč io) matavimo metodu, arba 
matuojant slopinimą rezonansiniame daz nyje [6]. 
Naudojant juostos ploč io matavimo metodiką [6], 

kokybe  Q randama is  nuosekliojo rezonanso daz nio fs ir 
juostos ploč io -3dB lygyje 

3dB

fs
Q

f



  (3) 

Po to kvarčinis rezonatorius keič iamas potenčiometru, 
kuris yra derinamas tol kol gaunama ta pati is e jimo 
signalo reiks me  kaip ir su rezonatoriumi. Is matuota 
potenčiometro verte  yra lygi atstojamosios sčhemos 
nuostolių varz ai Rs. Rezonanse reaktansai 𝑋𝐿 = 𝑋𝐶 = 𝑋, 
tode l turint Rs ir z inant kad  

,

Ls

XCs
Q

Rs Rs
   (4) 

galima rasti Ls ir Cs is  

ω ,

1
.

ω

L

C

X j Ls

X
j Cs








 (5) 

Rezonansinio daz nio pokyč io metode naudojamas 
z inomos  talpos   kondensatorių  nuoseklus   jungimas   su 

Kvarčinių rezonatorių ekvivalentine s sčhemos 
parametrų matavimo metodikų tyrimas 

Sandra Vismantaitė1, (vadovas D. Kybartas1) 
1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas 

sandra.vismantaite@ktu.edu 
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tiriamu kvarčiniu rezonatoriumi [7]. Matuojami pavienio 
rezonatoriaus nuoseklusis ir lygiagretusis rezonansiniai 
daz niai bei fs poslinkis auks tyn nuosekliai prijungiant C1 
talpos kondensatorių: 

1 .
1

  
1

fs
f

C
Ls

Cs C






 (6) 

Toliau is sprendus (1), (2) ir (6) lygč ių sistemą, gaunami 
Ls, Cs ir Cp. 
Turint reaktyviuosius ekvivalentine s sčhemos 

parametrus, Rs randamas pagal perdavimo koefičientą 
rezonansiniame daz nyje. Paprastai tai galima atlikti kaip 
ir auks č iau apras ytame metode, pakeič iant rezonatorių 
paderinamu rezistoriumi. 
Nuosekliojo rezonanso s akos talpai Cs apskaič iuoti 

galima taikyti ir dviejų skirtingos talpos papildomų 
nuoseklių kondensatorių metodą [3], [8]. Jungiant 
nuosekliai rezonatoriui C1 ir C2 kondensatorius 
gaunamas rezonansinio daz nio fs=fs3 poslinkis auks tyn į 
daz nius fs1 bei fs2. Tada Cs randamas kaip 

    122 C2 C1 10 fs1 fs3 fs2 fs3
Cs .

fs3 fs1 fs2

  
 

  (7) 

Po to is  (1) lygties randamas Ls, o is  (2) – Cp.  
Bet s iais metodais ne visada galima adekvač iai įvertinti 

generatoriaus bei matavimo prietaiso jungiamųjų kabelių 
talpų įtaką.  
Įvertinti matavimo sčhemos įtaką galima sudarius jos 

kompiuterinį modelį, kuriame skaič iuojami tiek kvarčinio 
rezonatoriaus sčhemos, tiek prijungimo grandine s bei 
parazitiniai parametrai.  
Daz niams fs ir fp matuoti, rezonatorius turi bu ti 

jungiamas per atitinkamas grandines ir matuojama visos 
grandine s perdavimo čharakteristika. S ios perdavimo 
čharakteristikos maksimumas atitinka fs, o minimumas- 
fp. 

 
a) 

 
b) 

2 pav. Rezonatoriaus tyrimo grandine s“ a) Π pavidalo, b) Γ pavidalo. 

Naudojant rezistyvinių elementų Π pavidalo jungimo 
sčhemą galima is matuoti fs dideliu tikslumu (iki kelių Hz) 
[7]. Grandine s įe jimas suderintas su 50 Ω spektro 
analizatoriaus varz a, o jos is e jimas yra apie 12,5 Ω 
(2(a) pav.). Tode l rezonatoriaus impedanso kitimas 
neturi įtakos generatoriaus apkrovos varz ai. Kadangi 
varz a Rs yra keliolikos-kelių des imč ių omų eile s, de l gero 
varz ų suderinimo gaunamas as trus fs pikas (didele  
rezonatoriaus prijungimo sčhemos kokybe ). 
Kitokio tipo sčhemą siu loma naudoti fs ir fp daz niams 

matuoti naudojant Γ pavidalo grandines [3]. Sčhema 
nesuderinta 50Ω generatoriaus varz ai, bet de l didelių 
rezistorių varz ų ji rekomenduojama tiek nuoseklaus, tiek 
lygiagretaus rezonanso daz niams (2 pav.-b). Nustač ius fp 
ir fs daz nį bei pastarojo poslinkį su nuosekliai prijungtais 
kondensatoriais, galima gauti Cs, Ls ir Cp parametrus, o 
Rs verte  randama pries  tai aptartais metodais. 
Tyrimo metu buvo naudotos ir palygintos abi grandine s 

[3], [7] į kurias buvo jungiami tiriamieji rezonatoriai, bei 
prie jų nuosekliai prijungti dviejų skirtingų talpų 
kondensatoriai C1, C2.  

III. KVARCINIO REZONATORIAUS IR JO PRIJUNGIMO GRANDINIŲ 

KOMPIUTERINIS MODELIS 

Siekiant geriau is tirti skirtingų matavimo sčhemų 
savybes, buvo sudarytas jų modelis, paremtas A 
parametrų matričomis.  
Kompiuteriniam modeliui sudaryti reikalingos atskirų 

grandine s dalių A parametrų matričos, jos randamos 
z inant jas sudaranč ių elementų impedansus, o kvarčinis 
rezonatorius apras omas atskira impedanso funkčija  

1 1
ω

ω
.

1 1
ω

ω ω

j Ls Rs
j Cs j Cp

Zxtall

j Ls Rs
j Cs j Cp



 
   

 


  

 (8) 

Kitų keturpolių matričos sudarytos atsiz velgiant į 
2 pav. pavaizduotą suskirstymą keturpoliais. Π tipo 
grandinei s ios matričos yra 
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 (9) 

č ia Cp yra papildomo nuoseklaus kondensatoriaus talpa. 
Neįjungus s io kondensatoriaus, A4p matriča 
neįtraukiama į grandinę. 
Talpos Ck yra jungiamųjų koaksialinių kabelių talpos, 

s iame tyrime lygios 52 pF. 
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Bendra visos grandine s A parametrų matriča bus 

1 2 3 4 4 5 6 7,Asum A A A A A p A A A          (10) 

o apkrauto keturpolio įtampos perdavimo čharakteristika 
randama kaip 

11 12

.
Rout

H
Asum Rout Asum


 

 (11) 

Analogis kai sudaryta ir Γ pavidalo grandines 
naudojanč ios matavimo sčhemos perdavimo 
čharakteristika, tik joje keturpoliai: 

1
1 R1

2
3 ,

1
1

2

1 R4

5 .1 4
1

3 3
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R
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Z R

  
  

   
  
   
  
       

 (12) 

Abu modeliai realizuoti naudojant Matlab programinę 
įrangą.  

IV. EKSPERIMENTINE  ĮRANGA IR METODIKA 

Tyrimams atlikti buvo pagaminti dviejų  tipų  grandinių 
Π ir Γ maketai (3(a) pav.), [3], [7]. Nuoseklių 
kondensatorių perjungimui naudotas maz os 
konstrukčine s talpos keramikinis perjungiklis, o 
rezonatoriai į grandinę jungiami per maz os 
tarpkontaktine s talpos lizdą su auksuotais kontaktais. 
Nuosekliems talpos elementams parinkti maz ų nuostolių 
keramikiniai kondensatoriai. Sčhemos realizavimas su 
s iais komponentais reikalingas tam, kad bu tų minimaliai 
paveikiama rezonatoriaus kokybe .  
Perdavimo čharakteristikai matuoti naudotas 

Rohde&Sčhwarz FSH8 spektro ir grandinių analizatorius. 
Maketas prie jo jungiamas dviem sidabruotų laidininkų 
koaksialiniais kabeliais su politetrafluoretileno izoliačija 
(3(b) pav.). 

  
                                            a)                                                  b) 

3 pav. Pagamintas Π ir Γ grandinių maketas (a) ir eksperimento 
struktu ra (b). 

Matavimo metu bu tina sukalibruoti grandinių 
analizatorių su 50 Ω apkrovos varz a ir tiesioginiu įe jimo 
bei is e jimo sujungimu. Nuostolių varz os Rs įvertinimui 
reikalingas grandine s tiesioginio perdavimo 

čharakteristikos lygis. Jis nustatomas grandinių 
analizatoriumi su prijungtomis matavimo sčhemomis, 
rezonatorių pakeitus trumpikliu. Taip sukalibravus 
jungiamas kvarčinis rezonatorius ir matuojami fs1, fs2, 
fs3 (fs) ir fp daz niai. Taip pat nustatomas perdavimo 
čharakteristikos slopimas rezonansiniame daz nyje ΔK. 

V. REZULTATAI 

Matavimo grandine s tirtos su 8 MHz daz nio kvarčiniais 
rezonatoriais (HC49/S korpuse). Bandymams buvo 
atrinkta po 10 dviejų gamintojų rezonatorių, kurie 
pasiz yme jo didz iausia elektrine kokybe Q. Kokybe  
įvertinta prijungus rezonatorius tiriamoje sčhemoje ir 
is matavus perdavimo juostos plotį -3 dB lygyje. 
Tas pats kvarčinis rezonatorius buvo tiriamas Π ir Γ 

maketais,  matuoti fs ir fp daz niai, trijose perjungiklio 
pade tyse. Vieno is  rezonatorių daz niai pateikti 1 lentele je. 

1 lentele . Rezonansiniai daz niai gauti Π ir Γ pavidalo sčhemose. 

Grandine s tipas Π Γ 
fs, MHz 7.998.900 7.998.927 
fs2, MHz 7.999.630 7.999.630 
fs1, MHz 8.000.735 8.000.220 

fp, MHz 8.000.243 8.005.802 

 
Pastebe ta jog fp daz nis Π makete, keič iant pade tis 

pasislenka kartu su fs, ko naudojant Γ sčhemą pastebe ta 
nebuvo. Tač iau Π sčhemoje grandine s perdavimo 
čharakteristikos kokybe  didesne  negu su Γ sčhema. Taip 
pat Γ sčhemoje fp daz nis visomis pade timis liko stabilus. 
Tode l ekvivalentine s sčhemos parametrų skaič iavime 
naudotas fp is matuotas su Γ maketu (4 pav.) 

 
4 pav. Is matuoti fs ir fp daz niai naudojant Γ grandine les. 

Pasitelkus interaktyvią ekvivalentinių parametrų 
skaič iuoklę [8] rasti rezonatoriaus Ls, Cs, Cp parametrai 
pateikti 2 lentele je. Kaip matosi, jie skiriasi apie 5%. 
Daz nių nustatymo paklaida nevirs ijo 30 Hz, tode l tike tina, 
kad s is skirtumas atsirado arba de l matavimo maketų 
įnes amų montaz inių talpų, arba de l kondensatorių C1, C2 
talpų nustatymo paklaidų. 

2 lentele . Atstojamieji parametrai gauti Π ir Γ pavidalo sčhemose. 

Grandine s tipas Π Γ 
Cs, fF 6.341 6.676 
Ls, mH 62.43 59.303 

Cp ,pF 3.675 3.884 

 
Matavimo sčhemų skirtumams is tirti panaudotas jų 

kompiuterinis modelis. Modeliuojant laikyta, kad Rs=1. 
Skaič iuoti ir lyginti perdavimo čharakteristikos 
maksimumai (fs) ir minimumai (fp) pateikti 5 pav. 
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Matosi, kad naudojant s iuos parametrus, gaunami tiek 
fs, tiek fp nesutapimai su is matuotais. 

  
5 pav. Suskaič iuotos Π ir Γ matavimo grandinių perdavimo 
čharakteristikos, gautos naudojant jomis is matuotus rezonatoriaus 
ekvivalentinius parametrus. 

Siekiant patikslinti ekvivalentinius parametrus, buvo 
koreguojami Ls, Cs ir Cp, stengiantis sutapdinti fs ir fp. 
Naudojant Γ grandine les gautų daz nių nuokrypis buvo 
nedidelis, daz nių sutapimas gautas sumaz inus 
induktyvumą Ls = 59.301 mH. Panas iai galima patikslinti 
ir Π sčhema gautus rezultatus (sutapimas gautas 
padidinus Cs iki 6,3414 fF). Analizuojant modelio 
rezultatus pastebe ta, kad daz nių sutapimą galima pasiekti 
keič iant arba Ls, arba Cs, tuo tarpu Cp įtaka yra maz esne . 
Kitas kompiuterinio modelio pritaikymas buvo 

nustatant Rs. Is matavus perdavimo čharakteristikos lygį 
esant trumpikliui vietoje rezonatoriaus, gauta maksimali 
galima H(ω)max reiks me . Po to su rezonatoriumi nustatyta 
reali perdavimo čharakteristikos verte , o tiksliau – jos 
sumaz e jimas ΔH. Po to kompiuterinio modeliavimo metu 
buvo keič iama Rs taip, kad bu tų gautas tas pats 
perdavimo čharakteristikos ΔH, kaip ir is matuotas 
eksperimentis kai. Tokiu bu du gautas geriausias 
sutapimas esant Rs = 26 Ω. Matuojant tiesiogiai, tam 
reike tų naudoti reguliuojamą rezistorių, o tai pailgintų 
matavimo laiką. 

VI. IS VADOS IR DISKUSIJA 

Palyginus tarpusavyje dvi matavimo sčhemas gauta, 
kad naudojant Π pavidalo suderinimo grandine les, 
gaunama auks tesne  nuoseklaus rezonanso kokybe . Antra 
vertus, yra sude tinga is matuoti lygiagretų rezonansą, 
kuris arba yra triuks mo lygyje, arba gaunamas arč iau 
rezonanso, nei naudojant Γ grandine lių pagrindu 
realizuotą matavimo sčhemą. Tode l ekvivalentinių 
parametrų nustatymui geriau naudoti pastarąją, o Π 
grandine les taikyti tik nustatine jant Rs, kadangi 
grandine le s rezistorių varz os yra tos pač ios eile s, kaip ir 
matuojamas parametras. 

Kadangi Π pavidalo grandine je nuoseklaus 
rezonansinio daz nio kokybe  gaunama auks tesne s negu Γ, 
grandinę geriausiai naudoti bu tų tiriant  tik 
nuosekliuosius rezonatorių daz nius. Atstojamųjų 
parametrų apskaič iavimui reikalingas ir fp, tode l 
matuojant s į daz nį naudoti reiktų tik Γ sčhemą.  
Kompiuterinio modelio panaudojimas leidz ia 

patikslinti ekvivalentine s sčhemos parametrus, 
pasiekiant teoriniu ir eksperimentinių rezonansinių 
daz nių sutapimo. Naudojant perdavimo čharakteristikos 
lygių sutapdinimą, galima rasti varz ą Rs, o tai yra 
reikalinga sintezuojant kvarčinius filtrus. 
Pristatomas metodas yra jungiamoji grandis tarp 

eksperimentinio ekvivalentine s sčhemos parametrų 
matavimo ir kompiuterine s daugiapolių kvarčinių filtrų 
sinteze s, kurios metu reikalinga naudoti galimai 
adekvatesnius rezonatorių atstojamuosius parametrus. 
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ABSTRACT  

Sandra Vismantaitė. Investigation of Methods for 
Estimation of Equivalent Circuits’ Parameters 

Selection of identical resonators is necessary for crystal 
filter design. Therefore, design process requires a use of as 
much as possible adequate parameters of resonators’ 
equivalent circuit.  In this article, two types of test circuits 
and computer modeling are exposed and compared.   Both 
circuits compared in terms of frequency accuracy and 
suitability for measuring all necessary parameters in one 
test procedure. Use of computer model allows replacement 
of physical measurement of serial resistor parameter by 
simulated one. 
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