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I. INTRODUCTION  

Tomography is an important and powerful imaging tool 
and it is vital for modern engineers and technicians to 
understand the principles behind it [4]. For this purpose 
a demonstrational ultrasound tomography system was 
being designed and developed. The system works by 
scanning an object with immersive ultrasound probes 
inside a water tank. From [2] an idea was taken that 
instead of moving the probes around the object in two 
axes, the object could be rotated on a platform. This way 
while collecting data the probes have to move in one axis 
only. So a need to design a system that would have to 
rotate the object inside a water tank has arisen. There are 
many techniques and tools available for engineers and 
designers to use. During a design process it is important 
to understand the design requirements and consider 
many concepts for a solution and then use an analytical 
approach to choose and optimise one of them [1]. 
However, it could be very complicated or impossible to 
model and solve some cases without using assumptions 
and making a simplified version of the model. 

II. DESIGN REQUIREMENTS 

The rotation transmission system is going to be used in 
specific environment and for a specific use. From this a list 
of important attributes that need to be considered while 
designing the system can be made.  

The system is going to be submerged in water, so it 
must have resistance to any kind of water damage like 
corrosion, soaking, or rotting. It is also desirable that the 
system would not be very complex and could be easily 
transferred to any water tank without making too many 
adjustments to the water tank. The designed system also 
needs to be reliable while scanning – it needs to rotate the 
object exactly by the angle that was set. It also needs to 
have as less inference with the object being scanned as 
possible. Lastly, the price of assembling and 
manufacturing the system needs to be considered as well. 

III. DESIGN CONCEPTS 

For solving the stated task several design concepts have 
been developed. Each of them satisfies the stated 
requirements at a different level. For evaluating every 
concept design against the important attributes a scoring 
table was made where every attribute has a relative 
numerical importance. The attributes are cost (EUR), 
interference (in how many places the scanning might be 

interfered by the system), system complexity (number of 
major components in the system), system compatibility 
(can the system be used in any tank). 

One of the most straightforward solutions to the task 
would be to transmit the rotation to the platform directly 
from the stepper motor.  

In Fig. 1 a design is shown where the stepper is placed 
below the water tank. In this concept a rotary seal is 
required to prevent any water leakage and to ensure low 
friction between the moving platform and the edges of the 
tank. Though being a simple solution and not causing any 
interferences with the scanning process, this design 
includes cutting out a hole in the water tank for installing 
a rotary seal, thus being not a very universal method. 
Components required to transmit rotation from stepper 
to the platform in this design: a platform with a fitting for 
the stepper, a rotary seal, a tank with a cut out for the 
rotary seal. 

 

 
Fig. 1. Concept 1 – a direct fitting with the stepper using a rotary seal. 

As an alternative, the stepper could be placed over the 
water tank on a “Π” shaped frame and translate the 
rotation via solid bars as depicted in Fig. 2. This method 
could be used with multiple water tanks, as long as they 
fit the frame from which the stepper is suspended. 
However, the bars would cause interference when 
scanning which would decrease the amount of data 
received. Components required for this design: a “Π” 

shaped frame, a platform with two long metal bars and a 
special fitting for the stepper to which the bars would 
connect. 

Another way to transmit rotation from the stepper to 
the platform is by using gears and belts. If the stepper’s 
axis is perpendicular to the platform’s rotation axis, bevel 
gears need to be used additionally to turn the stepper’s 

Rotation transmission system for ultrasound 
scanning 
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axis to a parallel position. When the axes are in parallel, 
belts or worm gears can be used to transmit the rotation 
to the platform. This way multiple designs without any 
interferences are easily achievable, however the system 
can get complex as it may contain numerous components. 
Moreover, some of the components will need to be fixed 
to the water tank, thus making the system not a universal 
solution. 

 

 
Fig. 2.  Concept 2 – a direct fitting with the stepper using solid bars. 

In Fig. 3 a concept for transmitting rotation to the 
platform by using belts, bevel gears and timing belt 
pulleys is shown. Though a chance of skipping a step 
because of a belt slipping a tooth is very low, there is 
additional friction between gears and belts, pulleys and 
the water tank which would place additional load on the 
stepper. Bearings could be used to decrease the friction 
between the pulley and the water tank. Some friction 
between the gears and belts is desired as it minimises the 
chance of a slip between the gears and belts and pulleys. 
Additionally, the pulleys and their bearings need to be 
secured to the bottom and a side wall of the tank. Any 
additional holes in the tank are undesirable, so the 
components would have to be secured by using water-
resistant glue, which should be sufficient as the system 
would not experience any high torques. Components 
required to transmit rotation from stepper to the 
platform: two bevel gears, four timing belt pulleys, three 
thrust bearings and two timing belts. 

 

 

Fig. 3. Concept 3 – transmission of rotation when the stepper’s axis of 
rotation is perpendicular to the platform’s axis by using bevel gears, 
timing belt pulleys and timings belts. 

A design to transmit rotation to the platform using a 
cylindrical shaft with a fitting for the stepper, gears and a 
worm gear is shown in Fig. 4. In this design the stepper is 
placed in such position that its axis of rotation is parallel 
to the axis of the platform. This removes the need of bevel 
gears. However, the shaft of the worm gear would need to 

be fixed to the bottom of the tank without restricting its 
rotation. Radial bearings could be used to reduce the 
friction between the fixators and the shaft of the worm 
gear. Components required to transmit rotation from 
stepper to the platform: two worm wheels, two thrust 
bearings, two worm gears on a shaft, two fixators, two 
radial bearings and a vertical shaft that fits the stepper. In 
this design the worm gear and the gears can be replaced 
with a timing belt and timing belt pulleys to reduce the 
number of components. Then the required components 
would be: two timing belt pulleys, two thrust bearings, a 
timing belt and a vertical shaft that fits the stepper. 

 

 

Fig. 4. From top to bottom: concept 4a – transmission of rotation when 
the stepper’s axis of rotation is in parallel to the platform’s axis with the 
use of worm wheels, worm gears and vertical shaft that fits the stepper; 
concept 4b – the worm wheels and the worm gears are replaced with 
timing belt pulleys and a timing belt respectfully. 

 

Fig. 5. Concept 5 – the rotation is transmitted through magnets in the top 
(slave) and bottom (master) disks. 

Another approach to this problem would be to use 
magnets to transfer the rotation. Because magnetic field 
can travel through mediums there is no need for any 
additional cut-outs in the water tank. However, magnetic 
field from a permanent magnet is strong only for 
relatively short distances as the strength of a magnetic 
field is inversely proportional to the third power of the 
distance from the magnetic dipole’s centre. As a result, as 
long as the bottom walls are not very thick this method 
can be used in any water tank. In this concept there is a 
bottom and a top disk, which have magnets inside of them 
(Fig. 5). The bottom disk is fitted onto the stepper and top 
one is placed on the bottom of the water tank. Instead of 
contacting the bottom of the tank with its entire surface 
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the top disk has three semi spherical supports which 
reduce the friction area and forces when the disk is 
moving. Components that are required for rotation 
transmission for this design: a top (slave) disk, a bottom 
(master) disk with a stepper fitting and magnets. 

Every concept was evaluated by the important 
attributes and the total scores were calculated in table 2. 
If the component could be printed out using a 3D printer 
its price was set to 1, elsewise all of the prices for the 
components were approximated from shop catalogues 
available online. Looking at the final score of every design 
it can be seen that concept 5 is the cheapest, universal, has 
the least components and does not have any interferences 
when scanning and therefore has the highest score. As a 
result, this concept was chosen for further development, 
manufacture and use. 

IV. CONCEPT DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION  

In order to make improvements to the concept the 
interactions between the magnets of the master and slave 
disks have been be analysed dynamically. Fig. 6a shows 
the forces that are applied on the slave disk’s magnet 
when the magnets are aligned. Fig. 6b depicts the forces 
on the magnet after the master disk has moved by angle 𝛼. 
The system is only moving in the direction of the 𝑥 axis. If 
𝑁 is the reaction force between the slave disk and the 
water tank from a single magnet and its weight after then 
the sum of all of the forces on each axis results in: 

→+ ∑𝐹𝑥 = 𝑓𝑀𝑥 − 𝐹𝑓𝑟 = 𝑚𝑎,  (1) 

 ↑+ ∑𝐹𝑦 = −𝐹𝑚𝑔 − 𝑓𝑀𝑦 + 𝑁 = 0,  (2) 

Here: 𝑓𝑀𝑥 = 𝐹𝑀 sin 𝛼 , 𝑓𝑀𝑦 = 𝐹𝑀 cos 𝛼  𝑎𝑛𝑑 𝐹𝑓𝑟 = 𝜇𝑁. 

Solving ↑+ ∑𝐹𝑦 = −𝐹𝑚𝑔 − 𝑓𝑀𝑦 + 𝑁 = 0,  (2) for the 

reaction force 𝑁: 

 𝑁 = 𝐹𝑚𝑔 + 𝐹𝑀𝑦 .  (3) 

Substituting the above equations and (3) into 
→+ ∑𝐹𝑥 = 𝑓𝑀𝑥 − 𝐹𝑓𝑟 = 𝑚𝑎,  (1) yields: 

𝐹𝑀 𝑠𝑖𝑛 𝛼 − 𝜇(𝐹𝑚𝑔 + 𝐹𝑀 𝑐𝑜𝑠 𝛼) = 𝑚𝑎.  (4) 

 
Fig. 6. Free body diagrams of magnets. On the left – the disks are not 
moving and the magnets are aligned. On the right – the master disk has 
moved by angle 𝛼. 

From (4) – for the system to start moving (𝑓𝑜𝑟  𝑎 > 0) 
the x component of the magnetic force has to be bigger 
than the friction forces: 

𝐹𝑀 𝑠𝑖𝑛 𝛼 > 𝜇(𝐹𝑚𝑔 + 𝐹𝑀 𝑐𝑜𝑠 𝛼).  (5) 

The x component of the magnetic force is directly 
proportional to 𝛼 which means that for the slave disk to 
start moving the master disk has to move to some angle 𝛼 
which would satisfy (5) and slave disk would then start 
moving. As a result, the slave disk lags behind the master 
disk by angle 𝛼. From (5) it can be seen that 𝛼 depends on 
the friction coefficient 𝜇. And for 𝛼 to be as low as possible 
the friction has to be as low as possible as well. To achieve 
a low friction coefficient, a thrust bearing between the 
tank and the top disk can be used. 

There are two ways of placing the magnets in the disks 
– either by keeping the poles the same polarity (Fig. 7 b) 
or by alternating the poles (Fig. 7(a)). Similar dynamic 
analysis has been applied as before to these two cases: 

𝐹𝑀1 𝑠𝑖𝑛 𝛼 + 𝐹𝑀2 𝑠𝑖𝑛 𝛽 > 

> 𝜇(𝐹𝑚𝑔 + 𝐹𝑀1 𝑐𝑜𝑠 𝛼 − 𝐹𝑀2 𝑐𝑜𝑠 𝛽),  (6) 

𝐹𝑀1 𝑠𝑖𝑛 𝛼 − 𝐹𝑀2 𝑠𝑖𝑛 𝛽 > 

> 𝜇(𝐹𝑚𝑔 + 𝐹𝑀1 𝑐𝑜𝑠 𝛼 + 𝐹𝑀2 𝑐𝑜𝑠 𝛽).  (7) 

 
Fig. 7. Free body diagrams of two magnet placing cases. On the left – the 
poles of the magnets are alternating. On the right the magnets are always 
placed with the same pole up. 

For the slave disk to move in the first case (6) equation 
has to be satisfied. In this case the adjacent magnet is 
pushing the slave disk along the x and y axes, pushing it in 
the intended direction, decreasing the friction and the 
angle 𝛼 as a result.  

In the second case (7) equation has to be satisfied. As 
seen from Fig. 8(b) the adjacent magnet on the master 
disk is pulling on the slave’s magnet, decreasing the force 
in the x direction and the force in the negative y direction. 
This not only pulls the magnet in opposite direction, but 
also increases the friction and consequently the 𝛼 angle. 
From this analysis it is clear that the magnets on the disks 
should be placed with alternating poles. 

The cheapest, quickest and easiest way to manufacture 
the disks is to use a 3D printer. In this case the intended 
material for production is polylactide (PLA). By using 
structural analysis the minimum thickness of the support 
to withstand the loads from the magnets can be estimated. 
Firstly, if the used magnets are 10x10x4 grade N52 block 
magnets, then the magnetic forces between magnets can 
be determined from an empirical table in Fig. 8. Assuming 
that the thickness of a tank is 5mm, the attracting or 
repelling forces between the magnets are 4.45 N.  

In order to use a simple model for estimating the 
thickness it will be assumed that the pressure from the 
magnets is applied uniformly on a 10mm wide ring 
around the bearing. The resultant thickness will not be 
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the minimal thickness but it will give a good estimate of a 
thickness, with which the support would withstand the 
load from the magnets, using a simple model. Then a 
section can be modelled as a beam in Fig. 9. From the 
diagram it can be seen that the section is being bent and 
in this case it will experience hogging. If the support has a 
rectangle cross-section then the minimum thickness of 
the support ℎ can be calculated using the relation (9). 

 
Fig. 8. The pulling and repelling force (in lb) that a N52 grade 10x10x4 
magnet exerts on another identical magnet plotted against the distance 
between the magnets (in inches). Graph taken from K&J Magnetics, Inc., 
Magnet Calculator. 

𝜎

𝑦
=

𝑀

𝐼
,  (8) 

Here 𝜎 is the maximum bending stress of the material, 𝑦 – 
distance to the axis of bending, 𝐼 – second moment of area 
and 𝑀 is the bending moment [5]. From analysis of the 
beam shown in Fig. 9 the maximum bending moment in 
the beam is 𝑀 = 0.00267Nm. The maximum tensile stress 
of PLA is 𝜎 = 61.8 MPa while the maximum compressive 

strength is 18 MPa. To estimate when the beam will fail 

the latter will be used as it is lower. Here 𝑦 =
ℎ

2
 and 𝐼 =

𝑏ℎ3

12
. From (8) the thickness of the support was then 

calculated ℎ = 0.0093m. 

 
Fig. 9. A beam that represents the section of a disk between two magnets 
and a graph representing how the bending moment changes over the 
length of the beam. The calculations are made assuming that the cross-
section of the support is a solid rectangle. 

This model predicts that the biggest moment and the 
biggest bending stress will be between the supports, that 
the disk will be bent (hogging) and that if the thickness is 

0.93 mm the support will withstand the load from the 
magnets. Performing a finite element analysis (FEA) using 
ANSYS on a 0.93 mm thickness flat disk (Fig. 10) that is 
supported on a 14x10 mm ring, which is representing the 
bearing, confirmed that the prediction was correct – the 
biggest stresses are located between the supports. When 
simulating a pressure ring around the bearing the 
resultant maximum load is around 18 MPa (left) and 
when simulating the pressures at the intended magnet 
positions the maximum stress is 9.4 MPa and neither do 
exceed the maximum compressive strength of PLA. This 
means that the area that will be contacting with the thrust 
bearing will be experiencing the highest stresses. The 
area outside of that ring can be cut out or have a grid 
pattern to save some material in production. Also, 
because the biggest stresses are from bending the 
maximum stress is received by the top layers [3], so the 
cross-section can be hollowed out in order to save even 
more material. However, when producing a part on 3D 
printer it is possible to control the infill – the inside of the 
walls will be filled with a chosen grid pattern fulfilling the 
previously mentioned modifications. 

 
Fig. 10. A simulation of the loads that top disk would experience when 
its thickness is 0.93mm and supported on a 14X10mm thrust bearing. 
On the left – the disk is experiencing a uniform pressure in a ring where 
the magnets would be. On the right – the pressure is applied to the areas 
where the magnets would be placed. 

A convenient way to fix the magnets in the disk would 
be to put them in sockets that are a bit smaller. This way 
no glue is required as it will be a tight fit. A groove for 
fixating the thrust bearing is needed to keep it fixed in one 
place. All of the walls in this design are going to be 2 mm 
thick to ensure that the part will sustain not only the 
forces from the magnets but also some additional loads 
that it might experience during installation and 
transportation.  

The master disk’s design will be similar, except instead 
of having a groove for a bearing in the middle it will have 
a fitting for the stepper and it will not have a flat disk 
platform on top as it has no need for one. 

V. FINAL DESIGN 

After all of the optimizations have been done a final 
CAD model was produced and from it drawings were 
generated (Fig. 11).  

Fig. 12 shows the result of a simulation that was 
performed with the loads from the magnets and the thrust 
bearing acting as a support. The simulation was made in 
order to make sure that there are no stress concentrating 
points that would result in a stress higher than the 
compressive strength of PLA in the final design. 

After the final designed has been reviewed, the 
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drawings with dimensions generated, the CAD model was 
uploaded to a program that converts it into layers for the 
3D printer to print. As mentioned above, the infill was set 
to a honeycomb grid in order to save material. 

VI. PERFORMANCE ANALYSIS 

After the parts were manufactured, the system was 
assembled. Then a test scan was conducted to evaluate 
the performance of the system. During this test the slave 
disk was submerged in water, a cylindrical object with a 
non-smooth surface was placed on top of the platform 
surface was then scanned with an ultrasound probe by 
rotating the platform in steps of 4.5°, so each full scan of 

the object consists of 80 step. Then the distance to the 
surface of the object was calculated for each step (1481 
m/s speed was used for calculations). 10 full scans have 
been done in total and plotted on a graph (Fig. 13).  

 
Fig. 11. Engineering drawings of the final design. Left – the top (slave) 
disk, right – the bottom (master) disk. 

 
Fig. 12. FEA in ANSYS of the final design models. Top – top (slave) disk, 
bottom – bottom (master) disk. 

Taking a closer look at some of the peaks and valleys 
(Fig. 14, Fig. 15 Fig. 16) on the graph it is clear that all of 
them in each scan are recorded during the same steps. 
This means that the system is rotating the object in full 
circles without accumulating any losses over many steps 
and is functioning as intended. When calculating the 

variance of the system while the object was rotating and 
while it was stationary, the resultant variances were 
0.061mm and 0.002mm respectfully. The higher variance 
might be explained by the systems mechanical 
interference – the system creates water currents when 
moving, vibrates and etc.  

 
Fig. 13. 10 scans plotted against the steps. The areas in red rectangles 
are presented in more detail (from left to right) in figure 14, 15 and 16.  

 
Fig. 14. A valley of the scans. During the scans its location is always on 
the same steps (28 and29). 

 
Fig. 15 A valley of the scans. During the scans its location is always on 
the same step (52). 

 
Fig. 16. A peak of the scans. During the scans its location is always on the 
same steps (67). 

VII. CONCLUSIONS 

After considering multiple designs for solving the task, 
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a design was chosen by considering all of the important 
attributes that the solution should have. By analysing the 
chosen concept dynamically and structurally some 
optimisations were done. FEA was used to validate that 
the structure of the chosen model did not contain any 
stress concentrating points and would withstand the 
expected loads. After manufacturing the parts and 
assembling the system, test scans were run in order to 
evaluate the performance of the system. The data from 
the test suggests that the system is rotating in full circles 
but the variance of the total system has increased and this 
might be caused by the mechanical interferences the 
rotational transmission creates while moving in the water 
tank. This might addressed by increasing the mass of the 
system or creating a more aerodynamic structure.  
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ABSTRACT  

Viktor Markovskij. Rotation transmission system for 
ultrasound scanning.  

During the design and development of a demonstrational 
ultrasound tomography system a need for rotating an 
object inside a water filled tank with the use of a stepper 
motor has arisen. A list of critical attributes that the system 
should have was made and multiple concepts were 
considered for the solution of the problem. The best design 
was chosen by examining how each concept satisfied the 
requirements of the encountered task. After that, the 
chosen design was analysed both dynamically and 
structurally for further optimisation and development. 
Next, a detailed design was produced with consideration for 
the way it is going to be manufactured. Finally, the system 
was tested and the results have been recorded and the 
performance of the system was evaluated. 

 

APPENDIX A 

Table 1. A table for concept evaluation. 

Attribute Cost Interference Complexity Compatibility 

Total Score Weight -2 -5 -2 10 

Units EUR    

Concept Value Score Value Score Value Score Value Score 

1        

Table 2. The table with evaluated attributes, their scores and total scores. 

Attribute Cost Interference Complexity Compatibility 

Total Score Weight -2 -5 -2 10 

Units EUR    

Concept Value Score Value Score Value Score Value Score 

1 20 -40 0 0 3 -6 0 0 -46 

2 10 -20 1 -5 3 -6 1 10 -21 

3 14 -28 0 0 11 -22 0 0 -50 

4a 19 -38 0 0 10 -20 0 0 -58 

4b 8 -16 0 0 6 -12 0 0 -28 

5 7 -14 0 0 3 -6 1 10 -10 
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I. INTRODUCTION 

Evolving technologies and new surface-mount device 
sizes introduced for the electronic industry inevitably 
lead to electronic systems miniaturization. Nowadays, 
surface mounted devices’ (SMD) footprint sizes 2012, 
1608 are not uncommon, while one might find sizes as 
small as 0603 and even 0402, therefore printed circuit 
boards (PCB) are following the trend as well. As width 
between the tracks of a PCB shrinks, potential of faults 
appearing during the PCB’s making increases, rendering 
the process more complex. Consequently, electronics 
enthusiasts trying to make a PCB using modern element 
base are faced with new challenges. 

While the industry offers various different PCB making 
options, including small batch services, prototype 
producing solutions from LPKF Protomat, Bungard, 
Troteclaser also are available. Various techniques are 
used for forming of the tracks on the conductive copper 
layer of a PCB including milling and laser engraving 
processes[1],[2] which make prototype PCB boards 
relatively expensive not to mention that those 
technologies are usually unavailable for amateur radio 
hobbyists[3]. Meanwhile, in the case of mechanical 
milling, the quality of the PCB traces heavily depends on 
the quality and mileage of the milling tool. 

When chemical etching is used for a PCB’s track 
forming on the copper layer, the printed circuit board 
exposure using an ultraviolet (UV) light source is one of 
the most important and thorough steps in the PCB making 
process. Although, the low-cost[4] undirected UV light 
source available for every hobbyist enables to expose the 
PCB board within a short period of time (3 min. or less), it 
gives poor results when thin pcb traces are exposed using 
the printed PCB templates. 

While the previous research of other authors proves 
the potential of the point-focused UV light source[5], the 
dynamic exposure using the spinning multi-face mirrors 
requires alignment of the optical tract and scatter of the 
UV energy is significant.  

The automated PCB exposure device prototype capable 
of covering the A4 format field (210x297 mm) was 
designed and produced implementing the focusable 
semiconductor UV laser. The static laser positioning 
errors in X and Y axis of an automated exposure device are 
studied in this paper with purpose to reveal the potential 
for producing accurate PCB footprints with the lowest 
possible probability of failures utilising dynamic controls. 

II. TOOLS AND MEASUREMENT SYSTEM SETUP 

When complex systems such as the aforementioned 
device are considered, a number of factors have to be 
taken into account for each axis of the device. Model of the 
equipment can be seen in Fig. 1. In order to achieve high 
speed PCB exposing, motion along X axis is defined by a 
direct current (DC) motor controlled by proportional-
integral-derivative (PID) algorithm, while Y axis moves 
separately by using stepper motor to generate the optimal 
scanning path. Individual movement along both axes is 
controlled by ARM Cortex-M4F EK-TM4C1294XL board. 

 
Fig. 1. Automated exposure device model with indicated axes.[6]. 

 
Fig. 2. Block diagram of the measurement setup for the automated exposure 

device. The setup displays devices and their connectivity links during the 
analysis. Proportional-integral-derivative algorithm in combination with 

pulse-width modulation technique is applied within the ARM Cortex-M4F 

EK-TM4C1294XL board to control the DC motor. 
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Measurements of axes were performed using digital 
calliper CDN-P30C [7]. Data is acquired using the digital 
interface between computer and the calliper. The main 
board was program to convert protocols. The calliper’s 
measurement range covers 300 mm, while accuracy 
according to the datasheet[7] is no less than 0.05mm 
within the range. Results of the measurements were 
automatically passed over the link between the device 
and the computer, data collection software in the 
computer was used to accumulate samples which later 
were used to determine displacement error’s including 
mean, statistical dispersion and standard deviation.  

Position error is defined by the difference among set 
point’s predicted location and actual mechanical position 
of the device measured by the calliper. Detailed block 
diagram of the measurement setup is shown in Fig. 2. 

III. DATA ANALYSIS 

Measurements begin with “home” cycle analysis. The 
cycle aims to position the device in the fixed position, 
acknowledged as the relative origin of the machine 
coordinate system. An additional algorithm is 
implemented in the cycle to eliminate the hysteresis 
underlying due to mechanical assembly of the device. In 
order to estimate the repeatability of Y gantry movement, 
as well as hysteresis in near-home zone, iterative 
measurements were performed for Y axis 10 times. The 
results of Y axis “home” cycle performace analysis are 
shown in Fig. 3.  

 
Fig. 3. Y axis cycle origin – Y end coordinate – origin with “home” cycle in 

red and without “home” cycle in blue. 

 
Fig.  4. Y axis cycle origin –  Y end coordinate – origin without “home” cycle 

in blue. 

Quick test represented in Fig. 3. reveals the need for 
home cycle. As shown in the graph the rates of error while 
being at home position are steadily the same after the 
cycles and indicates clear 0.05 mm error, which is not 
tolerable since this error is significantly larger than one 
step of a motor. While applying pre-home cycle is 
established there is a notable decrease in error size, and 
the errors measured are reaching calliper’s own 
resolution limit (0.01 mm), therefore making 0.01 mm 
error after pre-home cycle is considered adequate. 

Figure 4 illustrates a dependency between target and 
measured displacements of the current location 
coordinate. Due to non-linear nature of the location 
displacement, hysteresis loop can be observed in the 
Fig. 4. This phenomenon is ascribed to unavoidable 
looseness of the belt driving Y axis. However, hysteresis 
loop can be dealt away with by eliminating the distortion 
at the origin and coordinate. Figure 2 shows implemented 
“home” cycle algorithm seeking to suppress the distortion 
at the origin coordinate. 

 
Fig. 5. Four cycles on Y axis 0 mm – 1 mm – origin with “home” cycle. Two 

trendlines are calculated, one for four cycles’ forward direction part, one for 

cycles’ return direction part.  

Observation of Fig. 5 unveils single remaining 
distortion at the end coordinate. Hysteresis is 
compensated by “home” cycle, which takes extra steps 
creating a “zero-offset” moving backwards and forwards 
proportionally to eliminate the non-linear part in the 
hysteresis. Hysteresis H (3) which is present and is 
obvious from the non-linearity at the beginning of the 
cycle. Forward and return measurement data was 
interpolated by two trendlines and the and it can be 
evaluated by using two trendline equations (1) displaying 
forward direction (2) – direction of return. Step scan size 
0.01 mm, range 0 – 1 mm. 

yf  =  1.0022xf  +  0.0313,  (1) 

xf =  −0.0312 mm, R²f  =  0.995, 
yr  =  1.0078xr  −  0.0277 ,  (2) 
xr  =  0.0274856 mm, R²r  =  0.996, 
𝐻 = |xr − xf | = 0.0587 mm. (3) 

For evaluating of the repeatability of the Y axis with the 
“home” cycle, the standard deviation of zero crossing 
coordinate from trendlines of four different passes was 
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chosen. The standard deviation σ was calculated for the 
columns Xf and Xr from the Table 1 (4): 

𝜎 = √
1

𝑁
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋𝑎𝑣𝑔)

2𝑁
𝑖=1 , (4) 

where Xi is the zero-crossing coordinate from current 
trendline equation, Xavg is the average zero-crossing 
coordinate from all forward or return scans. 

 
Fig. 6. Four cycles on Y axis 0 mm – 1 mm – origin with “home” cycle. Four 
trendlines are processed separately, one for each of the four cycles’ forward 

direction part, one for cycles’ return direction part. Trendlines represented as 

lines, data of the cycle – dots. 

Table 1. calculated X forward and return values. 

Xf, mm Xr, mm 

0.043 -0.046 

0.016 -0.013 

0.013 -0.048 

0.045 -0.013 

 
The repeatability parameter was found to be as low as: 

𝜎𝑓 = 0.0147 mm for the forward direction and 𝜎𝑟 =

0.0172 mm for the return direction. 
The results show that device’s Y axis is in fact is very 

accurate as the repeatability (standard deviation) is less 
than 0.02 mm, especially keeping in mind that accuracy of 
the calliper used is 0.05 mm. 

Next, a scanning test with a step of 1 mm was carried 
out along full range of Y axis. This was analysed with the 
intention to find out if there exists a cumulative error 
caused by repetitive starting and stopping of the stepper 
motor. In the Fig. 6. curves represent the measured values 
while movement was done from the home point to the 
end coordinate of the system. The offset between two 
curves indicates a clear hysteresis 1.3 mm wide loop in 
the movement of Y axis, therefore the movement of return 
direction is lagging behind the pre-determined set points. 
The periodic overshoot on the curves resemble the 
imperfections of mechanical pulleys which therefore give 
an 0.08 mm error contribution in the Y axis of the 
mechanical system.  

Succeeding measurements were carried out to test the 
continuous movement accuracy along the Y axis. Two 
measurement series were repeated 10 times: moving the 
Y axis to a set point of 100 mm and 280 mm. In all events, 
there is a clear gap between the original set point’s 
location and stopping coordinate of the stepper motor. 

The lag in all cases deviates around 0.3 mm with the 
smallest linger from set point of 0.17 mm and the largest 
of 0.39 mm. Average error for travelling distance of 100 
mm is 0.366 mm, for 200 mm is 0.186 mm and for 280 
mm distance is 0.268 mm. There is an even distribution 
along the stopping coordinate for each cycle, indicating 
that there is no accumulative error when continuous 
movement is induced in the Y axis of the device.  

 
Fig. 6. Pseudo dynamic error in millimetres in relation to distance travelled. 

Error traveling forwards – blue, return error – red. 

  
Fig. 7. Goal set point and arrival location comparison for varying distance. 
Set point – 100 mm – red, arrival location for 100 mm set point – blue. Set 

point 280 mm – yellow, arrival location for 200 mm set point - violet. 

A sensor used to measure angular motion of a motor 
controlling X axis, is magnetic positioning sensor 
AS5047D from Austriamicrosystems [8]. The sensor 
characteristic is non-linear: there is a variation of ±0.8 
degrees when magnet is placed optimally. The sensor is 
capable of 2048 steps when in binary mode and 2000 
steps in decimal mode per single revolution. The 
implemented belt of standard GT-2 specification in 
cohesion with the 20 teeth pulley on the DC motor, can 
ensure system resolution of 0.02 mm. Such digits imply 
the fact that each step of a motor should be equal of 0.02 
mm shift in the X axis. Although since the X axis error was 
not known, the displacement error was determined using 
the same digital calliper.  

The digital position data was acquired from internal 
registers of the QEI interface of the ARM microprocessor 
and it was rescaled according to the magnetic sensor 
angular resolution. The acquired data in form of the 
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displacement error is represented in the Fig. 8. The 
displacement error is present in the X axis of the device. 
The spikes represent periodic errors arising from 
imperfections of the mechanical part of the system. The 
error data is approximated by the trendline, which is 
described by the formula: 

Y = 0.0133x − 0.1488.  (5) 

 
Fig. 8. X axis error test, set point – 200 mm. Calculated step shift in X axis 

– blue, measured characteristic – red. 

Gain error is represented by (5) line coefficient which 
indicates the cumulative error over the range of 
measurement. This error is estimated to be of 1,33 %. 
Calculated error represents a deviation from standard in 
a size of used pulleys. 

IV. DISCUSSION 

The results of the carried-out research reveal 
occurrences of errors in both axes movement. Tolerances 
of the mechanical rotating parts, mostly those of GT-2 
pulleys have the biggest influence to the error of the 
mechanical moving parts’ positioning. These mechanical 
errors should be taken care of by changing the parts of a 
device or, compensating such phenomenon as hysteresis 
via programmable adjustments on used controller, since 
the persistent errors will have a significant impact on the 
accuracy of the system. The ability of compensating such 
errors via software parts is shown to have positive effect. 
A stable static part of the device would ensure 
appropriate and valid approach when building a precise 
dynamic part. The acquired data in the research helps to 
take appropriate measures to deal with unwanted errors 
while the dynamic performance of the device can be 
controlled using advanced control algorithms which is a 
subject of the extended research. 

V. CONCLUSIONS 

After the research of device’s Y axis accuracy, standard 
deviation 𝝈 (4) shows that the repeatability of 0.0172 mm 

is achieved. Mechanical hysteresis caused by the 
mechanical looseness of the belt was found to be as low 
as of 0.0587 mm.  

Additional analysis of Y axis performance, provides the 
results on a cumulative error when scanning full range of 
the Y axis of the system, where the errors occur only when 
repetitive starting and stopping of the stepper motor is 
used, but not when stepper motor is requested to drive to 
a set location in the device’s scope (measurements ranged 
100 mm to 280 mm). 

The study of the X axis proves the device shortcomings 
due to theoretical resolution being 0.02 mm, while the 
measured error of continuous drive to the end coordinate 
is about 0.5 mm. 
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ABSTRACT 

Almantas Karosevičius, Vytenis Kibildis, Martynas 
Kišonas. Positioning accuracy estimation for printed circuit 
boards’ automated exposure device. 

The automated PCB exposure device prototype capable 
of covering the A4 format working field was designed. The 
positioning accuracy is a critical factor when designing such 
an instrument for high density PCB exposure. This paper 
aims to study positioning errors of X and Y axis of the 
device. The static error in the homing area of the device as 
well as in the whole working range was determined using 
the automated scanning system with data acquisition from 
Mitutoyo CDN-P30C digital calliper. The repeatability 
parameter of the Y axis was estimated based upon the 
standard deviation of the trendline zero crossing points. 
The hysteresis parameter was estimated using the 
averaged trendlines from separated forward and backward 
cyclic scanning results, the parameter is estimated to be 
0.0587 mm. 
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I. INTRODUCTION 

Our initial task was to create a robot with an ability to 
play chess against a human autonomously. One of our 
main developement areas was a detection of a chess 
board, positions of chess objects and detection of their 
movement. For this to accomplish, we chose to detect this 
information using visual data, received from the camera 
above the chess board, with the help of image processing 
algorithms.  

In our case, chess pieces do not have any visual 
indication markers, different from average chess objects 
being used for normal playing, to help us to accomplish 
the detection task easier. Our chess board has red line at 
the sides around it to help to cope board detection task. 
The white squares for chess object placement are changed 
with green color to enhace the contrast between it and a 
white piece standing on it. 

II. PROGRAM DESCRIPTION 

Our visual information extraction system works 
together with other modules: system for robot hand 
movement, system of robot grippers for picking chess 
piece, chess playing software, button to press for 
detecting the end of a game move, camera input.  

The program does all its actions, starting from chess 
board position detection, every move. This is due to the 
wish to the program to be tolerant of movement of the 
chess board or camera positions. Except the image of the 
chess board before the last move, the program does not 
carry any visual data or training data from past actions or 
moves done by player. This is due to keeping the program 
simplier and dynamic, allowing chess boards and chess 
pieces, fitting into the description in introduction section, 
to be used. 

III. PROBLEMS AND DIFFICULTIES 

By trying to solve our task we ran into some specific 
problems, which shaped our program making process: 

A. Perspective problem 

Despite the camera position and lens type, we do not 
get our chess pieces photographed simply straight from 
top. Instead, as the chess piece goes further from the 
camera (or further from the center of the chess board if 
the camera is at the center of it), more of the chess piece 
side is being photographed. Due to that, the chess pieces 
tend to overlap each other if they are close and they also 
do partially cover the red indication lines of our chess 
board. 

B. Inability to use simple methods for circle recognition 

We detect the center positions of our chess pieces by 
knowing, that their bottom is a circle. Due to overlapping 
or other skews, caused by the perspective issue described 
previously, the circle itself is not clear, making algorithms 
like circle Hough Transform [1] unable accurately detect 
the center of chess pieces, which is a necessity for a robot 
to pick and move chess pieces. 

C. Chess board detection  

Due to the positions of the chess pieces in the chess grid 
being not constant and a perspective problem, we cannot 
easily and accurately detect the chess board by color 
pattern, by crossovers from chess squares or other 
features. In this case we use, as described before, a red 
lines around the board, which is a distinct color from the 
rest of the board, making it easy to extract and recognise 
accurately. 

D. White chess piece on white square contrast.  

As described in introduction, we changed our color of 
the chess table squares from white to green, due to the 
low contrast and difficulties to detect the contour of the 
white chess while standing on white surface. 

IV. DETECTION PROCESS 

In our detection process cycle our main goals are: 

 Detect the exact coordinates of chess pieces 

centers for a robot to pick a piece. 

 Detect center positions of every square for a 
robot to place a picked up chess piece. 

 Find a rotation of knight chess pieces, so that a 
robot could rotate its grippers depending on 
the angle of knight to pick up it properly. 

 Detect the types and coordinates of chess 
moves being done to send those results to the 
program, responsible for playing the chess 
game. 

The process starts by finding a corner points of chess 
board in an image. In this case, we use the red lines, which 
surround the chess board, to let us easier detect its 
coordinates. Since the color is very distinct from the rest 
of the background and is red, we take the red channel 
image from the RGB original image and subract it with the 
green channel image to get a bigger contrast. Then, a 
simple thresholding operation follows.  

Once the processing operations are done, the detection 
of the chess board rotation takes place. For this, we simply 
rotate processed image every few degrees until 180 and 
make a histrogram, by checking the amount of white pixel 

Detection system of chess board objects and 
actions 
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amount in every horizontal line. By finding the biggest 
values of two biggest waves of every rotation histogram, 
we can find out the rotation degree of the chess board 
when its sides are perpendicular to x and y axes. After the 
rotation of the image, inner coordinates of lines are being 
found and the possitions in which they intersect. Having 
those 4 points of the corners of the chess board, we can 
easily count the intersections of squares inside the chess 
boards and the centers of it. 

 
Fig. 1. This is an example image to demostrate how our chess board 
looks like. 

 
Fig. 2. Original image processed to extract contours of chess board. 

With having the coordinates of each square, we can 
proceed with our next task to find the centers of chess 
pieces (Fig. 3(a)). By cutting each square, we already 
know which square is empty and which has a piece on it, 
because the game starts at a specific pattern of chess piece 
placement and our move type and coordinate detection 
algorithm, which will be described later. First, we want to 
find a segment of chess piece in a square. For each square, 
which has a chess piece on it, we create a range of colors, 
which would cover the surface color of square, but not the 
chess piece (Fig. 3(b)). To do this, we first take the average 
colors of at least three nearest empty squares around our 
selected square, count the average of them and add and 
subtract our constant values we found by testing. This 
gives us two colors, where between them is the described 
color range. Afterwards, we find every color in the square 
with the chess piece, which is in our calculated range and 

calculate the average of them all. The only exeption is 
being applied to a white chess pieces standing on green 
surfaces, where range of allowed pixels is formed not by 
color, but by ratio of red pixel values divided by green 
pixel values, due to colors being too similar, but their red 
and green channel differences more distinct. This gives 
the average color of the surface of that square with chess 
piece on it. Later, we subtract that image with our 
calculated average color (Fig. 3(c)) (multiplied by a small 
constant value), which turns out the surface to a black 
color, while the chess has more whiter color (depending 
on the color of the chess piece (in our case when piece is 
black), the image may be inverted before subtraction). By 
using adaptive thresholding [2] we finish chess piece 
segmentation process (Fig. 4(e)). There may be some 
noise left in an image, so for that purpose we just find the 
biggest contour and paste it into new image (Fig. 4(f)). 

 
Fig. 3. (a) shows the original chess square image. (b) depicts a mask, 
where white color marks the colors which fit into our calculated range. 
(c) is the first image subtracted with the color, average of all colors 
marked white in image two. 

 
Fig. 4. (d) shows a subtraction between original image and calculated 
color with enhanced contrast and turned to grayscale. (e) is adaptive 
threshold calculated on previous image. (f)- largest contour found in (e). 

For segmentation and contour finding we do not use 
Canny edge detection [3] or other common contour 
finding methods due to their sensitivity to shadows and 
light spots. 

Our next task is to find center coordinates of each chess 
piece. In our case, contour of chess piece may not a perfect 
circle due to perspective problem described previously or 
due to light reflections. To find an accurate center our 
algorithm has to be able to calculate an approximate circle 
from having just a small portion of it, so we will draw 
circles around tree points of circle contours. Because of 
that, first we have to detect the contour points of circle, 
which we do by casting a line every 22.5 degrees, going to 
the opposite direction of the image and checking where 
white pixels start. The starting position of white pixels in 
that line means a contour point. By having 16 contour 
points, with every three of them we calculate a diameter 
“(3)” of them and select the best 40 of them, who are 
closest to our calculated diameter (diameter is 
approximately 0.85 the size of one square part of the 
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chess grid). Out of the best ones we calculate their average 
position and throw out the furthest circle, then repeat this 
until only few are left. One with the best matching 
diameter is selected as the right one, its center 
coordinates “(1)” “(2)” marks the chess board center. 

𝑐𝑦 =
(𝑥2−𝑥3)∙(𝑥3

2+𝑦3
2−𝑥1

2−𝑦1
2)−(𝑥3−𝑥1)∙(𝑥2

2−𝑥3
2+𝑦2

2−𝑦3
2)

2((𝑦3−𝑦1)∙(𝑥2−𝑥3)−(𝑦2−𝑦3)∙(𝑥3−𝑥1))
, (1) 

𝑐𝑥 =
−2∙𝑐𝑦∙(𝑦2−𝑦3)+𝑥2

2−𝑥3
2+𝑦2

2−𝑦3
2

2(𝑥2−𝑥3)
, (2) 

𝑑 = 2√(𝑥1 − 𝑐𝑥)
2 + (𝑦1 − 𝑐𝑦)

2. (3) 

 
Fig. 5. Results of center detection. + sign in white zones marks centers of 
pieces, while + at the borders of cirlces mark the points, around which 
the circle was drawn. 

Our robot can now pick and move pieces to other 
squares of the grid. The only issue is with picking a knight 
piece. It is not symmetrical, the robot, by picking it, can 
drop it if the angles of piece and robot claws are too 
opposite. To avoid this, the rotation of each knight piece 
will be found, so that the robot could turn its claws and 
pick it properly. 

The most reliable feature to discover the rotation of 
knight piece is light reflections or shadows on it. No 
matter from where the light comes (front, side or top), 
either the head of knight piece or any side of it will be 
lighter than other parts. In other words, differences in 
light intensity will always be seperated by straight line in 
the direction the knight piece is rotated (Fig. 6). 

To calculate the rotation using this feature we our chess 
image every 2 degrees until 180 to make a histogram for 
every rotation. We calculate the average pixel values of 
vertical lines in rotated image (pixels only in chess 
teritorry, by checking whether it is inside the mask we 
used to detect chess piece center). After throwing out the 
averages, which are made of lower than X pixels (in our 
case it is 16), we find which rotation histogram had the 
biggest difference between its highest and lowest average 
line values. That would mean, that the chess at that 
rotation was rotated parralel to the direction of the 

vertical axis. 

 
Fig. 6. "1" marks the darker side of chess piece. "2" marks the lighter side. 
Lines indicate, that differences in light intensity are approximately 
seperated by the direction of chess piece. 

 
Fig. 7. Our chess board with data drawings used for testing. Blue line on 
knight chess pieces depicts a direction; Numbers on each square 
indicate a type of chess piece and color of square surface; Green line 
shows the move coordinates. 

Now, we are only left to find the type of move being 
done in the game and coordinates involved. For this 
purpose, as mentioned before, our program carries an 
image of chess board before the last move. Our move 
detection process starts by comparing current image with 
the one before the last move. We compare which of the 
chess board squares have the biggest differences in color. 
By finding 4 most different, using game rules we check 
either it is castling move (had the king been moved, are 
chess pieces in one line and etc.). If one of the conditions 
does not satisfy the rules of castling move, we continue 
checking whether it is a capture move or simple position 
change. For that, we only need 2 most different squares 
from the board. If one of those two squares before last 
move was empty, it means it is a position change. If those 
two squares were not empty last move, it means the move 
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was a capture. We know which chess piece was captured, 
because we know which players move it was. 

V. CONCLUSIONS 

Creating a detection system for chess board and its 
object, who would have as less visual markers as possible, 
is a difficult task due to abstractness of algorithms 
required. System, based on image processing algorythms, 
is really vurnerable to visual disturbances, so that 
requires a program to be very dynamic. 
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ABSTRACT  

Dainius Šaltenis, Modestas Jurčius, Gintautas Narvydas. 
Detection system of chess board objects and actions. 

In this article, a development of system to detect chess 
board objects and actions from visual information is 
discussed. Article contains a detailed explanation about the 
difficulties encountered while accomplishing this task. A 
comprehensive explanation about how we detected chess 
board, chess pieces, rotation of knight piece and movement 
type and coordinate detection follows.  
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I. INTRODUCTION 

As there are limited years left to the fossil fuels supply 
for the use of energy source, hydrogen is named as 
traditional fuel that is fed to fuel cells and it is obtained 
from natural sources such as biomass, nuclear and water. 
The challenge is to change the infrastructure of fuel 
technology but the change has begun and many 
experimental considerations are coming over to motivate 
this new technology [1], [2].  

There are several types of fuel cells, which are being 
tested for full fledge use. One among them are Solid oxide 
fuel cells. Like most fuel cell technologies, Solid oxide fuel 
cells are modular, scalable, and efficient source of energy. 
They are known as high temperature fuel cells and benefit 
the long run by emission minimization, like oxides of 
nitrogen < 0.5 PPM compared to other combustion based 
power generation technologies because of low operating 
temperatures [1]. There are various reasons why solid 
oxide fuel cells are choice of the future technology in the 
field of fossil energy which will be discussed in this paper. 

A SOFC consists of two electrodes and a gas-tight 
ceramic electrolyte. The dense ceramic electrolyte 
becomes an ion conductor at high temperature. At 
cathode, decomposition and reduction of oxygen takes 
place by electrons and also the ensuing the oxygen ions 
are then transported through the electrolyte [2]. On the 
other side at Anode, the ions of oxygen react with the inlet 
fuel generating oxidation products, electrons and heat. 
Through external circuit, the electrons are freed enabling 
production of electricity whereas the heat is ventilated 
from the cell with the oxidation products and alternative 
gases.  As a single cell is capable of delivering 1V of voltage 
but in order to attain required voltage as output, multiple 
cells are stacked either in series combination or in parallel 
combination. 

The main aim of the research is to perform various 
experiments and measurements in presence of different 
working conditions on basis of theoretical background 
and to observe the behavior of cell to the extreme 
conditions provided. The basic experimental setup with 
SOFC is shown in Fig. 1.  

II. EXPERIMENTAL SETUP 

A single Chamber Solid Oxide Fuel Cell is used for 
experiment because no separation of fuel and oxidant is 
needed in the single chamber design. The sealing of the 
fuel cells and complex flow structures can be easily 
removed from the surroundings. With a small narrow gap 
between anode and cathode, they can be placed on the 
same side of the electrolyte in order to use the space 
efficiently. But the only concern to take into account is 

that the electrodes must have physical separation in order 
to avoid any sort of internal short circuit chances [4]. 

 
Fig. 1. Experimental setup of SOFC. 

In the given Fig. 1, fuel tube is connected to cathode 
inlet and air tube is connected to the anode inlet from the 
screener. The fuel settings and air settings can be 
manually handled by screener which is connected with 
different fuel supplies through main valve of hydrogen 
and other fuels. Temperature of furnace is set manually 
according to the investigations performed using a device 
called thermocomputer. This device helps the furnace to 
heat up according to the given ramps and time periods. 
The structure of SOFC inside the furnace is shown in 
Fig. 2. 

 
Fig .2. SOFC cell setup. 

Diffuser is set into the main tube of ceramic oven and 
nickel rod is inserted into the ceramic tube. Nickle foam 
(0.5mm) is cut into the shape of circle and is attached to 
the center of diffuser with the help of scotch tape, as it 
melts down in high temperature conditions [4]. The cell is 
then placed over the nickel foam and the cathode is 
covered with gold mesh for the better conductivity. Once 
the cell is set, it is then covered with alumina-silica felt 
(Al2O3). The cell set up is mounted and installed in the 
Oven furnace for the experiment. 

The fuel and oxidant is continuously fed to the cell from 
both the sides in order to operate the Solid oxide fuel cell 
[5]. Fuel (typically, hydrogen and/or hydrocarbon 
mixture) is provided to the anode side while oxygen 
carried by air is provided to the cathode inlet. As the fuel 
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and air react, water vapor is produced and removed from 
anode inlet. The functional layer being the reactive side 
receives the fuels and oxidants transported through the 
electrodes. At the same instance, water vapor has to be 
released away by the flowing stream by travelling 
through the anode in the opposite direction. Steamer is an 
Inconel tube filled with a porous material that insources a 
constant flow rate. Hence, steamer can be used to inject 
water but also liquid fuels (for example ethanol or 
methanol etc.), air and catalysts [3]. Therefore, the cells 
overall performance and efficiency is determined by the 
transportation of gas through the porous electrode and 
this often indicates the rate of electrochemical reaction or 
current generation.  

Cell temperature is measured with another device 
which is connected to cell from inside see Fig. 1 (green 
wire). Ammeter and voltmeter are used to measure 
current and voltage respectfully from the anode side and 
cathode side of the cell. Negative terminal (blue wire) of 
ammeter is connected to an electrode and then connected 
to the one wire of gold mesh which is then connected to 
cell. Positive terminal (green wire) of ammeter is directly 
connected to the current potential. Positive terminal (red 
wire) of voltmeter is connected to the remaining two 
wires of gold mesh which is in contact with the cell and 
negative terminal (black wire) of voltmeter is connected 
to the potential directly. 

III. MEASUREMENTS OF SOLID OXIDE FUEL CELL 

Fuel cells convert chemical energy into electrical 
energy. When fuel cell is connected in an electric circuit, 
electric current is produced through load.  Within a 
typical cell, at anode hydrogen oxidizes in order to 
produce protons and electrons.  

 
Fig. 3. Representing the voltage vs current characteristics of SOFC: The 
decrement in the voltage is due to non-ideal losses. 

The measurement of current and voltage depends on 
the relation of electrical as well as chemical behavior of 
cell and load impedance. The current represents the rate 
of chemical reactions causing change in voltage in fuel 
cell. The voltage is the driving force for the reaction. 

Fuel cell performance has traditionally been 
characterized by the voltage drop across the external load 
expressed as a function of the current through that load 

as shown in Fig. 3 

A. LSCF-GDC/LSCF Cathode 189-X Cell  

The LSCF-GDC/LSCF-Cathode cell is a type of solid 
oxide fuel cell and all the measurements are done on this 
cell. The reason for choosing this type of cell is due to its 
capability that it provides higher performance than 
single-layer LSCF cathodes, and can be used with all 
ceramic electrolyte materials [2].  

The similar investigation of voltage vs current 
measurements has been continued with this cell for 20 
days, 200ml of Anode hydrogen and 300ml of Cathode air 
has been supplied to the cell and the performance of the 
cell has been measured and shown in Fig. 4. 

A small experiment has been performed during these 
20 days, the current has been set at 4 amps for 30 hours 
along with regular experimental performance of the cell 
under drastic conditions and it has been observed that the 
voltage has drop from 0.652 volts to 0.407 volts by the 
end. 

 
Fig. 4. Voltage vs Current characteristics of cell at constant conditions for 
20 days: The opening voltage of this cell drops from 1.07 volts to 0.996 
volts and the least voltage drop on the last day is measured at 4.5 amps. 

As there were various changes occurring during this 
experiment, it was expected that the performance of cell 
will gradually decrease. But with the results, it can be said 
that there has been any unusual behavior with the cell as 
shown in the Fig. 5. 

 
Fig. 5. Voltage measurement as 4 amps of current. 
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B. Efficiency 

A fuel cell is a system that is specially known for its 
working principle to be able to convert the chemical 
energy of a fuel infused into electricity directly.  

Compared to other types of fuel cells, a solid oxide fuel 
cell (SOFC) is an all-solid-state fuel cell based on a solid 
oxide electrolyte, which potentially offers the highest 
energy efficiency with minimum emissions and hold 
promise for direct utilization of a wide variety of fuels, 
from hydrogen to natural gas, coal gas, reformed gasoline 
or diesel, and gasified carbonaceous solids. Efficiency of 
this cell has been calculated according to 

η = 
𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠

1.23
 , (1) 

where η – efficiency, Vmeas – measured voltage and 1.23 V 
is the theoretical voltage. 

 

Fig. 6. Efficiency measurement of LSCF-GDC/LSCF Cathode 189-X cell. 

The efficiency gradually decreased as the performance 
continued as shown in Fig. 6. On the last day of the 
investigation the opening voltage efficiency was 
calculated to be 81% and at the efficiency of 4.5 amps is 
24 %. 

C. Power measurement 

Like battery, the fuel cell is the power source for the 
external load when connected to an electrical circuit. 
There are various methods with which the change in 
current through and external load and power obtained at 
load can be attained. One of the ways is by changing the 
impedance of the external load or power source’s voltage 
can be changed.  

The other way to achieve the state is to change the 
voltage of cell in a manner that it can be controlled with 
difficulties as the dependence of voltage on partial 
pressure is comparatively weak. The power delivered to 
the external load is simply the product of the steady state 
current through the external load and voltage drop across 
the external load. The power measurements for both cells 
are shown in Fig. 7. 

The experiment was conducted for 20 days without 
switching of the screener therefor it is expected that the 
output power will degrade. Therefore results indicate 
that the output power decreases as the performance 

prolongs with respect to time. 

 
Fig. 7. Power measurement of LSCF-GDC/LSCF Cathode 189-X cell, the 
cell is more durable as the power output at the last day is 1.25 Watts. 

D. Temperature dependency  

The efficiency of Solid oxide fuel cell is highly because 
of the high working temperatures of the cell. The 
temperatures at which the SOFC works are about 500 ˚C 
~ 1000 ̊ C and being this as the reason for considering this 
technology to be the future power generation systems. 

 
Fig. 8. Behavior of LSCF-GDC/LSCF Cathode cell at different 
temperatures. 

There is drawback as well, these high temperatures 
provide restrictions to the materials that are used in this 
experiment setup and usually causes severe degradation 
of performance due to high heat condition and 
atmosphere. Therefore, it is very essential to select the 
optimum temperature for the better performance of SOFC 
in order to achieve the desired output results as well as 
high voltages. The temperature dependencies of both 
cells are shown in Fig. 8, the temperature of the furnace 
oven is set manually. 

E. Hydrogen starvation 

Despite the efficiency and versatility of fuel cells, there 
are some limitations. The mechanical parts of the SOFC 
are slower which results being in one of the disadvantage 
[5]. That also results in when fuel cell is exposed to large 
power fluctuations, hydrogen starvation can occur due to 
the slower fuel supply, potentially resulting in voltage 
drop, anode oxidation, and catalyst corrosion, which are 
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detrimental to cell integrity and efficiency. In order to 
resolve this particular situation the solid oxide fuel cells 
are gone through the hydrogen starvation where the cell 
is supplied with less hydrogen at anode. Starvation curve 
for LSCF-GDC/LSCF Cathode cell is shown in Fig. 9. 

 
Fig. 9. Hydrogen starvation of LSCF-GDC/LSCF Cathode cell. 

In this investigation, Hydrogen flow rate has been 
continuously reduced at 750°C for 20ml by keeping 
cathode air flow rate at 300ml constant. The results has 
been recorded and it has been observed that the 
performance of cell during starvation were common at 
opening voltage. At 200 ml of hydrogen and 300 ml of 
cathode air, the voltage drop measured was 1.08 volts at 
10 amps. At 20 ml of hydrogen and 300 ml of cathode air, 
the opening voltage is observed to be 0.8 volts and the 
drop is constant at 2 volts.  

IV. FUTURE INVESTIGATIONS 

The further research is implementing a concept of 
converting small voltages to high voltages by designing a 
DC/DC converter for Solid oxide fuel cell with respect to 
these measurement analysis and suitable parameters. 

V. CONCLUSIONS 

It can be said that the Solid oxide fuel cells under 
investigation are 85 % efficient at operating point and 
40 % efficient at 10 amps of current supplied. The 
attained output power of 4.8 Watts with 0.47 V satisfies 
the needs of energy systems. This paper is been 
highlighted over the stability of the cell and all the above 
measurements proves the versatility of SOFC compared 

to other cells. The accurate temperature at which the cell 
is more functional is observed at 750 ˚C.  

Therefore future measurements are carried at the same 
temperature. The voltage difference of 5 V over the SOFC 
leads to the thermodynamic potential difference between 
the anode and cathode. Hydrogen starvation test confirms 
the durability of the cell as it withstands the atmosphere 
for long time and then the degradation happens gradually. 
The efficiency of cell at starvation is calculated to be 70 % 
at operating point and the minimum efficiency at 
starvation is 20 %. Solid oxide fuel cells function for 
longer time up to 3 months at constant conditions without 
supervision of a human eye which makes it sound and 
safer.  
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ABSTRACT  

Durga Vaishnavi Chukka. Investigation on Solid oxide fuel 
cell.  

In this research paper the investigation on solid oxide 
fuel cells is examined. The investigations took place in the 
Institute of Renewable energies, Hhochschule University of 
Applied Sciences, Stralsund, Germany. There has been 
performed several experimental measurements to prove 
the durability of the cell with high power generation and 
efficiency at bad circumstances. The cell has under gone 
several conditions at different temperatures, voltage and 
current characteristics of the cell are recorded for future 
investigations.  
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I. INTRODUCTION 

Nowadays one of the most common methods for non-
destructive testing is ultrasound [1], [2]. Electronic [3] or 
mechanical [4] scanning is used in order to get a 2D or 
3D image. Mechanical scanning provides flexibility in 
scanning geometries. Yet, mechanical scanning is slower 
than electronic one [5]. Therefore, it is important to 
achieve the maximum available scanning dynamics. 
Accuracy of the positioning defines the quality of the 
result image. The aim of this work was to develop the 
motor driver delivering both the scanning speed and 
accuracy. 

II. POSITIONING SYSTEM 

It is necessary to guarantee transducer positioning 
along X, Y and Z axes to get the 3D image. Depending on a 
structure of the scanner (Fig. 1) either the movement 
along X axis or Y axis must be fast. The movement along 
Z axis should be slow so that accuracy is ensured.  

 
Fig. 1. Configuration of the scanner axes [6]. 

The positioning can be achieved by using several types 
of drive mechanisms: linear motor stage, tooth-belt and 
ball-screw drive [7]. Despite of high speed, the main 
disadvantages of linear drive system are price and 
complex control. Linear ball-screw actuated stage HiWin 
KK50P.2 (2 mm per revolution) and KK40P.1 (1 mm per 
revolution) type were chosen. 

Brushed DC motors or steppers can be used for ball-
screw actuation. Steppers are good for accuracy but 
brushed DC motors are preferred when it is necessary to 
achieve high speed. The reason is that the torque 
depends on motor speed. For the stepper, the maximum 
torque is achieved at very low RPMs and is limited by the 
rated power of the motor (Fig. 2). Steppers’ positioning 
is simple; position is established automatically, by 
counting steps. However, the decrease of torque is very 
rapid with the speed. For the same size motors, step 
motor produces higher torque only at very low speed. 
For DC motors torque also decreases along with 
increasing speed (Fig. 2). But it can be effectively 
regulated by motor current. Step motor always uses full 
current. Therefore, heating of step motor is much higher 
than DC motor. DC motor cannot hold position therefore 
it has to be used in servo configuration. Encoder is used 
to provide the position feedback of the DC motor axis. 
Such feedback guarantees that motor drive current is 
optimal: current is consumed only at acceleration and 
deceleration mostly; thanks to this power consumption 
at still position is very small. As the result, torque is 
higher and constant over the large range of velocities 
(Fig. 2). Positioning is faster than with the same size step 
motor. Motor and so the scanner position can be tracked 
using encoder pulses.  

 
Fig. 2. Typical stepper, DC and servo motor speed-torque curves. 

Encoder reports the motor shaft position using two 
quadrature (the phase between signals is 90°) output 
signals (Fig. 3). The direction is determined by the first 
rising edge of the corresponding channel.  

Selection of drive type can be done by basing the 
analysis above. Z axis is used just for transducer depth 
adjustment (Fig. 1). It is essential here to have high 
accuracy in still position, positioning speed and driving 
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force are not important. Step motor (HT180) drive was 
chosen for Z axis. Meanwhile, X and Y axes are used for 
transducer scanning, speed is essential here, therefore X 
and Y axes are driven by brushed DC motors (Maxon GPX 
12C) in servo configuration (1:150 gearbox and Enc 
22 100 CPT encoder ). 

 
Fig. 3. The output signals of the encoder: clockwise (top), counter-
clockwise (bottom) [9]. 

The shaft rotary encoder [8] is used to track the 
rotation angle of DC motor, which is mounted with a 
speed reduction gearbox, thus an encoder mounted on a 
motor shaft gives great resolution per turn. In this case, 
the gearbox has speed reduction of 150 and the encoder 
has 100 divisions per revolution. The angle resolution is 
calculated using (1). 

360
,

enc redN N



  (1) 

where Nenc is the number of encoder divisions per 
revolution and Nred gearbox speed reduction. Using this 
motor and encoder setup 0.024˚ per encoder pulse is 
achieved. To achieve higher speed lower reduction is 
required. 

The amount of the rotation is proportional to the 
travelled distance (13.3 µm per encoder pulse). Linear 
scanner position can be established by counting the 
number of the encoder output pulses. 

III. MOTOR DRIVER 

DC motor speed can be controlled by current or 
voltage. This can be achieved by using linear regulator 
with regulated current or voltage feedback [10]. Pulse 
width modulation (PWM) is far more efficient way of 
motor current control. Bridge drive circuit is usually 
used [11]. It contains two transistor switches to control 
injected and freewheeling current. Full bridge (Fig. 4) is 
used in order to have clockwise and counter-clockwise 
motor rotation, also the motor breaking can be obtained 
by shorting its coil. 

Full bridge requires four driving signals to be supplied 
by the controller. In a simple case, signals delivered to 
the high side and low side of the half bridge are 

complementary. The opposite half bridge in such case is 
driven to ground. To have opposite rotation of the motor, 
bridges’ control is exchanged. 

 
Fig. 4. Full-H bridge schematics for motor control using N-channel 
MOSFETs and single power supply. [11]. 

It is important to mention that it is necessary to have 
two relative complementary PWM channels with 
positive DeadTime (Fig. 5). Otherwise, transistors could 
be opened at the same time and damage is inevitable. 

 
Fig. 5. Complementary PWM channels with and without DeadTime. 
[12]. 

The servo control of two DC motors was designed (Fig. 
6). STM32F303 microcontroller, two full bridge drivers, 
encoder feedback circuits and two types of serial 
communication channels (low speed USB2.0 and RS485) 
were implemented on a single PCB. 

 
Fig. 6. Basic structure of motor driver system. 

Controller is responsible for four channel PWM signals 
for X and Y full bridge drivers, encoder servicing and 
processing, trigger signal production for acquisition 
system and communication using USB and RS485 lines. 

USB control is used if host computer is in close 
proximity and RS485 communication is used to control 
the motor driver if host computer is in remote location. 

IV. CONTROL ALGORITHM  

Position stabilization is based on implemented 
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negative feedback loop. For determination of the current 
position of the DC brushed motor position encoder is 
used. Encoder together with motor driver forms rough 
positioning system (Fig. 7).  

Start

System initialization

NewPosition=CurrentPosition

 NewPosition>=StopPosition+1

 NewPosition<=StopPosition-1

Yes

No

No

PWM_Ch_1==1

No

PWM_Ch_2==1

Turn off 
PWM_Ch_1

Turn off 
PWM_Ch_2

NewPosition-StopPosition

Setup and turn on 
PWM_Ch_1 

NewPosition-StopPosition

Setup and turn on 
PWM_Ch_2 

No

PWM_Ch_2==1

Turn off 
PWM_Ch_2

No

PWM_Ch_1==1

Turn off 
PWM_Ch_1

No

Yes

Yes

YesYes

Yes

 
Fig. 7. Brushed DC motor control algorithm.  

The system changes PWM duty cycle according to the 
position of the rotor. For more accurate position 
stabilization PID algorithm (Fig. 8) is applied by using    
data processing solutions at software level. 

 
Fig. 8. PID algorithm structure. 

PID algorithm is based on the three parts: 
proportional, integral and derivative. PID simplifies 
process control as integral part evaluates error based on 
time period and derivative part depends on process 
variation in time. 

V. CONCLUSIONS 

Motor driver for ultrasonic transducer positioning is 
presented. DC motor with encoder feedback (servo 

configuration) maintains high torque at high RPM. 
The position control is accomplished using 

proportional PWM control with encoder feedback. It is 
proposed to implement full PID control algorithm to 
achieve maximum driver efficiency.  
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ABSTRACT  

Žymantas Dapkus, Tomas Žaromskis. Motor driver for 
ultrasound positioning system.  

Using mechanical ultrasound scanning it is very 
important to maintain maximum scanning speed and 
accuracy. This is achieved by implementing brushed DC 
motors in servo configuration which have much higher 
torque at higher RPMs compared to the stepper motors. To 
track and stabilize the position, encoder and control 
algorithm are involved as a feedback loop. As the result 
servo motor system is formed that has higher and steady 
torque. 
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I. ĮVADAS 

Kaklo distonija yra neurologinis sutrikimas, kuris 
pasireis kia nevalingais, pasikartojanč iais kaklo raumenų 
susitraukimais [1]. Sergantys s ia liga skundž iasi kaklo 
traukuliais, spažmais, de l kurių įsitempia raumenys ir 
galva pakrypsta į nenatu ralią pade tį [1], [2]. Ž mogus 
negali kontroliuoti galvos laikysenos, jauč ia judesių 
suvarž ymus, o pries intis s iam sutrikimui yra sunku, nes 
stengiantis galvą graž inti į taisyklingą požičiją, kyla 
skausmai kaklo srityje. 

Nustač ius ligą ankstyvose stadijose, pasiekiami ž ymiai 
geresni gydymo režultatai, negu ve lyvose ligos stadijose. 

Registruojant galvos judesius, galima diagnožuoti kaklo 
distoniją ir sekti ligos gydymo eigą. 

II. LITERATŪ ROS ANALIŽE  

Rinkoje yra sistemų, kurios gali registruoti ž mogaus 
judesius. Tokios sistemos daž niausiai naudoja kameras, 
kurios fiksuoja prie tiriamojo objekto pritvirtintų 
infraraudoną s viesą atspindinč ių ž ymeklių pade tį. Kita 
alternatyva yra naudoti įprastas kameras ir pasitelkti 
vaiždų apdorojimo programas, tač iau is vardintos 
sistemos yra stačionarios ir montuojamos patalpose, 
kuriose yra atliekami medičininiai tyrimai.  

Jei norime judesius registruoti ilgą laiką, pačientui 
įprastoje aplinkoje, dirbant kasdienius darbus, prietaisas 
turi bu ti nes iojamas. De l maž o dydž io ir kainos 
tinkamiausias variantas judesių registravimui yra MEMS 
tipo jutikliai. 

Akčelerometru, giroskopu, magnetometru galime 
nustatyti, ne tik galvos palinkimo kampą, bet ir 
pasisukimą. 

III. ĮTAISO STRŪKTŪ RA 

S iame įtaise naudojamas STM32F401RBT6 
mikrovaldiklis, atsakingas už  jutiklio duomenų 
nuskaitymą, komunikačiją su kompiuteriu, aliarmo 
formavimą, duomenų analižę ir jų saugojimą atminties 
kortele je. 

Jutiklis, kuriuo nustatomas galvos jude jimas yra trijų 
as ių akčelerometras LIS3DH. Pagal jo duomenis yra 
sprendž iama apie galvos jude jimo pasikeitimus. 

Registravimo metu, atminties kortele je is saugomi 
duomenys apie galvos pade ties kitimą, nuokrypio kampai, 
akčelerometro duomenys, tikslus laikas bei data. 
Ture dami s ią informačiją, medičinos spečialistai gali 
analižuoti pačiento galvos judesius ir lengviau aptikti 
jude jimo sutrikimus. 

 
1 pav. Įtaiso struktu rine  sčhema. 

IV. PRIETAISO NŪSTATYMAI 

Naudojant Mičrosoft Visual Studio programavimo 
aplinką, buvo sukurta programa, kuria galima keisti 
prietaiso nustatymus (2 pav.). Vartotojas gali pasirinkti 
norimą duomenų registravimo daž nį. Programa 
automatis kai nuskaito kompiuterio laiką bei datą, 
suformuoja duomenų masyvą ir nuosekliu kompiuterio 
prievadu „COM port“ per „ŪSB-ŪART“ keitiklį  perduoda 
duomenis mikrovaldikliui.  

 
2 pav. Įtaiso nustatymų programa. 

Mikrovaldiklis priima keitiklio siunč iamus duomenis ir 
apie se kmingą prie mimą informuoja vartotoją programos 
lange. 

Priimtos datos ir laiko reiks me s, naudojamos nustatyti 
mikrovaldiklio RTC (angl. real time čločk), o 

Galvos judesių registravimo įtaiso prototipas 
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diskretižavimo daž nio verte , skirta mikrovaldiklio 
laikmač ių nustatymui. 

Atlikus nustatymus, įtaisas pritvirtinamas ant pačiento 
galvos dirž eliu (3 pav.). 

 
3 pav. Įtaiso tvirtinimas, galvos srityje. 

Įtaisą galima tvirtinti, bet kokioje, pačientui patogioje 
galvos vietoje, nes buvo sukurtas kalibravimo algoritmas, 
leidž iantis nustatyti įtaiso orientačiją erdve je. 

Atliekant kalibravimą pirmiausia už registruojamos 
akčelerometro koordinates, kai galva yra taisyklingoje 
pade tyje, po to palinkusi pirmyn ir palenkta atgal (4 pav.). 
Turint s ias reiks mes galime atlikti tolimesnius polinkio 
skaič iavimus. 

 
4 pav. Kalibravimo pročedu ra. 

V. KOORDINAC IŲ PLOKS TŪMOS PERSKAIC IAVIMAS 

Kaip atskaitos tas ką, kurio atž vilgiu matuosime galvos 
jude jimą, priimame taisyklingą galvos pade tį. Matuojant 
galvos nuokrypio kampus nuo s ios pade ties, turime 
perskaič iuoti akčelerometru už registruotus duomenis ir 
matavimo režultatus pateikti naujoje koordinač ių 
sistemoje. 

Kalibravimo metu, akčelerometru už registruotas 
tiesios galvos pade ties koordinates panaudojame 
skaič iuojant čos(x) ir sin(x) vertes. Atlikę skaič iavimus 
(1,2,3) pasukame koordinač ių ploks tumą apie X as į, taip, 
kad inklinačijos projekčija į Y as į bu tų lygi nuliui.  

𝑋′ = 𝑋, (1) 
𝑌′ = 𝑌 ∙ cos(𝑥) + 𝑍 ∙ sin(𝑥), (2) 
𝑍′ = −𝑌 ∙ sin(𝑥) + 𝑍 ∙ cos(𝑥). (3) 

Atlikus skaič iavimus, kalibravimo sekos inklinačijos 
vektoriaus suma į 𝑌′ as į turi bu ti apytiksliai lygi nuliu. Jei 

toks atsakymas negautas, skaič iavimai atlikti neteisingai 
arba blogai parinktas sin(x) ž enklas. 

Naudojant apie X as į pasuktas tiesios galvos pade ties 
koordinates, skaič iuojame čos(y) ir sin(y) reiks mes. 
Naudodamiesi lygtimis (4,5,6) pasukame koordinač ių 
ploks tumą apie Y as į taip, kad 𝑋′′ projekčija bu tų lygi 
nuliui. 

𝑋′′ = −𝑋′ ∙ cos(𝑦) + 𝑍′ ∙ sin(𝑦), (4) 
𝑌′′ = 𝑌‘,  (5) 
𝑍′′ = 𝑋′ ∙ sin(𝑦) + 𝑍′ ∙ 𝑐 os(𝑦).  (6) 

Kai 𝑋′′ ir 𝑌′′ kalibravimo sekos projekčijos yra lygios 

nuliui koordinač ių ploks tumą XY sukame apie Ž as į. 
Skaič iuojame skirtumą tarp𝑋′′, 𝑌′′, 𝑍′′ koordinač ių, kai 

galva palinkusi ž emyn ir palenkta atgal. Taip randame 
jude jimo vektorių, pagal kurį pasukame XY ploks tumą 
apie Ž as į. 

𝑋′′′ = 𝑋′′ ∙ cos(𝑧) + 𝑌′′ ∙ sin(𝑧),  (7) 
𝑌′′′ = −𝑋′′ ∙ sin(𝑧) + 𝑌′′ ∙ cos(𝑧),  (8) 
𝑍′′′ = 𝑍′′.  (9) 

Pasukus koordinač ių ploks tumą apie x, y ir ž as is 
modulis (10) negali pasikeisti. Jei modulis pasikeite , 
vadinasi skaič iavimuose yra klaida. 

|𝑀| = √𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2.  (10) 

Atlikę skaič iavimus, turime naują koordinač ių sistemą, 
kurios atskaitos tas kas yra taisyklinga galvos pade tis. 
Apskaič iuotas sin ir čos vertes panaudojame perskaič iuoti 
naujai už registruotas akčelerometro reiks mes (5-6 pav.).  

 
5 pav. Akčelerometru už registruoti duomenys. 

 
6 pav. Apdoroti duomenys (perskaič iuota koordinač ių sistema). 

Nore dami nustatyti kurios as ies kryptimi atliekamas 
galvos palenkimo pirmyn ar atgal veiksmas, skaič iuojame 
skirtumus tarp akčelerometro reiks mių, kai galva 
palinkusi pirmyn ir atgal (11,12). As yje, kurioje 
absoliutinis skirtumas bus didž iausias ir yra atliekamas 
veiksmas. 

-9000

-7000

-5000

-3000

-1000

1000

3000

5000

7000

9000
0

,1
1

,4
2

,7 4
5

,3
6

,6
7

,9
9

,2
1

0
,5

1
1

,8
1

3
,1

1
4

,4
1

5
,7 1
7

1
8

,3
1

9
,6

A
ši

es
 r

ei
kš

m
ė

Laikas, s

X ašis Y ašis Z ašis

-9000

-7000

-5000

-3000

-1000

1000

3000

5000

7000

9000

0
,1

1
,5

2
,9

4
,3

5
,7

7
,1

8
,5

9
,9

1
1

,3

1
2

,7

1
4

,1

1
5

,5

1
6

,9

1
8

,3

1
9

,7

A
ši

es
 r

ei
kš

m
ė

Laikas, s

X ašis Y ašis Z ašis



E2TA - 2017  

Xskirtumas = |X′′′Pirmyn − X′′′Atgal|, (11) 

Yskirtumas = |Y′′′Pirmyn − Y′′′Atgal|. (12) 

Kitos as ies kryptimi bus atliekamas palenkimo į kairę 
ar des ine veiksmas. 

Ž inant, kurios as ies atliekamas veiksmas, (13, 14) 
lygtimis apskaič iuojame galvos jude jimo nuokrypio 
kampus ir atvaižduojame grafike (7 pav.) 

Kampas x as ies atž vilgiu: 

asin
𝑋′′′

√(𝑋′′′)2+(𝑌′′′)2+(𝑍′′′)2
 ∙

180

𝜋
,  (13) 

Kampas y ašies atžvilgiu: 

asin
𝑌′′′

√(𝑋′′′)2+(𝑌′′′)2+(𝑍′′′)2
 ∙

180

𝜋
.  (14) 

 
7 pav. Galvos nuokrypis nuo tiesios pade ties. a) galva yra tiesioje 
požičijoje, b) palenkta pirmyn, č) palenkta atgal, d) palenkta į kairę link 
peties, e) palenkta į des inę link peties. 

Matlab aplinkoje paras yta programa (8 pav.), kuria 
galima grafis kai atvaižduoti už registruotus duomenis. X 
as yje yra atidedamas polinkio kampas į kairę ir des inę, o 
y as yje – ž emyn ir atgal. Raudonu tas ku paž ymima galvos 
požičija. 

 
8 pav. Grafinis duomenų atvaiždavimas Matlab programoje. 

VI. REŽŪLTATAI 

Sukurtas įtaisas gali bu ti naudojamas medičininiuose 

tyrimuose. Jis pade tų gydytojams greič iau surinkti 
infomačiją apie pačiento serganč io kaklo distonija bu klę. 
Pačientas nustatytą laiko tarpą nes iotų judesių 
registravimo įtaisą ir fiksuotų informačiją apie galvos 
jude jimą, matuotų polinkio kampus. Analižuojant 
sukauptą informačiją, bu tų galima lengviau aptikti 
nevalingus galvos judesius, jų pasikartojimo daž nį, 
pobu dį bei amplitudę. Įtaiso matmenys yra nedideli, tode l 
de vint jį judesius galima registruoti, netrukdant 
kasdiene s veiklos. 

S iame darbe buvo apž velgiama tik vieną is  srič ių, 
kurioje gali bu ti panaudotas suprojektuotas įtaisas. Kita 
panaudojimo sritis gali bu ti galvos sutrenkimų 
nustatymas sporte, pavyždž iui ž aidž iant regbį, ledo ritulį 
ar boksuojantis. Susidu rimų metu galva gali patirti 
stiprius smu gius. Nustatant ž alos dydį organižmui, svarbu 
ž inoti smu gio stiprumą. S is įtaisas gali is matuoti veikusios 
je gos stiprumą, smu gio trukmę ir nustatyti je gos veikimo 
kryptį. 

Suprojektuotas prietaisas gali bu ti panaudojamas ir 
ergonominiuose tyrimuose nustatant ž mogaus galvos 
laikyseną darbo metu ar kinežiterapijoje, tiriant 
pusiausvyros sutrikimus. 

LITERATŪ RA 

[1]  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 
2014. Distonija. Prieiga internete: 
http://mokymai.kaunoklinikos.lt/mod/page/view.php?id=785 

[2] Eisai Europe Limited, 2011. Kaklo distonijos paaiškinimas ir 
gydymas NeuroBloč® medikamentu. Prieiga internete: 
http://www.neurobloc.net/content/flash/content/files/int/patie
nt_guides/Lithuanian%20Patient%20Guide.pdf. 

[3] Rotation Matrix Derivation, Prieiga internete: http://what-when-
how.com/the-3-d-global-spatial-data-model/rotation-matrix-
derivation-the-3-d-global-spatial-data-model/. 

[4] Rotation of Axes. Prieiga internete: 
https://stemsoup.wordpress.com/tag/translation-of-axes/. 

ABSTRACT 

 

Mindaugas Viskupaitis, Juozas Balamutas, Dovydas 
Vaškas, Artūras Vyčas. Head movement tracking device 
prototype. 

Cervical dystonia is neurological disorder that affects 
involuntary neck muscle contractions. People suffering 
from this condition complains of neck seizures, tense 
muscles, spasms. When treatment is applied in early stages 
of disease the results are significally better.  We have 
designed head movement tracking device for patients with 
cervical dystonia. This device measures head tilt angle, real 
time and date of the measurement, and saves all the data in 
micro SD card. By analysing stored data, doctors can detect 
abnormal head movements and apply appropriate 
treatment. Motion recording device is fixed on patient head. 
Data is recorded without interferring with daily activities. 
Analyzing recorded data it is possible detect involuntary 
head movement frequency. This device also can be used in 
ergonomic researches, sports, physiotherapy. Vancouver 
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I. ĮVADAS 

S iandienine je kreditavimo sistemoje (bankų ir maž ų 
kredito įstaigų) klientui suteikus paskolą jo finansiniai 
rodikliai neanaližuojami. Kol klientas moka bankui įnas as, 
nenagrine jama ar klientas sąskaitas apmoka laiku ar 
pave lavęs. Tik atsiradus neapmoke toms sąskaitoms 
bankas pradeda dome tis savo kliento finansine bu kle, 
tač iau daž niausiai tai jau bu na per ve lu. Klientas bu na arti 
bankroto ribos, o paskolą is davęs bankas patiria 
finansinius nuostolius. S iai problemai spręsti atliekamas 
įmonių bankroto prognožavimas, tač iau didž ioji tyrimų 
dalis remiasi kompanijos finansiniais rodikliais. Tik labai 
maž ai tyrimų atliekama naudojant įmone s moke jimų 
informačiją. S io darbo tikslas – sukurti ir is tirti kompanijų 
mokumo problemų aptikimo sistemą, kuri naudotų 
įmone s moke jimų informačiją. 

Sudaroma sistema turi veikti autonomis kai, ji neturi 
remtis ž mogaus-eksperto sukurtomis taisykle mis. 
Sistema turi pati apsimokyti bei nuspręsti, kurie 
moke jimų informačijos pož ymiai jai yra svarbu s. S iam 
tikslui įgyvendinti naudojamas mas ininis mokymas. 
Pasitelkiant įmone s istorinius duomenis, sistema turi 
nuolat, kas apibre ž tą laiko tarpą (pvž., kas savaitę), 
suskaič iuoti nustatytus pož ymius bei teisingai sudaryti 
treniravimo duomenis, apmokyti modelį ir atlikti 
kompanijos mokumo indekso prognožę. 

II. LITERATŪ ROS APŽ VALGA 

Atliktuose moksliniuose tyrimuose daž niausiai 
nagrine jami įmonių finansiniai rodikliai, o ne moke jimų 
informačija. P. Hu [1] ir S. Ženg [2] apras ytuose tyrimuose 
sprendž iama ar is ras ytos sąskaitos faktu ros (SF) yra 
apmokamos laiku, nevirs ijant paskirto apmoke jimo 
termino. Įmone s finansinis stabilumas priklauso  nuo to 
ar SF apmokamos laiku, ar ne [2]. Pirmojo tyrimo metu 
skiriami du modeliuojamos sistemos prognožavimo 
variantai: sistema prognožuoja ar sąskaitos faktu ros 
apmoke jimas ve luos, ar ne ir jei apmoke jimas ve luos, tai 
kiek dienų. Is skiriamos keturios klase s: neve luos, ve luos 
iki 30 dienų, ve luos tarp 30 ir 90 dienų, ve luos daugiau nei 
90 dienų [1]. Antrojo tyrimo metu končentruojamasi į 
esamų klientų sąskaitų faktu rų apmoke jimo ve lavimo 
prognožavimą [2]. Nagrine jamos tos pač ios keturios 
klase s, kaip pirmame tyrime, pridedant papildomą 
neve lavusių moke jimų klasę. 

Pirmajame tyrime modeliui sudaryti ir testuoti 
naudojama naftos kompanijos trijų me nesių SF 
informačija. Per s į laikotarpį įmone je buvo is ras yta apie 
210 000 SF [1]. Modeliui sudaryti naudojami pirmo 

me nesio duomenys, modeliui testuoti ir kalibruoti 
naudojami kitų dviejų me nesių duomenys. Antrojo tyrimo 
duomenų bažę sudare  SF is  keturių įmonių [2]. Pirmosios 
trys konkuruoja kompiuterine s tečhnikos, komunikačijų, 
tinklų ir informačinių tečhnologijų paslaugų srityje. 
Ketvirtoji kompanija spečialižuojasi internetinių reklamų 
ku rimo ir talpinimo srityje. Is ras ytos SF apima laikotarpį 
nuo 2004 metų kovo me nesio iki 2005 metų vasario. SF 
is skaidomos i dvi grupes – naujų klientų ir senų klientų. 

Atlikus statistinę analižę buvo nuspręsta, kad vienas 
pož ymis ne ra pakankamas apmoke jimo ve lavimui 
prognožuoti [1], [2]. Nuspręsta sugeneruoti daugiau 
pož ymių panaudojant turimus duomenis. Daž niausiai 
skiriami du pož ymių lygiai – sąskaitos faktu ros ir 
kliento [1], [2]. Pirmasis gaunamas is  pač ios sąskaitos, 
kurią sudaro datos, sumos ir kiti pož ymiai, kurie be gant 
laikui sukuria kliento pož ymių lygį. Pirmojo tyrimo 
pož ymiai sudaromi is  vieno me nesio duomenų: 

1. Sumoke tų sąskaitų faktu rų kiekis; 
2. Ve lavusių apmoke jimų skaič ius; 
3. Bendra apmoke tų sąskaitų suma; 
4. Bendra ve lavusių sąskaitų suma; 
5. Ve lavimo santykis (santykis tarp 1 ir 2); 
6. Ve lavimo sumos santykis (santykis tarp 3 ir 4); 
7. Vidutinis apmoke jimo terminas; 
8. Vidutinis ve lavusių dienų skaič ius. 

1 lentele . Tyrimui pasirinkti pož ymiai. Adaptuota is  [1]. 

Nr. Požymis Aprašymas 
1. SF suma SF suma 
2. Sumoke jimo terminas Data, iki kurios reikia apmoke ti 

SF 
3. Kategorija SF kategorija 
4. Sumoke tų SF kiekis Bendras sumoke tų SF kiekis 
5. Laiku nesumoke tų SF 

kiekis 
Laiku neapmoke tų SF kiekis 

6. Apmoke tų ir ve lavusių 
SF santykis 

Santykis tarp 5 ir 4 punktų 

7. Apmoke tų SF bendra 
suma 

Visų SF, kurios buvo apmoke tos 
laiku suma 

8. Neapmoke tų SF bendra 
suma 

Visų SF, kurios nebuvo 
apmoke tos laiku suma 

9. Bendrų SF sumų 
santykis 

Santykis tarp 8 ir 7 punktų 

10. Vidutinis apmoke jimo 
ve lavimas 

Vidutinis pave luotai apmoke tų SF 
ve lavimas 

11. Bendras SF kiekis Neapmoke tų ir apmoke tų SF 
kiekis 

12. Bendras ve luojanč ių SF 
kiekis 

Neapmoke tų ir pave luotai 
apmoke tų SF kiekis 

13. Bendras santykis Santykis tarp 12 ir 11 punktų 
14. Bendra SF suma Visų SF suma 
15. Bendra ve luojanč ių SF 

suma 
Bendra pave luotai apmoke tų ir 

neapmoke tų SF suma 
16. Bendras sumų santykis Santykis tarp 15 ir 14 punkto 
17. Bendras vidutinis 

ve lavimas 
Bendras visų SF ve lavimo 

vidurkis 
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Pirmajame tyrime sukuriami du prielaidomis paremti 
pož ymiai. Pirmasis remiasi tuo, kad me nesio gale įmone  
yra maž iau finansis kai stabili, de l to gali bu ti linkusi ilgiau 
nesumoke ti sąskaitų [1]. Jei sąskaita is ras yta likus trims 
ar maž iau dienų iki paskutine s me nesio dienos – pož ymio 
verte  yra lygi 1, kitu atveju 0. Analogis kai sudaromas 
kintamasis, kuris parodo ar SF buvo is ras yta pirmoje 
me nesio puse je. Galutinį pož ymių sąras ą pirmajam 
tyrimui sudaro 14 pož ymių. Antrajame tyrime minima, 
kad naudojamas SF sudaro 54 pož ymiai, tač iau 
panaikinus prognožuoti nereiks mingus pož ymius, tokius 
kaip sąskaitos faktu ros identifikačijos numeris ar 
sąskaitos faktu ros tipas, lieka trys naudingi pož ymiai [2]. 
S ių pož ymių nepakanka, tode l, kaip ir pirmajame tyrime, 
sudaromi kliento pož ymiai. Taip sukuriamas pakankamas 
pož ymiu kiekis prognožuoti. Antrojo tyrimo metu 
sudaryti pož ymiai pateikiami 1-oje lentele je. 

Sugeneravus pož ymius sprendž iamas tipinis 
klasifikavimo už davinys. Jo struktu ra pateikta 1-ame 
paveiksle. 

 
1 pav. Modelio sudarymo sčhema. Adaptuota is  [1]. 

Duomenys suskaidomi į dvi dalis: 80 % duomenų 
sudaro treniravimo duomenys ir 20 % – testavimo. 
Pirmajame tyrime prognožuoti naudojami ir lyginami 
penki skirtingi klasifikavimo algoritmai: sprendimų 
medžiai, atsitiktiniai miškai, AdaBoost – adaptinis 
boostingas, logistinė regresija ir atraminių vektorių 
mašina. Klasifikavimo režultatai pateikiami 2-oje 
lentele je. 

2 lentele . Tyrime gauti režultatai [1]. 

Modelis Tikslumas, % 
Sprendimų medis 86,1 
Atsitiktiniai mis kai 89,2 
Adaptinis boostingas 86,3 
Logistine  regresija 86,4 

Atraminių vektorių mas ina 86,9 

 
Visi nagrine ti metodai pasieke  didesnį nei 85 % 

tikslumą, tuo tarpu atsitiktinių mis kų metodo tikslumas 
sieke  beveik 90 %. Antrame tyrime gauti panas u s 
režultatai, didž iausią tikslumą pasieke  PART algoritmas, 
kuris paremtas „atskirk ir valdyk“ sprendimo medž ių 
sudarymo tvarka [2]. 3-oje lentele je pateikiamas 
kiekvienos įmone s sąskaitų apmoke jimo ve lavimo 
prognožavimo tikslumas naudojant pož ymius vien is  
sąskaitos faktu ros ir kartu su kliento pož ymiais. 
Pastebimai didesnis tikslumas pasiekiamas naudojant 

tiek SF, tiek kliento duomenis is  istoriniu duomenų. 

3 lentele . PART algoritmo prognožavimo režultatai [2]. 

Kompanija Požymių kategorija Tikslumas, % 

A 
Sąskaita faktu ra 68,24 

SF+Istorija 81,38 

B 
Sąskaita faktu ra 84,72 

SF+Istorija 88,28 

C 
Sąskaita faktu ra 49,68 

SF+Istorija 66,46 

D 
Sąskaita faktu ra 58,79 

SF+Istorija 70,87 

III. SISTEMOS KŪ RIMO IR TYRIMO EIGA 

Tyrimui ir sistemos ku rimui gauti duomenys susideda 
is  100 įmonių is  skirtingų rinkos sektorių. Sąskaitas 
faktu ras sudaro įmone s identifikavimo kintamasis, 
sąskaitos faktu ros suma, sąskaitos is ras ymo ir 
apmoke jimo data. Teigiama, kad SF įprastai apmokamos 
per vieną kartą arba per du kartus, kai įmone  turi 
finansinių sunkumų, jei neapmoka per s iuos du kartus 
laikoma, kad SF nebus apmoke ta niekada. Po rinkos 
analiže s nustatyta, kad SF apmoke ti naudojami moke jimo 
terminai yra 14, 30, 60, 90 ir 180 dienų. Apmoke tų bei 
neapmoke tų SF kiekiai kiekviename sektoriuje 
pateikiami 4-oje lentele je. Is  pateiktų duomenų matyti, 
kad tik 2 sektoriuose (maž menine je prekyboje bei ž eme s 
u kyje) neapmoke tų SF yra daugiau nei 10 %, taigi 
duomenys yra nesubalansuoti. 

4 lentele . SF kiekybine  analiže  sektoriuose. 

Sektorius Bendras 
SF kiekis 

Neapmokėtų 
SF kiekis 

Apmokėtų 
SF kiekis 

Neapmokėtų 
SF kiekis, % 

Maž menine  
prekyba 

24628 4747 19881 19,27 

Finansai, 
draudimas 

118551 56061 113490 4,26 

Statyba 26206 164 26042 0,006 
Transportas, 
komunaline s 
paslaugos 

76653 3975 726781 5,18 

Paslaugos 130231 3533 126698 2,71 
Gamyba 183951 8282 175669 4,5 

Ž eme s u kis 5080 535 4545 10,53 
Leidyba 38603 559 38044 1,44 

 
Sudarant sistemos įmone s mokumo problemų 

identifikavimo metodą pasirinktas sprendimo medž ių 
regresijos modelių kolektyvas, kadangi sprendimų 
medž iai yra vienas is  daž niausiai naudojamų modelių 
dirbant su nesubalansuotais duomenimis ir anomalijų 
aptikimu. Sistemos is e jimu pasirinktas tolydž iai laike 
kintantis neapmoke tų SF sumos ir apmoke tos SF sumos 
santykis. Modelio is e jimo kintamasis apras omas is rais ka: 

_
_ ,

_

NSF suma
Mokumo indeksas

ASF suma


 (1) 

č ia NSF_suma – neapmoke tų sąskaitų faktu rų suma, 
ASF_suma – apmoke tų sąskaitų faktu rų suma. Pasirinkto 
sistemos is e jimo grafine interpretačija pateikiama 2-ame 
paveiksle. 
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2 pav. Modelio is e jimo kitimas. 

Kol įmone s moke jimų istorijoje ne ra neapmoke tų 
sąskaitų faktu rų pagal (1) mokumo indeksas yra lygus 
nuliui. Atsiradus pirmai neapmoke tai SF s is santykis 
pradeda dide ti. Įmonei arte jant prie bankroto nelieka 
apmoke tų SF ir mokumo indeksas pasiekia begalybę. 
Parenkant modelį svarbu tai, jog s ioje sistemoje 
prognožuotos reiks me s ir tikrosios reiks me s 
nesutapimas neturi prasme s. S iuo atveju svarbiausia, jog 
modelis sugebe tų atkartoti tikrosios reiks mes kitimo 
tendenčiją. 

Parenkant sistemos įe jimus, atsiž velgta į nagrine tą 
literatu rą, sudarytas 15-os pož ymių sąras as panaudojant 
SF pateiktą informačiją ir jos istorinius duomenis: 

1. Bendra SF suma; 
2. Maksimali SF suma; 
3. Minimali SF suma; 
4. Bendras SF kiekis; 
5. SF kiekis per diena; 
6. Vidutinis SF apmoke jimo ve lavimas; 
7. Standartinis SF apmoke jimo ve lavimo nuokrypis; 
8. SF apmoke tų pirmu moke jimu santykis su SF kiekiu; 
9. Neapmoke tų SF kiekio ir SF kiekio santykis; 
10. SF apmoke tų antru moke jimu santykis su SF kiekiu; 
11. Daž niausiai pasitaikantis moke tojo tipas; 
12. Sektorius; 
13. Neapmoke tų SF kiekis; 
14. Apmoke tų SF kiekis; 
15. Apmoke tų ir visų SF kiekių santykis. 
Sudarant sistemos įe jimus ir is e jimus nuspręsta 

naudoti 30 dienų slankųjį langą siekiant is vengi 
pasenusių duomenų įtakos atliekant prognožavimą. S is 
langas apsprendž ia laiko intervalą, kuriame skaič iuojami 
sistemos įe jimo bei is e jimo duomenys. Jei sistemos 
is e jimo verte  tampa didesne  už  0, sistema signaližuoja, jog 
po 30 dienų nagrine jamoje įmone je atsiras 
neapmoke ta SF.  

Sudarant įe jimų ir is e jimo duomenis ypač  atsiž velgta į 
tris datas: duomenų pradž ios datą, dienos datą, kuriai 
skaič iuojami duomenys bei duomenų pabaigos datą. 
Skaič iuojant sistemos įe jimus, jų slankusis langas 
apriboja pirmąją galimą pož ymių skaič iavimo datą. S iuo 
atveju įe jimo slankusis langas yra 30 dienų, tai pirmoji 
diena, kada galima skaič iuoti pož ymius yra 30 dienų 
ve liau nei duomenų pradž ios data. Tyrime naudojamoje 
duomenų baže je pradž ios data yra 2010-01-01, taigi, 
pirmoji diena, kuriai butu galima apskaič iuoti pož ymius 
yra 2010-01-31. Analogis kai skaič iuojant is e jimo vertę 
reikia atsiž velgti į is e jimo slankųjį langą ir paskutinę 
duomenų datą. S iuo atveju paskutine  diena, kuriai galima 

skaič iuoti pož ymius yra 30 dienų anksč iau nei duomenų 
pabaigos data. Jei pož ymiai bu tų skaič iuojami ve lesne ms 
dienoms, nebu tų galima apskaič iuoti is e jimo verte s. 
Skaič iuojant sistemos is e jimo vertes pasiekiamas toks 
laiko momentas, kai nebelieka apmoke tų SF ir s io indekso 
reiks me tampa lygi begalybei. Modelio apmokymo 
duomenyse negali bu ti neapibre ž tumų, tad tokios verte s 
pakeič iamos maksimalia is e jimo verte prie kurios 
pridedamas vienetas imituojantis tolydų is e jimo augimą. 
Tokiu bu du gaunamas tolydž iai laike kintantis mokumo 
indeksas. Jo pavyždys pateikiamas 3-iame paveiksle. 

 
3 pav. Modelio is e jimo kitimo pavyždys. 

Nuo geguž e s me nesio matomas tiesinis is e jimo dydž io 
kitimas. Bu tent s iuo laikotarpiu is e jimo verte s sieke  
begalybę ir buvo pakeistos i grafike matomas vertes. 

Kompanijos mokumo problemų aptikimo modeliui 
apmokyti reikia paruos ti treniravimo duomenis. 
Treniravimo duomenų paruos imo logika pateikiama 4-
ame paveiksle. 

 
4 pav. Įmone s mokumo problemų˛ aptikimo logika. 

Kaip matyti 4-ame paveiksle, treniravimo duomenų 
diapažonas priklauso nuo modelio įe jimo slankiojo lango, 
s iandienines datos ir is e jimo slankiojo lango. Įe jimo ir 
is e jimo slankieji langai parodo, koks dienų laiko tarpas 
naudojamas sistemos įe jimo ir is e jimo verte ms 
sugeneruoti. S iuo atveju abu laiko tarpai yra lygus 30 
dienų. Taigi, sistemos treniravimo duomenų imč iai 
sudaryti is  nagrine jamos duomenų baže s is gaunami 
pož ymiai ir is e jimo verte s pradedant nuo trisdes imtos 
dienos nuo istorinių duomenų pradž ios ir baigiant 30 
dienų iki s iandienine s datos. Su s iais apribojimais 
suformuotas duomenų rinkinys naudojamas sistemai 
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apmokyti. 
Sudarant sprendimo medž ių kolektyvo regresinį 

modelį pasirinktas „Bagging“ metodas, kuris daž nai 
naudojamas sudarant regresijos ar klasifikavimo 
sprendimų medž ių modelius [3]. Prognožavimas 
panaudojant s į metodą ir kitą galimą pasirinkimo variantą 
– „Boosting“ metodą [4], pateikiamas 5-ame paveiksle. 

 
5 pav. Prognožavimo režultatai naudojant a) „Boosting“ metodą˛, b) 
„Baging“ metodą. 

Grafikuose matyti, jog naudojant „Boosting“ metodą 
sistema prognožuoja neigiamą SF sumų santykį, kas 
realybe je yra neįmanoma, tode l „Boosting“ metodas s iuo 
atveju ne ra tinkamas. Pasirenkamas „Bagging“ metodas, 
kuris sudarydamas naujas treniravimo imtis atsitiktinai 
is renka vertes, o kitas klonuoja. Tokiu atveju ne ra 
galimybe s susidaryti neigiamoms is e jimo verte ms. 

Optimaliam medž ių kiekiui nustatyti simuliuojamas 
vienos įmone s mokumo prognožavimas atsiž velgiant į 
sistemos skaič iavimo trukmę. Tyrimas atliekamas 
prognožuojant įmone s su trumpa istorija mokumą 
panaudojant 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 sprendimo medž ių. 
Gauti režultatai pateikiami 6-ame paveiksle. 

 
6 pav. Medž ių kiekio įtaka skaič iavimo trukmei. 

Is  gautų trukmių matyti, jog modelio prognožavimo 
laikas yra tiesiogiai proporčingas medž ių kiekiui. 
Tolesniam nagrine jimui medž ių kiekis pasirenkamas tarp 
1 ir 10 medž ių, tam kad skaič iavimų laikas bu tų 
minimalus. Prognožavimo režultatai naudojant 1, 3, 5 ir 
10 sprendimų medž ius bei slankaus vidurkio filtrą 
pateikiami 7-ame paveiksle. 

Panaudojant 5 medž ius sistemos is e jimas tiksliausiai 
sutampa su tikrąja reiks me, taigi pasirinkta sistemoje 

naudoti 5 sprendimų medž ius.  

 
7 pav. Prognožavimo režultatai naudojant a) 1, b) 3, č) 5, d) 10 medž ių˛ 

IV. SISTEMOS TYRIMO REŽŪLTATAI 

Sistemos prognožavimo režultatai pateikiami 8-ame 
paveiksle. 

 
8 pav. Prognožavimo režultatai. 

Grafike matyti, kad modelio prognože  nesutampa su 
tikrąja reiks me, tač iau tai nereis kia, kad modelis 
prognožuoja klaidingai. Galima manyti, kad modelio 
is e jimo is augimas signaližuoja apie tuo metu esanč ias 
kompanijos mokumo problemas. S iai hipotežei nagrine ti 
nustatome svarbiausius pož ymius ir stebime jų kitimą 
laike siekiant rasti priklausomybę tarp mokumo indekso 
dide jimo ir pož ymių kitimo. S io atvejo pož ymių svarbumo 
histograma pateikiama 9-ame paveiksle. 

 
9 pav. Pož ymių reiks mingumo histograma. 

Histogramos stulpelių numeriai atitinka pož ymio 
numerį parinktų pož ymių sąras e pateiktame 3-iame 
skyriuje. Is  histogramos matyti, kad s iuo atveju 
svarbiausias pož ymis yra neapmoke tų SF kiekis, taip pat 
svarbu s pož ymiai – standartinis SF ve lavimų nuokrypis ir 
vidutinis SF ve lavimas. Normaližavus s iuos dydž ius bei 
apskaič iavus jų vidurkį atliekamas prognožuojamo 
mokumo indekso ir svarbiausių modelio pož ymių kitimo 
palyginimas. Jis pateikiamas 10-ame paveiksle. 
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10 pav. prognožuojamo mokumo indekso ir svarbiausių modelio 
pož ymių kitimo palyginimas. 

SF ve lavimo vidurkio ir standartinio nuokrypio 
verte ms virs ijus vidutinę vertę 10-ame grafike matomas 
analogis kas prognožuojamo nemokumo indekso 
padide jimas. S ie pož ymiai yra vieni is  svarbiausių 
prognožuojant įmone s mokumą, jų staigus is augimas 
tiesiogiai daro įtaką sistemos prognožei bei parodo, jog 
kompanijos pož ymiai tampa panas u s į nemokios 
kompanijos. 

Taip pat is nagrine ta įmone , kurios istorijoje nebuvo 
neapmoke tų SF. Prognožavimo režultatai pateikiami 11-
ame paveiksle. 

 
11 pav. Prognožavimo režultatai. 

 
12 pav. Standartinio nuokrypio kitimas. 

Grafike matyti, jog realus is e jimo signalas nevirs ija 0 
reiks me s, tai rodo, jog kompanija niekada neture jo 
neapmoke tų SF, tač iau prognožuojamo santykio verte  
kartais pakyla virs  nulio. Galima daryti prielaidą, kad 
sistema signaližuoja, jog įmone  yra arti nemokumo ribos, 

tai patvirtina SF ve lavimo standartinio nuokrypio kitimo 
grafikas. S is pož ymis sudarant modelį buvo svarbiausias. 
SF ve lavimo standartinio nuokrypio kitimas laike 
pateikimas 12-ame paveiksle. Prognože je matomi s uoliai 
laike (11-ame paveiksle) atitinka staigius s uolius 12-to 
paveikslo grafike. Taigi galima konstatuoti, jog sistema 
prognožę atlieka teisingai – santykio padide jimai parodo, 
kad reikia atkreipti de mesį į s ią įmonę, nes jos pož ymiai 
darosi panas u s į nemokios įmone s pož ymius.  

V. IS VADOS 

Tik maž a dalis tyrimų naudoja SF moke jimo duomenis 
tiriant kompanijų mokumo prognožavimą. Įmone s 
mokumas gali bu ti apibu dintas 15-os kintamųjų sąras u 
remiantis tik SF apmoke jimo duomenimis, is  kurių 
svarbiausi yra apmoke tų SF kiekis, vidutinis SF ve lavimas, 
SF ve lavimo standartinis nuokrypis, neapmoke tų SF 
kiekis. Sukurta prognožavimo sistema remiasi sprendimų 
medž ių kolektyvo regresijos modeliu atliekant 
kompanijos mokumo prognožę. Prognožavimo trukme  
yra tiesiogiai proporčinga pasirinktam medž ių skaič iui, 
tad optimalus medž ių skaič ius – 5. Remiantis svarbiausiai 
pož ymiais sistema aptinka galimą įmone s nemokumą po 
30 dienų. 
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ABSTRACT  

Mantas Butkus. Development and research of companies 
solvency problems detection system.  

The aim of this work is to develop and research a 
company solvency detection system, using only its payment 
information. After analyzing the researches it was 
determined to use a decision tree ensemble, because only a 
small part of the invoices in the dataset are not paid and 
decision trees are most often used for this problem. This 
research is done using real historical data of 100 
companies. The dataset was gotten from a research project 
developer. For the preparation of the training dataset a 15-
feature list is made. The "Bagging" method was selected for 
the generating of decision trees. During the research, it was 
identified that the optimal ensemble size is 5 decision trees. 
The input and output windows were both 30 day. 
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I. ĮVADAS 

S irdies ir kraujagyslių ligos (S KL) sudaro didž iąją dalį 
mirč ių tiek Europoje, tiek ir pasaulyje. 2017 metų vasario 
me nesį sudaryta Europos s irdies ir kraujagyslių ligų 
statistika [1] rodo, jog S KL sudaro 45 % (3,9 mln.) mirč ių 
atvejų Europoje ir 37 % (1,8 mln.) Europos Sąjungoje. Be 
to vis dauge ja senyvo amž iaus ž monių, kuriems yra 
padide jusi rižika susirgti s irdies ir kraujagyslių ligomis. 
Taigi, norint suteikti reikiamą pagalbą laiku, reikia stebe ti 
ž monių sveikatą. S irdies ritmas (S R) yra vienas is  
daugelio parametrų, leidž ianč ių nustatyti s irdies ligas. 
Atlikti tyrimai [2] – [4] rodo, jog S R gali bu ti laikomas 
atskiru veiksniu S KL nustatyti. Teigiama, jog auks tas S R 
susijęs su padide jusia rižika sirgti S KL. Taip pat 10 kartų 
per minutę (kpm) padide jęs S R padidina rižiką mirti nuo 
S KL 20 % [2]. Kitame tyrime [3] teigiama, jog s irdies 
ritmo variabilumas (S RV) gali nusakyti padide jusią rižiką 
sirgti S KL – maž e jantis S RV didina rižiką. 

Taikant s iuolaikinius metodus S R nustatyti reikalingas 
nuolatinis kontaktas su ž mogaus ku nu, o tai be gant laikui 
sukelia diskomfortą. De l s ios priež asties daž nas S R 
stebe jimas yra nepatogus. S iame darbe siu lomas metodas 
leidž ia s irdies ritmą stebe ti bekontakč iu bu du, tač iau 
ž mogus turi bu ti ramybe s bu senoje, pvž., miegoti. 
Siu lomas metodas taip pat gale tų bu ti naudingas senyvo 
amž iaus arba sergantiems ž mone ms, kadangi jie maž ai 
juda ir daž nai guli lovoje. 

 Pastaruoju metu atlikti tyrimai [5], [6] rodo, jog 
impulsiniais ypač  plač iajuosč iais (angl. UWB – Ultra Wide 
Band) radarais galima registruoti kve pavimo ritmą. Taip 
pat yra atlikta tyrimų registruojant S R, tač iau daugeliu 
atveju naudojami ne impulsiniai, o nepertraukiamos 
bangos (angl. Continuous Wave) Dopleriniai radarai. S ie 
radarai turi nulinio tas ko (angl. Null-Point) problemą 
(silpnas is e jimo signalas bei netikslu s matavimo 
režultatai, kai siunč iamo ir priimamo signalų faže s 
skiriasi per 0° ar 180°) [7], kuriai spręsti siu lomi įvairu s 
metodai [8], [9]. Impulsiniai radarai s io tru kumo neturi. 
Vykdomi tyrimai pastaraisiais radarais pateikiami [7] ir 
[10] publikačijose. 

 Apibre ž ti normalų s irdies ritmą yra sude tinga, kadangi 
kiekvienam ž mogui jis yra skirtingas. Tač iau ž inoma, jog 
bradikardija laikoma, kai S R maž esnis už  60 kpm, o 
tačhikardija, kai S R didesnis už  90 – 100 kpm. Taigi, 
normalų s irdies ritmą galime laikyti 60 – 90 kpm arba 1 – 
1,67 Hž. Taigi normaliam vidutiniam S R registravimui 
reikalingas apie 10 Hž diskretižavimo daž nis. Tač iau jei 

norime registruoti ir daž nesnį S R, reikalingas didesnis 
diskretižavimo daž nis. S RV vertinimui naudojant 
elektrokardiogramą naudojamas iki 5 kHž diskretižavimo 
daž nis, tode l ir radaras analogis kam vertinimui ture tų 
registruoti signalą 5 kHž diskretižavimo daž niu daž niu. 
Tai yra problematis ka, nes tiriamu impulsiniu radaru 
tokio registravimo diskretižavimo daž nio nepasiekiama. 
Tač iau [11] atliktas tyrimas rodo, jog net ir 50 Hž 
diskretižavimo daž niu įras ytą EKG signalą galima 
interpoliuoti ir tuomet skaič iuoti S RV, o eksperimentų 
režultatai rodo, jog esant 50 Hž diskretižavimo daž niui 
gaunama RR intervalų standartinio nuokrypio paklaida 
iki 1 %, o pročentas gretimų RR intervalų porų, kurie 
skiriasi nuo bet kurio RR intervalo daugiau nei 50 ms, iki 
1,21 %. 

Tiriamas impulsinis radaras S R registruoja sekdamas 
s irdies judesius. Pateikiami tyrimo [12] režultatai rodo, 
jog kaire s puse s s irdies judesys į kairę, į nugarą ir ž emyn 
siekia 4 - 6 mm (skirtumas tarp vyrų ir moterų než ymus). 
Kadangi jau s irdies judesiai yra pakankamai maž os 
amplitude s, tai jų sukeliamas kru tine s judesys yra dar 
silpnesnis, tode l is kyla sunkumų is skirti s į judesį is  
triuks mo. Norint sumaž inti triuks mo lygį galima keisti 
radaro parametrus, tač iau tokiu atveju maž e ja 
registravimo diskretižavimo daž nis, kurio įtaka jau buvo 
aptarta. Be aplinkinių triuks mų yra už registruojamas ir 
kve pavimo signalas, kuris s iuo atveju taip pat laikomas 
nepageidaujamu. Kve pavimo signalą galima panaikinti 
filtruojant, tač iau jei kve pavimo daž nis persidengs su S R 
daž niu, tai filtravimas nebus pilnai efektyvus. 

 Toliau s iame darbe pateikiami naudojami metodai, 
modeliavimo metodika, eksperimentų apras ymas (II 
skyrius), režultatai gauti su modeliavimo ir 
eksperimentiniais duomenimis (III skyrius) bei diskusija 
ir is vados (IV skyrius). 

II. METODAI 

S iame darbe tiriamos norvegų įmone s „Novelda AS“ 
impulsinių radarų NVA-R631 ir „Xethru“ X2M200 
galimybe s registruoti s irdies ritmą. Tiriamų radarų 
sčhemotečhninis sprendimas realižuotas spečialižuotu 
integriniu grandynu, pagamintu komplementaraus 
metalo, oksido, puslaidininkio (KMOP) (angl. CMOS 
Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 
tečhnologijos pagrindu. 1 paveiksle pavaižduoti tiriami 
radarai. 

Pagrindiniai dominantys skirtumai tarp tiriamų 
radarų: 

Bekontakč io s irdies ritmo registravimo 
elektromagnetiniais impulsiniais radarais 

tyrimas 
Mindaugas Tumalskis1, (vadovas D. Jegelevičius), 

1Kauno technologijos Universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas, 
mindaugas.tumalskis@ktu.lt 
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• NVA-R631 diskretižavimo daž nis 36 GHž, o X2M200 
– 39 GHž; 

• NVA-R631 diskretižatorių kiekis lygus 512, o 
X2M200 – 256; 

• NVA-R631 siunč iamų impulsų čentrinis daž nis yra 
3,5 GHž, o X2M200 – 7,3 GHž. 

 
1 pav.  Impulsinio radaro NVA-R631 vaiždas virs uje kaire je; Vivaldi 
antenos – virs uje des ine je; X2M200 radaro – apač ioje. 

Radaro matymo laukas yra sudalintas į 512 tas kų 
(diskretižatorių), kurių kiekvienas registruoja atspindž io 
amplitudę tam tikrame atstume (diskretižatoriaus 
numeris padaugintas is  atstumo tarp diskretižatorių, t. y. 
4,16 mm) registruojamo kadro momentu. Č ia kadru 
vadinamas laiko momentas, kuomet radaras 
už registruoja visų diskretižatorių duomenų vektorių 
(512 reiks mių). Tokio registruojamo radaro kadro (toliau 
radaro signalo) pavyždys pateikiamas 2 paveiksle. 

 
2 pav.  Radaro signalo pavyždys vienu laiko momentu. 

Ž inodami atstumą iki tiriamo objekto galime pasirinkti 
diskretižatorių, kurio amplitudę seksime laike. Tarkime, 
kad idealiu atveju priimamo signalo amplitude  kinta tik 
ties tiriamu objektu (žr. 3 paveiksle lį ties 3-č iuoju 
diskretižatoriumi). Taigi, sekdami tik s io tas ko 
amplitude s pokytį gauname objekto jude jimo kreivę. 

Gaunamų NVA-R631 radaro duomenų matričos vaiždas 
pateikiamas 3 paveikslu (X2M200 radaro atveju 
diskretižatorių kiekis lygus 256). 

 
3 pav.  Impulsinio radaro NVA-R631 veikimo prinčipas idealiu atveju. 
Judantis objektas ties 3-č iuoju diskretižatoriumi. 

 Tyrime buvo is bandyti keturi metodai (algoritmai) 
s irdies ritmo nustatymui su impulsiniu radaru. 
Apibendrinta algoritmo sčhema pateikiama 4 paveiksle. 
Pirmasis etapas sudaro duomenų registravimą 
impulsiniu radaru – gauname duomenų matričą (kaip 

parodyta 2 pav.). S i matriča paž ymima D(d_nr, t), č ia d_nr 
– diskretižatoriaus numeris (1, 2, ..., 512 su NVA-R631 
arba 1, 2, ..., 256 su X2M200), t – laikas. Kadangi radaras 
registruoja duomenis nepastoviais laiko momentais, tai 
kitame etape atliekama už registruotų duomenų 
interpoliačija su 200 Hž diskretižavimo daž niu. Tuomet 
turimi duomenys apdorojami vienu is  taikomų metodų. 
Po pastarojo apdorojimo turima duomenų matriča yra 
tokio paties dydž io kaip ir pradž ioje, tač iau reikia is  visos 
duomenų matričos pasirinkti tik vieną vektorių 
(diskretižatoriaus numerį, kuris ž ymimas d_nr), kuris ir 
atvaižduotų stebimo objekto judesio kreivę. S io 
vektoriaus paies kos algoritmas apras omas (pries  tai 
nufiltruojama nuolatine  dedamoji): 

for d_nr = 1 : 1 : 512 
tarpinis_maks(d_nr) = max(GFT(D(d_nr, t))); 
end 
[maksimumas, d_nr] = max(tarpinis_maks(d_nr)); 
Pirma skaič iuojama visų 512 vektorių greitoji Furje 

transformačija (GFT). Tada ies koma maksimali GFT verte  
kiekviename vektoriuje – gauname 512 verč ių 
(tarpinis_maks(d_nr)). Galiausiai ies koma maksimali 
verte  (maksimumas) ir jos indeksas (d_nr) tarp pries  tai 
gautų 512-os verč ių. Gautas indeksas atitinka ies komo 
vektoriaus numerį. Ture dami norimą signalą atliekame 
galutinį signalo apdorojimą (filtravimas, vidurkio 
ate mimas) ir atvaiždavimą. 

 
4 pav.  S R nustatymo algoritmas. 

Toliau trumpai apž velgiamas kiekvienas is  taikomų 
metodų. 

1) Tiesioginis ŠR signalo išskyrimas iš radaro signalo. S is 
metodas remiasi pač iu impulsinio radaro veikimo 
prinčipu. Ž inodami tikslų atstumą iki tiriamo objekto 
galime pasirinkti vektorių, kurio duomenys atitiks 
už registruoto objekto judesio kreivę. Taip pat s is metodas 
gali bu ti naudojamas ir než inant tikrojo atstumo iki 
objekto, tač iau jį galime rasti taikant GFT (ž r. algoritmo 
apras ymą). 

2) Atraminio signalo konvoliucija su radaro signalu. S is 
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metodas panas us į [5] metodą kve pavimo ritmui is skirti, 
tač iau mu sų atveju sekame ne maksimalų konvoliučijos 
režultatą, bet tas ką, rastą GFT algoritmu. Atraminis 
signalas yra Gauso impulsas (5 pav.), kurio čentrinis 
daž nis lygus radaro is siunč iamo signalo čentriniam 
daž niui (pvž., 3,5 GHž). 

 
5 pav.  Gauso impulsas (fč = 3,5 GHž). 

3) Radaro signalo Hilberto transformacija. Atliekant 
Hilberto transformačiją gauname analitinį signalą, kuris 
turi realią ir menamą dalis. Reali dalis atitinka originalų 
signalą, o menama – originalų signalą perstumtą per 90°. 
S iuo atveju tolesniam apdorojimui naudojama menama 
signalo dalis. 

4) Radaro signalo kvadratūrinė amplitudės 
demoduliacija. S iuo atveju originalus radaro signalas 
dauginamas is  kosinusinio signalo, kurio daž nis lygus 
radaro čentriniam daž niui (gaunamas I signalas) ir is  
tokio pat sinusinio signalo (gaunamas Q signalas). Abu 
signalai prafiltruojami ž emųjų daž nių Batervorto filtru, 
kurio čentrinis daž nis lygus radaro čentriniam daž niui. 
Tuomet apskaič iuojama faže  tarp I (laikomas realia 
dalimi) ir Q (laikomas menama dalimi). Tolimesniam 
apdorojimui naudojamas faže s signalas. 

 Visi minimi metodai is tirti su modeliuojamu ir 
eksperimentiniu radaro signalu. Modeliavimas buvo 
atliekamas skaič iuojant konvoliučiją tarp vienetinio 
impulso ir Gauso impulso. Vienetinio impulso indeksas 
laiko as yje buvo keič iamas sumodeliuoto kru tine s judesio 
signalo amplitude s as ies pokyč iu. Prie modeliuojamo 
signalo buvo pride tas įvairaus dydž io Gauso triuks mas. 
Modeliuojamas s irdies sukeltas kru tine s pavirs iaus 
jude jimas pagal [13] publikačijoje apras ytą MRČW (angl. 
Modified Raised Cosine Waveform) modelį, kuris 
apras omas lygtimi: 
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 Než inomieji nariai Ta1, Ta2, Tb1 ir Tb2 is  1-os lygties 
apskaič iuojami: 
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č ia t – laikas, f – signalo daž nis, β1 ir β2 atitinkamai 
dide janč ios ir maž e janč ios signalo dalies 
už augimo/nukritimo greitis, A – signalo intensyvumas 
(amplitude ), X – signalo už laikymo santykis, kuris 
laikomas santykiu tarp signalo už laikymo trukme s su visa 
signalo trukme. Pastarieji parametrai keič iami tol, kol 
pasiekiama signalo forma, panas i į [14] ir [15] 
pateikiamus s irdies sukeltus kru tine s judesio signalus. 
Parenkant parametrus atsiž velgiama į tai, jog s irdies čiklo 
veiklos metu sistole  trunka apie 1/3, o diastole  – 2/3 visos 
s irdies čiklo trukme s. 

Eksperimentams atlikti buvo naudojami NVA-R631 ir 
X2M200 impulsiniai radarai, Biopač MP36 
biomedičininių duomenų surinkimo sistema, 
elektromagneto pagalba stumdoma ploks tele  (skersmuo 
12 čm) ir Rigol DG5252 signalų generatorius. Su Biopač 
MP36 atliekamas atraminis s irdies ritmo matavimas – 
EKG registravimas (diskretižavimo daž nis 1000 Hž). 
Signalų generatorius Rigol DG5252 naudojamas kaip 
elektromagneto stumdomos ploks tele s ž adinimo s altinis. 
Be to keič iant signalų generatoriaus daž nį ir įtampą 
reguliuojamas ploks tele s judesių daž nis ir amplitude . 
Visų eksperimentų metu impulsinių radarų duomenys 
registruojami kompiuteriu „MATLAB R2015a“ 
programine s įrangos pagalba. NVA-R631 radaru signalas 
registruojamas nepastoviomios laiko atkarpomis, o 
X20M200 radaro funkčijos leidž ia atlikti signalo 
registravimą pastoviomis atkarpomis, kas 20 ms. 

Ploks tele s judesio amplitude  nuo paduodamos įtampos 
ne ra ž inoma, tode l pirma buvo atliekamas eksperimentas 
s ių judesių amplitudei nustatyti (eksperimentine  sčhema 
6 pav. kaire je). Judanč ios ploks tele s jude jimas buvo 
filmuojamas telefono kamera (Samsung Galaxy S6, 60 
kadrų per sekundę, 1920x1080 režoliučija). Be to tame 
pač iame atstume buvo pade ta ir liniuote , kurios 
skiriamoji geba 0,5 mm (6 pav. des ine je). Nustatyta, jog 
vieno pikselio verte  lygi 0,5 mm/4 pikselių = 0,125 
mm/piks. De l galimų paklaidų laikome, jog 1 pikselis 
atitinka 0,125 ± 0,125 mm. Ž inant vieno pikselio reiks mę 
buvo apskaič iuojamos ploks tele s judesio amplitude s prie 
įvairių įtampos ir daž nio reiks mių (įtampa keič iama nuo 
1 Vpp iki 13 Vpp po 1 Vpp, o daž nis ties kiekviena įtampa 
keič iamas nuo 1 Hž iki 4 Hž po 1 Hž). Judesio amplitude s 
matavimas ties skirtingais daž niais atliekamas de l 
fantomo inerčinių savybių. 

Tyrimo eksperimentus galima suskirstyti į dvi grupes: 
1. Maž os trukme s (iki kelių minuč ių) eksperimentai su 

fantomu (keič iamas daž nis ir judesio amplitude ). 
2. Maž os trukme s (iki kelių minuč ių) ž mogaus S R 

registravimas radaru (tuo pač iu metu atliekamas 
atraminis S R registravimas – EKG). 
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6 pav.  Kaire je: judanč ios ploks tele s judesio amplitude s priklausomybe s 
nuo ž adinimo įtampos ir daž nio eksperimentine  sčhema; des ine je – 
liniuote s vaiždas nufilmuotas kamera. 

Pirmos grupe s eksperimento sčhema pateikiama 7 pav. 
Antenos buvo pasukamos 30° kampu, kad bu tų galima 
sumaž inti atstumą nuo radaro, kuriame susikerta antenų 
laukai horižontalioje ploks tumoje (elektromagnetine  
energija didesne , kuo stebimas objektas arč iau radaro). 
Me lyna linija pavaižduotas antenos kryptingumo 
diagramos pavyždys (tikroji antenos kryptingumo 
diagrama gali skirtis) vižualiai 30° antenų pasukimo 
naudai suprasti. 

 
7 pav.  Eksperimentine  sčhema registruojant fantomo judesius 
impulsiniu radaru. 

Eksperimentas atliekamas keič iant fantomo judesio 
amplitudę ir daž nį, siekiant nustatyti, kokio dydž io 
judesius impulsinis radaras geba fiksuoti ir kokią įtaką 
turi skirtingas judesio daž nis. Fantomo atstumas iki 
impulsinio radaro nebuvo fiksuojamas, tač iau jis sieke  iki 
1 m. Registravimo trukme  – iki 2 min. 

Antroji eksperimentų grupe  atliekama registruojant 
ž mogaus kru tine s judesius impulsiniais radarais. 
Eksperimentine  sčhema pateikiama 8 paveiksle. 

 
8 pav.  Eksperimentine  sčhema registruojant ž mogaus kru tine s judesius 
impulsiniu radaru. 

Eksperimentas atliekamas ž mogui atsisukus priekiu į 

radaro antenas. Tuo pač iu metu registruojama ir EKG (II 
derivačija), kaip atraminis S R signalas. Ž mogaus atstumas 
iki impulsinio radaro nebuvo fiksuojamas, tač iau jis sieke  
iki 1 m. Registravimo trukme  – iki 2 min. 

III. REŽULTATAI 

Pirmajame modeliavimo etape buvo sumodeliuojamas 
kru tine s judesio signalas pagal 1 lygtį, su parametrų 
reiks me mis: β1 = 1, β2 = 0,7 ir X = 0,7. Gautas signalas 
atvaižduotas 9 pav. virs uje. Tuomet buvo modeliuojamas 
radaro signalas registruojant pries  tai sumodeliuotą 
kru tine s judesio signalą. Originalaus ir atkurto signalo 
palyginimas pateikiamas 9 pav. apač ioje, kai signalas-
triuks mas santykis (STS) lygus 28,4 dB. 

 
9 pav.  Virs uje: modeliuotas kru tine s judesio signalas; apač ioje: 
modeliuoto ir atkurto is  modeliuoto radaro signalo kru tine s judesio 
signalo palyginimas. 

Toliau palyginami modeliuoti radaro signalai esant 
skirtingam STS lygiui (10 pav.). 

 
10 pav. Radaro signalo modelis prie skirtingo STS lygio. 

Esant silpnam triuks mui matomas rys kus atspindys tik 
nuo dominanč ios srities. Tač iau STS pasiekus -13,3 dB 
modeliuojamas atspindys nuo kru tine s vižualiai 
nebematomas. Tač iau ž inodami, kurioje vietoje yra 
kru tine s judesio signalas (arba rasdami pagal II skyriuje 
mine tą algoritmą) jį galime is skirti. 

Toliau buvo is tirta koreliačijos koefičiento (tarp 
modeliuoto originalaus ir atkurto signalo) priklausomybe  
nuo triuks mo lygio (11 pav.). 

Is  gautos me lynos kreive s matoma, jog STS nukritus iki 
maž daug 5 dB, koreliačijos koefičientas pradeda staiga 
maž e ti. Tač iau s i priklausomybe  gauta neatlikus dar jokio 
signalo apdorojimo. Pritaikius 30 eile s slenkanč io 
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vidurkio filtrą triuks mas yra stipriai sumaž inamas ir tuo 
pač iu is laikomas auks tas koreliačijos koefičientas. 
Kru tine s judesio signalo pavyždys, kai STS = -13,3 dB 
pries  filtravimą ir po jo pateikiamas 12 paveiksle. 

 
11 pav. Koreliačijos koefičiento priklausomybe  nuo STS. 

 
12 pav. Kru tine s judesio signalo palyginimas esant dideliam triuks mo 
lygiui. 

Is tyrus 12 pav. atvaižduotų signalų spektrą, buvo 
nustatyta, jog originalaus signalo dominuojantis daž nis 
lygus 1,006 Hž, o atkurto filtruoto ir nefiltruoto signalo – 
taip pat 1,006 Hž (daž nine  skyra 9,8 mHž). 

Kitame etape buvo is tirti II skyriuje pamine ti 4 
metodai. Apskaič iuotos koreliačijos koefičiento reiks me s 
tarp kiekvieno metodu is skirto signalo ir originalaus 
signalo pateikiamos 13 paveiksle. 

 
13 pav. Koreliačijos koefičiento priklausomybe  nuo STS prie skirtingų 
signalo is skyrimo metodų. Kaire je – pries  filtravimą, des ine je – po 
filtravimo slenkanč io vidurkio filtru. 

Is  gautų kreivių matoma, jog geriausiu koreliačijos 
koefičientu dide jant triuks mui pasiž ymi tiesioginis 
signalo is skyrimas is  radaro signalo. De l s ios priež asties 
eksperimentinių signalų apdorojime naudojamas s is 
metodas. 

Pirmajame eksperimentų etape buvo tiriamas 
fantomas – judanti ploks tele . Režultatai pateikti 14 pav. 

Is  gautų režultatų galima pastebe ti, jog X2M200 
radaras yra atsparesnis triuks mams (X2M200 režultatai 
pateikiami nepritaikius signalo apdorojimo). Taip pat 
patikriname abejais radarais gautų signalų spektrus. 
Gauti režultatai pateikiami 1 lentele je (daž nine  skyra su 
NVA-R631 lygi 19,5 mHž, o su X2M200 – 15,6 mHž). 

 
14 pav. Režultatai gauti atlikus eksperimentus su fantomu. A – 
ploks tele s judesio amplitude , f – jos daž nis. 

1 lentele . NVA-R631 ir X2M200 dominuojanč ių spektro dedamųjų 
palyginimas. 

 NVA-R631 X2M200 
A=1,25 mm, f=4 Hž 4,0039 Hž 4 Hž 
A=0,25 mm, f=1 Hž  0,9961 Hž  1 Hž  
A=0,125 mm, f=1 Hž 2,0017 Hž 1,0156 Hž 

 
Pagal lentele s duomenis matome, jog NVA-R631 radaru 

0,125 mm judesių amplitude s surastas daž nis klaidingas. 
Antrajame eksperimentų etape buvo registruojamas 

ž mogaus S R abiem radarais ir dar tuo pač iu metu 
registruojama EKG. S R signalai pateikiami 15 paveiksle. 
Eksperimento režultatai atvaižduoti ž mogui kve puojant 
ir nekve puojant. Abu radarų signalai buvo nufiltruoti 
ketvirtos eile s Batervorto 0,8 Hž auks tųjų daž nių filtru 
(ADF) ir 10 Hž ž emųjų daž nių filtru (Ž DF). NVA-R631 
už registruotas signalas dar papildomai filtruotas 30 eile s 
slenkanč io vidurkio filtru. EKG signalas filtruotas 
Batervorto 0,1 Hž ADF.  

 
15 pav. Režultatai gauti atlikus eksperimentus su ž mogumi. 

Eksperimentinių signalų grafikai rodo už registruoto 
signalo koreliačiją su EKG. Norint nustatyti, koks yra EKG 
ir už registruoto signalo vidutinis S R skaič iuojamas 
spektras. Gauti režultatai pateikiami 2 lentele je (daž nine  
skyra radaro signalui lygi 4,9 mHž, o EKG signalui – 
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3,1 mHž). 

2 lentele . NVA-R631 ir X2M200 radaro signalo ir EKG dominuojanč ių 
spektrų dedamųjų palyginimas. 

 NVA-R631 X2M200 
EKG 1,843 Hž 1,855 Hž 
Radaro signalas 1,841 Hž 1,841 Hž 

 
S iame eksperimente gaunamas daž nio netikslumas –  

14 mHž (0,84 kpm). 

IV. DISKUSIJA IR IS VADOS 

Atliktas tyrimas su modeliuotais signalas parode , jog is  
visų keturių taikomų metodų geriausi režultatai dide jant 
triuks mui gaunami su tiesioginiu signalo nuskaitymu is  
radaro signalo. Nepritaikius signalo apdorojimo ir esant 
maž am triuks mui (STS = 26 dB) koreliačijos koefičientas 
lygus 0,99, o esant dideliam triuks mui (STS = -13 dB) – 
0,37. Pritaikius 30-os eile s slenkanč io vidurkio filtrą ir 
esant maž am triuks mui (STS = 26 dB) koreliačijos 
koefičientas lygus 0,99, o esant dideliam triuks mui (STS = 
-13 dB) – 0,83. 

Is  gautų režultatų matome, jog impulsiniu radaru 
apskaič iuotas s irdies ritmas gaunamas maž daug 
0,84 kpm paklaidos ribose lyginant su apskaič iuotu 
s irdies ritmu is  EKG signalo. Tač iau norint gauti 
tikslesnius režultatus reikia atlikti tyrimus su daugiau 
tiriamųjų. 

 Is  visų režultatų galima įž velgti problemą S RV 
apskaič iavimui – sunku nustatyti pikines vertes S R 
signale. Yra siu loma atlikti kubinę (angl. Čubic Spline)  
interpoliačiją [10] su 5 kHž diskretižavimo daž niu EKG 
signalams. S į metodą galima pabandyti pritaikyti ir s iame 
darbe gautiems signalams. 

 S iame tyrime paskutiniuoju eksperimentu buvo galima 
pastebe ti, jog net ir pritaikius tik paprastą signalo 
filtravimą galime gauti gan tikslų vidutinį S R. Tač iau 
spektre egžistuoja dar gan stiprios kve pavimo daž nio 
dedamosios. 

Atlikti eksperimentai rodo, jog X2M200 radaras yra 
pranas esnis esant maž iems judesiams. Kitas etapas – 
surasti sprendimą, kuris stipriai sumaž intų kve pavimo 
dedamosios įtaką S R signalui su kuo maž esniais signalo 
is kraipymais, o taip pat is tirti galimybes vertinti s irdies 
ritmo variabilumą. 
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ABSTRAČT 

Mindaugas Tumalskis. Research of contactless heart rate 
registration using electromagnetic impulse radars.  

In this research two impulse radars are investigated – 
NVA-R631 and X2M200 for non-contact heart beat 
detection. Early detection of heart beat irregularities can 
warn about upcoming cardiovascular diseases. 

Four methods are proposed to extract heart beat signal 
from impulse radar signal. All of them are compared with 
simulated data and the best one is selected for 
experimental part. Experiments were completed with 
phantom (moving plate) and human. Results show good 
perspective for impulse radar applications in non-contact 
vital signs monitoring. 
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I. ĮVADAS 

Ž mogaus pė dos patiria didž iausią ilgalaikę įtampą bėi 
spaudimą, dė l to, kad visas ž mogaus svoris vaiks č iojant 
rėmiasi bu tėnt į jas. Esant patologijoms, nuolatiniam pė dų 
bu sėnos stėbė jimui yra bu tinas įrėnginys, kuris lėistų 
lėngvai fiksuoti pė dų apkrovos pokyč ius [1]. Tokio tipo 
įrėnginiai gali bu ti pritaikomi labai plač iai: 1) svėikatos 
stėbė jimui - stėbint sėnų ž monių ėisėną, kaip jiė is laiko 
pusiausvyrą [2], analižuojant vaikų, sėrganč ių čėrėbriniu 
paralyž iumi, vaiks č iojimą [3]; 2) susirgimų prėvėnčijai – 
is  anksto nustatyti ligas pirminė sė stadijosė: čukrinio 
diabėto sukėliamas patologijas, susijusias su pė domis, 
plaktukinius pirs tus, is sis okusius kauliukus priėkinė jė 
pė dos dalyjė (lot. Hallux valgus), ploks č iapė dystę; 3) 
sportė – stėbint atlėtų kojų darbą. S iuo atvėju mobilus 
pė dos slė gio pasiskirstymo jutiklis yra projėktuojamas 
ploks č iapė dystė s aptikimui. Ž mogaus ėisėnos duomėnys 
surėnkami naudojant mobilių jutiklių sistėmą – „padą“, 
kuris "Bluėtooth" rys iu pėrduoda duomėnis į is manųjį 
įrėnginį (pav. 1). 

 
1 pav. Supaprastinta sistėmos struktu ra. 

II. ALTERNATYVŪ S JŪTIKLIAI 

Siu lomas pado slė gio matavimo jutiklis yra pagamintas 
rėmiantis kondėnsatorių talpos pokyč io nuo atstumo tarp 
ploks tėlių prinčipu, tač iau galima rasti įvairių mokslinių 
straipsnių apras anč ių kitus slė gio matavimo mėtodus bėi 
jau pagamintus komėrčinius produktus. Daž niausiai 
laboratorijosė, ligoninė sė ar kitosė gydymo įstaigosė 
pė dos tyrimai yra atliėkami spėčialių takėlių pagalba, 
kuomėt pėrėinant takėliu du – tris ž ingsnius 
(priklausomai nuo sistėmos ilgio) yra už fiksuojama 
ž mogaus ėisėnos pobu dis [4]. Vė liau duomėnys yra 
apdorojami naudojant kompiutėrinės programomas. 
Nės iojamos avalynė jė pė dų slė gio matavimo sistėmos yra 
nuolat tobulinamos, nės jos padėda stėbė ti ilgalaikę pė dos 
bu sėną, ž mogui atliėkant jam įprastą vėiklą. 

Yra is skiriami 4 pagrindiniai kėitikliai, kuriė yra 
naudojami pado slė gio matavimo įrėnginiuosė: talpos, 
rėžistyviniai, pjėžoėlėktriniai ir pjėžo-rėžistyviniai [5]. 

Rėžistyvinių kėitiklių vėikimo prinčipas pagrįstas 
ypatingai plonos, laidž ios ėlėktrai mėdž iagos, ėsanč ios 
tarp dviėjų ėlėktrodų, varž os pakitimu. Vėikiamas svorio, 
mėdž iagos sluoksnis dėformuojasi, todė l kėič iasi jo varž a, 
todė l kėič iasi ir srovė s, tėkanč ios tarp dviėjų ėlėktrodų, 
dydis. (pav. 2). 

 
2 pav. Rėžistyvinių jutiklių varž os priklausomybė  nuo jė gos [6]. 

Pjėžo-rėžistyviniai jutikliai sudaryti  is  plono silikono 
sluoksnio, kuris pakėič ia savo formą spaudž iant, t. y. 
naudojant jė gą. Priė silikono sluoksnio yra pritvirtinami 
rėžistoriai, kuriė fiksuoja bėt kokį varž os pokytį, 
atsirandantį dė l mėčhaninio pokyč io [7]. Tač iau 
pastarasis bu das nė ra plač iai naudojamas, dė l pėrnėlyg 
didėlio jautrumo tėmpėratu ros pokyč iams bėi dė l 
nėgrįž tamos mėdž iagos dėformačijos. 

Pjėžoėlėktriniai jutikliai vėikia dė l pjėžoėlėktrinio 
ėfėkto – įtampos atsiradimo, vėikiant kristalą ar dirbtinį 
polimėrą mėčhanis kai. Pado slė gio jutikliams yra 
naudojami bėvėik tik polimėrai, nės tėčhnologijų pagalba 
galima juos padaryti plonus, lanksč ius, atsparius 
nėpagėidaujamam dėformavimui. Tokios mėdž iagos ypač  
tinka nės iojamoms avalynė jė pė dų slė gio matavimo 
sistėmoms. 

III. ĮTAISO STRŪKTŪ RA IR VEIKIMO ALGORITMAS 

Įtaiso struktu rinė  sčhėma su pagrindiniais ėlėmėntais 
bėi jų tarpusavio rys iasis patėikta (pav. 3). Maitinimui 
naudojama kraunama 700 mAh talpos 3.7 V, lič io jonų 
batėrija. Kadangi jutiklis naudoja maž ai ėnėrgijos, 
įtampos kėitimui naudojamas LDO (angl. Low-dropout 
rėgulator) įtampos rėguliatorius. Duomėnys pėrduodami 
"Bluėtooth" rys iu, naudojant maž u galios suvartojimu 
pasiž ymintį modulį HC-06. Nuo kito panas aus modulio 
HC-05 s is modulis skiriasi tuo, jog dirba tik viėnu slave 
rėž imu. Duomėnų apdorojimui pasirinktas 
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"STMičroėlėčtorničs" STM32F302R8T6 mikrovaldiklis, 
turintis 3 ŪART sąsajas bėi 15 skaitmėninių kanalų, is  
kurių naudojami 6,  ir viėną analogas-kodas kėitiklį. 

 
3 pav. Įtaiso struktu rinė  sčhėma. 

Įjungus įtaisą is  pradž ių yra sukonfigu ruojami įvėstiės 
bėi is vėstiės is vadai, ŪART sąsaja bėi analogas – kodas 
kėitiklio is vadai. Rėiks mė  a – kuri rėis kia talpinio jutiklio 
numėrį prilyginama 0. Pradė jus matavimą is matuojama 
pirmojo jutiklio talpa (jutiklio numėris yra 0), po to 
is matuojama antrojo jutiklio talpa ir taip tęsiama kol 
is matuojama visų jutiklių talpa. Gautos talpos rėiks mė s 
įras omos į duomėnų is siuntimo bufėrį bėi is siunč iamos 
ŪART sąsaja į "Bluėtooth" modulį.  

 
4 pav. Įtaiso programos algoritmas. 

Talpos matavimui pasirinktas algoritmas, kuris lėidž ia 
paprastai is matuoti santykinai maž as talpas. Jo vėikimas 
pagrįstas laiko matavimu, pėr kurį įtampa ant jutiklio 
pasiėkia 63,2 % nuo s altinio įtampos. Priė talpinio jutiklio 
prįjungus įtampą pradėda įsikrauti jutiklio talpa. Įtampa 
matuojama matuojama tol, kol pasiėkia 0,632 nuo 
maitinimo įtampos. Laikas pėr kurį kondėnsatorius C pėr 
ž inomo nominalo rėžistorių R įsikrauna iki 63.2 % yra 
laiko konstanta τ. Taigi pagal formulę 𝜏 = 𝑅 ∙ 𝐶 galima 

paskaič iuoti talpinio jutiklio talpą. 

 
5 pav. Padėlio jutiklio talpos matavimo algoritmas. 

IV. JŪTIKLIO SANDARA 

Slė gio pasiskirstymas yra matuojamas talpiniais 
jutikliais: jutiklis sudaromas is  dviėjų laidž ių ėlėktrai 
ploks tumų, tarp kurių įtėrptas diėlėktriko sluoksnis. 
Talpą galima matuoti tarp dviėjų atskirų ploks tėlių arba 
tarp bėndro laido ir viėnos ploks tėlė s. Pasirinktas 
pastarasis mėtodas, nės s iuo atvėju paražitinių talpų įtaka 
yra ž ymiai maž ėsnė . 

Pė dos slė gio matavimo jutiklis buvo suprojėktuotas 
naudojant spausdintinio montaž o projėktavimo 
programą ir vė liau is ė sdintas ant 0.6 mm storio stiklo 
tėkstolito padėngto variu. 6 pavėikslo kairė jė pusė jė 
matoma visis kai nėis ė sdinta stiklo tėkstolito ploks tė , kuri 
vėikia, kaip ž ėmė s kontaktas. Dės inė jė pavėikslo pusė jė 
yra matomi 6 is ė sdinti jutikliai jautru s spaudimui. 3 ir 5 
jutikliai yra rėikalingi ploks č iapė dystė s aptikimui. Jėigu 
jiė yra už spausti – galima įtarti ploks č iapė dystę. 

 
6 pav. Pagamintas pado slė gio matavimo padėlis. 
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Duomėnų analižavimui buvo pasirinkta ,,National 
Instrumėnts“ kompanijos grafinio programavimo 
platforma ,,LabVIEW 2014“. Pagrindinis jos privalumas 
yra galimybė  sudaryti programą atitinkamai jungiant 
funkčinius blokus. Tokiu bu du, programos kodas yra 
lėngviau skaitomas ir galima lėngviau suprasti vykdymo 
sėką. 

Duomėnų pėrdavimas is  įtaiso į kompiutėrį rėaližuotas 
naudojant nuosėklųjį kompiutėrio priėvadą (ang. Sėrial 
COM port). Jutiklis siunč ia duomėnų pakėtą susidėdantį is  
pradž ios, pabaigos simbolių ir is matuotų rėiks mių. 
Kiėkviėna pado žona matuojama atskirai ir matavimo 
rėžultatai koduojami dviėm baitais. Duomėnis priimanti 
,,LabVIEW“ programa vėikia rėaliu laiku ir gautus 
duomėnis atvaižduoja grafiku ir vižualiu spalviniu 
pavidalu. Ž ėmiau patėiktas spalvinio atvaiždavimo 
pavyždys ( 7 pav.). 

 
7 pav. Jutiklio rėžultatų vižualižačija. 

Atvaiždavimui naudojami santykiniai spalviniai 
viėnėtai. Tamsi spalva rėis kia didėlę spaudimo jė gą, 
s viėsi – maž ą. Kiėkviėna padėlio žona kalibruojama 
atskirai. Visų pirma is saugojamos vidutinė s rėiks mė s, kai 
ant jutiklio nė ra jokios apkrovos. Tokia apkrova 
atvaižduojama s viėsiausia spalva. Vė liau ant visų žonų 
viėnu mėtu didinama apkrova, kol matavimo rėiks mė s 
nėbėdidė ja. S ios rėiks mė s is saugojamos kaip maksimalios 
matavimo ribos ir atvaižduojamos tamsiausia spalva. 
Tarpinių matavimų tamsumas atvaižduojamas naudojant 
tiėsinę intėrpoliačiją is  turimų ribinių rėiks mių. 

Auks č iau patėiktamė pavėikslė lyjė galima matyti, kad 
kėič iant pė dos padė tį ais kiai matoma, kurios pado viėtos 
patiria didž iausias apkrovas. Pirmuoju atvėju, kai padu 
rėmiamasi horižontaliai ir tolygiai paskirsč ius svorį, 
didž iausia apkrova tėnka kulnui ir pė dos pagalvė lėi. S io 
matavimo atvėju, tiriamasis ais kiai turi svėiką pė dos 
laikysėną. Kitais atvėjais, kai rėžultatai nė ra tokiė ais ku s, 
naudojama grafiko informačija. 

V. IS VADOS 

Suprojėktuotas įtaisas lėidž ia rėaliu laiku atlikti pė dos 
apkrovos stėbė jimą, kuriuo rėmiantis galima diagnožuoti 
tokius svėikatos sutrikimus, kaip pilnapadystė  ar 
nėtaisyklinga ėisėna. Naudojant įtaisą duomėnys 
,,Bluėtooth“ rys iu 200 ms intėrvalais, siunč iami į 
kompiutėrį, kur jiė apdorojami ir atvaižduojami 

naudojant ,,LabViėw“ grafinio atvaiždavimo langą. 
Duomėnų intėrprėtavimui ir atvaiždavimui galima 
naudoti ir is manųjį tėlėfoną, tač iau rėikė tų spėčialiai 
įtaisui sukurti mobiliąją aplikačiją, kuri tėiktų visą 
rėikiamą informačiją, bėi butų patogi bėi draugis ka 
vartotojui. 

Pagamintas įtaisas turi pakankamą dinaminį matavimo 
diapažoną. Tėstuojant jutiklį buvo sė kmingai 
is matuojamos iki 1 kN apkrovos su 100 N rėžoliučija. 
Pagamintas jutiklis turi 6 matavimo žonas. Tolėsniėms 
tyrimams projėktuojamas padėlis su 20 matavimų žonų. 
Tokiu bu du priėtaisas bus nėt 3 kartus dėtalėsnis. 

Įtaisas pasiž ymi maž omis ėnėrgijos sąnaudomis ir 
ž ėmais gamybos kas tais. 
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ABSTRACT  

Greta Baltrušaitytė, Donatas Miklušis, Rokas Stankus, 
Gabrielė Urbanavičiūtė. Mobile sole pressure measurement 
sensor. 

Feet have to withstand a lot of pressure every day, 
because all of body weight leans on to feet while walking. 
That is why foot pressure measuring device is needed to 
monitor daily feet movement. By sending information of 
your feet position to computer, and making real time graph 
of foot work, device helps us to detect some of the health 
problems like flat feet or irregular walking. Device also has 
6 measuring zones which lets us to get more detailed 
information. Technology used here is simple and sensors 
used in this product is much cheaper than other sensors, as 
the result, foot pressure measuring device would be 
available for everyone. 
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I. ĮVADAS 

Vienas svarbiausių s iuolaikines technologinių procesų 
sistemas kurianc ių specialistų už davinys – pasiekti kuo 
didesnį galimą is gauti valdymo efektyvumą, spartą ir 
nas umą. Vertinant dabartinį technologijų lygmenį ir 
galimybes suteikianc ias pakankamai auks tu lygmeniu 
įgyvendinti sistemų valdymą, galima pastebe ti tendenciją, 
kad vartotojų keliami reikalavimai sistemoms taip pat 
auga proporcingai. Ypatingas de mesys s iuo metu 
skiriamas sistemų valdymo algoritmams, procesams 
valdyti reikalingos informacijos surinkimui ir 
apdorojimui, įtolintam valdymui bevieliu rys iu ir 
duomenų apsaugai. Daugumą s ių sprendimų daž niausiai 
diegia patyrę gamintojai, kurių produkciją gali įsigyti tik 
didelę apyvartą turinc ios įmone s. Maž o ir vidutinio verslo 
įmone s s iuo atveju neturi tokių pajamų, tode l jų galimos 
investicijos į didelį nas umą turinc ią techninę ir 
programinę įranga yra labai ribotos. S iam tikslui bu tinos 
alternatyvios sistemos, kurios leistų maž esnę apyvartą 
turinc ioms įmone ms bent is  dalies pagerinti situaciją ir 
pasiekti didesnį procesų valdymo efektyvumo lygmenį.  

S iame straipsnyje apras omas sukurtas ekonomine s 
klase s, lengvai adaptuojamas logistikos reikme ms, 
informacine s sistemos koncepcinis modelis[1]. S ios 
sistemos pagrindą sudaro is  jutiklių procesų valdymui 
svarbius duomenis gaunanti ir kaupianti posisteme . Ją 
sudaro 3 versijos mikrokompiuteris Raspberry Pi, kuris 
tiesiogiai informaciją gauna is  svorio ir temperatu ros 
parametrus fiksuojanc ių jutiklių. Specialios paprograme s 
pagalba gautos atliktų matavimų verte s yra keic iamos į 
suprantamus vartotojui ir pateikiamos virtualioje 
aplinkoje. Ve liau s i informacija gali bu ti perduodama į 
tinklą pajungtiems kitiems mikrokompiuteriams, bei 
is saugoma centriniame is  jų patalpintoje duomenų baže je. 
Tokia sistemos struktu ra ir įdiegtos technologijos leidž ia 
fiksuoti nedidele ms logistikos veikla [2] už siimanc ioms 
kompanijoms svarbius sande liavimo procesui duomenis 
is  galinių įtaisų (angl. end device) į kompiuterinį tinklą, 
surenkantį ir pateikiantį s ią informaciją vartotojui 
patogiu ir saugiu bu du. 

II. TYRIMO OBJEKTAS 

Is manios ekonomine s klase s logistikos procesų 
valdymui skirtos duomenų surinkimo informacine s 
sistemos. 

III. TIKSLAS 

Sukurti is manią logistikos procesų valdymui skirtų 
duomenų surinkimo informacinę sistemą. 

IV. UŽ DAVINIAI 

 Parengti sistemos technine s įrangos modelį; 

 Parengti vartotojo aplinkos ir duomenų baže s 
modelį; 

 Is analižuoti sistemos saugumo reikalavimus ir 
sprendimus. 

V. SISTEMOS PAGRINDIMAS 

Gilinantis į pramoninius arba logistikos procesus, 
visuomet bu tina atkreipti de mesį į vykdomų veiklų 
spartą, sistemų nas umą ir gaunamą kokybis ką režultatą. 
S iuo atveju bet kokia komercine  veikla, kurioje naudojami 
tokie fižiniai resursai kaip ž aliava ar pagamintos preke s, 
neis vengiamai susiduria su logistikos procesais. Tai 
apre pia ž aliavų arba inventoriaus gavimą is  tieke jų, 
sande liavimą ir perdavimą klientams. S ių procesų 
efektyviam valdymui bu tina bendra visas s ias veiklas 
apimanti sande lių valdymo sistema [3] (angl. Warehouse 
management system WMS). Tai technine s sande lių 
sistemos ir jai skirtos valdymo ir monitoringo 
programine s įrangos visuma. Pagrindine  didesne s 
logistikos kompanijos sande lių valdymo sistemų 
paskirtis, efektyvus turimų ž aliavų ar prekių likuc ių 
valdymas ir paskirstymas po atskirus padalinius. 
Kuriamos sistemos atveju, funkcionalumas ture tų is likti 
tas pats, tac iau ypatingas de mesys orientuotas į 
investicijų gana sude tingų procesų valdymui sumaž inimą, 
aktualų maž esne ms įmone ms. Tam, kad bu tų is pildytos 
s ios funkcijos reikalinga parinkti tinkamą techninę įrangą 
ir ją suris ti programis kai. Kaip pagrindine  valdymo 
platforma pasirinktas mikrokompiuteris Raspberry Pi. 

De l Raspberry Pi bendrinio naudojimo paskirties (angl. 
general purpose computing) prie jo lengvai gali bu ti 
jungiami įvairius parametrus fiksuojantys jutikliai, 
leidž iantys duomenų surinkimo sistemoms gauti svarbią 
procesų informaciją. Atsiž velgiant į vartotojo keliamus 
sistemai funkcinius reikalavimus, bu tina apibre ž ti 
kaupiamų duomenų panaudojimo bu dus ir techninę 
įrangą taikomą procesų valdymui. Didž iausias s ios 
sistemos privalumas, kad is  naudojamų sistemoje 
mikrokompiuterių sudarytas tinklas yra pilnavertis ir 
galintis is pildyti visus keliamus tokioms sistemos valdyti 
reikalavimus. Sudarius tokį kompiuterinį tinklą yra 
paliekama galimybe  ple sti jį pagal už sakovo 
pageidavimus, prijungiant kitus galinius įtaisus, tokius 
kaip bru ks ninių kodų ar RFID lustų skaitytuvus [4]. Taip 
pat, įdiegus papildomą techninę įrangą galima vykdyti 
transporto priemonių ar darbuotojų įeigos kontrolę į 
įmone s teritoriją ar patalpas. Taip pat, svarbu už tikrinti 
nepertraukiamus duomenų mainus tarp sistemoje 
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esanc ių modulių, tode l taikomas mis rus bevielio ir 
laidinio tinklo modelis.  S is sprendimas, esant poreikiui 
leidž ia tinklu perduodi didelius duomenų srautus ir 
pajungti didelio pralaidumo reikalaujanc ius įrenginius, 
pavyždž iui vaiždo kameras. 

Patogiam sistemos valdymui įdiegta saugi vartotojo 
aplinka, apjungianti informacijos surinkimo, saugojimo ir 
pateikimo funkcijas. Is analižavus ir įvertinus panas iose 
sistemose įdiegtas funkcijas galima bu tų is skirti: a) 
saugaus nuotolinio prisijungimo prie sistemos b) 
sistemos apsaugos nuo piktybinių trec iosios s alies 
įsibrovimų c) duomenų saugumo ir konfidencialumo 
už tikrinimo komunikacijos metu d) už tikrintos tam 
tikromis teise mis prieigos prie sistemos valdymo. Bendru 
aspektu, sistemos saugumas turi bu ti pagrįstas tokiais 
metodais ir priemone mis, kurios nereikalautų daug 
ekonominių is teklių ir nevirs ytų sistemos turimų resursų. 

VI. SISTEMOS ARCHITEKTU RA IR VALDYMAS 

Pries  apibre ž iant sistemos veikimo principus, bu tina 
detaližuoti jos modulinę struktu ra ir reikalavimus 
keliamus komponentams. Mikrokompiuteris Raspberry 
Pi 3 s io projekto realižacijai pasirinktas neatsitiktinai, o 
motyvuotai palyginant s iuo metu egžistuojanc ių rinkoje 
valdymo platformų privalumus ir tru kumus, teikiamus 
panas ių sistemų realižacijai. Tarp pagrindinių privalumų 
galima bu tų pamine ti pilną bendro naudojimo 
kompiuterio funkcionalumą ir Linux operacine s sistemos 
palaikymą, nedidelius fižinius is matavimus (85x54x12 
mm), maž ą energijos vartojimą (2.5A, 5V), USB, GPIO ir 
Ethernet jungtis, Wifi ir Bluetooth  bevieles prieigas ir 
nedide lę kainą [5]. Tac iau reikia atsiž velgti ir į tru kumus 
- silpną procesorių (4× ARM Cortex-A53 1.2 GHž) ir 
nedidelį operatyviosios atminties kiekį (1 GB). Valdymo 
platformos techniniai reikalavimai siu lomoje sistemoje 
yra informacijos surinkimas is  jutiklių, jos siuntimas į 
duomenų bažę ir periferine s įrangos valdymas (1 pav.). 
Raspberry Pi turi pilnas galimybes atlikti s ias už duotis. 
Kiti valdymo platformos sprendimai, tokie kaip 
specialižuoti kompiuteriai (special purpose computers), 
darbastote s (workstation) ar net darbastalio 
kompiuteriai (desktop pc) neturi apc iuopiamų 
pranas umų siu lomai sistemai, bet kainuoja nuo kelių 
kartų iki kelių s imtų kartų daugiau. O pagrindinis 
Raspberry Pi trukumas, kompiuterine s galios stoka, turi 
įtakos bendram sistemos darbui tik kras tutiniais 
pritaikymo atvejais. Konkrec ias vertes matuojanc ių 
jutiklių generuojami duomenys (pvž.: sveriamo objekto 
svoris) yra skaitmeniniai įras ai, kurių surinkimas ir 
siuntimas į duomenų bažę nereikalauja daug 
kompiuterinių is teklių.  

Kamerų generuojama vaiždine  medž iaga už ima 
daugiau vietos. Tac iau pati valdymo platforma vykdo tik 
minimalų vaiždo įras ų apdorojimą (atlieka vaiždo 
kokybe s nustatymą, is saugo įras ą į bylą ir ją siunc ia toliau 
tinklu), Raspberry Pi techninių galimybių tam už tenka. 
Taip pat  į vieną tinklą  sujungus kelis mikrokompiuterius 
galima juos pritaikyti konkrec ioms sistemos už duotims, 
tokioms kaip saugumo už tikrinimas, duomenų baže s 

palaikymas ar duomenų persiuntimas. 

 
1 pav. Technine s įrangos modelis. 

Vaiždo bylos, ar tai bu tų nuotraukos, ar vaiždo įras ai, 
priklausomai nuo už sakovo poreikių, yra viena is  
pagrindinių informacijos vartotojui pateikimo formų 
siu lomoje sistemoje. Jų pateikiama informacija parodo 
vartotojui kas ir kur yra sande liuojama realiu laiku. 
Atsiž velgiant į kas tų minimaližavimo reikalavimą, 
tinkamiausias sprendimas vaiždo informacijos 
surinkimui SVS yra USB kameros. Palyginus su paties 
Raspberry Pi vaiždo kameros moduliu USB kameros yra 
pigesne s ir yra lengviau naudojamos dideliais kiekiais 
(prie vieno Raspberry Pi be papildomų specialižuotų 
kamerų prijungimo ploks c iu galima prijungti tik vieną 
kameros modulį). IP kameros (tiesiai prie LAN ar 
interneto jungiamos kameros) turi panas ias galimybes 
naudojimui dideliais kiekiais, tac iau palyginti su USB 
tinklu, ir pac ios kameros ir joms reikalinga tinklo 
infrastruktu ra yra daug brangesni. Tac iau, pagal 
individualių už sakovų reikalavimus, sistemos 
modulis kumas leidž ia integruoti mine tus vaiždo 
medž iagos surinkimo bu dus, kaip ir kitus periferinius 
USB įrenginius. Pagrindinį USB tru kumą, nuolat 
besikeic ianc ią įrenginių priskyrimo numeraciją, galima 
is spręsti dviem bu dais. Pirmasis - prietaisų atpaž inimas 
per unikalų parametrą, tokį kaip prietaiso serijinis 
numeris (angl. device serial number). Tokių parametrų 
neturint naudojamas antrasis bu das - prietaisų priris imas 
prie fižinių jungc ių, kai komandos siunc iamos ir 
informacija surenkama pagal konkrec ią USB jungtį. S io 
bu do naudojimui reikalingas tiksliai suprojektuoti 
naudojamo tinklo struktu rą, leidž ianc ią naudoti 
pigiausius įrenginius, neturinc ius unikalių atpaž inimo 
bu dų, nesumaž inant sistemos funkcionalumo.  

Vaiždine  informacija leidž ia įvertinti kas 
sande liuojama, o svoris nusako sande liuojamo objekto 
kiekį. S iuo atveju, svorio jutiklių pagalba, lyginant su 
saugomo inventoriaus vieneto svoriu, nustatomi 
konkrec ioje vietoje esanc ių prekių kiekiai. Tai yra ypac  
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patogu sande liuojant ypatingai didelį kiekį smulkių 
objektų (pvž.: s imtus maž ų detalių, vienos kurių svoris 
te ra keli gramai) ar medž iagas, kurios matuojamos svorių 
(pvž.: ž vyrą ar cementą). Tai galima apibre ž ti gilinantis į 
s ioje sistemoje naudojamų svorio jutiklių veikimo 
principus, kuris pagrįstas metaline ploks tele is duodanc ią 
besikeic ianc ios varž os parametrus, pagal matuojamo 
svorio pasikeitimus realiu laiku. ADC (angl. analog to 
digital converter) keitiklio pagalba varž os matavimai 
konvertuojami į skaitmeninį signalą, kurį Raspberry Pi 
mikrokompiuteris priima per GPIO (angl. general-
purpose input/output) bendros paskirties jungtis. 
Kadangi GPIO sąsaja yra pilnai programuojama, s iuo bu du 
galima prijungti kitus jutiklius (pvž.: temperatu ros ar 
dre gme s) ar unikalią periferinę įrangą, sukurtą 
konkrec iam sistemos pritaikymo atvejui. Per GPIO 
prijungtiems įrenginiams nereikia atlikti jokio duomenų 
apdorojimo, tik siusti skaitmeninius signalus į valdymo 
platformą. Ypatingai akcentuotina tai, kad galimybe  
naudoti technis kai nesude tingus įrenginius sumaž ina 
bendra sistemos kainą. Taip pat, kad visas informacijos 
apdorojimas vykdomas pac iame Raspberry Pi, leidž ia 
programiniu bu du naudoti funkcijas, tokias kaip 
kalibravimas ar paklaidos is taisymas, kurių įprasti 
periferiniai įrenginiai daž nu atveju negali is pildyti. 

Apras ius kaip Raspberry Pi jungiamas su jutikliais ir 
periferine įranga, sudarydami kompiuterinį tinklą, svarbu 
aptarti ir kaip individualu s tinklai jungiami į informacinę 
sistemą. Paprasc iausias to pavyždys - keli 
mikrokompiuteriai sujungti su vietinio tinklo 
komutatoriumi. S iame modelyje programine  įranga 
leidž ia vartotojams prisijungti jiems priskirtomis 
teise mis prie sistemos ir valdyti internetu vietinę 
sistemos įrangą. Tac iau s is modelis yra lengvai 
modifikuojamas, norint valdymą is ple sti pasinaudojant 
Wi-fi technologija, taip apjungiant abiejų tinklo tipų 
privalumus. Norint praple sti tinklą ir sumaž inti jo 
įrengimo kainą galima pasitelkti GSM USB modulius, kurie 
leistų sistemą valdyti dar vienos technologijos pagalba, tai 
už tikrinant jos nepertraukiamą veikimą. Taip pat, 
jungiant kelis Raspberry Pi į vieną sistemą papildomą 
funkcionalumą galima is gauti taikant decentraližuotą 
bevielį tinklą ad-hoc. S iuo jungimo bu dų pagrįstame 
tinkle visi kompiuteriai jungiasi vienas su kitu ir tik 
vienam is  jų reikalinga interneto prieiga tam, kad visas 
tinklas ture tų rys į su valdymą palaikanc ią vartotojo 
sąsają. Kita kompiuterinio tinklo dalis yra skirta tinklo 
ple trai, per individualius Raspberry Pi 
mikrokompiuterius, galimus naudoti ne tik informacijos 
surinkimui ar įrenginių valdymui, o ir specialižuotoms 
sistemos už duotims vykdyti. Ji gali ture ti priskirtus 
apsaugos ir archyvavimo įrenginius ar net serverius, o 
sistemos moduline  struktu ra leidž ia sumaž inti įrengimo 
kas tus pritaikyti sistemą individualiems poreikiams. 

VII. SISTEMOS PROGRAMINE  ĮRANGA 

Parenkant informacinei sistemai bu tina programinę 
įrangą, reikia atsiž velgti į technine s įrangos 
suderinamumą ir patį procesų valdymą, bei duomenų 

perdavimo ir vartotojo aplinkos realižavimo galimybes. 
Kertinis tokios sistemos elementas yra duomenų baže . 
Sukurtame sistemos modelyje ji naudojama saugoti 
duomenis is  trijų atskirų sistemos komponentų (2 pav.), 
tokių kaip: valdymo platformos pateikiamų jutiklių 
parodymų, vartotojo sąsajos darbui reikalingos 
informacijos ir bet kokių kitų duomenų s altinių, 
atsiradusių is pildant konkretaus už sakovo reikalavimus.  
Informacijos mainai tarp sistemos elementų vykdomi 
naudojant PHP programavimo kalbą. O pac ios duomenų 
baže s struktu ros sudarymui ir valdymui naudojama SQL 
programavimo kalba ir MySQL duomenų baže s valdymo 
sistema (angl. database management system). 

 
2 pav. Duomenų perdavimo modelis. 

Surinktos informacijos pateikimas ir sistemos procesų 
valdymas vykdomas per internetinio puslapio vartotojo 
sąsają. Jis sukurtas naudojant HTML kompiuterinę 
ž yme jimo kalba, kuri apras o puslapio struktu rą. savo 
ruož tu is vaiždą, teksto spalvas, s rifto dydi, bei puslapio 
vaiždinį pateikimą galima apras yti naudojant CSS 
pakopinius stilių s ablonus. Taip pat, visi s iuolaikiniai 
internetiniai puslapiai turi bu ti suderinami su vartotojo 
įrenginiu, nepriklausomai nuo to ar tai bu tu asmeninis 
kompiuteris ar bet kuris is manusis įrenginys. S ios 
funkcija is pildoma JavaScript programavimo kalba, kuri 
papildomai leidž ia sukurti interaktyvius elementus, 
puslapio vaiždinei realižacijai. Projekte naudojamus 
programavimo kalbų elementus apjungia atviro kodo 
karkasas BootStrap, kuris taikomas puslapio ku rimo 
etape apibre ž iant is de stymą ir atskirų elementų vietą, 
dydį ir matmenis. S is įrankis taip pat naudojamas 
adaptyvaus turinio lu ž io suku rimui, leidž ianc io pagal 
skirtingą ekrano įstriž ainę pritaikyti grafinio turinio 
atvaiždavimą [6]. Atsiž velgiant į gausų galimų puslapio 
elementų kiekį, svarbu tinkamai paskirstyti ekrane 
atvaižduojamų elementų kiekį, nes grafis kai perkrauta 
vartotojo sąsaja yra nepatogi ir trukdo efektyviam darbui. 
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Kuriant internetinius puslapius labai svarbu parinkti 
tinkamą, sistemos funkcionalumą pilnai is pildanc ią 
turinio valdymo sistemą (TVS), arba patiems kurti 
tinklapio struktu rą ir jo atskirus funkcinius modulius. 
S iuo atveju TVS elementų naudojimas paspartina 
svetaine s ku rimo procesą, tac iau sumaž ina jos pritaikymo 
galimybes. Sukurtos sistemos atveju, grafine s aplinkos 
kodas pritaikytas straipsnyje apras omo projekto 
poreikiams. Tai suteikia daugiausiai laisve s vartotojo 
sąsają suderinti su nestandartiniu technine s įrangos 
modeliu ir jo modifikacijomis pagal už sakovų 
reikalavimus. Kitas TVS naudojimo tru kumas - 
priklausomybe  nuo trec ios s alies ku re jų. S ablonai, 
ple tiniai, įskiepiai ir pati TVS platforma atnaujinami 
skirtingais intervalais, kas gali sukelti versijų 
nesuderinamumą. Tokių atnaujinimų už draudimas 
palieka sistema paž eidž iama ir priklausoma nuo kodo 
klaidų ir saugumo spragų. S iuo atveju, patiems atliekant 
sistemos aptarnavimą, kodo atnaujinimo ar pakeitimo 
grafiką galima suderinti su vartotojais, taip maksimaliai 
sumaž inant trikdž ius vykdomų procesų metu.  

 
3 pav. Vartotojo sąsajos naudojimo pavyždys. 

Pac ioje vartotojo sąsajoje informacija is  duomenų 
baže s turi bu ti pateikiama patogiu bu du ir logis ka seka 
(3 pav.). Pagal s į modelį, konkretus vartotojas gali ne tik 
perž iu re ti visą jam prieinamą informaciją, bet ir daug 
naudingiau vykdyti informacijos paies ką, naudojant tam 
tikrų kriterijų filtrus. Pagal schemoje apibre ž tą 
nuoseklumą, pirmiausiai valdymo platformos 
siunc iamuose įras uose nusakoma jutiklio nuskaityta 
reiks me , ve liau įrenginio atpaž inimo numeris, 
nuskaitymo laikas ir kita aktuali informacija. Vaiždine  
medž iaga apdorojama taip pat, bet vietoje reiks me s 
siunc iama nuotrauka ar aktualus vaiždo įras as. S ie 
už duotieji parametrai yra naudojami procesų 
organižavimui ir bu tinų įras ų paies kai duomenų baže je. 

Než iu rint to, papildomai yra numatyta galimybe  vartotojo 
sąsają is ple sti informacijos analiže s priemone mis, 
pavyždž iui vykdomų už sakymų, sande liavimo vietos 
planavimui aktualius duomenis pateikti grafikų pavidalu. 

VIII. SISTEMOS KAUPIAMŲ DUOMENŲ IR KOMUNIKACIJŲ 

SAUGUMO POSISTEME  

Vienas is  svarbiausių sukurtos sistemos už davinių, 
jutiklių pagalba fiksuojamos informacijos ir tinklo, kuriuo 
perduodami s ie duomenys saugumo už tikrinimas. 
S iuolaikine se sistemose pasitaiko nemaž ai is orinių 
įsibrovimo atvejų, kuomet įmone s prarandą vertingą 
informaciją ir bu tiną is laikyti konfidencialumą verslo 
rinkoje. Tode l, kad pasiekti reikalingų režultatų, s ioje 
posisteme je numatytos tokios funkcijos: a) saugus 
nuotolinis prisijungimas prie sistemos; b) apsauga nuo 
piktybinių trec iosios s alies bandymų įsibrauti į sistemą; 
c) kaupiamų bei persiunc iamų duomenų saugumo bei 
konfidencialumo už tikrinimas; d) sistemos 
pasiekiamumo priskirtiems naudotojams realiu laiku 
už tikrinimas; e) sistemos atitinkamų pareigybių 
naudotojų prieigos prie reikalingų duomenų teisių 
suku rimas. S iuo atveju, kuriamos sistemos vienas 
svarbiausių tikslų, pritaikymas maž o ir vidutinio verslo 
įmone ms, tode l pagrindinis de mesys skirtas nedidele ms 
investicijoms ir tuo pac iu is laikant pakankamą saugumo 
lygmenį. 

Daž niausios pasitaikanc ios klaidos, vertinant tinklo ir 
atskirų jame pajungtų įrenginių saugumą, atsiranda 
tuomet, kai: a) tru ksta autorižacijos proceso; b) 
nepriskirtos autorižuotų vartotojų teise s; c) veikia 
ž mogis kojo faktoriaus klaidos; d) realiu laiku 
neatnaujinami aktualu s įrenginių nustatymai . 

Autorižacijos proceso metu sistemos naudotojas 
pateikia savo identifikacinę informaciją: prisijungimo 
vardą, slaptaž odį ar SSH raktą. Pateikti duomenys 
tikrinami su sistemoje esamais duomenimis ir tik jiems 
sutapus naudotojas yra autorižuojamas ir jam leidž iama 
prisijungti prie sistemos 

Atitinkamai pagal vartotojo darbo sritį ir jo atliekamas 
funkcijas yra prisijungiama prie sistemos. Konkrec ios 
teise s gali bu ti priskirtos individualiai kiekvienam 
naudotojui arba visai grupei. Standartinio vartotojo 
teise mis negalima daryti jokių pakeitimų sistemoje, 
matyti svarbių failų, kuriuos koreguotų bei perž iu re tų 
administratoriaus lygio vartotojai. Ž mogis kojo faktoriaus 
klaidas nulemia nepakankama sistemos vartotojų 
kompetencija ir patirties susijusios su galimomis 
gre sme mis stygius [7]. 

Atkreiptinas de mesys, kad aktualu s įrenginių 
nustatymai ture tų bu ti pakeisti realiu laiku atsiž velgiant į 
sistemos ir įrenginio paskirtį bei poreikius. Naudojant 
taikomąją programinę įrangą ir protokolus, sukuriama 
papildomas apsaugos sluoksnis. Atsiž velgiant į tai, 
renkantis saugumo taikomąsias programas ir 
nustatymus, pagrindinis de mesys skirtas į s iuos 
kriterijus: a) sistemos/programų funkcionalumą b) 
projekto ekonomis kumą c) programine s įrangos 
suderinamumą ir integruotumą d) sistemos atskirų 
įrenginių racionalų resursų panaudojimą . 



E2TA - 2017  

Pasirinkta programine  įranga ir protokolai turi bu ti 
funkcionalu s, nes projekto saugumo vižija yra is spręsti 
kuo daugiau saugumo klausimų, panaudojant kiek 
įmanoma maž esnį kiekį programų ir protokolų, taip 
tausojant įrangos resursus bei ekonominius is teklius. 
Programine  įranga naudojama apsaugai turi: netrikdyti 
kitų procesų darbo; neblokuoti sistemos pasiekiamumo 
paskirtiems vartotojams realiu laiku. Raspberry pi 
suprojektuotas remiantis Arm technologija ir yra 
optimižuotas nedideliems dydž io is matavimams ir 
maž am  energijos suvartojimui, tode l įrenginio resursai 
yra riboti. Taikomoji programine  įranga naudojama be 
grafine s sąsajos, kad kuo maž iau bu tų apkraunamas 
įrenginys.  

Kadangi sistemos pagrindine  valdymo platforma 
Raspberry Pi mikrokompiuteris, tai numatytieji 
nustatymai buvo pakeisti is  anksto numatytiems 
vartotojams, priskiriant jiems atitinkamus slaptaž odž ius 
ir SSH prievado numerį. SSH prievado apsaugai nuo 
automatižuotų įsilauž imų, kuriuos daž nai vykdo 
automatine s sistemos, pirmiausiai bu tina standartinius 
nustatymus pakeisti rec iau taikomus komunikacijoms 
kitose sistemose. Tokiu bu du, prisijungimų bandymų 
kiekis yra apribojamas, nustatant maksimaliai 3 
bandymus per 60 sekundž ių intervalą. Po 3 nese kmingų 
bandymų IP bus blokuojamas 10 minuc ių ar ilgesniam 
periodui, priklausomai nuo administratoriaus nustatymų. 
Projekto metu, Raspberry Pi vartotojams sukurtos 
prieigos teise s prie atitinkamų failų pagal jų prioritetus, 
tik perž iu rai ar korekcijoms. Toliau pateikiamas 
pavyždys, kaip atitinkamas teises turintis vartotojas gali 
pasirinkti ir koreguoti jam reikalingą Python scenarijų. 
Įrenginyje sukonfigu ruota tarnybine s stoties tipo 
ugniasiene  (angl. host-based), kurios pagalba bus 
už blokuojamas visas įeinantis srautas ir visi prievadai, o 
atidaromi pagal poreikį tik naudojami realiu laiku. 
Vietiniam sistemos tinklui sustiprinti ir persiunc iamiems 
duomenims s ifruoti į Raspberry Pi, kuris bus atsakingas 
už  saugumą,  įdiegtas OpenVPN serveris [8]. VPN klientų 
autorižacijai bus naudojama 2048 bitų raktas, kurio 
veikimo principą galima matyti s ioje iliustracijoje. 
(4 pav.). 

 
4 pav. SSH rakto veikimo principas. 

Kaip alternatyvios tinklo saugos priemone s gali bu ti 
naudojama:  

Fail2ban leidž ia vykdyti automatižuotą IP adresų 
blokavimą po nese kmingų bandymų prisijungti. Apsaugo 
sistemą ir padeda is laikyti serverio darbo kokybę 

optimalesniame lygyje. Platus pritaikymas: SSH, FTP, 
APACHE ir t.t. Tac iau Blogai sukonfigu ravus s ią aplikaciją 
galima save už siblokuoti ir netekti nuotolinio prie jimo 
prie sistemos. 

DenyHosts leidž ia vykdyti automatižuotą IP adresų 
blokavimą po nese kmingų bandymų prisijungti. 
Pries ingai nei Fail2ban, Denyhosts turi  labai siauras 
pritaikymo galimybes, stebima tik SSH paslauga. Blogai 
sukonfigu ravus s ią aplikaciją galima save už siblokuoti ir 
netekti nuotolinio prie jimo prie sistemos. 

Uncomplicated Firewall leidž ia paprastai ir patogiai 
kurti bei trinti taisykles, valdyti ugniasiene s darbą. Esant 
poreikiui galima atskirai įsiras yti grafinę vartotojo sąsają. 
Tac iau blogai sukonfigu ravus s ią ugniasienę, galimi 
trikdž iai kitų procesų veikloje, taip pat sistemos 
prieinamumas gali tapti ribotas.  

Firewall-Builder yra programa, kuri leidž ia patogiai 
sukurti ugniasiene s taisykles ir jas įgalinti. Taisyklių 
ku rimui nereikia ž inoti sunkios ugniasienių sintakse s. 
Tac iau s i programa turi tik grafinę vartotojo sąsaja, tode l 
naudojama daugiau įrenginio resursų. Taip pat 
ugniasienių ku rimas gali bu ti painus de l didelio ir plataus 
nustatymų pasirinkimo.  

OpenSSL Leidž ia nesunkiai už s ifruoti failus vidutiniu 
saugumo lygiu. Daž niausiai jau bu na įras yta į operacinę 
sistemą. Tac iau suteikia tik vidutinį ar ž emesnį saugumo 
lygį. S ifravimui reikalingas slaptaž odis. 

GnuPG leidž ia nesunkiai už s ifruoti failus vidutiniu 
saugumo lygiu. Daž niausiai jau bu na įras yta į operacinę 
sistemą. Taip pat GnuPG gali bu ti sunku naudoti 
pradedantiesiems ir s ifruoto failo dydis ne ra paslepiamas. 

Tac iau projekto įgyvendinimo metu paais ke jo, kad kai 
kurios saugumo priemone s neuž tikrintų pakankamo 
saugumo lygmens, jų funkcionalumas neatitinka projekto 
poreikių arba yra kitų tru kumų, de l kurių s ių priemonių 
buvo atsisakyta, tarp jų galima bu tų is skirti: 

DenyHosts – siaura pritaikymo sritis, tik SSH proceso 
apsauga.  

GnuPG – vidutinis ar ž emesnis saugumo lygmuo; 
s ifruoto failo informacijos rodymas bei sude tingas 
naudojimas.  

Firewall-Builder – grafine  vartotojo sąsaja, kuriai reikia 
daugiau sistemos resursų. Platus ir painus nustatymų 
pasirinkimas, kuris gali kelti problemų kuriant 
ugniasienę.  

Projekto metu buvo įdiegtos taikomosios programos ir 
panaudoti protokolai – OpenVPN, Fail2ban, 
Uncomplicated-firewall, OpenSSL. Taip pat buvo pakeista 
aktualu s įrenginio nustatymai, leidž iantys padidinti 
įrenginio saugumą. Įgyvendintas saugumo posisteme s 
tikslas – sukurtas vidutinio lygio įrenginio bei tinklo 
saugumo lygmuo su minimaliomis pinigine mis 
investicijomis. Visus saugumo lygmens įgyvendinimo 
sprendimus le me  s ie aspektai: įdiegimo sude tingumas bei 
jo kaina; nustatymų ir režultatų pateikimo bu das; įdiegtos 
programos ar nustatymų pakeitimo efektyvumas. Buvo 
stengiamasi sukurti sistemos ir įrenginio apsaugą, 
tinkanc ią maž am ir vidutiniam verslui, kuri nereikalautų 
didelių investicijų, bet is laikytų reikiamą saugumo lygį. 
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IX. IS VADOS 

Sukurtas koncepcinis sistemos modelis, leidž iantis 
atvaižduoti realios informacine s logistikos sistemos 
funkcijas. 

Sukurta maksimalų funkcionalumą leidž ianti pasiekti 
vartotojo aplinka, apjungianti tinkle esanc ius resursus ir 
realiu laiku valdyti bei stebe ti procesui aktualią 
informaciją. 

Sukurtas efektyvus sistemos valdymo algoritmas, 
apjungiantis duomenų surinkimo, pateikimo ir apsaugos 
funkcijas. 

Siu lomas sprendimas ekonomis kai patrauklus maž o ir 
vidutinio verslo įmone ms,  įvertinant auks tą 
funkcionalumą ir minimalias investicijas. 

Ž emiau pateikiamas sistemos prototipas, kuris bus 
naudojamas Kauno Kolegijoje informacinių sistemų 
tyrimo tikslais.  

 
5 pav. Sistemos prototipas. 

PADE KA 

De kojame Kauno Kolegijos Informatikos katedros 
lektoriui Danieliui Adomaic iui ir Procesų valdymo 
laboratorijos vede jui Igor S ajev už  pagalbą rengiant 
projektą ir suteiktas galimybes praktis kai įgyvendinti 
sistemos prototipą.  
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ABSTRACT 

Edvinas Voveris, Žilvinas Šerys, Mantas Sakalauskas. 
Logistics Information System.  

Rapid improvements in technology create new 
opportunities for information systems development. This 
article describes the concept model of an economic class 
logistics information system for data gathering and 
management in small and medium sized businesses. The 
system is based on a hardware network, consisting of a 
Raspberry Pi as the control platform, weight sensors, 
cameras and other peripherals for data collection and 
network gear for internet access. In addition a web 
interface is used to control the hardware and manage 
collected data. Also the system includes the implementation 
of necessary security solutions, required for commercial 
product. 

 

https://www.britannica.com/topic/information-system
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I. ĮVADAS 

Bet kokio objekto elektros tiekimo sistema yra 
sudaroma iš gatavų, paruoštų eksploatuoti galios 
transformatorių, jungtuvų, kabelių ir įvairių 
elektrotechninių gaminių, kurių nomenklatūra siekia per 
milijoną vienetų. Pasikeitus nuosavybės formoms ir 
didėjant energijos kainai pradėjo keistis ir įmonių 
elektros ūkio valdymo principai. Kaip žinia, gamybinės  
įmonės darbo efektyvumas didesniąja dalimi nusakomas 
be sutrikimų veikiančiais elektros įrenginiais. Veiksniai, 
atsiradę elektros įrenginio eksploatavimo metu, gali 
įvairiai veikti įrenginio darbo patikimumą. Reikalingų 
įrenginio patikimumo rodiklių palaikymas negalimas be 
tinkamos techninės priežiūros ir remontų organizavimo. 
Dabartiniu metu bandoma atsakyti į klausimą, kokia 
turėtų būti šiuolaikinė techninės priežiūros sistema, kas 
ją turi sudaryti ir kokius klausimus ji turėtu spręsti[4]. 

Probleminis klausimas – kokie techniniai sprendimai 
leistų patobulinti esamą UAB“ Kauno vandenys“ nuotekų 
valyklos (KVNV) vidaus elektros tinklą, siekiant padidinti 
elektros įrenginių eksploatacinį patikimumą. 

Tyrimo objektas – KVNV elektros ūkio aptarnavimo ir 
techninio lygio tobulinimas. 

Tyrimo tikslas – pasiūlyti KVNV elektros ūkio 
aptarnavimo ir techninio lygio tobulinimo sprendimus. 

Tyrimo objekto pasirinkimą lėmė tai, kad KVNV yra 
aukštų technologijų įmonė, aprūpinta sudėtingomis 
informacinėmis priemonėmis, yra II-os grupės 
vartotojas, eksploatuojama 18 metų, elektros įranga dar 
nėra fiziškai ir morališkai pasenusi. 

II. DARBO OBJEKTAS 

Kauno nuotekų valykloje vidaus elektros tinklo 
schema yra žiedinė (1 pav.). 

 
1 pav. Žiedinė tinklo schema[1]. 

Tačiau, vertinant atskirų įtampų tinklo dalis, galima 
įžvelgti mišraus tinklo požymių, kai yra naudojamas 
žiedinis tinklas, kurį perskirus gaunamas spindulinis 
tinklas (2 pav.). 

 
2 pav. Spindulinis elektros tinklas[1]. 

Tam tikrose vietose galima rasti ir magistralinio tinklo 
požymių. Elektros tinklas atitinka dabar projektuojamo 
tinklo sąlygą 2 grupės vartotojams (3 pav.). 

 
3 pav. Žiedinis elektros tinklas 2 grupės vartotojams[1]. 

Kadangi tinklo būsena yra atviras žiedas, t.y. 
spindulinis tinklas, todėl trumpo jungimo srovės yra 
mažesnės, tačiau dėl to nukenčia elektros kokybė, t.y. 
išauga įtampos kritimas ir galios nuostoliai. Tačiau toks 
tinklas ypač patogus, kai imtuvų apimtis irapkrovos 
nuolat didėja, ir dėl augančių apkrovų tokiam tinklui 
retai kada reikalinga kapitalinė rekonstrukcija. 

1 lentelė. KVNV elektrotechniniai mazgai. 

Eil.Nr. Objektas Įtam-pos Eil.Nr. Objektas Įtampos 

1 Marvelės TP 
110kV/ 

10kV 
9 Skirstykla L2A2 0.4kV 

2 Skirstykla L1 
10kV/ 
0.4kV 

10 Skirstykla L3A1 0.4kV 

3 Skirstykla L2 
10kV/ 
0.4kV 

11 
Skydinė 

L3A2 
0.4kV 

4 Skirstykla L3 0.4kV 12 Skirstykla L6A1 0.4kV 

5 Skirstykla L4 
10kV/ 
0.4kV 

13 CPP TP1445 10kV 

6 Skirstykla L5 
10kV/ 
0.4kV 

14 MT1209 10kV 

7 Skirstykla L6 
10kV/ 
0.4kV 15 

Kogenera-cinės 
jėgainės 

0.4kV 
8 Skirstykla L2A1 0.4kV 

 

"Kauno vandenų" nuotekų valyklos esamo 
vidaus elektros tinklo įvertinimas ir galimi 

darbo tobulinimo sprendimai 

Arūnas Soraka1, (vadovas Anatolijus Drabatiukas), 
1Kauno technikos kolegija, Inžinerijos mokslų fakultetas, 

arunas.soraka@gmail.com 
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KVNV vidaus tinkle yra penkiolika svarbių 
elektrotechnikos mazgų (žr. 1 lentelę). 

III. DARBO METODIKA 

Racionalios techninės priežiūros ir remonto sistemos 
parinkimas yra kompleksinis uždavinys su daugeliu 
kintamųjų. Tačiau inžinerinėje praktikoje yra taikomi 
supaprastinti, pakankamo tikslumo metodai. Vienas jų – 
profilaktinių priemonių terminų nustatymas pagal 
įrenginio esamus techninius rodiklius. Kaip pagrindinis 
kriterijus naudojamas prastovos koeficientas. 
Profilaktinių priemonių terminui nustatyti gali būti 
taikoma formulė[4]: 

 
2

t s p iT k  2T /k ,



  (1) 

čia: ks- koeficientas, vertinantis parametrų stabilumą; Tp- 
prastovos laikas: ki- eksploatavimo  intensyvumo 
koeficientas, λ-gedimų intensyvumas. 

Elektros įrenginių tinkamumas eksploatuoti 
nusakomas visų parametrų atitikimu vertėms, 
nurodytoms techninėje dokumentacijoje. Šių parametrų 
pokytis vyksta dėl izoliacijos senėjimo, mechaninės 
pažaidos, nuostatų sutrikimo, darbo režimų nesilaikymo 
ir kitų priežasčių. Didžiausią įtaką įrenginio techninei 
būklei turi izoliacijos senėjimas ir atskirų dalių 
susidėvėjimas. Elektros įrenginių eksploatavimo 
praktika rodo, kad yra trys periodai, kurie nusakomi 
skirtingu gedimų intensyvumo (žr. 4 pav.). 

 
4 pav. Elektros įrenginių tipinis gedimų intensyvumo grafikas 

eksploatacijos metu[2],[3]. 

Čia gedimų intensyvumas suprantamas kaip gedimų 
tikimybės sąlyginis tankis tam tikru momentu, jei iki tol 
gedimų nebuvo[3]: 

 ln / ,d R t dt       (2) 

čia: R(t)-įrenginio veikimo tikimybė. 
Pirmajame periode gedimų intensyvumas smarkiai 

mažėja. Tai įsidirbimo periodas, kurio metu šalinami 
projektavimo, gamybos bei montavimo defektai. 
Antrasis-normalios eksploatacijos periodas, trečiasis-
senėjimo arba susidėvėjimo periodas. Šio periodo 
gedimai susiję su negrįžtamaisiais fizikiniais ir 
cheminiais procesais izoliacijoje, mazgų susidėvėjimu, 
korozija ir pan. 

Sudėtingesnis atvejis dėl techninės priežiūros trukmės 
nustatymo gaunamas tuomet, kai įrenginio techninę 

būklę duotuoju momentu negalima apibūdinti 
vienareikšmiškai arba kai ji tenkina normatyvinės 
techninės dokumentacijos reikalavimus, tačiau 
kontroliuojami parametrai sparčiai artėja prie ribinių 
leistinųjų verčių. Šiuo atveju išsivysčiusiose šalyse 
taikomas prognozavimo metodas techninės diagnostikos 
pagrindu [2]. Prognozavimas su tam tikru tikslumu 
leidžia nustatyti elektros ūkio įrenginių ir tinklų techninę 
būklę ateityje ir laukiamo gedimo momentą. Pavyzdžiui, 
230 V įtampos tinklo ruožo matavimo metu izoliacijos 
varža buvo 4 MΩ. Vėliau, atliekant matavimus, 
intervalais kas 6 mėnesius buvo gautos tokios reikšmės: 
3,4 Ω, 2,8 Ω ir 2,2 M Ω. Tuomet instaliacijos techninės 
būklės parametro kitimo greitis būtu lygus: 

V=( 0,6+0,6+0,6) MΩ/18 mėn.=0,1 MΩ/mėn. 
Ribinės būklės atsiradimo momentas (nustatomas 

pagal leistinąją izoliacijos varžą, kuri lygi 0,5 MΩ)bus 
lygus: 

T=(2,2-0,5) MΩ/ 0,1 MΩ/mėn =17 mėn. 
Iš čia seka, kad praėjus 17 mėn. izoliacijos varža 

pasieks ribinę vertę ir instaliacija turės būti 
remontuojama. 

Taikant prognozavimo metodą skiriami trys 
pagrindiniai visų tipų įrenginių eksploatacijos principai 
[2]: 

1. Įrenginys eksploatuojamas iki gedimo, diagnostikos 
priemonės nenaudojamos. Įvykus gedimui, įrenginys 
suremontuojamas arba pakeičiami sugedę elementai ir 
jis eksploatuojamas toliau. Bet galima patirti didelių 
nuostolių dėl netikėtų gedimų, prastovų, avarijų. 

2. Eksploatacija iki nustatyto resurso pabaigos, arba 
planinių profilaktinių remontų sistema. Diagnostikos 
priemonės taip pat nenaudojamos, arba naudojamos 
ribotai. Šis metodas yra patikimesnis, bet reikia didesnių 
sąnaudų, nes dažnai keičiami elementai, kurių resursas 
dar gana didelis. 

3. Eksploatacija, esant periodinei arba pastoviai 
techninės būklės kontrolei, t.y.  parametrų sekimas. Šis 
eksploatacijos principas užtikrina didžiausią 
patikimumą, o elementų resursas išnaudojamas iki galo – 
keičiami tik tie elementai, kurių visas resursas 
išnaudotas. Šis principas yra pats brangiausias.  

Tobulinant įmonės elektros įrenginių eksploatavimo 
sistemą ir vertinant jos efektyvumą, galima būtų naudoti 
SAIFI ir SAIDI rodiklius, kurie šiuo metu naudojami 
elektros energetikoje [5]. SAIFI ir SAIDI parodo 
skirstomojo tinklo patikimumą bei jo priežiūros kokybę. 
SAIFI rodiklis parodo, kiek vidutiniškai kartų per tam 
tikrą laikotarpį (per kalendorinius metus) buvo 
atjungtas vienas EE vartotojas. SAIDI rodiklis parodo 
vidutinio atjungimo trukmę (per kalendorinius metus). 
Kuo didesnės rodiklių reikšmės, tuo vartotojai 
vidutiniškai atjungiami dažniau ir ilgiau. Gauti tyrimo 
rezultatai apibendrinti IV skyrelyje. 

IV. REZULTATAI 

Buvo atrinkti elektros mazgai, kurie yra senesnės 
statybos ir turi didelę įtaką technologiniam procesui. 
Atlikus techninę analizę, nustatyti šie trūkumai: 
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Kilus elektros energijos sutrikimams skirstykloje L1, 
skirstyklos L1 įrenginiai maitinami iš generatoriaus, o jų 
valdymas pervedamas į rankinį (avarinį). Kadangi 
skirstykla maitina pirminės valymo grandies įrenginius, 
kurių daliai nereikia dirbti visa laiką, o tik nustatytais 
laiko tarpais, tai dalį suteikiamos generatoriaus galios 
yra galimybė panaudoti kitur, įrengus papildomą 
infrastruktūrą. 

Sutrikus elektros energijos tiekimui skirstyklai L2, 
nutrūksta maitinimas pultui ir serveriams, jei gedimas 
užsitęsia, pulto operatoriai netenka nuotolinio valdymo. 
Dalis technologinio pastato įrenginių sustoja ir susidaro 
technologinio proceso trikdžiai. Jei ilgesnį laiką sutrinka 
elektros tiekimas, neveikia ir dalis pirminio valymo 
grandies įrenginių. 

Sutrikus elektros energijos tiekimui skirstykloje L3A1, 
sutrinka katilinės ir kogeneracinės jėgainės darbas. Dėl 
to gali rimtai sutrikti technologiniai procesai. Be to, jei 
tai įvyktų žiemą, toks gedimas yra pavojingas dumblo 
pūdymo komplekso darbui. Pagrindinė skirstyklos L3A1 
problema yra ta, jog ji maitinama iš dviejų 
transformatorių, kurie negali dirbti lygiagrečiai, o 
pačioje skirstykloje nėra įrengta ARĮ. Tai lemia ilgesnius 
laikus, atstatant elektros tiekimą. Katilinėje yra dyzelinis 
generatorius, kuris maitina tik kogeneratorius, jei to 
reiktų, ir tai sudaro didelį potencialą panaudoti 
generatorių kaip autonominį elektros šaltinį visai 
skirstyklai ilgalaikio sutrikimo atveju. Bet tam reikalinga 
papildoma infrastruktūra. 

Jei nutrūktų elektros maitinimas iš 110kV pastotės, 
tuomet sustotų visa valykla, išskyrus dalį pirminio 
valymo įrenginių, kurie būtų užmaitinti iš generatoriaus. 
Be to, dyzelinis generatorius maitintų biodujų 
kompresorinę. Tai reiškia, jog jei infrastuktūra būtų 
patobulinta, tai leistų laisvai atstatyt dalinį maitinimą, 
paleidus kogeneratorius iš biodujų, bei užmaitinti 
svarbiausius mazgus. 

Gauti rezultatai, atlikus literatūros analizę: 
- Stambūs elektrotechninių prietaisų gamintojai 

rekomenduoja svarbiausiems waste water treatment 
plant (WWTP – nuotekų valymo įrenginiai) mazgams 
panaudoti autonominių elektros šaltinių įrengimo 
galimybę, kuri užtikrintų elektros tiekimą avarijos atveju 
ir patikimą svarbaus elektros mazgo darbą (5 pav.) [6]. 

 
5 pav. Rezervinio generatoriaus prijungimas [6]. 

Tai įgyvendinama, panaudojus ARĮ (automatinis 
rezervo įjungimas), be personalo įsikišimo. 

-Norint turėti nenutrūkstamą elektros energijos 
tiekimą vartotojams reikia tiekti elektrą bent iš dviejų 
nepriklausomų maitinimo šaltinių. Tačiau tai reikalauja 
sudėtingesnių rėlinės apsaugos įrenginių, be to, padidėja 
trumpo jungimo srovės. Todėl buvo pasiūlyta tiekti 

elektrą vartotojams iš vieno šaltinio ir jam atsijungus 
įjungti rezervinį. Trumpalaikis įtampos dingimas 
daugelio imtuvų darbui beveik netrukdo. Kad būtų 
galima naudoti ARĮ, schema turi būti tam pritaikyta - 
numatyti pagrindinis ir rezervinis elementai. ARĮ gali 
būti įgyvendintas per rezervinę liniją, transformatoriumi 
su linija, sekcijinį jungtuvą. Tokia praktika dažnai 
taikoma žiediniuose tinkluose, kurie tam tikroje vietoje 
yra perskirti į spindulinius, pavyzdys pateikiamas 6 pav. 

 
6 pav. Žiedinis tinklas su ARĮ 0,4 kV įtampos pusėje [1]. 

 Atsisžvelgus į tyrimo rezultatus pateikiamos šios 
išvados. 

V. IŠVADOS 

1. Iš tyrimo metu gautų duomenų matyti, kad KVNV 
įrenginiai šiuo metu yra optimalios būklės, t.y. gedimų 
imtis ir dažnis yra labai mažas ir pastovus, o situacija 
pasikeis tiktai ilgiau pradirbus įrenginiams. 

2.Remiantis gautais duomenimis bei elektrotechnikos 
įrenginių gamintojų rekomendacijomis, pasiūlyta 
modernizuoti tam tikrus probleminius vidaus tinklo 
mazgus: 

- Skirstykloje L3A1 įrengti ARĮ bei išnaudoti 
autonominio šaltinio potencialą, jį prijungiant prie 
skirstyklos. 

 - Skirstykloje L2 sumontuoti ARĮ, kuris užtikrintų 
elektros maitinimą serveriams, panaudojus esamą 
generatorių skirstykloje L1 bei įrengiant visą reikalingą 
papildomą infrastuktūrą. 

3. Vykdant vidaus elektros tinklo tobulinimą, 
pagrindinis dėmesys turi būti kreipiamas į šiuolaikiškos 
elektros įrangos funkcionalumą, jos paprastumą ir mažą 
kainą bei galimybę prijungti prie jau esančių elektros 
įrenginių. 
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ABSTRACT 

Arūnas Soraka. Kaunas WWTP electrical network  
evaluation and work improving solutions.  

This article overwievs waste water treatment plant 
electrical network during commisioning time of plant. It 
also introduce possible technical improvements for the 
network. Aquired knowledge proposed for improving 
could be used for any large WWTP. 
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I. ĮVADAS 

Kvė pavimas yra viėnas is  daugybė s ž mogaus 
organižmo fižiologinių procėsų, kuris gali bu ti 
kontroliuojamas, sėkamas ir tiriamas. Todė l buvo is kėltas 
tikslas sukurti spėcialižuotą įtaisą, sėkantį kvė pavimo 
ritmą, intėgruotą į nugaros masaž avimo įrėnginį. 
Kvė pavimo rėgistratoriumi gauti duomėnys turi bu ti 
apdorojami taip, kad bu tų is skiriamos įkvė pimų bėi 
is kvė pimų fažė s, kurių mėtu įjungiamas viėnoks ar kitoks 
masaž avimo įtaiso rėž imas. Rinkojė yra sukurta daugybė  
kvė pavimo jutiklių, padėdanc ių sėkti ir tirti ž mogaus 
kvė pavimą: rotamėtrinis rėspiromėtras, kars tos viėlos 
anėmomėtrai, su kuriniai ir ultragarsiniai oro srauto 
jutikliai. Tac iau daugėlis jų yra nėpatogu s naudoti 
kontroliuojant masaž o įrėnginio darbą, bėi varž o 
ž mogaus judėsius.  

Sukurto kvė pavimo rėgistravimo įtaiso pagrindas yra 
optinis ėnkodėris, kuris kru tinė s ląstos apimtiės pokyc ius 
kėic ia į ėlėktrinį signalą. Is matuoti duomėnys is siunc iami 
bėviėliu rys iu ir grafinė jė vartotojo sąsajojė kompiutėrio 
ėkranė gaunamas jų atvaiždas. Priėtaiso vėikimo 
struktu ra pavaižduota 1 pav. S is jutiklis gali rėaliu laiku 
fiksuoti ž mogaus kvė pavimą, yra patogėsnis nėi kiti 
jutikliai, turi gėrą matavimų atsikartojamumą, bėi su kėlių 
milimėtrų paklaida gali is matuoti kru tinė s apimtį.  

 
1 pav. Kvė pavimo rėgistravimo įtaiso struktu ra. 

II. LITERATŪ ROS ANALIZE  

Viėnas is  paprastėsnių kvė pavimo rėgistravimo jutiklių 
yra rotamėtrinis rėspiromėtras. Jutiklį sudaro rotorius ir 
optinis jutiklis. Paciėntui kvė puojant pėr tam tikrą angą, 
susidaręs oro srautas suka rotorių, kvė pavimo oro 
srautas yra apskaic iuojamas pagal rotoriaus apsisukimų 
skaic ių. Rotorius priklausomai nuo oro srauto sukasi 
grėic iau ar lė c iau, o jo apsisukimų skaic ius rėgistruojamas 

optiniu jutikliu. S iė jutikliai nė ra tikslu s, nės rotoriaus 
sukimosi grėic iui didėlę įtaką daro inėrcija. Taip pat, 
rotoriui rėikia tam tikro oro srauto, kad jis pradė tų suktis, 
o jo sukimosi grėitis, staiga padidinus arba sumaž inus oro 
srautą, kinta nė is  karto. 

Kita kvė pavimo rėgistratorių altėrnatyva yra kars tos 
viėlos anėmomėtrai. Anėmomėtrai rėgistruoja jutiklyjė 
ėsanc ios viėlos tėmpėratu ros pokytį. Anėmomėtrė, viėla 
tėkanti ėlėktros srovė , įkaitina ją iki auks tos 
tėmpėratu ros. Kvė puojant, is kvėpiamas oro srautas 
aus ina viėlą, jos tėmpėratu ra maž ė ja. Z inant 
tėmpėratu ros pokytį, apskaic iuojamas is kvėpiamas oro 
srautas. S ių jutiklių privalumas yra maž i gamybos kas tai 
bėi paprasta sandara, tac iau tru kumas yra didėlė s 
ėnėrgijos sąnaudos. 

Z mogaus kvė pavimui tirti taip pat yra naudojami 
su kuriniai jutikliai. Su kurinio jutiklio vidujė yra strypas, 
dvi trikampio formos kliu tys, kurios sudaro kliu tį 
is kvė pto oro srautui. Tai sudaro su kurius, kurių kiėkis 
priklauso nuo is kvėpiamo oro srauto dydž io. Tarp 
trikampių yra du ultragarsiniai jutikliai, fiksuojantys 
susidariusius su kurius. Su kuriniai jutikliai yra bėvėik 
nėjautru s dujų sudė tiės, tėmpėratu ros ir drė gmė s 
pokyc iams. 

Matuoti kvė pavimą galima naudojant aksėlėromėtrą. 
Aksėlėromėtrą pritvirtinus ž mogui ant kru tinė s, galima 
fiksuoti kru tinė s ląstos judė jimą, rėgistruoti kvė pavimo 
daž nį. Tac iau, s is mėtodas rėikalauja sudė tingų signalų 
apdorojimo algoritmų, kuriė is skirtų naudingą signalą is  
įvairių triuks mų. S is mėtodas nėgali bu ti taikomas 
tuomėt, kai pritvirtinto jutiklio oriėntacija kėic iasi 
ėrdvė jė, arba vėikia masaž uoklio vibracijos. 

III. MATAVIMO METODAS 

Z mogaus kvė pavimui analižuoti ir tirti naudojamas 
optinis ėnkodėris. Optinis ėnkodėris sudarytas is  
horižontaliai bėsisukanc io disko, kurio kras tė viėnodu 
atstumu suformuotos kiaurymė s. Tiės tarpėliais, viėnojė 
disko pusė jė yra du fototranžistoriai, tarpusavyjė tiksliai 
nutolę pėr kėturis su pusė kartų pėr tarpą tarp kiaurymių.  
Tokiu bu du fiksuojama kokiojė požicijojė yra diskas. 
Kitojė disko pusė jė patalpintas infraraudonųjų spindulių 
(IR) LED s viėstukas, vėikiantis kaip s viėsos s altinis. 
Mėdicininiu dirž ėliu pritvirtinus s į priėtaisą ant kru tinė s, 
optinio ėnkodėrio diskas sukasi tai į viėną, tai į kitą pusę, 
priklausomai nuo to ar ž mogus įkvėpia, ar is kvėpia. Diskui 
bėsisukant, jis pėrtraukia IR spindulių srautą sklindantį is  
diodo. Pėrtraukiant s viėsos srautą,  is  fototranžistorių 
gaunamas auks to loginio lygio pasikėitimo į ž ėmą, kuris 
rėis kia, jog srautą kirto viėnas tarpėlis. Tuomėt, 

Kvė pavimo rėgistravimo įtaisas 

Rokas Stankus1, Povilas Bendinskas1, Lina Stonytė1, Donatas Miklušis1,  
(vadovas V. Markėvičius), 

1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas, 
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procėsorius pradėda skaic iuoti, kiėk kartų buvo 
pėrtrauktas infraraudonųjų bangų s viėsos srautas ir 
pagal s iuos duomėnis apskaic iuojamas disko apsisukimo 
kampas (2 pav.). 

 
2 pav. Optinis ėnkodėris. 

Is matuoti duomėnys 2.4 GHž radijo daž nio siųstuvu yra 
siunc iami į imtuvą, ėsantį priė vartotojo kompiutėrio. 
Gauta informacija yra apdorojama spėcialiojė 
programinė jė įrangojė, kuri nubraiž o grafiką ir nustato 
pagrindinius kvė pavimo paramėtrus. 

IV. SISTEMOS STRŪKTŪ RA  

Kvė pavimo rėgistravimo sistėma susidėda is  dviėjų 
atskirų įtaisų. Pirmasis – matavimo bėi duomėnų 
is siuntimo įtaisas, antrasis – duomėnų priė mimo.  

Matavimo bėi duomėnų is siuntimo įtaisas susidėda is  
s ių dalių: maitinimo daliės, kuriojė yra 3.7 V lic io jonų 
batėrija, jos įkroviklis bėi įtampos kėitiklis į 3.3 V. Visą 
matavimo ir is siuntimo darbą atliėka mikrovaldiklis, 
papildomi ėlėmėntai ėnkodėris ir 2.4 GHž siųstuvas 
(3 pav.) 

 
3 pav. Duomėnų matavimo ir is siuntimo įtaiso struktu ra. 

Duomėnų priė mimo įtaisas susidėda is : ŪSB/ŪART 
sąsajų kėitiklio, mikrovaldiklio ir 2.4 GHž imtuvo, bėi jų 
maitinimo grandinių (4 pav.). 

 
4 pav. Duomėnų priė mimo įtaiso struktu ra. 

V. ALGORITMAS  

Kvė pavimo rėgistravimo įrėnginio valdymui 
pasirinktas "STMicroėlėctronics" mikrovaldiklis 
STM32F103. S is valdiklis pasirinktas, dė l pakankamo 

kiėkio matavimui rėikalingų pėrifėrinių įtaisų ir maž o 
ėnėrgijos suvartojimo. Mikrovaldiklyjė įgyvėndintos 
programinė s įrangos algoritmas patėiktas 5 pav.  

 
5 pav. Jutiklio programos algoritmas. 

Įjungus įtaisą, pirmiausia yra nustatomi bėndrosios 
paskirtiės įė jimo ir is ė jimo is vadai. Toliau vyksta siųstuvo 
bėi imtuvo konfigu ravimai. Jėigu imtuvas ir siųstuvas 
sukonfigu ruoti bė klaidų, įtaisas pėrėina į laukimo rėž imą 
ir laukia įvyksianc ių pėrtraukc ių is  ėnkodėrio 
fototranžistorių. Jėigu įvyksta pėrtrauktis, duomėnys yra 
talpinami į is siuntimo masyvą ir is siunc iami duomėnų 
priė mimo įtaisui. Jėigu įvyko ėnkodėrio pėrtrauktis, yra 
paskaic iuojamas kvė pavimo rėiks mė s pasikėitimas. 
Dėtalus ėnkodėrio vėikimo principas pavaižduotas 6 pav. 

V. ENKODERIO VEIKIMO ALGORITMAS 

Enkodėrio darbas prasidėda pradinė s rėiks mė s 
nustatymu. Pradinė  rėiks mė  nustatoma 2000, nors yra 
galimos ir kitos rėiks mė s. Enkodėryjė sumontuoti 2 
fototranžistoriai (x ir y), kuriė turi du signalų lygius – 
auks tą arba ž ėmą, dė l to yra kėturios  signalų bu sėnų 
kombinacijos: 1) pirmo ir antro signalo lygiai – ž ėmi, 2) 
pirmo signalo lygis – auks tas, antro – ž ėmas, 3) abiėjų 
signalų lygiai auks ti, 4) pirmo signalo lygis – ž ėmas, antro 
– auks tas. Prasidė jus ėnkodėrio algoritmui tikrinama 
pradinė  bu sėna. Vė liau tikrinama ar signalų kombinacija 
kėic iasi. Jėigu pasikėitė , tikrinama į kurią signalų grupę 
pasikėitė . Pavyždž iui, jėigu is  pradž ių buvo nustatyta, kad 
įvyko 2 kombinacijos signalų pėrdavimas ir toliau signalai 
kėitė si į viėna didėsnę – 3, tai pradinė  rėiks mė  sumaž ė ja 
ir laikoma, kad įvyko pasukimas į kairę pusę. Jėi signalų 
kombinacija sumaž ė ja viėnėtu, tai pradinė  rėiks mė  didė ja 
viėnu ir laikoma, kad pasukimas vyko į dės inę pusę.  
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6 pav. Enkodėrio funkcionavimo algoritmas. 

Jėigu signalų kombinacija pasikėic ia 2, grįž tama į 
pradž ią ir vė l tikrinama signalų kombinacijų bu sėna. 

VI. REZŪLTATAI 

Kvė pavimo rėgistravimo įtaiso duomėnims apdoroti 
bėi analižuoti naudojama grafinio programavimo įranga - 
,,LabVIEW 2014". S iojė programinė jė įrangojė, naudojant 
įvairius funkcinius blokus, galima susikurti sau patogią  
virtualią darbo aplinką, rėikalingą analižuoti is  įtaiso 
gautus duomėnis.  

Duomėnys is  kvė pavimo rėgistravimo įtaiso 2.4 Ghž 
daž niu pėrduodami į duomėnų priė mimo įtaisą, kuris juos 
toliau pėrduoda kompiutėriui naudojant nuosėklųjį 
kompiutėrio priėvadą (ang. Sėrial COM port). Gavus 
duomėnų pakėtą, sudarytą is  is matuotų rėiks mių, 
pradž ios bėi pabaigos simbolių, ,,LabVIEW" programinė  
įranga s iuos duomėnis rėaliu laiku atvaižduoja grafikė.  

Programos grafinė  vartotojo sąsaja patėikta 7 
pavėikslė. Padėmonstruoti pavyždiniam funkcionalumui 
priėtaisas buvo už dė tas ant tiriamojo asmėns ir s is atliko 
kėlis ramius ir gilius įkvė pimus ir is kvė pimus. 
Atvaižduojami duomėnys yra optinio ėnkodėrio 
pasisukimo atskaitų kiėkis. Kadangi kvė pavimas vyksta 

apiė 0,5 Hž daž niu, matavimo rėiks mė s yra priimamos 
5 Hž daž niu. Is  grafinė s vartotojo sąsajos matomė, kad 
matavimas prasidėda nuo pastoviosios dėdamosios, 
kurios vėrtė  2000. Ramaus kvė pavimo mėtu ėnkodėrio 
padė tis kėic iasi pėr apytiksliai 5 rėiks mės. Tuo tarpu 
gilaus kvė pavimo mėtu nėt pėr 100 rėiks mių. Tai rodo, 
kad priėtaisas turi pakankamą dinaminį matavimo 
diapažoną, lėidž iantį už fiksuoti ramaus kvė pavimo mėtu 
vykstanc ius kru tinė s ląstos apimtiės pokyc ius bėi 
nėtrukdo paciėntui giliai įkvė pti.  

 
7 pav. Jutiklio tėstavimo rėžultatai, naudojant grafinę vartotojo 
sąsają. 
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VII. IS VADOS 

S is įtaisas puikiai tinka laboratoriniams tyrimams dė l 
savo gėro matavimų pakartojamumo, bėi galimybė s 
tiksliai is matuoti kru tinė s ląstos apimtis.  

Vaiždi grafinė  vartotojo sąsaja suprojėktuota taip, kad 
butų draugis ka vartotojui ir pakankamai informatyvi 
rėikalingiėms paramėtrams stėbė ti. S i grafinė  sąsaja yra 
sugėnėruojama, kaip ,,standalone“ vykdomasis failas, 
kuris gali bu ti įdiėgiamas į kitą kompiutėrį bė viso 
,,LabViėw“ programinio pakėto. 

Suprojėktuotas įtaisas yra unikalios konstrukcijos, dė l 
jamė panaudoto ėnkodėrio kuriuo fiksuojami kvė pavimo 
pokyc iai. Naudojant s ią konstrukciją, tvirtinimo dirž ėlis 
yra adaptyvaus ilgio, todė l buvo supaprastintas įtaiso 
už dė jimas ant tiriamojo. 

Duomėnų pėrdavimui yra naudojami 2.4 GHž daž niu 
vėikiantys radijo moduliai, kuriė yra intėgruoti tiėk į 
duomėnų siuntimo, tiėk į priė mimo įtaisus. Sukurtas 
duomėnų priė mimo įtaisas yra univėrsalus ir gali bu ti 
naudojama įvairiuosė, projėktuosė, kur rėikia pėrduoti 
duomėnis bėviėliu bu du, naudojant maž ai galios. 
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ABSTRACT 

Rokas Stankus, Povilas Bendinskas, Lina Stonytė, 
Donatas Miklušis. Respiratory recording device.  

This article is about a respiratory recording device which 
is made using optical encoder, a 2.4 GHz radio transmitter 
and a receiver. ,,LabVIEW” dataflow visual environment 
was used to process and analyse received data. From the 
test results, we can see that the respiratory recording 
device is convenient, portable and has a high dynamic range 
of measurement.  
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I. ĮVADAS 

Lietuvoje iki 1991 m. buvo daug investuojama į 
apdirbimo pramonę. Nuo 1991 m. paklausa smarkiai 
sumaž e jo ir nemaž as kiekis apdirbimo pramone s 
technikos buvo nenaudojama. Ve liau, XX a. pabaigoje, 
buvo pastatyta daug naujų gamyklų, naudojanc ių 
apdirbimo stakles. Tuo metu, dauguma staklių jau buvo 
senos ir ve liau didž ioji dalis nebuvo keic iamos naujomis. 
Lietuvos apdirbimo gamyklose daž nai galima rasti XX a. 
tekinimo, frežavimo, pjaustymo staklių, kurios yra 
eksploatuojamos ir dabar. 

Daugelis senų staklių neatitinka s iuolaikine s pramone s 
reikalavimų. Pirmiausia, sena technika ne ra tokia saugi 
naudotis, kaip atnaujinta. Apdirbimo pramone  nuo 2014 
m. iki 2017 m. yra atsakinga už  28% sunkių susiž alojimų 
bei 20 % mirtinų susiž alojimų darbo metu [1]. Sena įranga 
sunaudoja daugiau energijos, turi didesnius gamybos 
kas tus bei ja sude tingiau naudotis. Taip pat senos stakle s 
reikalauja kvalifikuotų operatorių, kuriuos darosi vis 
sunkiau rasti. 

Didž iausia problema, kode l Lietuvoje taip le tai 
atsinaujina apdirbimo pramone , yra kaina. Naujomis 
stakle mis apru pinti gamyklą kainuoja milijonus eurų, kas 
yra per didele  investicija daugumai smulkiųjų ir vidutinių 
verslų. Daž niausiai naujomis keic iama tik maž a dalis 
staklių. 

Modernižacija yra geresnis sprendimas s ioje situacijoje 
- nors stakle s ne ra pilnai atnaujinamos, už  maž esnę kainą 
yra pasiekiama didesne  sauga, maž esni produkcijos 
kas tai ir lengvesnis staklių naudojimas, kas leidž ia maž iau 
kvalifikuotiems darbuotojams saugiai bei efektyviai 
eksploatuoti stakles. Taip pat galima pasiekti dalinę 
automatižaciją – kai daugelis stakle s atliekamų procesų 
nebereikalauja ž mogaus jų atlikti, o tereikia jo priež iu ros. 
Didelius už sakymus gamykloms yra daug sunkiau atlikti, 
kai darbas atliekamas tik darbininkų - jie pavargsta, daro 
klaidas ir ne visada dirba efektyviai. Automatižacija 
didelio masto už sakymus padaro daug maž esniu is s u kiu. 

II. MODERNIZACIJOS PRINCIPAI 

Modernižacijai atlikti reikalinga ž inoti visas staklių 
dalis, kurias galima atnaujinti. Tai gali bu ti įvairios staklių 
detale s, pavyždž iui, korpusas, jude jimo mechanižmai, bet 
svarbiausi yra staklių valdikliai, jutikliai (jeigu jų turi) ir 
motorai. 

Senose stakle se daugiausiai buvo naudojami įvairu s 
skaitmeniniai indikatoriai bei rele mis paremtos valdymo 
sistemos [2]. S iuolaikine se stakle se yra diegiami nauji 
kompiuterinio skaitinio valdymo (CNC) arba 
programuojamosios logikos (PLC) valdikliai. S ių prietaisų 

įdiegimas į senas rankų darbo stakles yra vienas is  
efektyviausių bu dų modernižuoti stakles de l jų 
patikimumo ir siu lomų funkcijų, pavyždž iui, staklių darbo 
duomenų rinkimas [3] ir analižavimas, valdiklio savi-
diagnostika ir greita reakcija į elektrinius gedimus (pvž.: 
trumpąjį jungimą) [4]. Be valdiklių daž nai yra keic iami 
maž esni staklių motorai į servo motorus. Servo motorai 
yra pranas esni de l jų didelio kampinio tikslumo ir klaidų 
grįž tamojo rys io, kuris yra naudojamas koreguojant 
motoro darbo parametrus [5]. 

Kartu su naujais valdikliais stakle se yra diegiama ir 
didele  įvairove  jutiklių. Jų pagrindine  paskirtis yra 
darbuotojų saugumui už tikrinti, bet jie taip pat leidž ia 
CNC valdikliams sukaupti daugiau informacijos ir 
duomenų apie stakles ir jų darbą. S ie duomenys gali bu ti: 
temperatu ra darbo atlikimo metu, tepalų likutis, detales 
laikanc ius prietaisus veikianc ios je gos [6] ir t.t. Lengva 
prieiga prie jutiklių sukauptų duomenų apie staklių darbą 
padidina darbo nas umą. 

III. RINKOJE SIŪ LOMA MODERNIZACIJA 

S iuo metu nemaž ai didž iųjų pramoninių įrenginių 
gamintojų, pvž. “Siemens”, “S koda”, “ABB” ir kiti siu lo 
modernižuoti pasenusias savo stakles. Jie teigia, jog 
pakeitus keletą kritinių staklių dalių galima pasiekti 
efektyvumą ir nas umą panas ų į visis kai naujai pagamintų 
staklių, bet už  daug maž esnę kainą. Taip yra de l to, nes net 
ir po des imties ar daugiau metų, didž ioji dalis mechaninių 
staklių komponentų is lieka geros bu senos, tac iau per tą 
laiką valdymo bei variklių technologijos ž ymiai 
patobule jo [7]. Taigi senos stakle s taip pat gali gauti 
prieigą prie funkcionalumo, kurį turi modernios stakle s. 

Pramoninių įrenginių gamintojas “S koda” siu lo kelis 
savo gamybos senų vidinio tekinimo staklių 
modernižavimo variantus [8]. Pirmas, pakeic iant 
hidrostatinę grąž to vedž iojimo sistemą, veleno 
įtvirtinimą ir pavarų de ž ę, padidinamas sistemos 
tikslumas ir peilių slankiojimo greitis iki 4 kartų. Antras, 
pakeic iant visą veleno mechanižmą, padidinamas veleno 
maksimalus su kių skaic ius iki 4 kartų, peilių slankiojimo 
greitis padide ja iki 5 kartų. Pakeic iant visą seną vidinio 
tekinimo staklių mechanižmą sename re me, pasiekiamas 
didž iausias efektyvumas. Pirmu variantu, vienos tekinimo 
operacijos trukme  sumaž e ja apie 40 %, antru variantu 
sumaž e ja apie 70 %, trec iu variantu – apie 75 %. Taigi s ių 
staklių modernižavimas ž ymiai padidina jų nas umą už  
maž esnę kainą, negu visis kai naujos stakle s.  

IV. TEKINIMO STAKLIŲ PROBLEMOS IR RINKOJE SIŪ LOMOS 

IS EITYS 

Viena is  pagrindinių tekinimo staklių problemų 

Tekinimo staklių modernižavimas 

Lukas Krukauskas1, Vygintas Vytartas1, (vadovas G. Narvydas), 
1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas, 

lukas.krukauskas@ktu.edu, vygintas.vytartas@ktu.edu 
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is rys ke ja darant didelius už sakymus. Turint daromos 
detale s tekinimo s abloną, nereikia praleisti daug laiko 
prie kiekvienos detale s matmenų taikymo, tac iau bendra 
vienos detale s pagaminimo operacija už ima pakankamai 
daug laiko ir reikalauja nuolatine s priež iu ros. Tekintojas, 
nore damas padaryti didelį už sakymą, per dieną gali 
praleisti 12 – 14 valandų prie staklių. Tai didina 
nelaimingų atsitikimų galimybę, sukelia ilgalaikius 
sveikatos sutrikimus, bei atsiliepia produkto kokybei. 
Pavieniai asmenys daž niausiai neturi finansinių 
galimybių įsigyti automatinių tekinimo staklių, o rinkoje 
kompanijos staklių pagal klientų nurodymus 
nemodernižuoja, o naudoja is  anksto numatytas 
specifikacijas.  

V. SIŪ LOMAS SPRENDIMAS 

Paprastai tekinimo staklių peiliai yra tvirtai sujungti su 
norimos pagaminti detale s s ablono sekikliu. Dirbdamas 
prie staklių, tekintojas privalo valdyti ir atidž iai priž iu re ti 
du dalykus vienu metu: peilių horižontalųjį judesį ir 
staklių perspe jimą de l kontakto su s ablono vertikaliais 
nelygumais. Tekintojui taip pat reikia tuo pac iu metu ir 
stumti peilius horižontalia kryptimi ir kelti bei leisti 
peilius vertikalia kryptimi. Tai yra labai varginantis 
darbas, kuris reikalauja didelio atidumo ir koncentracijos 
bei nenukrypstanc io de mesio ilgiems laiko tarpams. 

Siu lomas sprendimas - jutiklis prijungtas prie sekiklio, 
kuris is siųstų signalą į valdiklį, kada yra pasiekiamas 
s ablono nelygumas, ir automatis kai kilnotų peilius kartu 
su sekikliu. S i sistema gali bu ti nustatoma į keletą darbo 
rež imų tik poros jungiklių paspaudimu: 

• Nurodoma variklio sukimosi kryptis; 
• Nurodoma ar kontakto metu suksis; 
Nurodž ius s iuos nustatymus galime pasiekti tokius 

rež imus:  
1. Kontakto metu jutiklio sistemos variklis suksis 

nurodyta kryptimi (be kontakto – variklis nesisuks); 
2. Kontakto metu jutiklio sistemos variklis nesisuks (be 

kontakto – variklis suksis nurodyta kryptimi).  
Kontaktas yra tarp dviejų laidž ių pavirs ių (s ablonai 

daž niausiai gaminami is  elektrai laidž ios bronžos) ir, kada 
tarp jų atsiranda kontaktas, yra perduodamas signalas. 
Atsiradus elektros signalui, sistema pradeda atitinkamai 
reaguoti į atsiradusį kontaktą tarp jutiklio ir s ablono 
pagal nustatytąjį rež imą. 

 
1 pav. Staklių valdymo sistemos logine  schema. 

Sistemos sudedamosios dalys (1 pav.): 

• Peilių ir sekiklio stumdymo variklis: DPR-42-N2-03; 
• Mikrovaldiklis Arduino ŪNO R3; 
• Greic io reguliatorius BTS7960B Motor Driver H-

Bridge; 
• Potenciometras; 
• Jungikliai. 

 
2 pav. S ablono profilio bre ž inys. 

Įtaisius s abloną (2 pav.) prie sekimo sistemos, jo 
kontu ras, mu sų sistemos abscisių as is, yra sekamas 
sekiklio. S is sekimas abscisių as imi yra atliekamas 
tekintojo. Sekiklį ordinac ių as imi valdys variklis - jam 
sukantis pagal laikrodž io rodyklę sekiklis stumiamas nuo 
s ablono (jude s teigiama ordinac ių as ies kryptimi) arba 
jam sukantis pries  laikrodž io rodyklę, sekiklis stumiamas 
link s ablono (neigiama ordinac ių as ies kryptimi).  

 
3 pav. Sekiklio trajektorijos paais kinamoji schema. 

Iki pirmo is kilimo sistema dirbs antru rež imu, variklis 
suksis pagal laikrodž io rodyklę. Kol sekiklyje nebus 
kontakto, tol variklis nesisuks ir sekilis jude s tiese. 
Pasiekus is kilimą atsiranda kontaktas tarp sekiklio bei 
s ablono ir variklis kontakto metu sekiklį pakelia. 
Tekintojas toliau sekiklį stumia abscisių as imi ir ve l 
atsiradus kontaktui, sekiklis pakeliamas (3 pav.).  

Kai sekiklis yra stumdomas tiek abscisių, tiek 
oridinac ių as imi, jude jimas ne ra visis kai nuoseklus – 
jude jimas yra parabolinis. Kontako metu (arba jam 
neesant), sistema sureaguoja per maž iau negu 50 
milisekundž ių ir pajuda ordinac ių as imi. Tekintojas negali 
pakankamai greitai sureaguoti ir pastumti sekiklį abscisių 
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as imi vienu metu, tode l atsiranda s ie s uoliai. Nepaisant to, 
mine ti s uoliai yra nepakankamai dideli, tode l bendras 
jude jimas gaunamas beveik nuoseklus. Visi likę 
nelygumai yra lengvai panaikinami gaminį nus veitus. 

 
4 pav. Is tekintos detale s pavyždys. 

Antru rež imu sistema dirbs kol s ablone ne ra 
pasiekiamas ž eme jimas ordinac ių as imi. Jį pasiekus, 
tekintojas pakeic ia sistemos nustatymus (5 pav.). 
Pakeic iama sukimosi kryptis ir įjungiamas pirmasis 
rež imas - kol kontakto ne ra variklis suksis pries  
laikrodž io rodyklę ir sekiklis bus spaudž iamas prie 
s ablono (jude s neigiama ordinac ių as ies kryptimi). 
S ablonui nustojus ž eme ti, perjungiamas sistemos rež imas 
ve l į antrą, kol pabaigiama tekinimo operacija. 

 
5 pav. Rež imo pakeitimo paais kinamoji schema. 

S i apras yta darbo eiga yra pavaižduotam s ablonui, 
tac iau s ią sistemą galima lengvai pritaikyti ir kitokio 
profilio s ablonams. 

VI. PALYGINIMAS SŪ RINKOJE ESAMOMIS IS EITIMIS 

Esminis s ios modernižacijos privalumas yra kaina - s ią 
automatinę sistemą galima paruos ti už  maž iau nei 300 
eurų. Atliekant s iuos pakeitimus, sumaž inamas rankinis 
tekinimo darbas bei reikalaujama maž iau de mesio atlikti 
vienai tekinimo operacijai. Tai leidž ia, net ir dirbant ilgus 
laiko periodus, pagaminti auks tos kokybe s gaminius. 

Mu sų sistemos patikimumas yra patenkinamas. Su 
rinkoje siu lomu modernižavimu gali bu ti sunku palyginti, 
nes jį atlieka patyrę profesionalai su auks tos kokybe s 
detale mis, tac iau mu sų sukurta sistema naudoja patvarias 
detales ir ją yra lengva įdiegti į bet kurias tekinimo 
stakles. 

VII. IS VADOS 

Taikant mu sų apras ytą sistemą sumaž inamas prastos 
kokybe s gaminių kiekis ir labai palengvinamas tekintojo 
darbas, nes is  jo reikalaujama maž iau koncentracijos 
darbo metu. Visa tai ž ymiai padidina tekinimo staklių 
nas umą. Rinkoje ne ra už  maž ą kainą siu lomų specifinių 
modernižacijos sprendimų, o mu sų lokaližuotas 
pakeitimas pasiekia gerų režultatų už  santykinai maž ą 
kainą. 
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ABSTRACT  

Lukas Krukauskas, Vygintas Vytartas. Modernization of 
Machine Tools.  

The amount of manual work required to operate out-of-
date machine tools often leads to exhausted workers which 
increases the likelihood of personal injury and lower 
overall quality of products. The best way to avoid these 
problems is to replace or modernize old machine tools with 
the latter option being cheaper and more efficient. 
However, modernization offered by industrial giants can 
still be very expensive. This article describes a solution for 
modernizing an old lathe with relatively cheap electronics. 
This solution is capable of automating one aspect of the 
manual work required to operate a lathe and in turn 
improves efficiency and safety of its operator. 
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I. ĮVADAS 

S iais laikas maž ai ką stebina mobilieji robotai, internete 
yra gausybe  svetainių, kurios siu lo apmokymus kaip juos 
reike tų konstruoti bei programuoti. Yra daugybe  
kompanijų kurios pardavine ja jau paruos tus rinkinius su  
detale mis, programomis bei surinkimo instrukcijomis. 

Projekto tikslas yra patobulinti jau turima robotą į 
auks tesnį lygį, kad jis gale tu pilnavertis kai is naudoti savo 
galimybes. Planuojama įdiegti daugiau ture tų funkcijų, 
gale tu pats be ž mogaus įsikis imo važ iuoti, sugebe tų 
apvaž iuoti paprastas kliu tis, galbu t net sekti sieną. 
Norima padaryti, kad robotas sugebe tų gabenti maž daug 
1 kilogramo sunkumo krovinius krovinius. Taip pat ture tų 
sugebe ti važ iuoti įvairaus nelygumo ir trinties pavirs iais. 
Sukurti arba pritaikyti kokią nors jau esamą vartotojo 
sąsają, kurią bu tu paprasta naudoti bei keisti. Tac iau  bu tų 
kiek įmanoma pigesne  bei efektyvesne , ture tų galimybių 
bu ti ir toliau lengvai tobulinama.  

II. STRUKTU RINĖ  SCHĖMA 

Roboto tobulinimo darbų pradž ioje buvo sukurta 
minimali viso projekto veikimo schema (1 pav.).  

 
1 pav. Projektuojamos sistemos veikimo schema. 

S io roboto valdymas yra suskirstytas į dvi dalis: viena 
yra valdoma pagrindinio valdiklio, o kita jutiklių valdiklio.  

Pagrindinis valdiklis yra atsakingas už  informacijos is  
is maniojo telefono (arba plans etinio kompiuterio) 
prie mimą ir apdorojimą, bei atsakymo is siuntimą atgal į 
is manųjį telefoną, kad operatorius arba vartotojas matytų 
jam svarbią informaciją. Pagrindiniame valdiklyje 
vykdomi skaic iavimai reikalingi tinkamai valdyti galinius 
bei priekinį variklius (parenkami reikalingi greic iai, bei 
priekinio variklio pasisukimo kampas). Pagrindinis 
valdiklis komunikuoja su jutiklių valdikliu, pasiimdamas 
jutiklių duomenis, tada atsiž velgiant į tuos duomenis  jis 
imasi atitinkamų veiksmų. Jame yra svarbiausia 

programos dalis. Is  pat pradž ių kaip pagrindinį valdiklį 
buvo naudojamas Arduino UNO, tac iau jame esanc ių 
valdymo bei maitinimo jungc ių neuž teko atlikti visoms 
norimoms funkcijoms, Taip pat reike jo daugiau duomenų 
perdavimo jungc ių (kad bu tų galima naudotis „Bluetooth“ 
rys iu ir komunikuoti su kompiuteriu tuo pac iu metu) 
tode l buvo prade tas naudoti Arduino Mega 2560.  

Jutiklių valdiklis atsakingas už  visus robote esanc ius 
jutiklius: tai yra 3 priekiniai, 4 s oniniai bei 2 galiniai 
jutikliai. Valdiklis visą laiką fiksuoja jutiklių rodmenis, 
juos perskaic iuoja į operatoriui labiau suprantamus 
vienetus (centimetrus), ir perduoda pagrindiniam 
valdikliui. 

Robote yra įtaisytos dvi 12 voltų 7 ampervalandž ių 
stiprumo baterijos. Maitinimas robotui tiekiamas viena is  
dviejų baterijų, kita laikoma kaip atsargine . Valdikliams 
bei jutikliams maitinimas yra sumaž inimas iki jiems 
optimalių įtampų, o į variklių greic ių reguliatoriams yra 
paduodama visa įtampa, kuri  paskui yra perduodama 
varikliams.  

Robote esantys jutikliai yra dviejų tipų infraraudonieji 
ir ultragarsiniai. Infraraudonieji jutikliai naudojami  
roboto priekyje, nes jie geriau bei tiksliau veikia vidutinio 
atstumo stebe jime. Naudojau Sharp 2Y0A02 
infraraudonuosius jutiklius kurių veikimo atstumas yra 
nuo 20 iki 150 cm. S ie jutikliai pasiž ymi greitu reagavimo 
laiku (39 milisekunde s) [1]. Ultragarso sensoriai 
naudojami s oniniam bei galiniam stebe jimui, kad robotas 
gale tų pastebe ti kliu tis is  s onų ir galo, bei sugebe tų sekti 
sienas. Panaudoti buvo HC – SR04 ultragarsiniai jutikliai, 
kurių veikimo diapažonas yra nuo 2 iki 400 centimetrų 
[2]. 

Robote prie maitinimo yra įtaisytas srove s nutraukimo 
jungiklis, kurį paspaudus yra nutraukiama srove  tekanti 
is  maitinimo s altinio. Jis yra įdiegtas kaip viena is  
apsauginių priemonių, norint apsaugoti robotą, kuriai 
nors grandž iai sugedus. S is jungiklis daž niausiai 
naudojamas roboto bandymuose. 

III. ROBOTO KONSTRUKCIJA 

Robotas korpusas yra 65 centimetrų ilgio ir 35 
centimetrų ploc io, ratai yra 20 centimetrų skersmens. De l 
tokių ratų konstrukcijos re mas nuo ž eme s yra pakeltas 
per 8 centimetrus. Korpusas sudarytas is  dviejų lygių: 
ž emesniojo priekio ir auks tesnio galo. Korpusas yra 
padarytas is  aliuminio bei plastiko (2 pav.). De l tokios 
konstrukcijos visas robotas yra tvirtas ir gali lengvai 
atlaikyti 1 kilogramo svorį. 

Priekis buvo padarytas ž emesnis siekiant palikti vietos 
kroviniams, sensoriams bei baterijoms. Galine  dalis buvo 

Mobilusis robotas valdomas „Bluetooth“ 
sąsaja 

Deividas Jurgaitis1, (vadovas G. Narvydas), 
1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas, 

deividas.jurgaitis@ktu.edu, gintautas.narvydas@ktu.lt 
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is kelta siekiant kompaktis kai įmontuoti variklius. Taip 
pat konstrukcijos gale palikta erdve s sude ti maitinimo 
sistemai, bei kitai roboto elektronikai sude lioti. 

 
2 pav. Roboto konstrukcija. 

Roboto galiniai varikliai ir jų valdikliai ne ra tiesiogiai 
sujungti su likusiu korpusu. Buvo siekiama padaryti, kad  
mechanižmas geriau važ iuotų ir is laikytų pusiausvirą 
važ iuodamas nelygiu pavirs iumi. Tode l bu tent s i dalis yra 
padaryta ant veleno, kuris leidž ia galiniams ratams geriau 
prisitaikyti prie pavirs iaus ir tokiu bu du geriau važ iuoti. 

Priekinio variklio greic io reguliatorius  yra pritvirtintas 
roboto apac ioje tarp abiejų baterijų laikymo vietų, tokiu 
bu dų buvo efektyviau is naudota roboto konstrukcijos 
erdve , bet ir apsaugotas pats reguliatorius. 

IV. VARTOTOJO SĄSAJA BĖI ROBOTO FUNKCIJOS 

Vartotojo sąsajai naudoti buvo nuspręsta panaudoti jau 
sukurtą telefoninę aplikaciją „Joystick bluetooth 
Commander“, kuri buvo panaudota s ito roboto valdymui 
[3] (3 pav.). S i programa naudodama is maniųjų telefonų 
„Bluetooth“ rys į susisiekia su „Bluetooth“ moduliu „HC - 
06“ su žs-040 ploks te [4]. S is modulis sujungtas su 
pagrindiniu valdikliu. 

 
3 pav. Mobilųjį robotą valdanc ios aplikacijos ekranas. 

S ios aplikacijos pagalba buvo se kmingai sukurti keletas 
rež imų, kuriais robotas funkcionuoja. 

Pirmas is  jų yra valdomasis rež imas. S iame rež ime 
robotas valdomas operatoriaus, kuris naudodamasis 
is maniojo telefono ekrane vaižduojamos vairalažde s 
pagalba kontroliuoja roboto priekinį bei galinius 
variklius. S ioje funkcijoje robotas turi maž ai autonomijos. 

Vienintelis apribojimas yra tai, kad roboto sensoriai 
pastebe ję, kad robotas perž enge  is  anksto nustatytą 
atstumą iki kliu ties, nebeleis jam jude ti kliu ties kryptimi, 
tac iau leis grįž ti atgal.  

Kita funkcija yra autonominis važ iavimas. S iame 
rež ime robotas važ iuoja be operatoriaus įsikis imo. 
Robotas įjungtas s iame rež ime važ iuoja sekdamas sieną. 
Kaip ir valdomajame rež ime robotas savaime daviklių 
pagalba neleidž ia susidurti su kliu timis. 

V. VARIKLIŲ SISTĖMA IR JŲ KONTROLIAVIMAS 

Visų trijų variklių greic io reguliatorių schemos yra 
identis kos. Rele s esanc ios valdikliuose reguliuoja į kurią 
pusę sukasi variklis.  

Priekinis variklis taip turi potenciometrą, kuris padeda 
pagrindiniam valdikliui ž inoti, kokiu kampu yra pasisukę 
priekiniai ratai. Be potenciometro robotas negale tu 
važ iuoti autonomis kai. 

Taip pat, priekiniai ratai turi apsaugas nuo per didelio 
nusisukimo. Jeigu mechanižmas de l kaž kokių priež asc ių 
nuspręstų suktis dideliu greic iu į kurią nors pusę, jie 
prispaustų vieną is  mygtukų, kurie pritvirtinti ribine je 
leistinoje variklio sukimosi žonoje.  

VI. ATĖITIĖS PLANAI 

Mobilusis robotas ir toliau bus tobulinamas. 
Planuojama sukonstruoti daiktų pae mimo mechanižmą, 
kuris sugebe tų ant roboto už kelti 1 kilogramo mase s 
krovinį. 

Planuojama pride ti GPS modulį, kuris leistų robotui 
sekti savo požicijos koordinates. Naudodamasis s iomis 
koordinate mis jis gale tų atlikti keletą funkcijų: važ iuoti į 
jam nurodytą vietą, grįž ti į pradinę vietą, važ iuoti jam 
koordinate mis apribotoje erdve je. 

Taip pat norima įdiegti daugiau jutiklių, kurie leistų 
operatoriui ž inoti daugiau apie robotą važ iavimo metu. 
S iluminiai jutikliai prie variklių, kad operatorius ž inotų, 
kada is jungti robotą, kad varikliai neperkaistų. Įtampos 
matavimo davikliai, kurie leistų ž inoti, kiek laiko gali 
veikti robotas iki is sikraus roboto baterijos. 

Planuojama prie roboto prijungti vaiždo kamerų, 
kurios leistų operatoriui per is manųjį telefoną matyti 
vaiždą. S ias kameras bu tų galima panaudoti vaiždo 
atpaž inimui, kuris leistų robotui autonomis kai atpaž inti 
objektus. 

VII. IS VADOS 

Pasiu lytas mobiliojo roboto valdymo principas yra 
sudarytas is  tarpusavyje susijusių variklių, daviklių bei 
pagrindinių valdiklių. 

Vykdant projektą buvo pastebe ta, kad vieno valdiklio 
neuž tenka visoms norimoms funkcijoms atlikti, tode l 
buvo prijungtas dar vienas, kuriam buvo priskirti visi 
jutikliai.  

Pasiu lyta naudoti vartotojo sąsaja paprasta ir patogi 
naudotis, paprasta pritaikyti, kad rodytų daugiau 
reikalingos bei norimos informacijos. 

Sukurti roboto darbo rež imai leidž ia operatoriui netik 
valdyti robotą pac iam, bet ir robotui važ iuoti 
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autonomis kai naudojantis turimai jutikliais. 
Robotą ir toliau bus siekiama tobulinti. Suteikti jam 

papildomų funkcijų. Viena is  jų yra GPS bei vaiždo kamerų 
įdiegimas, kuris leistų robotui bu ti labiau autonomis ku. 
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ABSTRACT 

Deividas Jurgaitis. Mobile robot controlled with 
Bluetooth connection. 

Construction of the robot that is capable of being 
controlled by human or drive on its own by fallowing wall. 
Robot’s construction consisted of these steps: modeling and 
information gathering, deciding what kind of electronic 
components will be used and how will they be incorporated 
into whole robot, attaching all the necessary electronics, 
creating user interface.  

Robot is controlled by the mobile application which 
connects to robot with Bluetooth connection.  
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I. ĮVADAS 

Kaip raš oma enciklopedijoše, pirmoji pašaulyje įrengta 
atšinaujinanc iųjų iš teklių elektrine  buvo hidroelektrine . 
Ją šuprojektavo ir 1868 m. Anglijoje, Cragšide paštate  
lordaš Armštrongaš. Elektrai gaminti c ia buvo 
naudojamoš hidroturbinų šukamoš Siemenš‘o dinamoš 
(generatoriai). Pagaminta energija buvo naudojama lordo 
Armštrongo dvare patalpomš apš viešti ir š ildyti, karš tam 
vandeniui ruoš ti ir įvairiuš u kio bei buitieš darbuš 
palengvinanc iai elektroš įrangai maitinti. Nuo tų metų iki 
š iol hidroelektrine š (HE) energijoš gamyboš šektoriuje 
už ima reikš mingą dalį. S iuo metu još pagamina apie 
16,4 % pašaulyje šunaudojamoš elektroš (2015 m.). 
2015 m. šumine  įrengtoji HE galia pašaulyje šudare  
1210 GW ir još pagamino apie 3900 TWh elektroš 
energijoš [1], [2]. 

Pirmąją pašaulyje ve jo elektrinę (VE), škirtą baterijomš 
įkrauti, įrenge  1887 m. liepoš me nešį š kotų mokšlininkaš 
Jameš Blyth. Ve liau daugelyje š alių VE buvo prade toš 
naudoti viš daž niau. Daž niaušiai tai buvo autonomine š 
nedidele š galioš VE. Kai kurioše š alyše ve jo elektroš 
energetika pašieke  tiemš laikamš gana neblogų režultatų. 
Pavyždž iui, iki 1900 m. Danijoje jau buvo įrengta apie 
2500 VE, kurių šumine  galia šieke  apie 30 MW. 
Tarpukario laikotarpiu maž ųjų autonominių VE buvo ir 
Lietuvoje. Tac iau pašaulyje VE višai elektroš energetikai 
reikš mingo mašto nepašieke  iki 21 a. pradž ioš, neš 
š ilumine še elektrine še naudojamaš iš kaštiniš kuraš buvo 
piguš. Aplinkoš tarš oš keliamoš gre šme š tuomet buvo 
labai maž ai kam šuprantamoš ir tode l još buvo 
ignoruojamoš. Spartešne  ve jo energetikoš ple tra 
prašide jo 20 a. pabaigoje ir š iame amž iuje. 2015 m. VE 
šumine  galia pašaulyje jau šudare  435 GW. Još pagamino 
950 TWh (apie 4 %) taiš metaiš pašaulyje šunaudotoš 
elektroš energijoš [1], [2].  

Saule š elektrine š (SE), š viešoš energiją betarpiš kai 
verc ianc ioš į elektroš energiją, šukurtoš prae jušio 
amž iauš viduryje. Pirmą kartą š i elektroš energijoš 
gamyboš technologija buvo iš bandyta 1954 m. balandž io 
25 d. Bell‘o laboratorijoje JAV. Mokšlininkų paštangomiš 
per palyginti trumpą laikotarpį š i technologija tapo vienu 
iš  pigiaušių, ekologiš kiaušių, peršpektyviaušių ir 
šparc iaušiai progrešuojanc ių elektroš energijoš gamyboš 
bu dų [3]. Sumine  SE įrengtoji galia pašaulyje 2015 m. 
pašieke  227 GW, o jų pagamintoš elektroš energijoš dališ 
šudare  1 % višoš taiš metaiš šunaudotoš energijoš. 
Prognožuojama, kad iki 2021 m. SE pagamintoš energijoš 
dališ padide š iki 4 %. Per 2015 m. tarp atšinaujinanc iųjų 
iš teklių elektrinių didž iaušią dalį energijoš pašaulio 

maštu pagamino HE (71 %), po to šeke  VE (15 %), biokuro 
elektrine š (8 %), SE (4 %) ir višoš kitoš (2 %) [1], [2].  

Lietuvoje pirmošioš į elektroš energetikoš šištemą 
(EES) integruotoš atšinaujinanc iųjų iš teklių elektrine š 
atširado tokia eile š tvarka [4]:  

 1900 m. Rietave – autonominė hidroelektrinė, 
 2003 m. Garliavoje – biodujų elektrinė, 
 2003 m. Skuode – vėjo elektrinė, 
 2007 m. Marijampolėje – kogeneracinė biomašėš 

elektrinė,  
 2011 m. Bijutiškyje – pirmoji šaulėš elektrinė.  

Rietavo hidroelektrine  privale jo bu ti autonomine , neš 
tuomet dar nebuvo nei Lietuvoš EES, nei Lietuvoš 
valštybe š. 

II. TYRIMŲ TIKSLAS IR METODAS 

S ių tyrimų tikšlaš yra iš nagrine ti šaule š, ve jo ir 
hidroelektrinių energijoš gamyboš de šningumuš 
priklaušomai nuo metų me nešio ir, remiantiš š iaiš 
de šningumaiš, paruoš ti mine tų atšinaujinanc iųjų iš teklių 
elektrinių pagaminamoš energijoš apytikšlio  škaic iavimo 
metodiką bet kuriam metų me nešiui pagal elektrine š 
įrengtąją galią. 

Vidutiniš bet kurių atšinaujinanc iųjų iš teklių elektrinių 
(SE, VE, HE ir kitų) bet kurio me nešio energijoš 
generavimo produktyvumo koeficientaš ki gali bu ti 
apškaic iuojamaš remiantiš tų elektrinių nurodytomiš 
galiomiš (kW) ir daugiamec iaiš pagamintoš energijoš 
kiekiaiš per kiekvieną metų me nešį (kWh). Norint š į  
koeficientą apškaic iuoti didelei VE grupei, galima 
naudotiš tokia formule: 
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c ia kvi yra VE grupe š me nešio „i“ vidutiniš daugiametiš 
energijoš gamyboš produktyvumo koeficientaš, 
matuojamaš kWh/kW arba h, Evji – elektroš energijoš 
kiekiš, kurį pagamino VE „j“ per me nešį „i“ per „z“ metų, 
kWh, Pvj – yra VE „j“ nurodytoji galia, kW, n – į EES 
integruotų nagrine jamų VE škaic iuš, z – metų škaic iuš 
nagrine jamame laikotarpyje. 

Lygiai taip pat, naudojantiš (1) formule, galima 
apškaic iuoti kiekvieno me nešio vidutiniuš daugiamec iuš 
energijoš gamyboš produktyvumo koeficientuš HE (khi) ir 
SE (kši). 

Kai kada patogu ture ti atšinaujinanc iųjų iš teklių 
elektrinių višų metų vidutiniuš daugiamec iuš energijoš 
gamyboš produktyvumo koeficientuš. Juoš galima 
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apškaic iuoti pagal panaš ią formulę: 
v1
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c ia kv yra VE grupe š višų metų vidutiniš daugiametiš 
energijoš gamyboš produktyvumo koeficientaš, 
matuojamaš kWh/kW arba h, Evj – elektroš energijoš 
kiekiš, kurį pagamino VE „j“ per „z“ metų, kWh. 

Gautuš metų arba me nešio vidutiniuš daugiamec iuš 
energijoš gamyboš produktyvumo koeficientuš galima 
naudoti nagrine jamų atšinaujinanc iųjų iš teklių elektrinių 
apytikšliamš pagaminamoš energijoš kiekiamš škaic iuoti. 
Pavyždž iui, įrenguš „n“ naujų šaule š elektrinių jų per 
metuš pagaminamą energijoš kiekį apytikšliai galima 
apškaic iuoti tokiu bu du: 

12
S S S S S1 1 1 ,n n

j i jj i jE P k k P       
 (3) 

c ia ES yra naujų SE grupe š prognožuojama energijoš 
gamyba per metuš, kWh, PSj – šaule š elektrine š „j“  
nurodytoji galia, kWp, kSi – vidutiniš daugiametiš „i“ 
me nešio SE energijoš gamyboš produktyvumo 
koeficientaš Lietuvoš šąlygomiš, matuojamaš kWh/kW 
arba h, kS – vidutiniš daugiametiš SE energijoš gamyboš 
produktyvumo koeficientaš metamš. 

Viši c ia nagrine jami atšinaujinanc iųjų iš teklių 
elektrinių vidutiniai daugiamec iai energijoš gamyboš 
produktyvumo koeficientai atšpindi šavo š altinio (šaule š, 
ve jo, vandenš) energijoš iš teklių pašiškirštymą metų 
laikotarpyje. S iš pašiškirštymaš įvairioše pašaulio š alyše 
ir atškiruoše didelių valštybių regionuoše gali bu ti labai 
škirtingaš. Tode l štraipšnyje apškaic iuotų energijoš 
gamyboš produktyvumo koeficientų verte š tinka tik 
Lietuvoš šąlygomiš. 

Mu šų š alyje vietoš atž vilgiu šaule š energijoš iš tekliai 
yra pašiškirštę gana tolygiai – didž iaušia galima nuokrypa 
nuo vidutine š metine š šaule š ekšpožicijoš (apie 
1000 kWh/m2) šudaro tik apie 5–6 %.  

Ve jo energijoš iš teklių pašiškirštymo netolygumai 
Lietuvoš teritorijoje yra kur kaš didešniš ir gali škirtiš net 
š imtaiš procentų. Tac iau pramonine š VE štatomoš 
palyginti nedidele je teritorijoje tik vietove še, kur ve jo 
energijoš iš tekliai yra labai geri arba geri, tode l atškirų VE 
parkų energijoš gamyboš produktyvumo koeficientų 
verte š nedaug škiriaši. 

Hidroelektrinių energijoš gamyboš produktyvumaš 
priklaušo nuo kritulių kiekio Lietuvoš ir dalinai 
kaimyninių š alių upių bašeinuoše. Lietuvoš teritorijoje 
metiniš kritulių kiekiš švyruoja nuo 600 iki 900 mm per 
metuš (vidutiniš kritulių kiekiš – apie 700 mm per metuš). 
Tarp Lietuvoš HE pati didž iaušia yra Kauno HE, kurioš 
įrengtoji galia šiekia 100,8 MW. Višų kitų (maž ųjų) HE 
šumine  galia š iuo metu šudaro tik apie 30 MW. Tode l 
veikianc ių HE pašiškirštymaš višoš š alieš teritorijoje 
didele š įtakoš į šuminę elektroš energijoš gamybą neturi. 
Lietuvoš hidroenergetika reikš mingų ple troš 
peršpektyvų neturi de l aplinkošauginių reikalavimų, 

kurie yra vieni iš  griež c iaušių pašaulyje. Daugelyje 
lietuviš kų energetikoš šritieš informacijoš š altinių 
prognožuojama, kad didž iaušia šumine  višų š alieš HE 
įrengtoji galia ateityje gale š šudaryti tik apie 141 MW. 
Tode l peršpektyviaušioš mu šų š alyje atšinaujinanc ių 
iš teklių elektrine š ateityje ture tų bu ti VE ir SE. Jau dabar 
jų gaminamoš energijoš kainoš yra vienoš iš  pac ių 
maž iaušių elektroš energijoš gamyboš šektoriuje. 
Pašaulio mašine š informacijoš priemone š paškelbe , kad 
š iaiš metaiš SE yra patš pigiaušiaš elektroš energijoš 
gamyboš bu daš jau 60-tyje š alių. Prognožuojamaš ir 
tolimešniš š ioš kainoš maž e jimaš: iki 2021 metų VE 
pagamintoš energijoš kaina šumaž e š dar 15 %, o SE – 
25 % [2]. 

III. SAULE S ELEKTRINIŲ PRODUKTYVUMO TYRIMAS 

Siekiant iš tirti SE energijoš gamyboš rodiklių kaitą 
metų laikotarpyje buvo pašinaudota elektroš energijoš 
perdavimo šištemoš operatoriauš LITGRID duomenimiš 
[5], ir apškaic iuoti didele š grupe š SE per keletą metų 
kiekvieną me nešį pagaminti elektroš energijoš kiekiai. 
Skaic iavimamš atlikti imtoš trijų metų ataškaitoš, kai 
įrengtų SE buvo pakankamai daug. Į imtį įtrauktoš tik toš 
SE, kurioš veike  iš tišai nuo 2013 metų pradž ioš iki 2015 
metų pabaigoš. Paširinktoš didešne š galioš elektrine š, 
turinc ioš 100 kW ir didešnę galią. Višo imtyje yra 21 SE, 
kurių šumine  galia šudaro 8,9 MW. Atliktų škaic iavimų 
režultatai pateikti 1 paveikšle lyje pateiktoje štulpeline je 
diagramoje. 

 
1 pav. Tiriamųjų šaule š elektrinių grupe š šuminiai per me nešį 
pagamintoš elektroš energijoš kiekiai 2013–2015 m. 

Naudojantiš š iame štraipšnyje pateikta (1) formule 
apškaic iuojami SE energijoš gamyboš produktyvumo 
koeficientai kiekvienam me nešiui, o naudojantiš (2) 
formule – SE produktyvumo koeficientaš višiemš metamš. 
S ie koeficientaš parodo, kiek valandų ture tų veikti SE 
šumine nurodytąja galia ešant paštoviomš štandartine mš 
meteorologine mš šąlygomš (1000 W/m2 apš vitai ir 25 ᵒC 
temperatu rai), kad pagamintų tą patį per me nešį ar višuš 
metuš pagaminamą elektroš energijoš kiekį prie natu ralių 
kintamų meteorologinių šąlygų. Skaic iavimo režultatai 
pateikti 2 pav. 

SE produktyvumo koeficientaš didž iaušiaš vašaroš 
me nešiaiš, kai šaule š apš vita didž iaušia. Apškaic iuotaš SE 
produktyvumo koeficientaš višiemš metamš parodo, kad, 
apytikšliai škaic iuojant, Lietuvoš šąlygomiš įrengtoji 
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vieno kilovato SE per metuš nedegindama jokio kuro ir 
neiš mešdama jokių terš alų (pavyždž iui, pelenų, 
š iltnaminių ir kitų kenkšmingų dujų, kietųjų dalelių) 
pagamina apie 1110 kWh energijoš. Tai yra gana geraš 
rodikliš, rodantiš, kad per trumpą laikotarpį SE 
efektyvumaš gana ž enkliai padide jo ne tik šaule š 
energetikoš šrityje pirmaujanc ioše š alyše, bet ir 
Lietuvoje, kadangi pavyko šumaž inti galioš nuoštoliuš 
višoje šištemoje, ypac  nuolatine š–kintamošioš šrove š 
(NS/KS) inverteriuoše.  

 
2 pav. Daugiamec io vidutinio Lietuvoš šaule š elektrinių energijoš 
gamyboš produktyvumo koeficiento kaita per metuš. 

Voš prieš  maž daug 10–12 metų š iš rodikliš Lietuvoje 
šieke  tik apie 800–900 kWh/kW per metuš. Per tą 
laikotarpį labai pagere jo NS/KS inverterių efektyvumaš – 
maž daug nuo 90 % iki 98 %. Sparc iai gere ja ir šaule š 
elementų bei šaule š modulių efektyvumaš.  Voš prieš  
deš imt metų mašiš kai gaminamų šaule š modulių 
efektyvumaš pašaulio rinkoje buvo 15–17 %. Palaipšniui 
jiš dide jo iki 22,6 %, o š iaiš metaiš Japonijoš kompanija 
Kaneko paškelbe  apie jų pašiektą naują pašaulio rekordą 
mašiš kai gaminamų šaule š elementų efektyvumo šrityje, 
kuriš dabar yra lyguš 26,6 % [6]. Statoma nauja gamykla 
š iemš moduliamš gaminti. Kaip yra ž inoma, prof. 
Arbužovo įrodyta teorine  šaule š elementų efektyvumo 
riba yra 93 %. S iuo metu laboratorijoše iš tirtų geriaušių 
rekordinių šaule š elementų pavyždž ių efektyvumaš šiekia 
apie 50 % [6]. 

IV. VE JO ELEKTRINIŲ PRODUKTYVUMO TYRIMAS 

VE energijoš gamyboš de šningumamš tirti buvo 
naudojami duomenyš iš  to patieš LITGRID informacijoš 
š altinio [5]. Reikš minga VE ple tra Lietuvoje prašide jo 
keletu metų ankšc iau nei šaule š elektrinių, tode l ve jo 
elektrinių gamyboš produktyvumo koeficientui nuštatyti 
buvo galima paimti ilgešnį jų darbo laikotarpį (2011 – 
2015m.). Sumine  paširinktųjų ve jo elektrinių nurodytoji 
galia šudaro 167 MW. Iš  višo per mine tą penkerių metų 
laikotarpį buvo nagrine jama 27 VE parkų pagaminta 
energija. 

Kaip rodo 3 pav. pateikta analižuojamų duomenų 
štulpeline  diagrama, Lietuvoš VE daugiaušiai elektroš 
energijoš gamina ž iemoš me nešiaiš, o maž iaušiai – 
vašaroš. 

S į de šningumą paryš kina ir 4 pav. pateikta mu šų 
apškaic iuota daugiamete  vidutine  vienų metų laikotarpio 

VE energijoš gamyboš produktyvumo koeficiento kreive .  
Kaip ir šaule š elektrine mš, apškaic iuotaš ir Lietuvoš 

pramoninių VE vidutiniš daugiametiš energijoš gamyboš 
produktyvumo koeficientaš višiemš metamš.  

 
3 pav. Tiriamųjų VE grupe š šuminiai per me nešį pagamintoš elektroš 
energijoš kiekiai 2011–2015 m. 

 
4 pav. Daugiamec io vidutinio Lietuvoš ve jo elektrinių energijoš 
gamyboš produktyvumo koeficiento kaita per metuš. 

S iš koeficientaš parodo, kad Lietuvoje vienaš įrengtaš 
VE kilovataš vidutiniš kai per metuš gali pagaminti apie 
2408 kWh energijoš. Jiš taip pat parodo, kad 1 kW VE šu 
tokia paštovia galia per metuš ture tų dirbti 2408 
valandaš, kad pagamintų tą patį elektroš energijoš kiekį 
(2408 kWh). 

V. HIDROELEKTRINIŲ PRODUKTYVUMO TYRIMAS 

HE energijoš gamyboš de šningumamš tirti duomenyš 
gauti iš  tų pac ių Lietuvoš elektroš energijoš perdavimo 
šištemoš operatoriauš paruoš tų kašmetinių ataškaitų 
apie pagamintuš energijoš kiekiuš š alieš atšinaujinanc ių 
š altinių elektrine še [5]. S iuo atveju buvo paširinkta 30 
galingiaušių Lietuvoš HE grupe , kurioš dirbo kiekvieną 
me nešį nuo 2011 metų pradž ioš iki 2015 metų pabaigoš. 
Bendra įrengtoji tų elektrinių galia – 120 MW. 
Nagrine jami š ioš elektrinių grupe š per paširinktąjį 
laikotarpį kiekvieną me nešį pagaminti energijoš kiekiai, 
kurie parodyti 5 paveikšle lyje, ir šuminiai metiniai višų 
HE pagamintoš energijoš kiekiai.  

Daugiamec iai vidutiniai HE energijoš gamyboš 
koeficientai randami pagal tą pac ią antrajame š io 
štraipšnio škyriuje apraš ytą metodiką. Višų me nešių 
energijoš gamyboš produktyvumo koeficientai khi 
apškaic iuoti pagal (1) formulę, o metiniai kh – pagal (2) 
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formulę. Apškaic iuotų Lietuvoš HE višų me nešių 
vidutinių daugiamec ių energijoš gamyboš produktyvumo 
koeficientų kaita metų laikotarpyje parodyta 6 
paveikšle lyje. 

 
5 pav. Tiriamųjų hidroelektrinių grupe š šuminiai per me nešį 
pagamintoš elektroš energijoš kiekiai 2011 – 2015 m. 

 
6 pav. Daugiamec io vidutinio Lietuvoš hidroelektrinių energijoš 
gamyboš produktyvumo koeficiento kaita per metuš. 

Paanaližavuš 5 ir 6 paveikšle liuoše pateiktą informaciją 
matyti, kad didž iaušiaš Lietuvoš HE produktyvumo 
koeficientaš yra kovo ir balandž io me nešiaiš, kuomet de l 
tirpštanc io šniego ir ledo šmarkiai padide ja pratekanc io 
per hidroelektrineš vandenš debitaš. Ate juš lietingam 
rudenš laikotarpiui de l dide janc io kritulių kiekio š iš 
koeficientaš į metų pabaigą ve l pradeda dide ti.  

Kaip parode  mu šų atlikti škaic iavimai, Lietuvoš HE 
daugiametiš vidutiniš energijoš gamyboš produktyvumo 
koeficientaš yra patš didž iaušiaš tarp višų š iame 
štraipšnyje iš nagrine tų atšinaujinanc iųjų iš teklių 
elektrinių. Įrengtoji 1 kW HE galia Lietuvoje per metuš 
pagamina apie 3387 kWh elektroš energijoš. Višų trijų 
nagrine jamų tipų atšinaujinanc iųjų iš teklių elektrinių 
metiniai vidutiniai energijoš gamyboš produktyvumo 
koeficientai yra palyginti 7 paveikšle lyje. Kaip matyti, 
vienaš įrengtaš kilovataš SE pagamina maž iaušiai 
energijoš. Tac iau šaule š elektrine  turi kitų pranaš umų: još 
yra pac ioš paprašc iaušioš, lengvai įrengiamoš ir 
iš montuojamoš, neturi jokių judanc ių dalių, aplinkai 
draugiš koš, didešne š ar maž ešne š galioš SE gali bu ti 
nešunkiai įrengiamoš daugelyje vietų, tarp jų ir ant 
maž daug 80–90 % štogų, nešude tinga jų priež iu ra, o 

šaule š energijoš iš tekliai š alyje pašiškirštę gana tolygiai. 

 
7 pav. Lietuvoš šaule š, ve jo ir hidroelektrinių daugiamec ių vidutinių 
metinių energijoš gamyboš produktyvumo koeficientų palyginimaš. 

Tuo tarpu naujų HE štatyba Lietuvoje yra beveik 
neįmanoma. VE štatybai tinka tik vietove š šu geraiš ir 
labai geraiš ve jo energijoš iš tekliaiš. O tokių vietovių 
paširinkimaš didele mš pramonine mš VE štatyti mu šų 
š alyje yra gana ribotaš. 

VI. GAUTŲ REZULTATŲ APTARIMAS 

Atlikto atšinaujinanc iųjų iš teklių elektrinių energijoš 
gamyboš rodiklių kaitoš de šningumų tyrimo režultatai 
gali bu ti naudojami apytikšliamš škaic iavimamš atlikti 
naudojant štraipšnyje pašiu lytą papraštą metodiką. S ia 
metodika bu tų galima pašinaudoti įvairiaiš  atvejaiš: 

 apškaic iuoti naujai štatomų SE, VE ir HE tike tinuš 
pagaminamoš energijoš kiekiuš per metuš ir kaš 
me nešį, 

 kuriant Lietuvoš elektroš energetikoš ple troš 
štrategijaš ir šcenarijuš, 

 šprendž iant Lietuvoš EES režervinių įrengtųjų 
galių bei energijoš kaupyklų talpų minimižavimo 
už daviniuš,  

 projektuojant didešne š galioš mikrotinkluš. 
Atšinaujinanc iųjų iš teklių elektrinių integracijoš 

laipšniš pašaulio š alių elektroš energetikoš šištemoše 
labai šparc iai dide ja daugelyje pašaulio valštybių ir ne tik 
iš šivyšc iušioše š alyše. Jau daug metų tarp pirmaujanc ių 
š alių yra Danija [7] ir višoš kitoš Skandinavijoš valštybe š. 
Dide jant neštabilioš galioš atšinaujinanc iųjų iš teklių 
elektrinių integracijoš laipšniui š alių EES, labai šparc iai 
dide ja ir režervinių elektrinių bei energijoš kaupyklų 
poreikiš [8]. Įvairių tipų atšinaujinanc iųjų iš teklių 
elektrinių optimalių įrengtųjų šuminių galių proporcijų 
šuradimaš ir įrengimaš leištų šumaž inti reikalingą 
šuminę režervinių elektrinių galią ir šuminę elektroš 
energijoš kaupyklų talpą. De l to gale tų šumaž e ti ir 
elektroš energijoš šavikaina. 

Paškutinio deš imtmec io pašaulio mokšline š literatu roš 
š altiniuoše nagrine jami bu dai, kaip š alieš maštu 
optimaliai šuderinti atšinaujinanc iųjų iš teklių elektrinių 
šumineš galiaš energetikoš šištemoše, kad įrengtošioš 
režervinių elektrinių galioš bu tų galimai maž iaušioš. 
Tac iau daž niaušiai yra nagrine jamaš tik geriaušiai 
tinkanc io šuminių VE ir SE galių šantykio šuradimaš [9]–
[14]. Mu šų nuomone reike tų įvertinti ir kitų 
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atšinaujinanc iųjų iš teklių elektrinių šumineš galiaš. 
Straipšnyje pateikta metodika yra geriaušiai tinka SE 

atveju de l gana tolygauš šaule š energijoš iš teklių 
pašiškirštymo š alieš teritorijoje. Ve jo energijoš iš teklių 
pašiškirštymaš Lietuvoje labai šude tingaš de l škirtingo 
ž eme š pavirš iauš š iurkš tumo, atštumo nuo ju roš, 
urbanižavimo lygio, apž eldinimo lygio įvairioše vietove še. 
Tode l VE atveju š i metodika gale tų bu ti taikoma tik VE šu 
aukš taiš bokš taiš, kurioš įrengiamoš vietove še šu geraiš ir 
labai geraiš ve jo energijoš iš tekliaiš, panaš iaiš į dabar 
veikianc ių VE parkų ve jo energijoš iš tekliuš. Vietove mš šu 
maž ešniaiš ve jo energijoš iš tekliaiš ir maž ošiomš VE (iki 
100 kW) šu neaukš taiš bokš taiš reike tų atlikti atškiruš 
iš šamešniuš škaic iavimuš ir tyrimuš. 

Pateikta metodika taip pat geriau tinka didešne š galioš 
HE prognožuojamiemš pagaminamoš elektroš energijoš 
kiekiamš apškaic iuoti, neš maž ošioš hidroelektrine š 
papraštai turi maž ešnio efektyvumo hidroturbinaš ir 
elektroš generatoriuš. Tode l š ių HE generatoriai ture tų 
pagaminti maž iau elektroš energijoš škaic iuojant vienam 
įrengtam kilovatui negu yra apškaic iuota mu šų atveju.  

VII. IS VADOS 

1. Višoše atšinaujinanc iųjų iš teklių elektrine še galia yra 
nepaštovi, neš tokie energijoš iš tekliai kaip ve jo greitiš, 
šaule š apš vita ar kritulių kiekiš yra labai nepaštovu š laiko 
atž vilgiu. 

2. Straipšnyje pašiu lyta metodika šaule š, ve jo ir 
hidroelektrinių me nešio arba metų vidutiniamš 
daugiamec iamš energijoš gamyboš produktyvumo 
koeficientamš apškaic iuoti. 

3. Metodiką galima naudoti apytikšliai apškaic iuoti 
naujai štatomų SE, VE ir HE tike tinuš pagaminamoš 
energijoš kiekiuš per metuš ir kaš me nešį, šprendž iant 
EES režervinių įrengtųjų galių bei energijoš kaupyklų 
talpų minimižavimo už daviniuš, projektuojant 
mikrotinkluš, rengiant elektroš energetikoš ple troš 
štrategijaš. 

4. Tinkamaš atšinaujinanc iųjų iš teklių elektrinių 
šuminių galių proporcijų šuradimaš ir įrengimaš EES gali 
šumaž inti šuminę reikalingą režervinių elektrinių galią ir  
šuminę elektroš energijoš kaupyklų talpą ir tokiu bu du 
prišide ti prie elektroš energijoš šavikainoš maž inimo. 
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ABSTRACT  

Nerijus Mikšys, Martynas Vitkauskas, Rytis Vizgirda. 
Research of Yearly Power Production Variations in RES-
based Power Plants. 

Spreading awareness on harmfulness of power 
production technologies based on the fossil fuels for the 
environment, health and on climate change is paving the 
way for breakthrough of power production technologies 
based on renewable energy sources. This is why the green 
revolution is happening in many sectors of global economy 
first of all including the power production and transport 
sectors. However, energy output from the power plants 
based on the renewable energy sources is not stable due to 
the natural intermittence of solar, wind and hydro energy 
resources. Increasing share of the RES-based requires 
operating of more substantial power generation reserves 
and power storage facilities which are rather expensive to 
set up and operate.  

In this paper, Lithuania‘s yearly energy output data of 
three renewable energy sources (sun, wind, water) are 
investigated and visualized. Simple methodology of power 
generation prediction in the RES-based power plants is 
presented. This methodology is based on the processing of 
perennial power production data in Lithuanian solar, wind 
and hydro power plants. The perennial monthly and yearly 
coefficients of power production productivity in the 
mentioned above RES-based power plants are determined. 
This methodology can be used for the prediction of power 
production in the mentioned above RES-based power 
plants and for determination of the best fitting cumulative 
capacities of solar and wind power plants operating in the 
national power systems in order to reduce the capacities of 
necessary cumulative reserve powers and power storage 
facilities. 
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