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I. ĮVADAS 

Vieni iš svarbiausių 21 amžiaus pradžiai būdingų 
elektros energetikos bruožų yra spartus tradicinių 
taršiųjų iškastinio kuro energijos šaltinių pakeitimas 
ekologiškai kur kas švaresniais atsinaujinančiaisiais 
energijos ištekliais, eksploatuojamais naudojant 
šiuolaikines energijos gamybos technologijas, ryškus 
energijos gamybos efektyvumo padidėjimas ir energijos 
tausojimas visais įmanomais būdais. Tokius pokyčius 
lemia dideli norai spręsti praėjusio amžiaus pabaigoje ir 
šio amžiaus pradžioje išryškėjusias grėsmingas aplinkos 
taršos ir klimato kaitos problemas. Šios problemos 
trumpai ir aiškiai išdėstytos straipsnyje „Pasaulio 
mokslininkų žinia žmonijai: antrasis įspėjimas“, kuris 
buvo išspausdintas 2017 m. gruodžio mėnesį Amerikos 
biologijos mokslų instituto žurnale BioScience [1]. Šiuo 
metu straipsnį jau pasirašė daugiau kaip 20 000 
mokslininkų-signatarų iš beveik visų pasaulio šalių. 
Aplinkos taršos ir klimato kaitos problemas ragino spręsti 
ir visų pripažintas šių laikų pasaulio genijus Stivenas 
Hokingas (Stephen Hawking, 1942.01.08–2018.03.14). Jo 
nuomone, jeigu  artimiausiu laiku nebus imtasi adekvačių 
priemonių ekologinei ir klimato katastrofai Žemėje 
išvengti, tai ji mus pribaigs maždaug po tūkstančio metų. 

Aplinkos taršą mažinti ir stabdyti klimato kaitą 
siekiama mažinant šiltnaminių dujų išlakas į atmosferą 
visuose pasaulio ekonomikos sektoriuose, tarp kurių 
didžiausi teršėjai yra energetika, pramonė, transportas, 
žemės ūkis ir pastatai. Elektros energetikos sektoriuje  vis 
daugiau statoma vėjo, saulės ir kitų tipų atsinaujinančiųjų 
išteklių elektrinių. Tačiau šių elektrinių generuojama 
galia dažniausiai yra nestabili. Todėl, esant aukštam 
atsinaujinančiųjų išteklių elektrinių integravimo 
laipsniui, elektros energetikos sistemoje atsiranda 
papildomų galios balansavimo problemų. Jos sėkmingai 
sprendžiamos naudojant įvairių tipų elektros energijos 
kaupiklius [2], tarp kurių yra ir hidroakumuliacinės 
elektrinės (HAE).  

Elektros energetikos sistemose HAE naudojamos galiai 
rezervuoti ir balansuoti, dažniui stabilizuoti ir taip 
palaikyti visos sistemos stabilumą. Ištikus avarijai kurioje 
nors svarbioje energetikos sistemos elektrinėje, jeigu 
viršutinis baseinas užpildytas, HAE kurį laiką gali 
patenkinti sistemoje esančių energijos vartotojų 
poreikius. Tokią didelės galios ir didelės energijos talpos 
kaupyklą turi ir Lietuva. Ji įrengta prie Kauno marių 
Kruonyje. 

Klasikinės HAE energiją kaupia aukštutiniame vandens 

baseine, į kurį vanduo pumpuojamas iš apatinio baseino 
tuomet, kai elektros energija yra pigi ir jos poreikis 
energetikos sistemoje yra nedidelis. Norint HAE elektros 
energijos pirkti mažiau, prie tokių elektrinių galima 
įrengti vėjo ir saulės elektrines. Jas įrengus, daug metų 
HAE didele dalimi galėtų būti įkraunama iš savų elektros 
energijos šaltinių, o tai padidintų elektrinės ir visos šalies 
energetinės nepriklausomybės laipsnį. 

Saulės elektrinės modulynui įrengti prie HAE nereikėtų 
papildomų didelių žemės plotų, nes šiam tikslui galima 
panaudoti kaupyklos viršutinio baseino plotus. Pasaulyje 
saulės modulynai ant vandens įrenginėjami jau daugiau 
kaip 10 metų. Per šį laikotarpį tokiu būdu jau yra 
pastatyta keli šimtai saulės elektrinių. Šioje srityje dirba 
nemažai kompanijų. Tarp jų viena iš didžiausių yra 
prancūzų kompanija CIEL&TERRE International, kurios 
centrinė įstaiga yra įsikūrusi Prancūzijoje 
(https://www.ciel-et-terre.net/our-floating-solar-
power-plants-references/), o filialai – JK, Japonijoje, 
Kinijoje, Taivane, Malaizijoje (Azijos ir Okeanijos šalims), 
JAV ir Brazilijoje. Galingiausia saulės elektrinė su 
plūduriuojančiu modulynu įrengta Kinijoje (1 pav.). Jos 
galia – 40 MWp [3]. 

 
1 pav.  Saule s elektrine s modulynas Huainane, Kinijoje (2017 m.). 

II. TYRIMŲ TIKSLAS IR METODAS 

Šių mūsų tyrimų tikslas yra išanalizuoti saulės 
elektrinių su plūduriuojančiais modulynais darbo 
specifiką bei, apžvelgus mokslinės literatūros šaltinius 
apie saulės elektrines su plūduriuojančiais modulynais, 
išnagrinėti ir išvardinti tokių modulynų pranašumus ir 
trūkumus, apskaičiuoti galimos Kruonio HAE viršutinio 
baseino saulės elektrinės metinį elektros energijos 
gamybos potencialą ir pateikti savo tyrimų išvadas.  

Savo darbe mes neatlikome ilgai trunkančių ir nemažai 
kainuojančių natūrinių bandymų saulės modulių darbo 

Saule s elektrine s naudojimo galimybių 
Kruonio HAE tyrimas 

 
Rytis Vizgirda1, Martynas Vitkauskas1, (vadovas V. Adomavičius1) 

1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas, 
rytis.vizgirda@ktu.edu 
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efektyvumo padidėjimui įvertinti dėl geresnio modulių 
vėsinimo sąlygų pagerėjimo ant vandens ir dėl vandens 
nugaravimo iš aukštutinio baseino sumažėjimo dėl jo 
uždengimo saulės modulynu, o darydami išvadas 
remiamės apžvelgtuose literatūros šaltiniuose pateikta 
informacija apie tyrimus, atliktus panašiose klimatinėse 
sąlygose kaip mes turime Lietuvoje. 

III. PLŪ DŪRIŪOJANC IŲ MODŪLYNŲ PRANAS ŪMAI 

Plūduriuojantys modulynai yra vienas iš daugelio šiuo 
metu praktikoje naudojamų saulės modulynų įrengimo 
būdų. Dauguma šiuo metu praktikoje naudojamų 
modulynų įrengimo būdų yra parodyti 2 paveikslėlyje 
pateiktoje schemoje.  

 
2 pav.  Įvairios galios saule s elektrinių modulynų įrengimo bu dai. 

Kaip parodyta šiame paveikslėlyje, yra labai daug vietų, 
kuriose saulės moduliai gali būti įrengti: ant įvairiausių 
pastatų ir palapinių, ant žemės ir ant vandens, transporto 
sektoriuje – ant visų transporto priemonių neišskiriant 
erdvėlaivių (bet išskiriant povandeninius laivus) bei 
transporto sektoriaus infrastuktūroje (integruojami į 
kelius ir greitkelius, virš geležinkelių, hiperkilpų ir 
automobilių parkavimo aikštelių), ant įvairių prietaisų ir 
netgi ant drabužių. Pastatų stogams gaminami gražūs 
čerpių tipo saulės moduliai, kurie kainuoja maždaug tiek 
pat, kiek ir paprastos čerpės. Tokiu atveju, statant naują 
ar renovuojant seną namą, čerpes stogui vis tiek reikia 
pirkti, todėl saulės modulynas šiuo atveju nieko 
nekainuoja. Taip pat sukurti ir skaidrūs saulės moduliai 
pastatų langams. 

Ant vandens įrengti saulės modulynai turi kai kurių 
pranašumų lyginant su kitais modulynų įrengimo būdais. 
Visų pirma, jiems nereikia papildomų žemės plotų, kurie 
gali būti naudojami žemdirbystei, pastatams statyti ar 
rekreacijai. Šiuo atveju dar kartą „įdarbinami“ tvenkinio, 
vandens saugyklos ar kito vandens telkinio mažai kam 
naudojami vandens plotai. 

Be to, kai saulės modulynas yra įrengiamas ant 
vandens, moduliai yra geriau aušinami ir dėl to šiek tiek 
padidėja jų darbo efektyvumas [4]–[7]. Saulės modulių 
techninėje dokumentacijoje gamintojai pateikia 
temperatūrinius koeficientus svarbiausiems saulės 
modulio parametrams (tuščiosios veikos įtampai, 
trumpojo jungimo srovei ir didžiausiai galiai). Naudodami 
šiuos koeficientus galime apskaičiuoti saulės modulio 
parametrus esant tikrajai jų darbo temperatūrai. 

Pavyzdžiui, faktinė saulės modulio didžiausia galia Pm1 
esant temperatūrai T1 skirsis nuo didžiausios modulio 
galios Pm, kuri išvystoma esant visoms standartinėms 
sąlygoms ir yra techninėje dokumentacijoje nurodytoji 
galia. Faktinę saulės modulio didžiausią galią Pm1 esant 
temperatūrai T1 galime apskaičiuoti naudodamiesi šia 
formule 

 1 11 ,
100

tp
m m S

k
P P T T

 
     

 
 (1) 

čia Pm – didžiausia saulės modulio galia esant visoms 
standartinėms sąlygoms, W; ktp – temperatūrinis 
koeficientas modulio galiai, %/K; TS – standartinė 
temperatūra, lygi 25 ᵒC arba 298,15 K. 

Kaip rodo literatūros šaltiniuose [8]–[10] pateikti 
atliktų tyrimų rezultatai, ant vandens įrengtų saulės 
modulių efektyvumas dėl geresnio jų aušinimo gali 
padidėti iki šiek tiek daugiau, kaip 2 %. 

Kita gera plūduriuojančių modulynų savybė yra ta, kad 
jais uždengus HAE aukštutinio baseino vandens paviršių 
sumažėja iš baseino nugaruojantis vandens kiekis. Kaip 
rodo literatūros šaltiniuose [11], [12] aprašyti įvairiose 
šalyse atlikti tyrimai, išgaruojančio vandens kiekis 
labiausiai priklauso nuo šių veiksnių: 

 nuo aplinkos oro temperatūros, 

 nuo saulės apšvitos ir ekspozicijos, 

 nuo vėjo greičio, 

 nuo vandens telkinio gylio. 
Iš telkinio nugaravusio vandens kiekio priklausomybė 

nuo mėnesio ekspozicijos yra labai akivaizdi [12] ir labai 
panaši į saulės elektrinių per mėnesį pagamintos elektros 
energijos kiekius [13]. 

1 lentelėje pateikti įvairiose šalyse atliktų vandens 
telkinių tyrimų rezultatai, rodantys nugaravusio vandens 
kiekius milimetrais per dieną, mėnesį ar visus metus 
ištirtuose vandens telkiniuose [12]. Paanalizavę šioje 
lentelėje pateiktus duomenis matome, tose šalyse, kur 
saulės energijos ištekliai yra didesni, didesni ir iš telkinių 
nugaravusio vandens kiekiai. Jose per metus iš vandens 
telkinių nugaruoja apie 2 m storio vandens sluoksniai. 

1 lentele .  Vandens nuostoliai įvairiuose pasaulio vandens telkiniuose 
de l nugaravimo. 

Vandens telkinio 
pavadinimas 

Šalis Nugaravusio 
vandens 

kiekis 

Matavimo 
vnt. 

Kempton Park 
rezervuaras 

Jungtine  
Karalyste  

12,5–140 mm/me n. 

Skadaro ez eras Juodkalnija 1,2–9,3 
~ 1707 

mm/dien. 
mm/met. 

Kinnereto ez eras 
(Galile jos ju ra) 

Izraelis 2–12 mm/dien. 

Ahung ez eras Tibetas 30–160 mm/me n. 
Poopo ez eras Bolivija 110–170 mm/me n. 
Titicaca ez eras Peru 1350–1900 mm/met. 
Asuano uz tvanka 
(Aswan Dam) 

Egiptas, 
Sudanas 

7,7–21,6 mm/dien. 

Eucumbene ez eras Australija 186–2149 mm/met. 

 
Išanalizavę 1 lentelėje pateiktus duomenis matome, 

kad tokiose šalyse, kuriose klimatas ir saulės energijos 
ištekliai yra panašūs kaip Lietuvos, iš telkinių per metus 

8



nugaruoja apie 1 metro vandens sluoksnis. Todėl 
apytiksliai galime laikyti, kad panašaus storio sluoksnis 
per visus metus nugaruoja ir iš Kruonio HAE. Be abejo, šio 
sluoksnio storis metai iš metų kinta ir priklauso nuo metų 
saulėtumo. Iš kitos pusės, norint turėti išsamesnę 
informaciją, reikia žinoti, kad į Kauno regione esančius 
telkinius vandens telkinius per metus vidutiniškai prilyja 
apie 0,65 m storio vandens sluoksnis. Priklausomai nuo 
metų lietingumo, šio sluoksnio storis metai iš metų taip 
pat gali kisti – iki 20 % ir net šiek tiek daugiau.  

Yra dar viena teigiama plūduriuojančių saulės 
modulynų pasekmė. Jeigu šie modulynai užima 
pakankamai didelę vandens telkinio dalį, tai, pučiant 
stipriam vėjui, bangavimas telkinyje būna kur kas 
silpnesnis negu jis būtų, kai vandens paviršius 
neuždengtas. O stiprus bangavimas per ilgesnį laiką gali 
kažkiek pakenkti HAE aukštutinio baseino krantų 
sutvirtinimams. 

IV. KRŪONIO HAE TECHNINE  CHARAKTERISTIKA 

Kruonio HAE svarbiausius techninius parametrus 
reikia žinoti ir įvertinti nagrinėjant galimybes panaudoti 
saulės ar(ir) vėjo energiją aukštutinio baseino papildymui 
Kauno marių vandeniu. Ši didžioji Lietuvos energijos 
kaupykla savo dabartinį pajėgumą pasiekė 1998 metais, 
kai pradėjo veikti ketvirtasis elektrinės hidroagregatas. 
Šiuo metu Kruonio HAE turi keturis agregatus, kurių 
suminė galia 900 MW. Kai kurie jos techniniai parametrai 
pateikti 2 lentelėje. 

2 lentele . Svarbiausi Kruonio HAE techniniai parametrai. 

Parametro pavadinimas Reikšmė Mat. vnt. 

Veikianc ių hidroagregatų skaic ius 4 vnt. 

HAE galia generatoriaus re z imu 4 x 225 MW 

HAE galia siurblio re z imu 4 x 217 MW 

Hidroagregato naudingumo koeficientas 0,73 – 

1 hidroagregato vandens debitai: 
turbinos rez imu 
siurblio rez imu 

– 
226 
189 

– 
m3/s 
m3/s 

Metine s elektros energijos gamybos 
paje gumas su 4 hidroagregatais 

1400 GWh 

Faktinis elektros energijos is dirbis per  
metus su 4 hidroagregatais (1998 m.) 

477,8 GWh 

Auks tutinio baseino vienos įkrovos 
talpa elektrai gaminti 

11,34 GWh 

Auks tutinio baseino is krovos laikas 
dirbant su visomis 4 turbinomis 

12,6 h 

Auks tutinio baseino is krovos laikas 
dirbant su 1 turbina 

50,4 h 

Auks tutinio baseino plotas 306 ha 

Vandens lygio didz iausias auks tis 153,5 m 

Vandens lygio maz iausias auks tis 140 m 

Vandens lygių svyravimo auks tis 13,5 m 

Bendras auks tutinio baseino tu ris 48,3 mln. m3 

Naudingas auks tutinio baseino tu ris 41 mln. m3 

 
Kaip matome iš lentelėje pateiktų duomenų, norint 

panaudoti atsinaujinančiųjų išteklių elektrines 
aukštutiniam baseinui papildyti vandeniu, jų suminė 

įrengtoji galia turi būti pakankamai didelė. Taip pat 
galima pastebėti, kad Kruonio HAE energijos gamybos 
potencialas ne kiekvienais metais pilnai išnaudojamas. 

V. AŪKS TŪTINIO BASEINO SAŪLE S ELEKTRINE S POTENCIALAS 

Skaičiuojant aukštutinio baseino saulės elektrinės 
galios ir energijos gamybos potencialą naudojomės 
internetine saulės elektrinių skaičiavimo programa 
įvertindami saulės energijos išteklius Kruonio vietovėje. 
HAE aukštutinio baseino geografinės koordinatės – 
54ᵒ46‘52“ šiaurės platumos ir 24ᵒ15‘59“ rytų ilgumos. 

Skaičiavimuose naudota saulės spinduliuotės duomenų 
bazė – PVGIS–CMSAF. Modulių polinkio į horizontaliąją 
plokštumą kampas – 30°, nuostoliai visoje saulės 
elektrinės sistemoje – 20,5 %. 

Skaičiuojant saulės elektrinės plūduriuojančiojo 
modulyno galią buvo stengtasi išnaudoti tą aukštutinio 
baseino vandens paviršiaus plotą, kuriame šešėlių 
praktiškai nebūna arba jie gali pasitaikyti itin retai. 
Pasirinkto ploto pakanka įrengti saulės modulyną, kurio 
galia – 300 MWp. Tokios elektrinės vidutinės 
daugiametės kiekvieno mėnesio dienos, viso mėnesio ir 
visų metų saulės ekspozicijos modulių plokštumoje bei 
kiekvieną mėnesio dieną, per visą mėnesį ir visus metus 
apskaičiuoti daugiamečiai vidutiniai elektros energijos 
kiekiai pateikti 3 lentelėje. 

3 lentele .  Apskaic iuotos vidutine s me nesio ir metų ekspozicijos bei 
gaminamos energijos kiekiai nagrine jamai galios saule s elektrinei. 

Laikotarpis 
Ekspozicija, kWh/m2 Energija, GWh 

Hd Hm Ed Em 

Sausis 0,71 21,9 0,192 5,94 

Vasaris 1,43 40 0,378 10,62 

Kovas 3,31 103 0,84 26,07 

Balandis 4,83 145 1,158 34,8 

Geguz is 5,45 169 1,251 39,3 

Birz elis 5,55 166 1,266 38,1 

Liepa 5,20 161 1,266 36,3 

Rugpju tis 4,76 148 1,095 33,9 

Rugse jis 3,58 107 0,855 25,65 

Spalis 1,91 59,1 0,477 14,79 

Lapkritis 0,78 23,3 0,198 5,94 

Gruodis 0,52 16 0,138 4,23 

Metinis vidurkis 3,18 96,6 0,756 22,95 

Per metus  1160  275,4 

 
Atlikti skaičiavimai rodo, kad tokia saulės elektrinė 

kasmet galėtų pagaminti vidutiniškai 275,4 GWh elektros 
energijos, kurią galėtų naudoti Kruonio HAE vandeniui 
užkelti į viršutinį baseiną. Kaip matome, aukštutinio 
baseino saulės elektrinė galėtų pagaminti tokius energijos 
kiekius, kurie būtų reikšmingi net tokiai didelei energijos 
kaupyklai kaip Kruonio HAE. 

Mūsų nuomone geriausia būtų visą saulės elektrinės 
pagamintą elektros energiją tiekti į elektros energetikos 
sistemos tinklą, nes jos galia dažnai svyruoja plačiose 
ribose priklausomai nuo saulės apšvitos. Esant mažoms 
saulės apšvitoms, šios elektrinės išvystoma galia gana 
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dažnai būtų per maža siurblio režimu dirbančiam 
hidroagregatui sukti. Todėl tiesioginis elektros energijos 
tiekimas į HAE hidroagregatus nesvarstytinas. HAE savo 
saulės elektrinėje sugeneruotą elektros energiją turėtų 
pasiimti iš elektros energetikos sistemos tinklo. 

Plūduriuojančio saulės modulyno užimamas plotas 
parodytas tamsia spalva HAE aukštutinio baseino plane, 
pateiktame 3 paveikslėlyje. Viso baseino plotas sudaro 
3060000 m2, o plūduriuojančio saulės modulyno plotas – 
2754000 m2 arba apie 90 % viso ploto. 

 
3 pav.  Kruonio HAE auks tutinio baseino planas su nagrine jamos galimos 

300 MWp galios saule s elektrine s uz imamu plotu. 

Laikui bėgant pramoniniu būdu gaminamų saulės 
modulių efektyvumas palaipsniui didėja, o jų kaina vis dar 
gana sparčiai mažėja. Taip pat prognozuojamas ir saulės 
modulių darbo amžiaus didėjimas Todėl ateityje elektros 
energijos gamybos potencialas ir jo panaudojimo 
ekonominis efektyvumas iš to paties aukštutinio baseino 
ploto galės būti ir didesnis. 

Be to, norint energijos kaupyklos reikmėms 
pasigaminti daugiau savos ekologiškai švarios energijos, 
Kruonio HAE teritorijoje būtų galima paieškoti ir daugiau 
plotų, tinkamų saulės elektrinių modulynams įrengti. 
Taip pat būtų galima panagrinėti ir galimybes įrengti vėjo 
elektrinių parką Kruonio HAE apylinkėse. 

VI. REZŪLTATŲ APTARIMAS 

Straipsnyje daug dėmesio skirta literatūros šaltinių 
apie saulės elektrines su plūduriuojančiais modulynais 
apžvalgai, tokių modulynų darbo ypatumams, galimoms 
tokio modulyno įrengimo būdo pasirinkimo teikiamoms 
naudoms bei galimos vietos parinkimui tokiai saulės 
elektrinei įrengti Lietuvoje. Kruonio HAE aukštutinis 
baseinas pasirinkta todėl, kad HAE yra didelio masto 
elektros energijos vartotoja, kuriai gali būti naudinga 

turėti reikšmingos galios savą energijos šaltinį. Be to, jos 
aukštutinis baseinas užima nemenką plotą – apie 3 km2, 
kuris jokios kitos ūkinės paskirties neturi.  

Norint įvertinti kokią dalį per metus HAE suvartojamos 
elektros energijos galėtų pagaminti saulės elektrinės su 
aukštutiniame baseine plūduriuojančiu modulynu, buvo 
apskaičiuotas techninis šio modulyno galios generavimo 
ir energijos gamybos potencialas. Gauti rezultatai 300 
MWp galia ir metinė energijos gamyba 275,4 GWh yra 
pakankamai reikšmingi net ir didelei Kruonio HAE. 

300 MWp yra nemažas rodiklis lyginant su Lietuvoje iki 
2016 m. pabaigos įrengtų saulės elektrinių sumine 
įrengtąja galia, kuri pasiekė 80,1 MWp ribą. Tačiau toks 
rodiklis yra labai menkas palyginus su mažyte 
Liuksemburgo valstybe, kurios analogiškas rodiklis buvo 
1,5 karto didesnis, arba su mažesnio už Lietuvą ploto 
Belgija, kurios šis rodiklis tais metais buvo 43 kartus 
didesnis. O saulės energijos ištekliai minėtose šalyse yra 
tokie patys, kaip Lietuvoje. Lietuvos saulės elektrinių 
sumine įrengtąja galia galėtų ir turėtų būti kur kas 
didesnė dar ir dėl to, kad norint palengvinti galios 
rezervavimo ir balansavimo problemų sprendimą 
elektros energetikos sistemos tinkle, saulės ir vėjo 
elektrinių suminių galių santykis turi būti ne bet koks, o 
optimalus [13]. 

Reikia pažymėti, kad plūduriuojančio saulės modulyno 
įrengimas HAE būtų kiek sudėtingesnis negu kituose 
vandens telkiniuose, kuriuose vandens paviršiaus lygis 
svyruoja ne tiek daug, kaip yra parašyta 2 lentelėje 
(didžiausias aukščių skirtumas – 13,5 m.). Todėl šiuo 
atveju reikėtų suprojektuoti kiek kitokią inovacinę ir 
patikimai veikiančią modulyno inkaravimo sistemą. 
Galbūt, ši sistema taip pat galėtų būti plaukiojanti, remtis 
į aukštutinio baseino sienas bei judėti aukštyn ir žemyn 
kartu su besikeičiančiu vandens lygiu. 

Projektuojant plūduriuojantį modulyną aukštutiniam 
baseinui vandens paviršiaus lygio svyravimus taip pat 
reikėtų įvertinti parenkant kabelių, kurie sujungia 
modulyną su elektros energijos konversijos sistema 
NS/KS, ilgius. Šią problemą galima išspręsti paprastai – 
paliekant pakankamo ilgio kabelių atsargas, kurios 
netrukdytų modulynui kilnotis aukštyn ir žemyn. 

Atlikus preliminarius skaičiavimus, panagrinėtas 
saulės elektrinės atsipirkimo laikas, kuris priklauso nuo 
HAE darbo režimo. HAE energiją dažniausiai naudoja 
naktį, kai elektros kaina pigesnė. Kadangi saulės elektrinė 
gamina energiją tik dieną, tai ir jos pagamintą elektrą į 
energetikos sistemos elektros tinklą reikėtų tiekti dieną. 
Dieną vienas hidroagregatas taip pat galėtų dirbti siurblio 
režimu ir papildyti aukštutinį baseiną vandeniu. Tačiau 
nagrinėjant saulės elektrinės, kaip atskiro komponento 
atsipirkimą, gaunamas Lietuvai būdingas atsipirkimas – 
beveik 9 metai. Šis laikotarpis metai iš metų mažėja.  

VII. IS VADOS 

1. Jau daugiau kaip 10 metų įvairiose pasaulio šalyse 
gana sparčiai statomos saulės elektrinės, kurių 
inkarais pritvirtinti modulynai plūduriuoja vandens 
telkinių paviršiuje. Šiuo metu pasaulyje jau yra įrengta 
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šimtai tokių saulės elektrinių, o galingiausia veikia 
Huainane, Kinijoje 2017 m. pastatyta 40 MWp galios 
elektrinė. 

2. Plūduriuojantys saulės modulynai yra patrauklūs tuo, 
kad neužima papildomo sausumos ploto. Tokius 
modulynus galima įrengti ant ežerų, drėkinimo 
kanalų, įlankose, vandens saugyklose, tvenkiniuose 
bei HAE aukštutiniuose baseinuose. Tai yra aktualu 
šalims, kurios turi derlingas žemes, gerai išvystytą 
žemės ūkio sektorių ir didelį gyventojų tankumą.  

3. Nagrinėtuose literatūros šaltiniuose teigiama, kad 
vandens paviršiaus temperatūra dažniausiai yra 
keliais Celsijaus laipsniais žemesnė nei aplinkos oro 
temperatūra, todėl ant tokio vandens išdėstyti 
moduliai yra geriau aušinami. Šis aušinimas sumažina 
saulės modulio temperatūrą 2 °C–3 °C, todėl modulio 
darbo efektyvumas padidėja apie 0,79 %. Efektyvumo 
padidėjimas lemia elektros energijos gamybos 
padidėjimą 2,24 %. 

4. Remiantis panašaus klimato šalyse atliktais 
natūriniais vandens telkinių moksliniais tyrimais 
galima teigti, kad ir Lietuvoje iš stovinčio vandens 
telkinių per metus turėtų nugaruoti apie 1 metro 
vandens sluoksnis. Kitose karšto klimato šalyse, 
aukštai virš jūros lygio esančiuose arba sekliuose 
telkiniuose vandens nugaravimas būna kur kas 
intensyvesnis ir gali siekti apie 2 metrus per metus ir 
šiek tiek daugiau.  

5. Apytiksliai vertinant, Kruonio HAE aukštutinis 
baseinas, nugaravus iš jo vieno metro vandens 
sluoksniui, per metus gali prarasti apie 3 mln. m3 
vandens. Tokiam kiekiui vandens užkelti, visi keturi 
HAE hidroagregatai dirbantys siurblių režimu 
sunaudotų 957 MWh elektros energijos. Maždaug tiek 
pat elektros energijos 30 kW galios mažoji Svobiškio 
HE sunkiai pagamina per 10 metų. 

6. Pastačius plūduriuojančia saulės elektrinę, vandens 
nugaravimas iš aukštutinio baseino žymiai sumažėtų. 

7. Apskaičiuotas Kruonio HAE aukštutinio baseino 
saulės elektrinės su plūduriuojančiais moduliais 
potencialas siekia 300 MWp. Tokia elektrinė per 
metus pagamintų apie 275,4 GWh energijos. 
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ABSTRACT 

Rytis Vizgirda, Martynas Vitkauskas. Analysis of floating 
PV power plant exploitation feasibility jointly with Kruonis 
Pumped Storage Power Plant. 

In this paper, Kruonis PSPP upper reservoir is chosen as 
a potential site for a floating PV power plant of 300 MW 
rated power. The array of PV modules of this PV power 
plant would cover about 90 % of upper reservoir surface. 
The floating array will have a positive impact on the 
efficiency of the PV modules and will reduce the rate of 
water evaporation from the upper reservoir. The efficiency 
of PV modules increases because of the surface water 
cooling the modules from below. The air temperature 
above the water usually is lower by about 5 degrees Celsius. 
The cooling of modules increases the efficiency of PV power 
plant by roughly 0.79 % and increases the energy output by 
2.24 %. Lakes and reservoirs in the countries having 
Lithuanian-like climate evaporate about 1 meter of water 
per year. In Kruonis PSPP case it would contribute to 
around 3 million m3 of water. To pump up this amount of 
water the pumps would consume up to 957 MWh of 
electrical energy. The water that is not evaporated would be 
used by the hydro turbines to generate additional electric 
energy. 

Water bodies are among the best sites for the PV modules 
arrays because they save land useful for agricultural, 
housing or economic activities. 
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I. ĮVADAS 

Neefektyvus elektros energijos paskirstymas ir 
suvartojimas – tai viena iš pagrindinių pramoninių ir 
individualių energetinių objektų problemų, kuri yra 
aktuali visais laikais ir svarstoma ne tik valstybinių, bet ir 
tarptautinių organizacijų mastu. Europos Sąjungoje ši 
problema taip pat įvardijama, kaip viena iš pagrindinių ir 
turinti aukščiausią svarbumo prioritetą [1]. Pagal ES 
klimato kaitos ir energetikos 2020 planą, per visą ES 
teritoriją privalo būti padidinti elektros energijos 
suvartojimo ir paskirstymo efektyvumo rodikliai [1]. 
Pagrindiniai šios politikos objektai, kuriuos būtina 
modernizuoti, yra gyvenamųjų ir komercinių paskirčių 
pastatai. ES teritorijoje šiuose objektuose suvartojama 
apie 40 % visos elektros energijos, o didėjant objektų 
skaičiui suvartojimas tik didės [2]. 

Siekiant išspręsti šią problemą, būtina modernizuoti 
esančius komercinius ir gyvenamuosius pastatus, 
sudaryti efektyvų elektros energijos paskirstymą ir 
vartojimą. Šiam tikslui įgyvendinti yra realizuojamas 
suvartotos elektros energijos prognozavimo modelis. Šis 
įrankis, priklausomai nuo jam pateikiamų duomenų, geba 
nurodyti bendrą elektros tinklo apkrovą ilguoju arba 
trumpuoju laikotarpiu, taip pat gali būti naudojamas 
atskirų energetinių objektų elektros energijos 
suvartojimui prognozuoti [3]. Žinant busimą tinklo 
apkrovą arba individualaus pastato suvartojamos 
elektros energijos prognozę, galima efektyviai paskirstyti 
elektros energiją tiek atskiriems pastatams, tiek 
konkrečiai tinklo daliai. Tokiu būdu mažinami 
energetiniai paskirstymo nuostoliai, sudarantys apie 
30 % visos pirminės energijos kiekio [2]. 

Atlikus literatūros analizę, paaiškėjo, kad suvartojamos 
elektros energijos prognozavimo modeliai yra sudaromi 
naudojant įvairiausius metodus. Dažniausiai šie modeliai 
yra paremti autoregresiniais prognozavimo metodais [4] 
arba dirbtiniais neuroniniais tinklais [5]–[9]. Sudarant 
prognozavimo modelius, orų prognozės parametrai yra 
naudojami kaip modelių įėjimo kintamieji [3], [5]–[9], 
kurie pasižymi stiprių koreliaciniu ryšiu su pastato 
suvartojamos elektros energijos kiekiu. Sudaryti 
prognozavimo modeliai pagal dirbtinius neuroninius 
tinklus tikslumu nenusileidžia autoregresiniams 
modeliams ir pasižymi maža paklaida nuo tikrųjų 
apkrovos duomenų [5]. Sudaryti prognozavimo modeliai 
yra aktualūs ir taikomi energetikoje [5], [6], tačiau nėra 

plačiai naudojami individualiuose energetiniuose 
ūkiuose, kuriuose elektros energijos suvartojimas ir 
paskirstymas nėra efektyvus. 

Šiame straipsnyje aprašomas individualaus pastato 
suvartojamos elektros energijos prognozavimo modelio 
sudarymas, naudojant dirbtinius neuroninius tinklus. 
Siekiant išaiškinti geriausią neuroninio tinklo struktūrą, 
yra atliekami bandymai, naudojant vieno ir dviejų 
paslėptų neuroninių sluoksnių tinklus. Keičiamas 
paslėptų neuroninių sluoksnių neuronų skaičius ir tinklo 
apmokymo koeficiento vertė. Taip pat atliktas tinklo 
tikslumo palyginimas, esant skirtingiems tinklo 
apmokymo algoritmams, įėjimų skaičiui ir dirbtinių 
neuronų aktyvacijos funkcijoms. 

II. DIRBTINIO NEURONINIO TINKLO APŽVALGA 

Dirbtinis neuroninis tinklas – tai matematinis įrankis, 
kuris yra sudarytas pagal žmogaus smegenų struktūrą 
[10] ir yra naudojamas spręsti tiek paprastas, tiek 
sudėtingas inžinerines ir matematines problemas. 
Dirbtiniais neuroniniais tinklais paremti matematiniai 
modeliai išsiskiria savo savybe sudaryti ryšius tarp 
dydžių, kurie neturi akivaizdžios tiesinės tarpusavio 
priklausomybės. Šis įrankis yra patrauklus spręsti 
šiandieninius realaus pasaulio uždavinius, nes daugeliu 
atveju jie nėra tiesiniai. 

Kaip ir natūralaus intelekto neuroniniai tinklai, 
dirbtiniai neuroniniai tinklai yra sudaryti iš elementarių 
elementų – neuronų. Dirbtinis neuronas yra sudarytas iš 
dvejų pagrindinių dalių: sumavimo dalies ir informacijos 
apdorojimo dalies (1 pav.). 

 
1 pav.  Dirbtinio neurono vidinė struktūra. 

Dirbtinis neuroninis tinklas – tai visuma individualių 
neuronų apjungtų tarpusavyje tam tikrais ryšiais. Vidiniai 
ryšiai tarp neuronų yra sudaromi tinklo apmokymo metu, 
kai apmokymo procesas atliekamas pagal realius arba 

Pastato suvartojamos elektros energijos 
prognozavimo modelis, paremtas dirbtiniais 

neuroniniais tinklais 

Stanislav Ignatavičius1, (vadovas G. Dervinis) 
1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas, 

stanislav.ignatavicius@gmail.com 
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imituotus istorinius duomenis.  
Dirbtinis neuroninis tinklas, skirtingai nuo natūralių 

smegenų modelio, gali būti apibūdintas pagrindiniais 
tinklo parametrais: 

 neuroninio tinklo tipas, 

 neuroninio tinklo struktūra, 

 dirbtinio neurono aktyvacijos funkcija, 

 neuroninio tinklo apmokymo algoritmas. 
Dirbtinis neuroninis tinklas yra skirstomas į du 

pagrindinius tipus, priklausomai nuo duomenų sklidimo 
krypties per tinklą. Pirmasis – tiesioginio duomenų 
sklidimo (ang. feed-forward) tinklas, kuriame duomenys 
juda nuo įėjimo sluoksnio link išėjimo sluoksnio, be 
grįžtamųjų ryšių [11]. Antrasis – rekurentinis (ang. 
feedback) tinklas, kurio struktūroje tarp neuronų yra 
grįžtamųjų ryšių ir duomenys gali keliauti abiem 
kryptimis, dėl tinkle esančių vidinių kilpų [11]. Pagal tai, 
kokio tipo neuroninis tinklas yra naudojamas, priklauso 
tinklo vidinė struktūra. 

Tinklo struktūra sudaryta iš 3 sluoksnių: įėjimo, 
paslėptų neuronų ir išėjimo sluoksnių (2 pav.). Įėjimo 
sluoksnyje yra perduodami įėjimo duomenys tinklui. 
Paslėptuose neuroniniuose sluoksniuose vyksta 
pagrindinis įėjimo duomenų apdorojimas. Išėjimo 
sluoksnyje formuojami galutiniai tinklo išėjimai. 

 
2 pav.  Feed-forward tipo neuroninio tinklo struktūros schema, 
nurodanti bendrą duomenų perėjimų kryptį per tinklą. 

Būtina pabrėžti, kad išėjimo sluoksnio neuronuose 
naudojama aktyvacijos funkcija skiriasi nuo paslėptų 
sluoksnių neuronuose naudojamos aktyvacijos funkcijos. 
Dažniausiai naudojamų neuronų aktyvacijos funkcijos 
yra: 

 tangentinis sigmoidas 

 2

2
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Dirbtinio neuroninio tinklo apmokymo metu yra 
nustatomi neuronų tarpusavio ryšio stiprumai, kuriuos 
atitinka ryšio svorio koeficientas – wij. Tinklai yra 
apmokomi pagal apmokymo algoritmus, kurių tikslas – 
pakeisti ryšių svorių koeficientų vertes taip, kad mokymo 
metu paklaida tarp tinklo išėjimo ir realaus išėjimo vertės 
būtų minimali. Dažniausiai naudojami atgalinio paklaidos 
sklidimo (error backpropagation) tinklo apmokymo 
algoritmai [3], [5]–[9]. Šios rūšies algoritmai atnaujina 
ryšio svorio vertę pagal svorio įtaką paklaidai, kai ją 
nusako paklaidos dalinė išvestinė svorio koeficiento 
atžvilgiu. Visi šios rūšies algoritmai tarpusavyje skiriasi 
svorio atnaujinimo formulėmis. Dažniausiai iš jų 
naudojami [12], [13]: 

 Gradient descent 

( 1) ( )

( )
,

k
k k

ij ij k
ij

de
w w

dw
    (5) 

 Levenberg – Marquardt 

1
( 1) ( ) ) ,( T T
k k k k k k k 
       w w J J I J e  (6) 

 Jungtinio gradiento 

     1 ,kk k k       w w w w p  (7) 

čia wij(k+1) – atnaujinta svorio vertė, w(k+1) – atnaujintų 
svorių verčių matrica, wij(k) – neatnaujinta svorio vertė, ŋ 
– mokymo koeficientas, e – tinklo išėjimo paklaida, e - 
paklaidos vektorius, kai tinkle yra daugiau nei vienas 
išėjimas, Jk – neuroninio tinklo k – tosios iteracijos 
Jakobiano matrica, JkT  - transponuota k – tosios iteracijos 
Jakobiano matrica, pk – neuroninio tinklo jungtinis 
gradientas, I – tapatybės matrica, μ – slopinimo 
koeficientas. 

Pagal atliktos literatūros analizę [12], [13], 
efektyviausias tinklo apmokymo algoritmas yra Levenber 
– Marquardt apmokymo algoritmas. Šis algoritmas buvo 
naudojamas prognozavimo modelio neuroninio tinklo 
apmokymui. 

III. EKSPERIMENTO EIGA IR NAUDOJAMI DUOMENYS 

Suvartojamos elektros energijos prognozavimo 
modelis sudarytas, naudojant dirbtinius neuroninius 
tinklus. Modelis atlieka prognozę pusvalandžio intervale. 
Tinklui sudaryti naudota Matlab programa, kai tinklas 
realizuotas kodo eilute. 

Neuroninio tinklo apmokymui buvo naudojami 
Paryžiaus priemiestyje Klamart (fr. Clamart) esančio 
pastato duomenys, kur buvo matuoti pusvalandžio 
intervalais. Pasirinkti tinklo įėjimo duomenys: valandos, 
savaitės dienos, metų sezonai, taip pat naudojami orų 
prognozės dydžiai, kurie atitinka prognozę pusvalandžiui 
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į priekį: temperatūra °C, vėjo greitis km/h, oro drėgmė %, 
slėgis hPa. Pasirinkti tinklo išėjimas – pastato suvartotos 
elektros energijos kiekis kWh. Įėjimo ir išėjimo tinklo 
apmokymo duomenys buvo surinkti per 2007 metus, 
bendras jų skaičius – 17184. Tinklo tikslumo įvertinimui 
panaudoti pirmieji 2007 metų 200 duomenų.  

Eksperimento metu, nustatant geriausią tinklo 
struktūrą, buvo keičiami šie tinklo parametrai: 

 neuroninio tinklo įėjimų skaičius, 

 neuroninio tinklo apmokymo algoritmas, 

 dirbtinio neurono aktyvacijos funkcija, 

 neuroninio tinklo struktūra ir apmokymo 
koeficiento pradinė vertė. 

Kiekvienos naujos struktūros arba parametro tinklas 
buvo apmokomas po 3 kartus, o rezultatuose yra 
pateikiamos bandymų vidutinės vertės. Keičiant pirmą, 
antrą ir trečią parametrą, buvo naudojami dviejų 
struktūrų neuroniniai tinklai: vieno paslėpto neuroninio 
sluoksnio tinklas, kuriame yra 10 neuronų ir dviejų 
paslėptų neuroninių sluoksnių tinklas, kuriuose yra po 20 
neuronų. 

Skirtingų parametrų tinklai lyginami tarpusavyje, 
naudojant 3 kriterijus: 

 vidutinė paklaida, Δ (kWh); 

 tinklo apmokymo trukmė, t (s); 

 tinklo apmokymo regresijos vertė, (%). 
Dirbtinio neuroninio tinklo prognozavimo paklaidos 

vidurkio apskaičiavimo formulė 

 
2

1 ,

N

i it
i

y y

N





 


 (9) 

čia N – naudojamų egzempliorių kiekis, yi – neuroninio 
tinklo prognozė, yit – tai tikrasis suvartojamos energijos 
kiekis.  

Pagrindinis kriterijus, kuris turi aukščiausią prioritetą, 
yra vidutinė paklaida. Kiti kriterijai yra naudojami kaip 
papildomi tinklo struktūros tarpusavio vertinimo 
kriterijai. 

IV. EKSPERIMENTO REZULTATAI 

A. Tinklo optimalaus įėjimų skaičiaus nustatymas 

Buvo testuojami dviejų struktūrų neuroniniai tinklai su 
penkiais įėjimais be metų sezono ir savaitės dienos 
kintamųjų, su šešiais įėjimais be savaitės dienos 
kintamojo ir su septyniais įėjimais, esant visiems įėjimo 
kintamiesiems. Gauti rezultatai, esant skirtingiems įėjimų 
skaičiams, pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Neuroninio tinklo optimalaus įėjimų skaičiaus nustatymas. 

Įėjimų 
skaičius 

Paslėptų 
sluoksnių 
neuronų 
skaičius 

Paklaidos 
vidutinė 

vertė, kWh 

Regresija, 
% 

Apmokymo 
trukmė, s 

5 
10 - 0 38,0108 0,5606 8,0677 

20 - 20 37,3825 0,5977 25,7453 

6 
10 - 0 36,9253 0,5008 5,078 

20 - 20 35,0229 0,5611 11,6088 

7 
10 - 0 36,008 0,6015 15,4656 

20 - 20 27,6849 0,6769 62,2250 

Pagal gautus rezultatus, tolimesni bandymai atlikti, 
naudojant septynis įėjimo kintamuosius. 

B. Optimalaus apmokymo algoritmo parinkimas 

Tinko apmokymo algoritmas buvo parinktas iš 
apmokymo algoritmų: Levenberg - Marquardt, paklaidos 
gradiento mažėjimo (ang. Gradient descent) ir jungtinio 
gradiento (ang. Conjugate gradient). Gauti rezultatai 
pateikti 2 lentelėje. 

2 lentelė. Neuroninio tinklo optimalaus apmokymo algoritmo 
parinkimas. 

Algoritmas 

Paslėptų 
sluoksnių 
neuronų 
skaičius 

Paklaidos 
vidutinė 

vertė, kWh 

Regresija, 
% 

Apmokymo 
trukmė, s 

Conjugate 
gradient 

10 - 0 42,3083 0,4639 0,9191 
20 - 20 38,0277 0,4539 1,6974 

Levenberg 
Marquardt 

10 - 0 36,6941 0,5995 15,0730 
20 - 20 31,5662 0,6512 34,0804 

Gradient 
descent 

10 - 0 191,6460 0,1187 0,2176 
20 - 20 169,1972 0,1179 0,5520 

 
Pagal gautus rezultatus, tolimesniems bandymams  

panaudotas Levenberg – Marquardt tinklo apmokymo 
algoritmas. 

C. Optimalios aktyvacijos funkcijos parinkimas 

Šioje eksperimento dalyje buvo nustatoma geriausia 
dirbtinio neurono aktyvacijos funkcija: tangentinio 
sigmoido (tansig), logaritminio sigmoido (logsig), tiesine 
aktyvacijos funkcija (purelin). Gauti rezultatai pateikti 3 
lentelėje. 

3 lentelė. Neuroninio tinklo optimalios aktyvacijos funkcijos 
parinkimas. 

Aktyvacijos 
funkcija 

Paslėptų 
sluoksnių 
neuronų 
skaičius 

Paklaidos 
vidutinė 

vertė, 
kWh 

Regresija, 
% 

Apmokymo 
trukmė, s 

purelin 
10 - 0 39,8352 0,4428 1,1282 

20 – 20  37,0411 0,4428 4,4242 

logsig 
10 - 0 35,4118 0,5834 18,7098 

20 - 20 32,5298 0,6008 45,2082 

tansig 
10 - 0 36,6941 0,5995 15,1684 

20 - 20 30,1917 0,6358 33,5543 

 
Tarp tinklo su tangentinio sigmoido aktyvacijos 

funkcija ir tinklo su logaritminio sigmoido aktyvacijos 
funkcija tikslumo skirtumas yra labai mažas, palyginus su 
kitų aktyvacijos funkcijų tinklų rezultatais. Remiantis 
tinklo regresija ir tinklo apmokymo trukme, tolimesniems 
bandymams, kaip pagrindinė neuronų aktyvacijos 
funkcija, parinkta tangentinio sigmoido aktyvacijos 
funkcija.  

D. Optimalios tinklo struktūros ir apmokymo 
koeficiento parinkimas 

Vieno paslėpto sluoksnio tinklo neuronų skaičius 
keičiamas kas 5 neuronų intervale [5; 100] ir kas 20 
neuronų intervale [120; 300 ]. Dviejų paslėptų neuronų 
sluoksnio tinkle tiek pirmojo, tiek antrojo sluoksnio 
neuronai keičiami kas 5 neuronai intervale [5; 60] ir kas 
20 neuronų pirmojo sluoksnio intervale [80; 120], o 
antrojo sluoksnio intervale [20; 100]. Tinklo apmokymo 
koeficientas intervale [0,1; 0,9] keičiamas 0,2 žingsniu. 
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Kiekvienos tinklo struktūros vertinimo koeficientai buvo 
perskaičiuoti kiekvienos mokymosi koeficiento vertės 
atžvilgiu. Gauti rezultatai pateikti 4 ir 5 lentelėse, 
kuriuose nurodomi penki geriausi atitinkamų sluoksnių 
skaičiaus neuroninių tinklų rezultatai ir jų struktūros. 
Taip pat pateikiami atitinkamų sluoksnių paklaidos 
(3 pav.) ir (6 pav.), regresijos (4 pav.) ir (7 pav.) bei tinklo 
apmokymo trukmės (5 pav.) ir (8 pav.) grafikai, pagal 
kuriuos galima įvertinti bendrą šių dydžių kitimą, keičiant 
tinklo struktūrą ir apmokymo koeficiento vertę. 

4 lentelė. Vieno paslėpto neuroninio sluoksnio 5 tiksliausi neuroniniai 
tinklai ir jų struktūra. 

Eilės 
Nr. 

Paslėptų 
sluoksnių 
neuronų 
skaičius 

Apmokymo 
koeficiento 

pradinė 
vertė 

Paklaidos 
vidutinė 

vertė 

Regresija, 
% 

Apmokymo 
trukmė, s 

1 180 0,3 21,646 0,7593 117,41 

2 160 0,9 21,684 0,7562 126,03 

3 200 0,1 21,767 0,7999 196,27 

4 240 0,7 21,851 0,7742 201,69 
5 180 0,7 21,997 0,7653 143,34 

 
Grafikai pateikiami, esant vienai fiksuotai mokymosi 

koeficiento pradinei vertei, nes, pagal gautus rezultatus, 
šis koeficientas nesudaro didelės įtakos tinklo tikslumui. 

 
3 pav.  Vieno sluoksnio neuroninio tinklo paklaidos grafikas, esant 
pastoviai pradinei μ vertei. 

 
4 pav.  Vieno sluoksnio neuroninio tinklo regresijos grafikas, esant 
pastoviai pradinei μ vertei. 

 
5 pav.  Vieno sluoksnio neuroninio tinklo apmokymo trukmės 
grafikas, esant pastoviai pradinei μ vertei. 

5 lentelė. Dviejų paslėptų neuroninių sluoksnių 5 tiksliausi neuroniniai 
tinklai ir jų struktūra. 

Eilės 
Nr 

Paslėptų 
sluoksnių 
neuronų 
skaičius 

Apmokymo 
koeficiento 

pradinė 
vertė 

Paklaidos 
vidutinė 

vertė 

Regresija 
% 

Apmokymo 
trukmė, s 

1 50 - 85 0,5 15,246 0,8455 1530,4 
2 80 - 80 0,7 15,788 0,8543 1204 
3 50 - 70 0,5 16,027 0,8373 829,4 
4 60 - 60 0,1 16,062 0,8500 957 
5 120 - 80  0,7 16,089 0,8466 1979.4 

 
6 pav.  Dviejų paslėptų sluoksnių tinklo paklaidos grafikas, esant 
pastoviai pradinei μ vertei. 

 
7 pav.  Dviejų paslėptų sluoksnių tinklo apmokymo trukmės grafikas, 
esant pastoviai pradinei μ vertei. 

Pateiktuose grafikuose Hid1 dydis atitinka pirmojo 
paslėpto sluoksnio neuronų skaičių, o Hid2 atitinka antro 
paslėpto sluoksnio neuronų skaičių. 
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8 pav.  Dviejų paslėptų sluoksnių tinklo regresijos grafikas, esant 
pastoviai pradinei μ vertei. 

Remiantis eksperimento metu gautais rezultatais, 
geriausia neuroninio tinklo struktūra, kuriai esant 
susidaro mažiausia paklaida, atitinka struktūrą (9 pav.), 
kurios pirmajame ir antrajame paslėptuose sluoksniuose 
atitinkamai yra 50 ir 85 neuronai. 

 
9 pav.  Prognozavimo modelio optimaliausia neuroninio tinklo 
struktūra. 

Pagal šią struktūrą realizuoto prognozavimo modelio 
vidutinė paklaida yra 15,246 kWh, ir sudaro 11,24 % nuo 
maksimalios nagrinėjamo pastato suvartojamos elektros 
energijos vertės – 135,6 kWh. Ši paklaida nėra optimali, 
todėl, siekiant sudaryti tikslesnį prognozavimo modelį, 
būtina išsamiau analizuoti nagrinėjamą objektą. 

V. IŠVADOS 

Realizavus elektros energijos suvartojimo 
prognozavimo modelį ir atlikus jo tyrimą, eksperimentų 
metu buvo nustatyti geriausi tinklo parametrai, kuriems 
esant, tinklo prognozavimo paklaida yra minimali ir 
atitinka 15,246 kWh. Geriausią prognozavimo modelio 
neuroninio tinklo struktūrą atitinka tinklas, kurį sudaro 2 
paslėpti neuroniniai sluoksniai, juose atitinkamai yra 50 
ir 85 neuronai. Optimaliausios prognozavimo modelio 
parametrai, kuriems esant, paklaida yra minimali: tinklo 
apmokymo algoritmas – Levenberg – Marquardt, neurono 
aktyvacijos funkcija – tangentinis sigmoidas ir 7 įėjimai – 
optimalus įėjimų skaičius. 

Gauto modelio tikslumas yra artimas literatūroje 
išnagrinėto panašaus pavyzdžio [3] tikslumui. Taip pat 
remiantis kita literatūra [5]–[9], galima teigti, jog 
sudarant prognozavimo modelį individualiam pastatui, 
prognozavimo paklaida bus didesnė, nei elektros tinklo 
apkrovos prognozavimo modelio paklaida. Taip yra dėl to, 
kad individualiame pastate žmonių veiklos aktyvumas 
yra jaučiamas labiau, nei bendrame elektros tinkle. 

Siekiant sumažinti prognozavimo modelio paklaidą, 
būtina detaliau išnagrinėti objektą, kuriam yra 
sudaromas modelis. 
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ABSTRACT 

Stanislav Ignatavičius. Building electricity consumption 
forecasting model based on artificial neural networks.  

This article presents a electricity consumption 
forecasting model for building, based on neural network. 
An experimentally determined the best network structure, 
training algorithm and artificial neuron activation function 
corresponding to the minimum network forecasting error.  

16

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0762&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0762&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:LT:PDF
https://www.researchgate.net/publication/222379773_Univariate_modeling_and_forecasting_of_energy_consumption_The_case_of_electricity_in_Lebanon
https://www.researchgate.net/publication/222379773_Univariate_modeling_and_forecasting_of_energy_consumption_The_case_of_electricity_in_Lebanon
https://www.researchgate.net/publication/222379773_Univariate_modeling_and_forecasting_of_energy_consumption_The_case_of_electricity_in_Lebanon
http://openaccess.city.ac.uk/13250/
https://vvvvw.aaai.org/Papers/FLAIRS/2001/FLAIRS01-094.pdf
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/8460/1/IJEMS%2012(5)%20434-442.pdf
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/8460/1/IJEMS%2012(5)%20434-442.pdf
http://ele.aut.ac.ir/~imageproc/Publications/english%20Conference%20Papers/ICIP01a.pdf
http://ele.aut.ac.ir/~imageproc/Publications/english%20Conference%20Papers/ICIP01a.pdf


I. ĮVADAS 

Vis moderne janč iame pasaulyje ies koma naujų 
spendimų, padedanč ių palengvinti bei pagreitinti darbą 
ne tik ž mone ms bet ir mas inoms. Didž ioji dalis 
modernižačijos yra grįsta robotų darbu. Plač iąja prasme 
robotas ne visada turi ž mogis ką fižinį pavidalą (kojas, 
rankas, ku ną, galvą), kartais tai te ra vienokį ar kitokį 
judesį daranti svirtis ar griebtuvas. 

Ž mogaus darbą keič iant mas inoms, pročesai vyksta 
daug greič iau, nei tai atliktų ž mogus nieko nepadedamas. 
Robotai ž aidimuose yra daug efektyvesni nei ž mone s [1], 
darbo surinkimo ir gamybos linijose mas inų atliekamas 
darbas yra daug kokybis kesnis [2], o savo vidiniu 
intelektu mas inos kartais prilygsta ž mone ms [3]. Galima 
is skirti du pagrindinius „robotižačijos“ pliusus: darbas 
atliekamas ž ymiai greič iau bei su maž iausia klaidų 
tikimybę, broku, de l kurio kaltas ž mogis kasis faktorius.  

Mu sų projekto tikslas buvo sukurti judantį robotą 
aklosios navigačijos (angl. dead rečkoning) pagalba [4]. 
Robotas turi atpaž inti krovinį, jį sugriebti ir nuvež ti į 
priskirtą vietą. S io projekto viena is  galimų pritaikymo 
srič ių – pas tas (siuntų ru s iavimas, sande liavimas bei 
transportavimas). S is spendimas ž enkliai paspartintų 
pas to siuntų skirstymą, bei sumaž intų pas to skyrių 
apkrovimą. Nepaisant mu sų numatytos konkreč ios 
pritaikymo vižijos, kurią įž velge me bandydami spręsti 
pas to skyriuose atsirandanč ias problemas de l siuntų 
migračijos, roboto pritaikymas neapsibre ž ia vien tuo. 
Prototipas gali bu ti modernižuojamas, tobulinamas ir 
pritaikomas platesniam už davinių spektrui. 

II. UŽ DAVINIAI 

Robotižuotos platformos bu tini parametrai is de styti 
ž emiau: 
• Kameros pagalba turi bu ti nuskaitomas ant krovinio 

priklijuotas QR kodas [5] (angl. Quičk Response 
Code) ir identifikuojamas krovinys bei koordinate s, 
kur s į krovinį transportuoti. 

• Robotas geba pasiimti (sugriebti) krovinį jo 
nedeformavęs [7] t.y. nepadaręs negrįž tamų 
deformačijų. 

• Ratų pagalba roboto platforma juda [6] priskirta 
kryptimi su galimybe pasisukti ir apsisukti. 

• Pastebe jus kliu tį platforma turi sustoti. 
• Vidine s navigačijos pagalba robotas orientuojasi 

erdve je, t.y. aklosios navigačijos pagrindu platforma 
orientuojasi erdve je ir važ iuoja į is  anksto priskirtą 
vietą, nenuklysdamas nuo už siduotos trajektorijos. 

• Nuvež ęs krovinį, robotas jį paleidž ia. 
• Atlikęs darbą, grįž ta į pradinę pade tį. 

III. METODAI 

Pirmiausia – sudaryta prinčipine  (blokine ) įrenginio 
sčhema (1 pav.). 

Mikroprocesorius
(STM32F4)

Griebuvas

Kamera

2 ličio jonų
akumuliatoriai

Ultragarsinis 
kliūties 

identifikavimas

Motorizuota ratų 
platforma su 

variklių valdikliu

Optinis 
sensorius

Kompasas

5V linijinis 
įtampos 

reguliatorius

3.3V linijinis 
įtampos 

reguliatorius

Duomenys
Valdymas

Duomenys

Valdymas

Duomenys

Valdymas

Duomenys

Valdymas

Duomenys

Valdymas

Duomenys

Valdymas

5V 3.3V7.4V7.4V

 
1 pav. Roboto prinčipine  (blokine ) sčhema. 

Pagal blokinę įrenginio sčhemą sudarytas veikimo 
algoritmas pagal kurį veiks robotižuota platforma (2 
pav.). 

INICIALIZACIJA
LAUKIAMA 

KOMANDOS
KAMEROS 

PALEIDIMAS
LAUKIAMA 
KROVINIO

KROVINIO 
GRIEBIMAS

VAŽIAVIMAS Į 
TIKSLĄ

KROVINIO 
PALEIDIMAS 
IR GRĮŽIMAS

MIEGO
REŽIMAS

KLAIDA

PERIFERIJOS 
IŠJUNGIMAS

paspaustas 
mygtukas paleista sėkmingai

aptiktas 
kodas

sugriebta

nuvažiuota

senka baterija

 
2 pav. Pagrindine s programos bu vių automatas. 

Algoritmas panaudotas tiek rengiant programinę 
įrangą tiek parenkant sistemos komponentus. 

Kadangi roboto jude jimui prioritetas yra teikiamas 
manevringumui, buvo ies kota sprendimo leisianč io 
efektyviai keisti jude jimo kryptį. Nutarta, kad geriausias 
sprendimas, mu sų atveju, yra 4 nepriklausomai valdomų 
ratų platforma. Nuspręsta naudoti rato modulius 
turinč ius integruotus variklius ir reduktorius (1:48). S ie 
moduliai ž enkliai supaprastina mečhaninius už davinius, 
kylanč ius tvirtinant bei reguliuojant pavaras. Ratų 
tvirtinimo platformos gamybai pasirinkta gane tinai tvirta 
konstrukčine  medž iaga (3 mm fanera). S ią medž iagą 

Robotižuota krovinio gabenimo platforma 

Rytis Pamparas1 (vadovas L. Svilainis) 
1Kauno technologijos Universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas, 

rytis.pamparas@ktu.edu 
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paskatino pasirinkti jos pasiekiamumas, kaina, paprastas 
apdirbimas ir geros mečhanine s savybe s. 

Is matuota vieno rato laisvo sukimosi srove  yra ~0.2 A, 
o ratą stipriai stabdant srove  is auga iki ~0.9 A. Variklių 
valdymui pasirinktas „DRV8848“ valdiklis, turintis du H 
tipo tiltelius (angl „dual H-bridge“) t.y. dviejų is e jimų 
galimybę. Jis maksimaliai gali tiekti 2 A srovę, o kadangi 
s oniniai ratų varikliai bus lygiagreč iai jungiami po du, net 
esant kritine ms sąlygoms (0,9 A + 0,9 A = 1,8 A) valdiklio 
parametrai yra pakankami. S is valdiklis pasirinktas ne tik 
de l pakankamos valdymo srove s, bet ir de l jame esanč ių 
apsaugų: temperatu ros, netinkamo įtampos lygio, per 
didele s srove s. Kiekvieną kartą, sudirbus apsaugai, yra 
formuojamas klaidos signalas mikrovaldikliui. 

Roboto orientačijai erdve je numatyti trys sprendimai: 
matuojamas nueitas kelias, atstumas iki kliu ties ir 
pasisukimo kampas. Roboto jude jimo trajektorija 
pasirinkta nenaudojant vektorine s sistemos, t.y. vienu 
metu matuojami tik vieno jutiklio parodymai. Platforma 
arba važ iuoja tiesiai, arba pasisuka nurodytu kampu. Taip 
is vengiama sude tingų skaič iavimų ir kalibravimų. 

Nuvaž iuotą kelią nuspręsta matuoti pasinaudojus 
optiniu pele s jutikliu „ADNS-A5030“. S io jutiklio loginiai 
lygiai bei maitinimo įtampa yra 3.3 V, komunikačijai 
naudojama SPI sąsaja, o norint gauti poslinkį nereikia 
papildomo duomenų apdorojimo. S iam tikslui buvo 
perdaryta kompiuterine  pele , kuri pritvirtinta prie roboto 
platformos galo (ž r. 3 pav.). Pele  pritvirtinta taip, kad 
laisvai liestųsi korpusu į pagrindą: s itaip is spęsta 
problema, kai pele s jutiklis nereaguoja į pavirs ių, 
moduliui s iek tiek pakilus. 

 
3 pav. Kompiuterine s pele s tvirtinimas prie platformos. 

Krypties nustatymui pasirinktas magnetinio lauko 
jutiklis „HMC5583L“, kurio pagalba kryptis nustatoma 
pagal ž eme s magnetinį lauką (kompasas). Kadangi s is 
prietaisas yra itin jautrus magnetiniams laukams, norint 
is vengti aplinkinio triuks mo, nuspręsta naudoti ne 
pastovią (absoliuč ią) s iaure s kryptį, o imti, kompaso 
parodytą, pasisukimo kampą pradinio tas ko atž vilgiu. 
Kompasas tvirtinamas 15 čm virs  platformos, siekiant 
sumaž inti variklių skleidž iamo elektromagnetinio 
spinduliavimo įtaką. 

Roboto apsaugai nuo netike to susidu rimo su kliu timi 
numatytas ultragarsinis atstumo jutiklis „HC-SR04“. S i 
apsauga suprojektuota norint apsisaugoti nuo is orinio 
mečhaninio poveikio. Pasirinktas kliu ties identifikavimo 
atstumas yra 10 čm, kurio visis kai pakanka sustabdyti 
robotą, jam pastebe jus kliu tį. Kadangi ultragarsinio 

modulio komunikačijos loginiai lygiai yra 5 V, o 
mikrovaldiklio maitinimo įtampa 3.3 V, loginių lygių 
suderinimui suprojektuotas dvipusis įtampos keitiklis 
[9], kuris leidž ia bendrauti tarp dviejų skirtingų loginių 
lygių modulių. 

Krovinio identifikavimui, t.y. QR kodo nuskaitymui 
pasirinkta „OV7670“ videokamera, turinti 640 x 480 
tas kų rais ką. S i kamera pasirinkta de l optimalaus kainos 
ir rais kos santykio bei suderinimo su mikrovaldikliu – 
naudojama DCMI sąsaja. 

Kodo atpaž inimui panaudota „Žixing“ programine  
biblioteka. Nuskaityto QR kodo vaiždo sistemos atmintyje 
pavyždys pateikiamas (4 pav.). 

Atpaž inus krovinio kodą – įjungiamas griebtuvas. 

 
4 pav. Kameros nuskaitytas vaiždas ekrane. 

Krovinio pae mimui nuspręsta gaminti dviejų pirs tų 
griebtuvą. Kadangi krovinio suspaudimui didele s je gos 
nereikia, pasirinktas maž as „9g. mini“ servo 
mečhanižmas. Griebtuvo konstrukčija pagaminta is  3mm 
polimetilmetakrilato (PMMA), lažerinių pjovimo staklių 
pagalba. S i medž iaga rankos gamybai pasirinkta de l 
estetinio vaiždo (medž iaga yra skaidri) bei maž o svorio ir 
lengvo gaunamumo. Surinkto griebtuvo vaiždas 
pateikiamas (5 pav.). 

 
5 pav. Surinktas griebtuvas. 

Griebtuvo suspaudimo je gai matuoti nutarta naudoti 
servo mečhanižmo suvartojamą srovę. Eksperimentis kai 
nustatyta, kad servo mečhanižmo srove  kinta nuo 10 mA 
iki 150 mA, priklausomai nuo suspaudimo je gos. Srove s 
matavimui panaudotas Linear Tečhnology operačinis 
stiprintuvas „LT1637“ [8], galintis dirbti vienpoliario 
maitinimo (angl. „single supply“) rež imu ir turintis platų 
is e jimo diapažoną (angl. „rail-to-rail“). Je gos matavimas 
grindž iamas servo mečhanižmo suvartojama srove, 
matuojant įtampos kitimą ant 2 Ω režistoriaus, kuris 
sustiprinamas diferenčinio operačinio stiprintuvo su npn 
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tranžistoriaus buferiu. Is e jimo įtampos lygį galime 
nusiskaityti analogas – kodas keitiklio pagalba. Apsaugai 
nuo didesne s nei 3.3 V įtampos lygiagreč iai 
mikropročesoriaus analogas – kodas įe jimo is vadų 
jungiamas stabilitronas. Siekiant patikrinti sčhemos 
veikimą, s i sumodeliuota naudojant „LTspiče“ programą. 
Variklio modeliavimui (6 pav.) panaudotas srove s 
s altinis, kurio is e jimo srove  kinta nuo 10 mA iki 150 mA, 
10 mA ž ingsniu. 

 
6 pav. Srove s matavimo sčhemos bandymas. 

Modeliavimo režultatai pateikti (7 pav.) Nustatyta, kad 
srovei kintant nuo 10 mA iki 150 mA, 3,3 V įtampa 
nevirs ijama. 

 
7 pav. Srove s keitimo į įtampą čharakteristika. 

Atlikus griebtuvo srove s matavimus realiomis 
sąlygomis, nustatyta, kad judantis griebtuvas naudoja 
vidutinis kai 50 mA srovę. Verta paž yme ti, kad srove s 
vartojimas priklauso ir nuo griebtuvo greitaveikos. 

Robotižuotos platformos valdymui pasirinktas 
„STM32F407VGT6“ mikropročesorius (ž r. 8 pav., čentre). 
S is pročesorius yra sąlyginai auks to taktinio daž nio (210 
DMIPS), turintis 100 is vadų, prie kurių galime prijungti 
daug įrenginių ir periferijos, tač iau pagrindinis 
pasirinkimo faktorius buvo kamerai skirta DCMI sąsaja. 
S is pročesorius mu sų projekte is naudotas tik apie 70 %, 
bet pročesoriaus pasirinkimą taip pat grindž iame ateities 
perspektyva projektą tobulinti. 

Maitinimui pasirinkti du lič io jonų akumuliatoriai 
(18650) sujungti nuosekliai. Buvo atlikti preliminaru s 
skaič iavimai, kurie parode , kad visa įrenginio sistema 
(laisva eiga, be perde to įrangos apkrovimo stabdant ar 
kitaip trukdant sklandž iai veikti) neture tų virs yti 400 mA 
srove s, tad atsiž velgus į srove s režervą ir pasirinkti 0.5 A 
srovę galintys atiduoti įtampos reguliatoriai. Kadangi yra 
reikalingi du (3.3 V ir 5 V) maitinimo įtampų lygiai, 
pasirinkti įtampos stabiližatoriai – „MIC5209-3,3; 
MIC5209-5“. Nors linijiniai įtampos reguliatoriai yra 
maž esnio efektyvumo lyginant su impulsiniais keitikliais 

(angl. swičhing regulator), linijiniai pasirinkti tode l nes jie 
yra maž atriuks miai, tode l sumaž inama elektromagnetine  
interferenčija, galinti is kreipti kompaso parodymus. 
Baterijų talpa pasirinkta 2200 mAh, t.y. esant maksimaliai 
vartojamai srovei 0.5 A įrenginio veikimo trukme  bus 
~4.4 h. Taip pat numatyta apsauga nuo pilno 
akumuliatorių is sikrovimo. Per didelis lič io jonų 
akumuliatorių is krovimas padaro negrįž tamus neigiamus 
pokyč ius akumuliatoriui. Tam tikslui numatytas 
nuolatinis įtampos matavimas mikropročesoriaus 
analogas – kodas keitiklio pagalba. Vieno akumuliatoriaus 
įtampai kritus ž emiau 3.2 V, sistema is jungia visą 
periferijos funkčionavimą ir pereina į miego rež imą. 

 
8 pav. Pagaminto roboto vaiždas is  virs aus. 

Pilnas surinktos robotižuotos platformos vaiždas 
pateikiamas (9 pav.). 

 
9 pav. Pagaminto roboto vaiždas is  priekio. 

IV. IS VADOS 

Suprojektuotas ir pagamintas įrenginys kol kas ne ra 
pilnai is testuotas, bet pirminiai bandymai parode , kad: 

 Robotas krovinio transportavimo lokačiją is s ifruoja 
nuskaitęs QR kodą. 

 Griebtuvo vartojamos srove s matavimas už tikrina 
tvirtą krovinio sugriebimą bei apsaugą nuo krovinio 
deformačijos. 

 Keturių nepriklausomai valdomų ratų pagalba 
robotas sugeba pasisukti reikiamu kampu bei 
važ iuoti tiesia trajektorija. 

 Nuvaž iuotas atstumas matuojamas kompiuterine s 
pele s optiniu jutikliu, o platformos pasisukimo 
kampas – magnetinio lauko jutikliu. 

 Aptikęs kliu tį robotas visada sustoja, taip 
is vengdamas susidu rimo. 

 Nuvež ęs krovinį visada grįž ta į pradž ios tas ką. 
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ABSTRACT 

Rytis Pamparas. Robotized platform for cargo 
transportation.  

The aim of this work is to create autonomous robot that 
can take and delivery load. The machine movements is 
based on dead reckoning. Robot can perform following 
actions: identify the QR code of cargo, take the cargo, travel 
to the predefined coordinates, release the cargo and come 
back to starting point. 
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I. ĮVADAS 

Ž mogaus gyvybinė ms funkcijoms rėgistruoti yra 
siu loma didėlė  įvairovė  priėtaisų, tamė tarpė ir 
is maniuosiuosė laikrodž iuosė arba dė vimų. Tac iau 
vėtėrinarijos spėcialistai s iuo mėtu nėpakankamai 
apru pinti priėtaisais, kuriė bu tų tinkami rėgistruoti 
gyvybinės funkcijas stambiėsiėms naminiams gyvu nams. 
Viėni svarbiausių gyvybinių paramėtrų, kuriuos rėikia 
įvėrtinti, stėbė ti, yra kvė pavimo daž nis bėi s irdiės ritmas. 
Tai – plataus spėktro stambiųjų gyvu nų susirgimų 
indikatoriai. 
Kvė pavimo ritmo sutrikimus gali sąlygoti u minė  

alėrginė  rėakcija, galvos smėgėnų paž ėidimai [1]. 
Epižodis kas kvė pavimo sustojimas (apnė ja) gali atsirasti 
dė l mėningito, acidožė s [2]. Padidė jęs s irdiės ritmas 
bu dingas sėrgantiėms kars tinė, s irdiės ligomis, anėmija 
(maž akraujystė) gyvu nams, ėsant apsinuodijimui [1]. 
Daugėliu atvėjų kvė pavimo ir s irdiės ritmo sutrikimai 

pasirėis kia tik ėpižodis kai, nė ramybė s bu sėnojė, o po 
fižinio kru vio, jo mėtu. Tokiu atvėju rėikalingas ilgalaikis 
stėbė jimas [3]. 
S irdiės ritmą ir kvė pavimo daž nį rėkomėnduojama 

stėbė ti viėnu mėtu. Tai lėidž ia tiksliau nustatyti diagnožę, 
nės kai kuriėms susirgimams bu dingi tiėk s irdiės, tiėk 
kvė pavimo ritmo pokyc iai [4]. 
S iuo mėtu daž niausiai kvė pavimo ir s irdiės 

susitraukimų daž nis stėbimas primityviais mėtodais 
(stėbė jimas, auskultacija, palpacija), kuriė nė ra tikslu s, 
už ima daug laiko, ypac  ilgalaikė s stėbė sėnos atvėju. 
Rankiniu bu du nustatant kvė pavimo ar s irdiės ritmą, 
matavimų daž nis yra maž as, todė l kai kurių patologijų 
(pvž, apnė jos) galima nėpastėbė ti, kas gali lėmti klaidingą 
diagnožę [1]. 
Automatižuotas ritmų įvėrtinimo įrėnginys s iuo atvėju 

ž ymiai sumaž intų darbo porėikį rėikalingų duomėnų 
surinkimui, taip pat lėistų padidinti matavimų daž nį, 
sutėikiant galimybę dėtaliau stėbė ti ritmų kitimo 
dinamiką, padidintų matavimų tikslumą. Tai 
viėnarėiks mis kai lėmtų didėsnį gydymo ėfėktyvumą [5]. 

II. REGISTRAVIMO METODŲ APŽ VALGA 

Apž vėlgus s irdiės ritmo nustatymo mėtodus, 
is siais kinta, kad s iuo atvėju s irdiės ritmui rėgistruoti 
racionaliausia bu tų panaudoti ėlėktrokardiografiją [6]. 
S io tyrimo mėtu analižuojama s irdiės ėlėktrinė  vėikla. 

Stambiųjų gyvu nų ėlėktrokardiogramai rėgistruoti 
daž nai naudojamas pagrindo-virs u nė s sistėmos (angl. 
basė-apėx lėad systėm) I atvadas [7]. S iojė sistėmojė 
nėigiamas (raudonas) ėlėktrodas už dėdamas kairė jė 
pusė jė, už  galinė s mėntė s daliės (1 pav.), tėigiamas 
(gėltonas) ėlėktrodas už dėdamas už  kairiojo patiės 
sąnario, s irdiės srityjė. Ž ėmė s (ž alias) ėlėktrodas 
už dėdamas bėt kuriojė viėtojė, atokiau nuo kitų ėlėktrodų 
[7]. 

 
1 pav. Pagrindo-virs u nė s sistėmos I atvado ėlėktrodų is dė stymas, 
naudojamas ėlėktrokardiografiniams signalams rėgistruoti. 

Taigi, ėlėktrodus ėlėktrokardiogramai rėgistruoti 
galima patogiai is dė styti viėnojė linijojė apiė kru tinę [8]. 
Tai lėidž ia ėlėktrodus patogiai intėgruoti į dirž ą, kuriamė 
bu tų ir kvė pavimo ritmo nustatymo įrėnginys. 
Apž vėlgus kvė pavimo ritmo atpaž inimo tėchnikas 

nustatyta, kad gyvu no kvė pavimo ritmui įvėrtinti yra 
labiausiai tinkami pjėžoėlėktriniai arba rėžistyviniai 
įtėmpio jutikliai (angl. strain gaugės) [9]. Tokiu atvėju 
bu tų rėgistruojami gyvu no kru tinę juosianc io dirž o 
įsitėmpimai.  Vis dė lto, racionaliau bu tų naudoti 
pjėžoėlėktrinius jutiklius. S iėms jutikliams nėrėikia 
maitinimo s altinio, o jų atiduodamo signalo amplitudė  
gali siėkti nėtgi 2 V–3 V. Vadinasi, daugėliu atvėjų signalų 
nėrėikia stiprinti, nėrėikalinga tiltėlio schėma, kaip 
rėžistyvinių įtėmpio jutiklių atvėju. Taigi, ž ymiai 
supaprastė ja ėlėktroninė  dalis [9]. 

III. REGISTRATORIAUS PROJEKTAVIMAS 

Kuriamamė priėtaisė kvė pavimo ritmas bus 
rėgistruojamas matuojant gyvu no kru tinę juosianc io 
dirž o įsitėmpimus, o s irdiės ritmo nustatymui bus 
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panaudojami ėlėktrokardiografiniai signalai. Taigi, 
racionaliausia įrėnginio forma bu tų dirž as, kuriamė 
sumontuotos visos rėikiamos priėmonė s kvė pavimo ir 
s irdiės ritmui įvėrtinti. Dirž ė bu tų sumontuoti EKG 
ėlėktrodai, dirž o įsitėmpimus rėgistruojantis jutiklis bėi 
signalus apdorojanti ir rėgistruojanti ėlėktronika. 
Galutinis ritmų analižė s rėžultatas gaunamas 
kompiutėryjė, kuriamė is  microSD kortėlė jė įras ytos 
informacijos nustatomas galutinis ritmų analižė s 
rėžultatas. 

Kvėpavimo 
signalo 

apdorojimo 
grandinė

Mikroprocesorius

Pjezoelektrinis 
kvėpavimo 

jutiklis

AD8232 EKG 
apdorojimo 

sistema
EKG elektrodai

Maitinimo gradinė

LDO 
reguliatoriai

 (3 vnt.)

Akumuliatoriaus 
pakrovimo 

modulis

USB jungtis

Akumuliatorius

MicroSD 
kortelė su 

lizdu

SDIO

 
2 pav. S irdiės ir kvė pavimo ritmų rėgistratoriaus struktu rinė  schėma. 

Pirmiausiai s irdiės ir kvė pavimų ritmų rėgistratoriujė 
nuskaitomi EKG ir kvė pavimo signalai. Kvė pavimo 
rėgistravimo signalui naudojamas pjėžoėlėktrinis įtėmpio 
jutiklis, EKG signalai rėgistruojami dirž ė sumontuotais 
ėlėktrodais. Po to EKG signalas apdorojamas 
spėcialižuota analoginė „front-ėnd“ mikroschėma 
AD8232, kuri skirta is gauti, sustiprinti ir filtruoti EKG 
signalus. AD8232 sistėmos is ė jimė gaunamas apdorotas 
analoginis signalas, kuris tiėsiogiai pėrduodamas į 
mikroprocėsoriaus 12 bitų analogas – kodas kėitiklį. 
Kėitiklis signalo atskaitas skaito 5000 Hž daž niu. 
Už programuota į masyvą rinkti tik kas 10 signalo atskaitą, 
todė l gaunamas EKG signalui pakankamas 500 Hž 
diskrėtižavimo daž nis. AD8232 mikroschėmojė taip pat 
yra dės inė s kojos grįž tamojo rys io panaudojimo 
galimybė , kas lėidž ia ž ymiai padidinti sinfažinio signalo 
slopinimo koėficiėntą. Į mikroprocėsorių kartu  
nusiunc iama informacija, ar už tikrintas ėlėktrodų 
kontaktas su gyvu no ku nu. S i informacija gaunama 
AD8232 sistėmos pagalba pėr ėlėktrodus palėidž iant 
silpną ėlėktros srovę. Jėi kontaktas nėuž tikrintas, 
mikroprocėsorius įjungia tai indikuojantį s viėsos diodą. 
Į mikroprocėsoriaus analogas-kodas kėitiklį 

siunc iamas ir kvė pavimo signalas. Jo amplitudė  yra 
pakankamai didėlė  (1 V–4 V), todė l signalo stiprinti 
nėrėikia. Priės  siunc iant kvė pavimo signalas 
apdorojamas: signalo amplitudė  sumaž inama, įvėdama 
signalo nuolatinė  dėdamoji. Tam pasitėlkiamas varž inis 
daliklis, sudarytas is  dviėjų didėlio nominalo (10 MΩ) 
rėžistorių. Kadangi pjėžoėlėmėntas pasiž ymi didėlė 
is ė jimo varž a, tik didėlio nominalo rėžistoriai už tikrina 
pakankamą įtampos kritimą apkrovojė. Daliklis 

pjėžojutiklio sugėnėruotą signalą padalija is  dviėjų, to 
patiės daliklio pagalba įvėdama pusė s maitinimo lygio 
(1,65V) nuolatinė  dėdamoji. Taip už tikrinama, kad 
signalas tilps į analogas – kodas kėitiklio priimamų 
įtampų diapažoną 0 V–3.3 V. Siėkiant, kad pjėžojutiklio 
signalų apdorojimo grandinė s is ė jimo impėdansas 
nėvirs ytų mikroprocėsoriaus gamintojo spėcifikuojamos 
50 kΩ ribos, grandinė jė panaudojamas bufėris. Taip pat 
grandinė jė rėaližuotas RC ž ėmų daž nių filtras (fp = 37 Hž), 
kuris lėidž ia is vėngti spėktrų sanklodos ėfėkto. 
Mikroprocėsorius STM32F205RCT6 už rėgistruotus 

signalus tam tikrais laiko tarpais įras o į microSD kortėlę 
panaudojant 4 bitų SDIO sąsają. Galutinė  ritmų analižė  
atliėkama kompiutėryjė, sukurto Matlab algoritmo 
pagalba. 
Visa signalų rėgistravimo sistėma maitinama is  

akumuliatoriaus, taigi, naudojamas spėcialus batėrijos 
krovimo modulis, kuris lėidž ia pakrauti akumuliatorių 
pėr USB jungtį. Maitinimo grandinė jė taip pat naudojami 
trys LDO rėguliatoriai, tėikiantys stabilią 3.3 V įtampą, 
kuria maitinami visi ploks tė s komponėntai. Pasirinkti 
TLV70233DBVT LDO rėguliatoriai, kurių maksimali 
is ė jimo srovė  – 300 mA. Viėnas rėguliatorius skirtas 
microSD kortėlė s bloko maitinimui, kiti du - atskirai 
skaitmėninėi ir analoginėi sistėmos dalims maitinti. 
MicroSD kortėlė  ras ymo rėž imė vartoja daug srovė s, jos 
stipris gali siėkti 200 mA [10]. Atskiras LDO rėguliatorius 
microSD kortėlėi už tikrina, kad nėtgi ribiniu atvėju 
kortėlėi bus tiėkiama pakankamo stiprumo srovė . Taip 
pat su atskiru LDO rėguliatoriumi galima is jungti SD 
kortėlė s maitinimą, kai ji nėnaudojama. Tai lėidž ia 
sumaž inti ėnėrgijos sąnaudas. Kiti du LDO rėguliatoriai 
naudojami mikroprocėsoriui ir analoginėi sistėmos daliai 
maitinti. Atskiri LDO rėguliatoriai lėidž ia sumaž inti 
maitinimo trukdž ių įtaką jiėms jautriai analoginėi daliai. 
Sistėmojė rėaližuotas ir akumuliatoriaus is sikrovimo 
lygio stėbė jimas. Tam panaudojamas mikroprocėsoriaus 
analogas – kodas kėitiklis. Akumuliatoriui baigiant 
is sikrauti, apiė tai vartotojui pranės ama už dėgant 
indikacinį s viėsos diodą. 

IV. KVE PAVIMO JUTIKLIO KONSTRAVIMAS 

Apž vėlgus litėratu rą nuspręsta kvė pavimo 
rėgistravimui naudoti pjėžoėlėktrinį sėnsorių. Kadangi 
rinkojė siu lomi kvė pavimo jutikliai yra brangu s (kaina 
100 ėur–200 ėur), nuspręsta jutiklį susikonstruoti 
patiėms. Kuriant jutiklį rėmtasi [11] straipsniu, kuriamė 
apras ytas kvė pavimo jutiklis, sukurtas panaudojant 
pjėžoėlėktrinę ploks tėlę. S ią ploks tėlę dėformuoja aplink 
kru tinę apjuostas dirž as, spausdamas priė pjėžoėlėktriko 
ploks tėlė s priklijuotą atsikis imą. 
Kuriant kvė pavimo sėnsorių buvo panaudotas 

paprastas PŽT (s vino cirkonato-titanato) pjėžoėlėmėntas, 
naudojamas garsiakalbiuosė. Pirmiausiai buvo prilituotos 
kilpos dirž o už dė jimui, vė liau pjėžoėlėmėnto cėntrė buvo 
priklijuotas cilindro formos ėlėmėntas, kurį spaus 
bėsitėmpdamas dirž as (ž r. 3 pav.). 
Sukurtas jutiklis buvo is bandytas panaudojant ir 

kitokio tipo – PVDF (polivinilideno fluorido) plė vėlė s 
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sėnsorių. Skirtingų pjėžoėlėmėntų tyrimo mėtu viėnamė 
dirž ė buvo sumontuoti abu jutikliai, kuriė buvo vėikiami 
viėnodos dėformacijos, t.y kai dirž as įtėmpiamas 70 g. 
svoriu. Už rėgistruoti signalai palyginimui patėikti 4 pav. 
Atlikus bandymą nuspręsta, kad racionaliau naudoti PŽT 
pjėžoėlėmėntą. Nors PVDF sėnsorius daug jautrėsnis už  
PŽT, tac iau s iuo atvėju tai nė ra privalumas – dė l didėlio 
ėlėmėnto jautrumo signalė gausu artėfaktų dė l judė jimo, 
vibracijų. Bė to, s iuo sėnsoriumi gauta signalo amplitudė  
(800 mV) yra ž ymiai maž ėsnė  nėi PŽT atvėju (2.7 V). 

 
3 pav. Sukurtas kvė pavimo ritmo rėgistravimo jutiklis: a) bėndras 
vaiždas; b) pjėžoploks tėlę dėformuojanti konstrukcija. 

 
4 pav. PVDF bėi PŽT tipo pjėžoėlėmėntais gauti kvė pavimo signalai. 

V. KVE PAVIMO IR S IRDIES RITMO NUSTATYMO ALGORITMAI IR 

REŽULTATAI 

Projėktė įrėnginio microSD kortėlė jė sukaupti 
duomėnys nuskaitomi į kompiutėrį, kuriamė gaunamas 
galutinis ritmų analižė s rėžultatas. Taigi, rėikalinga 
sukurti kompiutėrinė jė aplinkojė vėikiantį algoritmą, 
kuris is  už rėgistruotų gyvu no EKG signalų nustatytų 
s irdiės ritmą. Tai įgyvėndinta Matlab pakėto pagalba. 
S iamė skyrėlyjė patėikti signalai buvo už rėgistruoti 
portabilia įranga - g.MOBIlab+ sistėma, kurią paskolino 
Biomėdicininė s inž inėrijos institutas. Signalų 
rėgistravimo galimybė s buvo is bandytos su karvė, kuri 
laikoma fėrmojė, gardė. Naudojantis rėaliais signalais 
buvo dėrinami ir is bandomi ritmo nustatymo algoritmai. 
Sukurtamė s irdiės ritmo nustatymo algoritmė 

pirmiausiai signalas nuskaitomas ir filtruojamas 
diapažonė nuo 0,67 Hž iki 40 Hž, siėkiant pas alinti kuo 
daugiau triuks mų ir trukdž ių. S is daž nių diapažonas yra 
pakankamas EKG taikymui ambulatoriniams tikslams, 
pavyždž iui, s irdiės ritmui nustatyti [12]. Taip pat gautas 

EKG signalas nufiltruojamas nėdidėlė s ėilė s slėnkanc io 
vidurkio filtru, siėkiant pas alinti staigius nėrėikalingus 
pikus EKG signalė, tac iau padarant minimalią įtaką 
signalo dantėliams. Toliau vyksta signalo 
difėrėncijavimas. Kadangi as trių pikų formos triuks mai 
nufiltruoti slėnkanc io vidurkio filtru, didž iausiu funkcijos 
kitimo grėic iu pasiž ymė s EKG signalų R dantėliai. Rastų 
pikų požicijos is saugomos, is  jų is skaic iuojamas s irdiės 
ritmas. S irdiės ritmo rėiks mė s, kurios pasiž ymi didėliais 
nuokrypiais bėi virs ija fižiologinės ribas, pas alinamos.  

 
5 pav. Už rėgistruotas gyvu no ėlėktrokardiografinis signalas ir 
algoritmo pagal didž iausią funkcijos kitimo grėitį nustatyti sistolė s (R 
dantėlių) momėntai. 

Sukurtas s irdiės ritmo apskaic iavimo algoritmas vėikia 
pakankamai tiksliai – EKG signalų R dantėliai tiksliai 
aptinkami nėtgi nėdidėlių judė jimo sukėltų trukdž ių 
atvėju (5 pav.). Algoritmo vėikimo ėfėktyvumą patvirtina 
ir papildomai atliktas tyrimas, kuriamė tirtas nustatyto 
s irdiės ritmo tikslumas panaudojant skirtingas atvadų 
sistėmas. Algoritmo nustatyto s irdiės ritmo santykinė  
paklaida rankinio mėtodo (R dantėliai nustatyti rankiniu 
bu du) atž vilgiu visais atvėjais nėvirs ijo 1 %. 
Kaip ir EKG atvėju, dirž ė įmontuoto kvė pavimo jutiklio 

už rėgistruotas signalas bus įras omas į microSD kortėlę, 
kuri nuskaitoma kompiutėryjė. Tėn bus gautas galutinis 
kvė pavimo ritmo rėžultatas. Taigi, rėikalingas algoritmas, 
kuris is  kvė pavimo krėivė s nustatytų gyvu no kvė pavimo 
ritmą. 
Sukurtamė algoritmė signalas pirmiausiai nuskaitomas 

is  microSD kortėlė s, tada nufiltruojamas daž nių 
diapažonė 0,15 Hž–3 Hž. Už rėgistruoti kvė pavimo 
signalai daž nai pasiž ymi didėliu kiėkiu trukdž ių kiėkiu dė l 
gyvu no judė jimo, todė l signalas nufiltruojamas didėlė s 
ėilė s slėnkanc io vidurkio filtru. Kadangi kvė pavimo 
signalas yra lė tai kintantis, tolydus, filtravimas slėnkanc io 
vidurio filtru lėidž ia ž ymiai sumaž inti trukdž ių kiėkį 
minimaliai pakėic iant kvė pavimo signalą. 
Dė l trukdž ių įtakos signalui nėįmanoma taikyti 

standartinė s pikų dėtėkcijos funkcijos kvė pavimo ritmui 
nustatyti. Sukurtamė algoritmė kiėkviėnas is kvė pimas 
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dėtėktuojamas iės kant maksimalios vėrtė s kvė pavimo 
signalo dalyjė, kuriojė signalo atskaitos yra tėigiamos 
(6 pav.) 
Kvė pavimo ritmas randamas apskaic iuojant atstumą 

tarp nustatytų is kvė pimo momėntų. Kvė pavimo ritmo 
rėiks mė s, kurios pasiž ymi didėliais nuokrypiais bėi virs ija 
fižiologinės ribas, pas alinamos. 

 
6 pav. Už rėgistruotas gyvu no kvė pavimo signalas ir algoritmo 
nustatyti is kvė pimo momėntai. 

Sukurtas kvė pavimo daž nio nustatymo algoritmas 
buvo is bandytas su už rėgistruotais kvė pavimo signalais 
priė skirtingų dirž o įtėmpimo lygių. Esant optimaliam 
dirž o įtėmpimui kvė pavimo ritmo santykinė  paklaida 
rankinio mėtodo (įkvė pimai nustatyti rankiniu bu du) 
atž vilgiu skirtingiėms tiriamiėsiėms subjėktams buvo 
atitinkamai 5,83 % ir 0,36 %. Taigi, galima tėigti, kad 
sukurtas kvė pavimo algoritmas vėikia pakankamai 
tiksliai. 

VI. IS VADOS 

Signalų rėgistratoriaus ku rimo mėtu is bandytos 
galimybė s praktis kai rėgistruoti ėlėktrokardiogramos ir 
kvė pavimo signalus fėrmojė laikomai karvėi su portabiliu 
priėtaisu. Taip pat sukonstruotas ir laboratorijos 
sąlygomis is bandytas kvė pavimo signalo jutiklis, 
rėaguojantis į įtėmpimo pokyc ius ir tinkamas naudoti 
dirž ė, suprojėktuota signalų rėgistravimo sistėma.  
Kartu suprogramuoti algoritmai s irdiės ritmui bėi 

kvė pavimo ritmui nustatyti. Algoritmų vėikimas 
is bandytas su rėaliomis sąlygomis už rėgistruotais gyvu no 
signalais. Gauta, kad automatiniu algoritmu nustatytas 
s irdiės ritmas nuo nustatyto rankiniu bu du skiriasi iki 
1 %, o kvė pavimo ritmas iki 6 %. 
Suprojėktuotas s irdiės ir kvė pavimo ritmų 

rėgistratorius galė s ž ymiai palėngvinti darbą 
vėtėrinarijos gydytojams. Vėtėrinarijos gydytojai atėityjė 
su projėktuojamu priėtaisu gyvu nams stėbė s s irdiės bėi 
kvė pavimo ritmą, galė s tiksliau nustatyti diagnožę, 
pastėbė ti pakitimus, kuriė pasirodo tik ėpižodis kai.  
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ABSTRACT 

Mantvydas Merkis. Heart and respiration signals 
wearable registrator for large domestic animals. 

Today veterinarians are not sufficiently provided with 
equipment to monitor animals vital signs. Most important 
vital signs are respiratory and heart rate. They are valuable 
indicators of various diseases. This article describes design 
of wearable heart and respiration signals logger for large 
domestic animals. Heart rate is gathered using 
electrocardiogram signals, respiratory rate is calculated by 
measuring tension of the chest belt. All components of the 
logger are designed to be mounted on belt. The proposed 
registrator will log signals in microSD card. Final rhythm 
analysis results are gathered using  two algorithms 
developed in Matlab. Algorithms were tested with real 
signals from cow. Reference values of heart rate and 
breathing rate were estimated manually. With automatic 
algorithms we obtained relative error up to 1 % for heart 
rate, and up tp 6 % for breathing rate. We concluded that 
portable registrator is feasible to be used on large domestic 
animals. 
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I. ĮVADAS 

Ultragarsinių (UG) signalų skaitmeninio apdorojimo 
rezultatai buvo publikuoti [1], siekiant sintezuoti B-
skenavimo vaizdus ir įvertinti dvimatį UG signalų 
parametrų vaizdavimą. Buvo įvertintos išilginio 
skiriamumo taikinių standartiniame fantome vaizdavimo 
galimybės su 11 MHz dažnio UG bangomis. B skenavimo 
vaizduose yra atvaizduotos ne tik amplitudinės, bet ir 
dažninės echosignalo savybės. Šis tyrimas parodė, kad 
naudojant radiodažninio signalo vidutinį momentinį 
juostos plotį galima pagerinti skersinį skiriamumą. Ta 
pati mokslo grupė yra paskelbusi žmogaus akies audinių 
charakterizavimo galimybes taikant UG signalų 
apdorojimą [2], ir elastingų poslinkių charakterizavimo 
audinių fantome pirminius rezultatus [3]. 
Biomedicininės inžinerijos institute bakalauro 
baigiamąsias praktikas atlikę KTU Biomedicininės 
inžinerijos programos bakalaurai yra parengę 
baigiamuosius bakalauro projektus susijusius su UG 
signalų apdorojimu [4], [5]. 

Tačiau nebuvo realizuoti ir ištirti audinių 
charakterizavimo algoritmai, skirti UG bangų slopinimui 
charakterizuoti biologinių audinių ar juos imituojančių 
fantomų medžiagose. Šio darbo tikslas realizuoti 
algoritmą, jį suderinti ir jo galimybes ištirti su audinius 
imituojančiu fantomu. 

II. ULTRAGARSINĖ RADIODAŽNINĖ SISTEMA IR FANTOMAS 

UG bangų aido impulsus pjezoelektriniai elementai 
keičia į elektrinį signalą. Tiriamu atveju UG diagnostinė 
sistema yra naudojama su tokių elementų gardele. Iš 
pjezoelektrinių elementų gardelės registruojamą UG 
signalą vadiname ultragarsiniu radiodažninio signalu. 

Ultragarsinė diagnostinė sistema Sonics Touch 
(Analogic Ultrasound, Kanada) yra atvira radiodažninių 
signalų algoritmų tyrimui ir diegimui. Su diagnostine 
sistema naudojama 5 MHz–14 MHz dažnio keitiklių 
linijinė gardelė. Radiodažniniai signalai 
skaitmenizuojami 40 MHz dažniu ir 16 bitų amplitudės 
raiška. Su šia sistema buvo vaizdinama audinių fantomo 
„ATS Model 549“ struktūra (žr. 1 pav.). Užregistruoti UG 
radiodažninio signalai buvo išsaugoti į laikmeną ir 
panaudoti algoritmo programavimui ir ištyrimui. 
Algoritmas buvo realizuotas MATLAB programų paketo 
aplinkoje.  

III. RADIODAŽNINIŲ SIGNALŲ APDOROJIMO METODIKA 

A. B režimo vaizdų formavimas 

Šiame darbe B režimo vaizdas bus sudaromas pagal 
signalo gaubtinę [5]. Tačiau be tinkamo skaitmeninio 
signalų apdorojimo gautas vaizdas gali būti 
neinformatyvus. Todėl, prieš sudarant echoskopinį 
vaizdą, atliekami trys UG signalų apdorojimo žingsniai: 
filtravimas, gaubtinės radimas ir logaritminis 
suspaudimas. 

 

Linijinė gardelė 5-14 MHz 

Ultragarsinė diagnostinė sistema  
SonixTouch 

 

50 mm 

 10 mm 

Fantomas 
ATS Model 549 

-6 dB 6 dB 15 dB -15 dB 

18 mm 

 
1 pav. Fantomas ATS Model 549 [6]. Cilindrinės formos intarpai yra 
žinomo echogeniškumo: -15 dB, -6 dB ir 6 dB, 15 dB atžvilgiu fantomo 
pagrindinės medžiagos (0 dB). 

1) Signalų filtravimas. Signalams pritaikomas ribotos 
impulsinės reakcijos juostinis filtras, praleidžiantis 
1 MHz–15 MHz dažnio signalus. Skaitmeninis filtravimas 
skirtas triukšmų ir žemų dažnių įtakos sumažinimui. 

2) Gaubtinės radimas. Gaubtinės radimui taikoma 
Hilberto transformacija. Bendruoju atveju Hilberto 
transformacija turi tokią matematinę išraišką, kurioje 
u(s) – tiriamas signalas 
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3) Logaritminis suspaudimas. Esant per dideliam 
dinaminiam diapazonui, vaizdas gali būti pernelyg 
tamsus ir dėl šios priežasties neinformatyvus vertinant 
vizualiai. Todėl UG diagnostinėse sistemose formuojant 
B režimo vaizdus visada taikomas logaritminis 
suspaudimas - demoduliuotam signalui skaičiuojamas 
amplitudės logaritmas. Kitaip sakant, kiekvieno pikselio 
vertės pakeičiamos tos vertės logaritmo verte. 
Pirmiausia nustatomas pastovus dydis, parodantis, kiek 
suspaudžiamas dinaminis diapazonas 

Signalų analizės algoritmas ultragarso bangų 
slopinimo audiniuose vaizdinimui 

Mantas Rinkevičius1, (vadovas Rytis Jurkonis2) 
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 , (2) 

čia 65535 parinktas todėl, kad naudojamas 16 bitų 
analogas kodas keitiklis (216 - 1 = 65535), TDV – 
teigiama didžiausia vertė gaubtinėje. Tada vykdomas B 
vaizdo verčių skaičiavimas. Atsižvelgiama į tai, kad 
logaritmo argumentas negali būti lygus 0, todėl 
pridedamas vienetas 

    jiGcjiB ,1lg, 
, (3) 

čia G(i,j) – gaubtinės vertės. 

B. Slopinimo vaizdų formavimas 

Slopinimo vaizdas (vertėlapis) – tai toks vaizdas, 
kuriame pikselių vertės yra UG bangų slopinimo 
koeficiento vertės medžiagoje ar audinyje, kuriame 
bangos sklido ir atsispindėjo. Norint sudaryti šį vaizdą 
reikia apskaičiuoti slopinimo koeficientą. Šiame darbe 
slopinimo koeficientas yra apskaičiuojamas pagal UG 
signalo centrinį dažnį [7]. Todėl, prieš formuojant 
slopinimo vaizdą, yra atliekami tokie žingsniai: signalo 
spektro radimas, centrinio dažnio apskaičiavimas ir jo 
diferencijavimas pagal gylio vektorių bei dispersijos 
įvertinimas. 

1) Signalo spektro skaičiavimas. Spektras yra 
apskaičiuojamas Burg metodu, naudojantis MATLAB 
komanda pburg. Atliktas tyrimas parodė, kad naudojant 
šią, Furjė transformaciją skaičiuojančią komandą, yra 
gaunamos mažiausios paklaidos lyginant su pwelch ir fft 
komandomis. Įvertinant signalo spektrą, analizės langas 
buvo pastumiamas per dvi atskaitas ir iš užsiduoto 
kiekio atskaitų skaičiuojama spektro vertė. Postūmio 
reikšmė buvo parinkta tokia, kad B režimo echoskopinio 
vaizdo amplitudžių ekstremumai (žr. 2 pav.) sutaptų su 
slopinimo vertėlapių vaizdo slopinimo koeficientų 
ekstremumais. Šiuo būdu nustatyta postūmio reikšmė - 
250 atskaitų. 

 
2 pav. UG signalo parametrų profiliai: amplitudės ir slopinimo 
koeficientas. Dydžiai sunormuoti kiekvienas individualiai. 

Siekiant gauti kuo tikslesnius rezultatus, gautas 
spektras buvo suvidurkintas kas 7 – ias eilutes. 

2) Centrinio dažnio radimas. Iš apskaičiuoto signalo 
spektro yra įvertinama centrinio dažnio matrica [8] 
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čia S – signalo spektras, f – dažnių masyvas. 
3) Centrinio dažnio diferencijavimas pagal gylį. Šiame 

darbe centrinis dažnis buvo diferencijuojamas taikant 
MATLAB komandą polyfit. Buvo naudojama tiesinė 
aproksimacija dalimis. Atliekant bandymus buvo 
pastebėta, kad kuo didesnis centrinio dažnio kreivės 
diferencijavimo žingsnis, tuo gaunamas mažesnis 
nuokrypis. Tačiau, tokiu atveju, vaizdas labai išsitempia 
pagal ordinačių ašį (gylio kryptimi) ir tampa sunkiai 
interpretuojamas. Atsižvelgiant į tai, buvo pasirinktas 
2,5 mm diferencijavimo žingsnis. Siekiant surasti 
kompromisą ir gauti mažesnes skaičiavimo paklaidas 
pasirinktas lango dydis – 210 (1024). 

4) Dispersijos skaičiavimas. Dispersijos pagalba 
apibūdinamas UG signalo dažnio juostos plotis, laikant 
kad spektro skirstinys yra Gauso. Audiere ir kt. [9] 
pasiūlyta dispersiją skaičiuoti momentų pagalba: 
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čia momento kitimas pagal gylį mi(z) skaičiuojamas iš 
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Spektro S(f,z), kai BW yra keitiklio dažnių juostos 
plotis. Naudoto keitiklio BW = 5 MHz–14 MHz. Yra 
laikoma, kad dispersija yra susijusi tik su audiniams 

būdingu slopinimo koeficientu . 
Atlikus visus reikiamus skaičiavimus, slopinimo 

koeficientas yra apskaičiuojamas 

dx

dfc
2

1


 , (7) 

čia σ2 – dispersija (MHz2/dB), fc – centrinis dažnis (MHz), 

x – gylis (cm). 

IV. VARTOTOJO SĄSAJA 

Remiantis sukurtu algoritmu, kuris charakterizuoja 
medžiagas (audinius) pagal slopinimo koeficiento įvertį, 
naudojantis MATLAB programiniu paketu buvo sukurta 
vartotojo sąsaja. Vartotojo sąsajos vaizdas pateiktas 3 
pav. Norint ištirti medžiagą (audinį) pagal UG bangų 
slopinimą virtualaus prietaiso vartotojas turi: 

1) Pasirinkti lango, spektro eilės, centrinio dažnio 
kreivės diferencijavimo žingsnio vertes. 
Rekomenduojamos vertės: langas – 1024; spektro eilė – 
5; diferencijavimo žingsnis – 52 atskaitos (2,5 mm); 

2) Pasirinkti užregistruoto signalo failą su plėtiniu *.rf 
bei kadro numerį; 
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3 pav. Grafinės vartotojo sąsajos, sukurtos remiantis slopinimo koeficiento audiniuose apskaičiavimo ir vaizdavimo algoritmu, langas. 

3) Paspaudęs atitinkamus mygtukus suformuoti B 
režimo ir slopinimo vaizdus; 

4) Pasirinkti dominančią sritį slopinimo įverčio 
statistiniam vertinimui. 

Visa tai įvykdžius atvaizduojama pasirinkta medžiagos 
(audinio) sritis ir apskaičiuojamas joje vidutinis 
slopinimo koeficientas ir standartinis nuokrypis. Taip 
pat atvaizduojama įverčių histograma. Algoritmas taip 
pat gali surasti 1cm*1cm srities vidutinio slopinimo 
koeficiento vertę, kurioje yra mažiausias standartinis 
nuokrypis (STD). Prieš tyrimo pradžią galima atlikti 
kalibravimą.  

V. REZULTATAI 

Įgyvendintu algoritmu suformuoti fantomo vaizdai 
pagal du skirtingus UG signalo parametrus: 1) amplitudę 
ir 2) centrinį dažnį. Centrinis dažnis yra 
perskaičiuojamas į UG bangų slopinimo koeficientą. 
Palyginimui vaizdai pateikti 4 paveiksle.  

Kai vaizdas suformuotas naudojant echoskopinio 
signalo amplitudę (B režimas) stebime ryškų kontrastą 
tarp fantomo pagrindinės (aplinkinės) medžiagos ir 
intarpų, kuriuose echogeniškumas daugiausiai išskiria. 
Kai intarpo echogeniškumas -15 dB, tai stebime (žr. 4 
pav. a ir c vaizde mažesnio intensyvumo apvalią sritį. Kai 
intarpo echogeniškumas 15 dB, tai stebime (žr. 
4(b) pav.) vaizde didesnio intensyvumo apvalią sritį. Tuo 
tarpu intarpai, kurie echogeniškumu nuo aplinkinės 
medžiagos skiriasi tik 6 dB, B režimo vaizde kontrastuoja 
nepastebimai. 4 pav. a ir c ties pločio verte 1,2 cm 
stebime praktiškai nevertintinai padidėjusį intensyvumą 
atžvilgiu echogeniškumo aplinkinėje medžiagoje. Nors 
žinome, kad šioje fantomo vietoje yra intarpas kurio 
echogeniškumas yra -6 dB. 4 pav. b ties pločio verte 
1,2 cm stebime praktiškai nevertintinai sumažėjusį 
intensyvumą atžvilgiu echogeniškumo aplinkinėje 
medžiagoje. Nors žinome, kad šioje fantomo vietoje yra 
intarpas kurio echogeniškumas yra 6 dB.  

   
                            a)                                   b)                                     c) 

   
                           d)                                    e)                                     f) 

   
                           g)                                     h)                                    i) 

4 pav. Vaizdavimo algoritmu gauti grafiniai rezultatai: B režimo 
echoskopinis amplitudžių vaizdas (a-c); slopinimo koeficientų 
sudarytas vaizdas (d-f); slopinimo koeficientų histogramos, 
pažymėtose fantomo srityse (g-i). 

Tuo tarpu slopinimo koeficiento vertėlapiuose, 
kuriuos matome 4 pav. d–f stebime daug geresnį visų 
zonų kontrastavimą. Nepriklausomai nuo to ar zona 
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didelio echogeniškumo ar mažo, vistiek jos kontūras 
kontrastuoja pastebimai. Slopinimo koeficiento 
vertėlapiuose kontūrų kontrastavimą įvertinome tik 
kokybiškai, tačiau pasirenkamų sričių kontrastavimą 
įvertinome ir kiekybiškai. Slopinimo koeficiento įverčių 
kiekybinio vertinimo rezultatus pasirenkamose srityse 
pateikiame 1 lentelėje. Matome, kad yra sąsaja tarp 
echogeniškumo ir slopinimo koeficiento, - didėjant 
echogeniškumui didėja ir slopinimo koeficientas. 
Slopinimo koeficiento įverčių skirstinius pateikėme ir 
histogramoje 5 pav.  

 
5 pav. Slopinimo įverčių histogramos lyginamose - išskiriamose srityse: 
sritis fantomo pagrindinėje medžiagoje; silpno echogeniškumo sritis -
15 dB; stipraus echogeniškumo +15 dB sritis. 

1 lentelė. Slopinimo koeficiento vaizdavimo algoritmu gauti duomenys. 

Fantomo srities 
apibūdinimas 

Slopinimo koef. vidurkis ± 
Standartinis nuokrypis 

(dB/MHz * cm) 

-15 dB 0,1213 ± 0,005 

Sritis aplinkinėje medžiagoje 0,3099 ± 0,004 

+15 dB 0,4797 ± 0,008 

VI. IŠVADOS 

Šiame darbe pateiktas algoritmas skirtas vaizdinti 
fantomo medžiagą suformuojant echogeniškumo (B 
režimo) ir slopinimo koeficiento vaizdus. Algoritmas 
veikia su ultragarsiniais radiodažniniais signalais. 
Vaizduose suformuotuose iš ultragarsinių bangų 
slopinimą charakterizuojančių įverčių gauname ryškesnį 
fantomo sričių kontūrų kontrastavimą. Ateityje 
algoritmą numatome pritaikyti ir išbandyti gyvųjų 
bioaudinių vaizdinimui. 
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ABSTRACT 

Mantas Rinkevičius, Rytis Jurkonis. Signal analysis 
algorithm for imaging of ultrasound waves attenuation in 
tissues. 

The aim of the research is to develop and verify 
algorithm for imaging of ultrasound waves attenuation in 
tissues. Algorithm is developed for processing of 
ultrasound radiofrequency signals of 5-14 MHz. The 
amplitude envelope and centre frequency are used to 
characterize radiofrequency signals. The waves 
attenuation is calculated from downshift of centre 
frequency. Results of our proposed algorithm are 
presented in the two types images of standard tissue 
mimicking phantom ATS Model 549. We concluded that 
attenuation coefficient imaging represent better contrast 
of boundaries of inclusions in phantom. In the future we 
plan our imaging algorithm to evaluate with living soft 
tissue. 
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I. INTRODUCTION 

Machine parks that operate on the computer 
numerical control (CNC) technology basis are growing in 
popularity not only in industry but in maker spaces, 
fablabs and hobby shops. Starting from everyday 
products to specialized components or parts, among the 
manufacturers, the benefit of exploiting CNC technology 
in mass or retail production is that it guarantees the 
quality, repeatability of manufactured products’ 
dimensions, enhances work efficiency, speed and 
provides reduction of cost as well as grants safety for 
operating personnel.  

To furthermore ensure the quality of products and 
security of operators in retail CNC production it is 
important to properly clamp the workpiece, set work 
coordinates and choose the appropriate cutting regime. 
While some CNC machines have control consoles near 
the operating spindles, others, including bench top, small 
footprint hobby CNC machines, do not. For those 
purposes external manual pulse generators (MPG’s) are 
used. Depending on the complexity of the CNC machine 
MPG’s can provide different levels of functionality 
starting from basic features containing MPG handwheel 
only and a couple of buttons [1] to complex wireless 
units [2] but most of them lack ergonomics and 
informativity on the unit’s screen. In this work the 
design and configuration of external MPG unit with 
machine‘s axis selection, configurable axis movement 
type, distance increment selection and emergency stop 
using BRAINS programming interface for MACH3 CNC 
control software will be discussed. 

II. DESIGN OF MANUAL PULSE GENERATOR (MPG) 

MPG’s work on the principle of incremental rotary 
encoder which transforms the mechanical rotary motion 
into electrical output. The number of the generated 
pulses is proportional to the angular position of the shaft 
and their frequency is proportional to the angular 
speed [3]. Encoders enable operating personnel to 
control machines’ motion and observe the job status by 
receiving reliable feedback within the process loop. 

There are four main types of encoders that could be 
used in an MPG: mechanical, optical, magnetic and 
capacitive. Mechanical or contact encoder works on a 
basis of physical contact between a brush or pin sensor 
and the coded disk. As the disk rotates, the sensors 
alternately contact conductive strips and adjacent 
insulators, producing a series of square wave 

patterns [4] which can be read and converted into 
angular position by a microprocessor. Capacitive 
encoder contains an asymmetrical shaped disc which 
when turned changes the capacitance in the encoder 
which can be calculated back in to angular value. Optical 
encoder contains a disc which is made of glass or plastic 
with transparent and opaque areas. A photo detector 
array reads the optical pattern that results from the 
disc's position at any one time (1). 

 
Fig. 1. Application of optical encoder. 

Magnetic encoder (2) uses a series of magnetic poles 
to represent the encoder’s position to a magnetic sensor. 
The magnetic sensor reads the magnetic pole’s positions 
and depending on the type outputs either a serial, UVW, 
ABI or PWM code.  

 
Fig. 2. Application of magnetic rotary encoder. The required height Z 
between the magnet and chip’s surface was found in the datasheet [7]. 

This code can be read by a controlling device, such as 
a microprocessor. In order to determine the angle of the 
shaft, similarly to an optical encoder, proper decoding 
must be done. Magnetic encoders have been growing in 
popularity instead of traditional ones like mechanical 
encoders or optical encoders [5] and are produced by 
ams AG, RLS.  

Magnetic encoder was chosen because in comparison 
with traditional encoders magnetic encoders are more 
cost effective and they can work in rough environments 
that contain lots of dust, moisture and mechanical 
vibrations [6]. In this research an incremental magnetic 
encoder was used because most of the time CNC 
machines are placed and work in harsh conditions. 

Design and configuration of external MPG 
device for CNC machines 

Tadas Rybelis1, Kipras Jasiūnas1, (supervisor P. Kuzas) 
1Kaunas University of Technology, Faculty of Electrical and Electronics Engineering, 

tadas.rybelis@ktu.edu 
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The MPG unit’s block diagram shown in Fig. 3 contains 
four additional functions – continuous axis movement 
mode, emergency switch, jog distance multiplier and axis 
selection which were realized by two push buttons, three 
way and five way rotary switches and one SPDT push 
button. 

  
Fig. 3. Block diagram of manual pulse generator’s communication with 
the main controller. The information provided by the MPG is 
recalculated to pulse and direction signals by the MACH3 software 
which are sent to the CNC machine’s axis’ drivers. 

All of these output signals were connected to 
corresponding inputs on the main controller. The main 
controller was connected to the computer through 
universal serial bus (USB) port. The RnR motion 
controller driver was used in MACH3 environment 
which was chosen as the main software package for 
testing the MPG because of its large popularity among 
retail production and large community support. The 
Microsoft Virtual Basic scripting edition (VBScript) 
implementation has been used as a graphical 
programming interface for BRAINS language. 

The AS5035 system on chip (SoC) with 8-bit 
resolution was used as the magnetic sensor which 
produces 64 quadrature pulses per revolution. For MPG 
application lower pulse per revolution (PPR) count is 
more acceptable because it is hard for operator to 
precisely manipulate the MPG rotary knob when PPR 
count exceeds 100. The overall system refresh rate for 
the MPG input was not known before the designing 
stage. Since the dedicated MPG input voltage levels are 
5 V and GPIO inputs are 24 V respectively, an emergency 
stop button and continuous movement buttons were 
connected to a 24 V input pins. The rotary switches were 

connected to 5 V inputs of the main controller. The 
STB4100 controller has internal pull-up resistors, two 
buffer transistors were used for quadrature A and B 
signal outputs. It was crucial not to mix the inputs to 
avoid damaging the controller‘s GPIO terminals. In order 
to realize the MPG functions as described in table 1 it 
was necessary to combine logic functions of several GPIO 
pins simultaneously. 

Table 1. List of MPG unit functions. 

No. Function Description 
1 X axis selection Controller input XS 
2 Y axis selection Controller input YS 
3 Z axis selection Controller input ZS 
4 MPG mode Installed using “brains” 
5 Positive direction continuous 

movement mode 
Controller input I4 

6 Negative direction continuous 
movement mode 

Controller input I2 

7 Jog distance multiplier X1 Installed using “brains” 
8 Jog distance multiplier X10 Controller input X10 
9 Jog distance multiplier X100 Controller input X100 

10 Emergency stop button Controller input I1 

 
Some functions could not have been realized because 

of insufficient GPIO pins and BRAINS had to be used, as 
well as electronic components, for example, diodes 
1N4007 were soldered parallel to the third rotary switch 
position to mimic a third physical connection. Wiring 
diagram of MPG unit is shown on Fig. 4. 

 
Fig. 4. A wiring diagram of MPG’s, magnetic encoder’s outputs and axis’ 
drivers to STB4100 controller. 

A printed circuit board (PCB) was designed and made 
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for this project. Magnetic sensor was soldered on the 
PCB and the required magnet was placed at the specified 
height over the magnetic sensor – from 0.5 mm to 
1.8 mm [7]. Potentiometer‘s shaft was used and 
extended by attaching an adapter. Magnet was mounted 
on the axis extension. By using two mounting points and 
spacers, encoder‘s position was made adjustable and the 
height of the magnet was calibrated using a non-
magnetic strip of known thickness. By turning the shaft 
magnetic sensor detects the magnet’s position and 
calculates angular value as well as the speed of which the 
shaft was turned and outputs two quadrature signals.  

III. IMPLEMENTING BRAINS 

VBScript utilization in MACH3 software package called 
BRAINS was used in order to control the inputs from an 
external source. The setup of BRAINS project starts from 
determining the main controller‘s inputs. Some of the 
controller‘s inputs were predefined in the 
manufacturer‘s manual while the rest of input addresses 
were found, defined experimentally and provided in 
Table 2.  

Table 2. List of MPG signals in BRAINS environment. 

No. Name Description 
1 OEMTrigger #1 Y axis selection 
2 OEMTrigger #2 X axis selection 
3 OEMTrigger #3 Z axis selection 
4 OEMTrigger #4 X100 jog distance multiplier 
5 OEMTrigger #5 X10 jog distance multiplier 
6 OEMTrigger #6 Positive direction continuous 

movement mode 
7 OEMTrigger #7 Negative direction continuous 

movement mode 

 
Logic sequences were created by using inverting, logic 

operations OR, AND, exclusive OR (XOR) and signal 
comparison. With the help of BRAINS graphical interface 
additional functions were defined. In order to toggle 
between continuous (uninterrupted, fixed velocity 
motion) and MPG (motion velocity and step size 
controlled by quadrature pulses) movement modes, 
switches which control positive or negative direction 
movement engaged continuous mode and disabled MPG 
mode. Afterwards, rotary axis selection switch enabled 
MPG mode and disabled continuous mode. 

To perform jog distance multiplication, increment 
sizes have been specified for each MPG task – X1 stands 
for 0.01 mm, X10 – 0.1 mm, X100 – 1 mm. Although X1 
multiplier function had no physical connection with the 
main controller‘s GPIO, it was realized as follows: 
because of the physical diode connection mentioned 
previously, even if X1 mode is selected the inputs of 
X100 and X10 modes are both 5 V. With the help of 
BRAINS logic operation AND, both signals of X100 and 
X10 were compared and function X1 was created. To 
prevent interferences of the same operation Select Jog 
Incr that executes jog distance multiplication, XOR 
function disabled X10 and X100 modes when X1 was 
active. BRAINS programming interface configuration 
setup for proposed MPG unit with X10 and X100 modes 
disabled is shown on Fig. 5. 

 
Fig. 5. Logic sequence of jog distance multiplication procedure. 5V 
signals set the EOR block to inactive state (blue block), disabling X10 
and X100 (red blocks) meanwhile enabling X1 (green block). 

An external view of the completed control unit is 
shown on Fig. 6. 

 
Fig. 6. A prototype of the designed MPG unit. 

Installed buttons and switches correspond to these 
functions: 1 – emergency stop button; 2 – axis selection 
switch; 3 – jog distance multiplier switch; 4 – magnetic 
rotary encoder’s knob; 5 and 6 – negative and positive 
direction buttons respectively.  

IV. DISCUSSION 

The configuration of BRAINS graphical interface for 
designed MPG unit has many degrees of freedom in 
terms of configuring existing and adding new functions. 
Limited amount of inputs of STB4100 main controller 
introduced some difficulties – implementing separate 
buttons for different functions is not possible but with 
the help of BRAINS programming language possibilities 
and additive hardware logics, flexible performance of 
external buttons was assigned. The entire prototype was 
successful and functional. There is also room for 
improvement. For example, this MPG unit could only 
work in single-step and multi-step modes. Velocity mode 
was not available because of the incompatibility issues 
between MACH3 software package and STB4100 main 
controller. MACH3 software package could not recognize 
the outgoing signals from the main controller so there 
might be a need of more complex BRAINS logic solution 
or an external software plug-in. Also as the prototype 
test disclosed while turning the handwheel some of the 
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movement commands were given out incorrectly and the 
CNC machine would move double the specified distance 
or move in opposite direction. In this case mechanical 
clicking feedback would be mandatory. One of the 
problems that we encountered was that same 
mechanical movement of the handwheel did not result in 
the same direction movement in all of the axes of the 
CNC machine (Z axis movement is inverted according to 
the chosen direction logic). The BRAINS logic solution 
would help to ensure the same direction movement of all 
the axis’. As an addition an LCD screen and an array of 
buttons could be installed in the MPG unit for more 
versatility. LCD screen would work as a constant display 
of CNC machine’s coordinates and would help the 
operating personnel to determine machine’s work 
position and home position and the array of buttons 
would bring more functions to the MPG unit. For 
example, some buttons could be left as programmable 
with the help of BRAINS interface and others could bring 
functions such as homing, auto tool zero setting, spindle 
control, coolant fluid control, work pause mode or 
jogging to a specific coordinate mode. 

V. CONCLUSIONS 

During the research the MPG unit was designed. 
Magnetic rotary encoder SoC AS5035 was used for pulse 
generation. Configuration of external MPG unit with 
machine‘s axis selection, configurable axis movement 
type, distance increment selection and emergency stop 
using BRAINS programming interface for MACH3 CNC 
control software was performed. Versatility of BRAINS 
graphical interface was shown and possible future 
improvements of the MPG unit were discussed. MPG unit 
was tested on several CNC machines with 0.01mm 
resolution. 
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ABSTRACT  

Tadas Rybelis, Kipras Jasiūnas. Išorinio rankinio 
impulsų generatoriaus CNC mašinoms projektavimas ir 
konfigūravimas.  

Projekto metu buvo sukurtas išorinis elementas CNC 
mašinų valdymui. Šis straipsnis nagrinėja skirtingas 
strategijas kodavimo įrenginio pritaikymui ir sutelkia 
dėmesį į rankinio impulsų generatoriaus plėtojimą bei 
konfigūraciją. Rankiniai impulsų generatoriai 
mažmeninėje produkcijoje padeda gamintojams 
kontroliuoti vykstančius procesus bei užtikrina 
aptarnaujančio personalo saugumą įvedant reikalingas 
papildomas funkcijas. Dėl galimai sunkių darbo sąlygų 
rankinio impulsų generatoriaus projektavimo metu buvo 
pasirinktas magnetinis kodavimo įrenginys. Naudojantis 
BRAINS grafinio programavimo kalba buvo sukurta 
programinė valdymo įranga. 
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I. ĮVADAS 

Ž eme s magnetinis laukas yra stacionarus. Metaliniai 
objektai, pavyzdz iui, įvairios transporto priemone s, 
is kreipia Ž eme s magnetinį lauką. Magnetinio lauko pokytį 
galima nesunkiai is matuoti naudojant AMR tipo 
magnetinius jutiklius [1]. Nustatyti tikslius magnetinio 
lauko pokyc ius gali trukdyti įvairu s pas aliniai 
įmagnete jimai ir temperatu ros svyravimai. Temperatu ros 
pokytis gali z enkliai pakeisti magnetinių sensorių 
rodmenis. De l mine tų priez asc ių, gauti matavimo 
rezultatai ne ra tikslu s, atliekant tolimesnį duomenų 
apdorojimą gali atsirasti didele s paklaidos. Sukurtas 
inovatyvus prietaisas, kuris yra atsparus pas aliniam 
įmagnete jimui ir temperatu ros įtakai. Prietaisas fiksuoja 
pravaz iuojanc ios transporto priemone s magnetinę 
signatu rą. Po to, apdorojus gautus duomenis galima 
apskaic iuoti automobilių greitį, ilgį, pravaz iavusių 
automobilių kiekį, kelio apkrovimą, klasifikuoti 
transporto priemones. 

II. ALTERNATYVŪ S JŪTIKLIAI TRANSPORTO APTIKIMŪI 

Rinkoje yra įvairių transporto priemonių aptikimo 
sprendimų. Pagal technologiją galima suskirstyti į tris 
grupes: tvirtinami kelio dangoje, prie kelio, arba virs  jo, ir 
prietaisai aptinkantys transporto priemones nuotoliniu 
bu du [2]. 

Prietaisai montuojami prie, arba virs , kelio dangos: 
aktyvu s ir pasyvu s infraraudonųjų spindulių jutikliai, 
mikrobangų radarai, ultragarsiniai ir pasyvu s akustiniai 
jutikliai. S iomis dienomis s ias technologijas naudojantys 
prietaisai yra paplitę labiausiai. Pagrindiniai s ių prietaisų 
tru kumai: veikimą gali įtakoti blogos oro sąlygos - ru kas, 
lietus arba sniegas. Taip pat s ių sensorių matavimų 
duomenis gali keisti temperatu ros kaita, de l tokių 
priez asc ių gauti duomenys gali bu ti netikslu s. 

GPS (globali pade ties nustatymo sistema), mobiliuosius 
tinklus susisiekimui naudojanc ios transporto priemone s 
priskiriamos prie įtaisų aptinkanc ių transporto 
priemones nuotoliniu bu du. S ias technologijas naudoja 
labai maz ai transporto priemonių, tode l su jomis 
negalima tiksliai nusakyti kelyje esanc ių srautų kiekio ir 
aptikti visų kelyje dalyvaujanc ių transporto priemonių.  

Prietaisai tvirtinami kelio dangoje yra induktyviosios 
rite s, magnetiniai, pjezoelektriniai jutikliai. Magnetine s 
kilpos daz niausiai naudojamos transporto srauto 
intensyvumo nustatymui, tac iau jas naudojant greic io 
matavimui gaunamos didele s paklaidos. Tiksliau greitis 

nustatomas naudojant magnetinius jutiklius. Tac iau s ių 
jutiklių tru kumas yra rys ki temperatu ros ir pas alinio 
įmagnete jimo įtaka rezultatų tikslumui. Magnetinių 
jutiklių komponenc ių priklausomybe  nuo temperatu ros 
praktis kai yra tiesine , skiriasi konkrec ios reiks me s 
skirtingiems jutikliams [3]. Jutiklio HMC1022 
temperatu rine  priklausomybe  pateikta 1 paveiksle. 

 
1 pav.  Jutiklio komponenc ių verte s priklausomybe  nuo temperatu ros 
[3]. 

Stiprus pas alinis magnetinio lauko poveikis  
įmagnetina pagalbinius elektronikos komponentus 
(rezistorius, kondensatorius). De l to pasikeic ia 
magnetinio jutiklio pradinis nuokrypis (angl. offset), 
tac iau jautrumas is lieka nepakitęs. De l s ių priez asc ių 
bu tinas sensoriaus kalibravimas nustatant pradines 
reiks mes [4]. 

Kuriant magnetinio lauko pokyc io registravimo įtaisą, 
bu tina atsiz velgti į pamine tas problemas ir sukurti 
funkcionavimo algoritmą, kuris eliminuotų temperatu ros 
įtaką ir uz tikrintų patikimą įtaiso funkcionavimą, veikiant 
pas aliniams is oriniams magnetiniams laukams. 

III. ĮTAISO STRŪKTŪ RA 

Prietaiso paskirtis registruoti pravaz iuojanc ios 
transporto priemone s magnetinę signatu rą ir duomenis 
perduoti į kompiuterį. Atsiradus pas aliniams 
magnetiniams arba temperatu riniams pokyc iams, atlikti 
savaiminę kalibraciją. 

Suprojektuoto Ž eme s magnetinio lauko pokyc io 
registravimo įtaiso struktu rine  schema pateikta 2 pav. 
Įtaisas jungiamas prie kompiuterio ŪSB prievado 
naudojant ŪSB-RS485 keitiklį. Keitiklis naudojamas 
duomenims perduoti, komandoms priimti, taip pat 
prietaiso maitinimui. Kompiuteris duomenis gauna per 
nuoseklųjį duomenų prievadą (angl. COM port). 
Mikrovaldikliui ir jutikliams įtampa sumaz inama 
panaudojant maz os įtampos kritimo reguliatorių. 

Magnetinio lauko pokyc io registravimo įtaiso 
prototipas 

Juozas Balamutas1, Karolis Marcjan1, Gabrielė Ūrbanavičiūtė1, Lina Stonytė1 (vadovas 
D. Navikas1) 
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Mikrovaldiklio paskirtis: nuskaityti jutiklių duomenis, 
atlikti Ž eme s magnetinio lauko is kompensavimą visoms 
as ims ir suformuotus duomenis perduoti į kompiuterį. Du 
AMR tipo magnetiniai jutikliai yra is de styti vienoje 
tiese je, 30 cm atstumu vienas nuo kito. 

 
2 pav.  Struktu rine  schema. 

IV. VEIKIMO ALGORITMAS 

Mikrovaldiklio programos pradz ioje, atliekami 
pradiniai nustatymai: sukonfigu ruojami reikiami 
bendrosios paskirties įe jimai ir is e jimai, reikalinga 
periferija, nustatomas AMR jutiklių jautrumas, duomenų 
atidavimo sparta. Pagrindinio ciklo algoritmas 
pavaizduotas 3 pav.  

Maksimalus LIS3MDL diskretizavimo daz nis 1 kHz [5]. 
Siekiant efektyviai nuskaityti duomenis naudojamas 
vidinis mikrovaldiklio laikmatis, kuris generuoja 
pertraukties signalą kas 1 ms. Įvykus pertraukc iai 
pakeliama ve liave le , kuri nurodo ciklo pradz ią.  

Is  eile s nuskaitomos pirmojo jutiklio magnetinio lauko 
dedamųjų reiks me s ir antrojo jutiklio dedamųjų 
reiks me s. Duomenų nuskaitymas vyksta panaudojant 
tiesiogine s duomenų prieigos valdiklį (angl. DMA – direct 
memory access). Diagramoje duomenų nuskaitymo 
pradz ia pavaizduota bloke SPIx start. Antro AMR jutiklio 
skaitymo metu procesorius apdoroja pirmojo jutiklio 
duomenis. Skaic iuojamas abiejų jutiklių modulis ir 
slenkantis modulio vidurkis is  1000 reiks mių 

|𝑀𝑣𝑖𝑑|  =  
|𝑀𝑡−1| +|𝑀𝑡−2|+|𝑀𝑡−3|+⋯+𝑀   

𝑛
, (1) 

c ia Mvid – modulio vidurkis, Mt-x - pries  tai suskaic iuoti 
moduliai, n – atskaitų skaic ius.  

Turint abiejų jutiklių magnetinių komponenc ių 
duomenis, nuskaitoma jutiklių temperatu ra. Skaic iavimo 
funkcijoje patikrinama ar naujos reiks me s nevirs ija 
anksc iau buvusių tam tikru nustatytu dydz iu. Jei reiks me s 
nevirs ija, is kompensuojamas esamas nuokrypis ir 
suformuojamas siuntimo masyvas. Jei reiks me s tam tikrą 
laiko tarpą virs ija numatytą reiks mę, tai fiksuojama kaip 
temperatu ros arba pas alinio įmagnete jimo įtaka. De l s ios 
priez asties prietaisas pereina į kalibravimo rez imą. 

Numatytą laiką yra skaitomi jutiklių duomenys ir 
skaic iuojamas slenkantis vidurkis. Gautos reiks me s yra 
nauji pradiniai nuokrypiai. 

Mikrovaldiklio periferijos nustatymas:
GPIO, TIM, USART, SPI, DMA

Pradžia

Jutiklių  pradiniai nustatymai

Praėjo 1 ms?

Nuskaityti jutiklių duomenis

Apdoroti jutiklių duomenis

Išsiusti prieš tai buvę 
duomenis?

Pradėti foninį duomenų siuntimą

Gauta USART komanda?

Interpretuoti gautą komandą

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

 
3 pav.  Supaprastintas pagrindinis veikimo algoritmas. 

Baigus skaic iavimus reikiami duomenys sudedami į 
masyvą siuntimui, suskaic iuojami kontroline s sumos 
baitai, pridedami pradz ios ir pabaigos baitai, ir 
paleidz iamas universalaus sinchroninio asinchroninio 
siųstuvo imtuvo tiesiogine s atminties prieigos (angl.  
ŪSART DMA) valdiklis. Tokiu bu du duomenų siuntimas 
vyksta atskirai nuo pagrindine s programos, tuo metu 
procesorius gali atlikti kitas funkcijas. Duomenų kiekis 
yra didelis – vidutinis kai perduodama apie 40 baitų, tode l 
reikalinga didele  perdavimo sparta. Jei bu tų naudojama 
standartine  115200 bps sparta siuntimas truktų 3,47 ms.  

Siunc iant vieną simbolį reikalingi  8 duomenų bitai, 
prie kurių prisideda vienas start ir vienas stop bitas – is  
viso 10 bitų. 

𝐵𝑟 =
𝐵𝑦𝑡𝑒 ∙10

𝑡
,  (2) 

c ia Br – duomenų sparta bps, Byte – siunc iamų baitų 
skaic ius, t – laikas s. 

Siekiant uz tikrinti duomenų perdavimą į kompiuterį 
kas 1 ms pagal (2) formulę gauta reiks me  yra 400 000 bps. 
Tai yra minimali galima verte , kadangi baitų skaic ius ne ra 
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pastovus parenkama didesne  verte  – 656250 bps. S i verte  
pasirinkta de l to, kad konfigu ruojant mikrovaldiklio 
ŪSART duomenų spartą, į reikiamą registrą įras omas 
slankaus kablelio skaic ius (angl. float). S is skaic ius 
priklauso nuo mikrovaldiklio taktavimo daz nio ir ŪSART 
periferijos (angl. oversample). Duomenų is siuntimas 
vidutinis kai trunka apie 660 µs neapkraunant 
procesoriaus. Procesorius laukia laikmac io pertraukties 
signalo jutiklių duomenims nuskaityti ir ciklas kartojasi. 
Prietaisas gali priimti is  kompiuterio komandas, tokias 
kaip: jutiklių perkrovimo komanda, informacijos apie 
jutiklių bu seną uz klausa, skaic iavimo koeficientų 
keitimas ir kt. Prie mus komandą yra stabdomas 
magnetinių jutiklių duomenų nuskaitymas, 
interpretuojama gauta komanda, laukiama komandos 
prade ti matavimui. Jei gaunama komanda pakeisti 
magnetinio jutiklio matavimo jautrumą, nauja jautrumo 
verte  yra is saugoma į energonepriklausomą FLASH tipo 
atmintį, prietaisas persikrauna. Persikrovus prietaisui, 
atliekant pirminį jutiklių konfigu ravimą naudojama nauja 
jautrumo reiks me . Jei sustabdz ius matavimą per 1 min 
nepasiunc iama komanda prade ti matavimą, prietaisas 
persikrauna.  

V. REŽŪLTATAI 

Pagaminto prototipo bendras ploks te s ilgis 34 cm, 
plotis 1 cm. Įtaisas buvo patalpintas vaz iuojamosios kelio 
dalies viduryje 8 cm gylyje ir uz lietas smala. Prietaisas 
prijungtas prie kompiuterio, kuris įras ine ja gautus 
duomenis csv formatu. Pravaz iavus automobiliui 
gaunama magnetine  signatu ra. Skirtingų tipų 
automobiliams gautas signalas skiriasi z enkliai. Pagal 
signalo pobu dį automobilius galima skirstyti į 
lengvuosius ir krovininius. 4 ir 5 paveiksluose matyti kaip 
skiriasi vienatu rio ir hec beko magnetiniai signalai. 
Hec beko pros vaisa yra z emiau, de l jo sukuriamo signalo 
amplitude  gaunama didesne . 

 
4 pav.  Automobilio Ford Transit magnetine  signatu ra. 

Pravaz iavus skirtingiems, vienodo modelio, 
automobiliams magnetine s signatu ros pobu dis 
pasikartoja. Surinkus didelį duomenų kiekį apie 
transporto priemones, pagal magnetinį signalą galima 
spręsti apie automobilio tipą ir markę. Įtaisas se kmingai 
veikia lauko sąlygomis jau pusę metų, per tą laiką 

nepastebe ta pas alinių poveikių įtakos jo veikimui. 

 
5 pav.  Automobilio Volkswagen Beetle magnetine  signatu ra. 

VI. IS VADOS 

Duomenys į kompiuterį yra perduodami 1 ms 
intervalais, tai leidz ia realiu laiku stebe ti 
pravaz iuojanc ias transporto priemones ir pakankamai 
tiksliai nustatyti jų greitį. 

Apdorojant gautus duomenis galima stebe ti kelio 
uz imtumą, vidutinį pravaz iuojanc ių automobilių kiekį bei 
greitį. 

Realizuotas algoritmas efektyviai eliminuoja 
temperatu ros ir pas alinio įmagnete jimo poveikį. 
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ABSTRACT  

Juozas Balamutas, Karolis Marcjan, Gabrielė 
Urbanavičiūtė, Lina Stonytė. Magnetic field change 
monitoring device prototype using AMR sensors. 

Vehicles can disrupt Earth‘s magnetic field, this 
disruption is easily measured with magnetic AMR sensors. 
In order to achieve accurate measurements, side effects, 
such as temperature and extraneous magnetization, have to 
be extruded. This article describes a device which 
eliminates these side effects.  

The system is based on STM32F401 microcontroller 
which receives data from two LIS3MDL sensors. Data is 
processed and examined for any side effects. Processed 
information is sent to a computer, from which it is possible 
to determine vehicles model and velocity. Results are 
accurate and measurements can be taken all year long, no 
matter the weather conditions. 
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I. ĮVADAS 

Ž olė s pjovimas yra rankinis darbas, rėikalaujantis daug 
laiko ir finansinių invėsticijų. Pjauti iki 2-3 arų plotą 
galima su paprasta stumiama ž oliapjovė, tac iau pjauti 
didėsnius plotus pasidaro nuobodus ir varginantis 
darbas. Pjovimui palėngvinti galima pirkti sodo 
traktoriukus arba robotus ž oliapjovės, tac iau tai yra daug 
finansų rėikalaujantis sprėndimas. Dauguma ž monių, 
kuriėms priės  tai minė tas sprėndimas nė ra priimtinas, 
naudoja savaėigės ž oliapjovės. Todė l buvo nuspręsta 
įdiėgti nuotolinį valdymą į savaėigę ž oliapjovę ir is tirti: ar 
tai padaryti yra sudė tinga ir ar tai yra naudingas 
pakėitimas. Norint ž oliapjovė jė rėaližuoti nuotolinį 
valdymą, rėikia atlikti važ iuoklė s modifikaciją, įdiėgti 
valdymo sistėmą bėi komunikacijos sistėmas su is oriniais 
valdymo įtaisais. Savaėigė s ž oliapjovė s daž niausiai yra 
varomos garsiai vėikianc iu vidaus dėgimo varikliu, o s is 
pakėitimas padė tų is vėngti sukėliamo triuks mo padarinių 
ir palėngvintų patį pjovimo darbą, kadangi nėrėikia 
visada vaiks c ioti paskui ž oliapjovę. 

II. PASIRINKTA VAŽ IUOKLĖ  

Norint pasiėkti nuotolinį valdymą ž oliapjovė jė is  
pradž ių rėikia modifikuoti važ iuoklę, kadangi savaėigė  
ž oliapjovė  gali judė ti tik tiėsiaėigė trajėktorija. 
Atsiž vėlgus į tai, kokios važ iuoklė s naudojamos lauko 
sąlygomis ėksploatuojamų robotų, galima rinktis dvi 
važ iuoklės: 

 Viks rinę važ iuoklę. 

 Akėrmano (vok. Ackėrmann) tipo važ iuoklę. 
Viks rinė  važ iuoklė  yra daugiausiai naudojama 

mobiliųjų robotų važ iuoklė , nės pasiž ymi didėliu 
manėvringumu, pravaž umu, stabilumu, ją lėngva valdyti 
ir programuoti. Važ iuoklė  yra daž niausiai varoma 
naudojant nuolatinė s srovė s variklius valdomų grėic io 
rėguliatorių. Grėic io rėguliatorius tėikia pastovaus daž nio 
impulsus į variklį ir rėguliuodamas to impulso plotį, gali 
kėisti variklio grėitį, is laikydamas didėlę dalį variklio 
sukamosios galios. Viks rinė  važ iuoklė  yra daž nai 
vadinama difėrėncialinė, kadangi valdymas yra 
is gaunamas difėrėncialinė s pavaros principu - kėic iant 
viks rų judė jimo grėitį ar kryptį, priklausomai nuo grėic ių 
skirtumo, yra is gaunamos skirtingos trajėktorijos. 

Akėrmano tipo važ iuoklė  yra parėmta Akėrmano ratų 
gėomėtrijos principu – valdomiėji ratai yra pasukami 
skirtingais kampais, taip is gaunant skirtingo spindulio 
trajėktorijas. S is principas lėidž ia is vėngti ratų slydimo, 
kuris yra paprastai patiriamas atliėkant posu kio vėiksmą 

ratais, pastatytais tais pac iais kampais. Akėrmano ratų 
gėomėtrijos principu yra parėmta daugėlis automobilių 
važ iuoklių, tac iau mobiliėsiėms robotams jis yra 
naudojamas rėc iau dė l valdymo sudė tingumo. Priėkiniai 
ratai yra valdomiėji, o galiniai yra varomiėji, kuriė sukasi 
viėnodu grėic iu. 

Norint pakėisti ž oliapjovė s važ iuoklę į viks rinio tipo, 
rėikė tų atlikti daug pakėitimų. Kadangi ž oliapjovė s 
varomasis mėchanižmas yra tiėsiogiai sujungtas su 
ž oliapjovė s varikliu, įdiėgti difėrėncialinį valdymą 
varomajam mėchanižmui bu tų sunki už duotis. Nuolatinė s 
srovė s varikliai, kuriė gėbė tų varyti ž oliapjovę tuo pac iu 
grėic iu kaip standartinis varomasis mėchanižmas, yra 
brangu s, sunku s ir rėikalaujantys daug ėnėrgijos. Nors 
viks rinė  važ iuoklė  yra tikslingėsnė  naudoti ž oliapjovė jė, 
pakėitimų kaina virs ytų pac ios ž oliapjovė s kainą, kas nė ra 
priimtina. 

Akėrmano tipo važ iuoklę įdiėgti yra daug paprasc iau, 
kadangi rėikalinga sukurti tik kryptiės valdymo sistėmą, 
nės standartinis varomasis mėchanižmas yra tinkamas. 
Kainos ir darbo atž vilgiu s is pasirinkimas yra daug 
gėrėsnis kompromisas, nėi viks rinė  važ iuoklė , todė l ji 
buvo pasirinkta įdiėgti į ž oliapjovę. 

III. AKĖRMANO VAŽ IUOKLĖ S DIĖGIMAS 

Akėrmano važ iuoklė s ėsminis bruož as yra, kad 
sukamiėji ratai pasisuka skirtingais kampais. S iė kampai 
priklauso nuo posu kio dydž io – kuo posu kio spindulys yra 
maž ėsnis, tuo ratai sukasi didėsniais kampais. Ratas 
ėsantis arc iau posu kio spindulio cėntro pasisuka didėsniu 
kampu, kadangi jam rėikia įvėikti maž ėsnį kėlią. S ią 
posu kio gėomėtriją galima atvaižduoti brė ž iniu (1 pav.). 

 
1 pav. Posu kio gėomėtrija [1]. 

Skaic iuojant Akėrmano važ iuoklė s gėomėtriją, bu dingi 
s iė dydž iai: 

• Važ iuoklė s ilgis L. 
• Važ iuoklė s plotis t. 

Savaėigė s ž oliapjovė s modėrnižavimas 
siėkiant sutėikti nuotolinį valdymą 

Lukas Krukauskas1 (vadovas G. Narvydas1) 
1Kauno technologijos universitetas, Elektros ir elektronikos fakultetas, 

lukas.krukauskas@ktu.edu 
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• Posu kio spindulys R. 
• Posu kio spindulio cėntras O. 
• Kairiojo rato pasisukimo kampas δo. 
• Dės iniojo rato pasisukimo kampas δi. 
• Posu kių pėc ių kampas β. 
• Posu kių pėc ių ilgis r. 
• Traukių as iės ilgis s. 
• Atstumas tarp traukių as iės ir ratų as iės h. 
Kokiu kampu turė s pasisukti ratai norint atlikti posu kio 

vėiksmą spinduliu R galima rasti s iomis formulė mis[2]: 

( 1)tan

( )
2

.o
L

t
R



 
 

  
  
 





 (1) 

( 1)tan

( )
2

.i
L

t
R



 
 

  
  
 





 (2) 

Akėrmano sukimo mėchanižmas yra kėturių grandž ių 
trapėcija, kuri yra sudaryta is  ratų pagrindinė s as iės, 
dviėjų posu kių pėc ių bėi traukių as iės (2 pav.). Ratų 
pagrindinė  as is gali bu ti įsivaižduojama, kadangi nė 
visada ratai yra tiėsiogiai sujungti grandimi, o as iės ilgis 
atitinka atstumą tarp ratų. Posu kio pėc iai sujungia ratus 
su traukių as imi. Traukių as is yra sudaryta is  dviėjų to 
pac io ilgio traukių, kurios cėntrė jos yra sujungtos su 
sukimo įtaisu, s iuo atvėju - varikliu. Variklis, jas 
stumdydamas lygiagrėc iai ratų pagrindinėi as iai, pasuka 
ratus atitinkamais kampais.  

 
2 pav. Akėrmano važ iuoklė s sukimo mėchanižmo trapėcija. 

Norint gauti taisyklingą Akėrmano trapėciją galima 
gėomėtris kai gauti dydž ius is  lygias onė s trapėcijos 
(2 pav.). S iė dydž iai yra: 

 Posu kio pėtiės pasvirimo kampas 

( 1)tan .
2

t s

h
   
  

 
 (3) 

 Posu kio pėtiės ilgis 

2
2 .

2

t s
r h

 
  

 
 (4) 

 Atstumas tarp traukių as iės ir ratų as iės 

cos .h r   (5)  

 Traukių as iės ilgis 

2 sin .s t r    (6) 

Skaic iuojant Akėrmano trapėciją rėikalinga turė ti 
važ iuoklė s plotį t ir is  anksto pasirinkti du dydž ius, 
paprastai h ir s arba r ir β. Apskaic iavus trapėciją pagal 
pasirinktus dydž ius, ir ž inant kokio dydž io dėtalių rėikė s, 
galima pradė ti diėgti važ iuoklę į ž oliapjovę. 

Kadangi ž oliapjovė  turi varanc iąją pavarą, todė l rėikia 
įdiėgti tik Akėrmano trapėciją. Tam rėikalingi s iė 
pakėitimai: sutėikti ratams dviėjų as ių judė jimą, sujungti 
ratus su posu kio pėc iais, sujungti posu kio pėc ius su 
traukė mis ir sujungti traukės su sukimo įtaisu. Tai 
padarius, gauta Akėrmano trapėcija gali pasukti ratus 
kampais iki 60o (3 pav.). 

 
3 pav. Akėrmano valdymo sistėma ž oliapjovė jė. 

Savaėigis ž oliapjovė s rėž imas yra įjungiamas 
prispaudus atitinkamą svirtį priė ž oliapjovė s rankėnos. 
Įtaisius tėmpiklį, kuris yra 12 V nuolatinė s srovė s variklis, 
galima įjungti ar is jungti savaėigį rėž imą valdant variklį, 
kuris traukia arba atlėidž ia svirtį. 

IV. VALDYMO SISTĖMA 

Sistėmą valdantis mikrovaldiklis yra Arduino Mėga. Jis 
atliėka komunikaciją su is orinio rys io įtaisais bėi valdo 
variklius. Priės  naudojant ž oliapjovę, is  anksto 
pasirėnkamas nuotolinio valdymo bu das, todė l viėnu 
mėtu įjungiamas tik viėnas is  trijų rys io modulių: 

 Turnigy 9x valdymo pulto radijo rys io imtuvas. 

 ĖSP8266 WiFi rys io modulis. 

 HC-06 Bluėtooth rys io modulis. 

Pasirinktas grėic io rėguliatorius BTS7960, nės jis 
palaikomo maksimalią srovę iki 43A [3]. Į grėic io 
rėguliatorių is  mikrovaldiklio siunc iamas impulso 
moduliacijos plotis (Pulsė Width Modulation) bėi variklio 
sukimosi kryptis. Naudojami varikliai yra nuolatinė s 
srovė s, 12 V, su auks tu rėdukcijos koėficiėntu. Viėnas is  
variklių valdo ratų susukimą. Nuo pradinė s požicijos, kai 
ratai dar nė ra pasukti jokiu kampu, sukant variklį pagal ar 
priės  laikrodž io rodyklę yra rėguliuojamas ratų 
gėomėtrijos suvėdimas. S is variklis dė l ėsanc io 
mėchanižmo yra apribotas suktis 120o intėrvalė. Kitas 
variklis skirtas savaėigio rėž imo rankėnos padė tiės 
kėitimui. Variklis stumdo priė jo pritaisytą ploks tėlę ir, 
sukant variklį priės  ar pagal laikrodž io rodyklę, ploks tėlė  
juda lygiagrėc iai ž oliapjovė s rankėnai, kuri prispaudž ia 
arba atlėidž ia savaėigio rėž imo svirtį. Ploks tėlė  yra 
apribota judė ti 5 cėntimėtrų intėrvalė. Priė abiėjų variklių 
sukimosi intėrvalų ribų yra įdiėgtos įspaudž iamos SPDT 
tipo rėlė s. Paspaudus viėną is  s ių rėlių yra nutraukiamas 
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srovė s tiėkimas varikliui ta sukimosi kryptimi, kas 
apsaugo nuo pėrsukimo ir sugadinimo. 

Potėnciomėtras yra tiėsiogiai sujungtas su sukimosi 
varikliu – bėsisukant varikliui, sukamas ir 
potėnciomėtras. Kadangi variklis sukasi 120o laipsnių 
intėrvalė, potėnciomėtras nė ra is lauž iamas. Pagal 
potėnciomėtro rodmėnis sprėndž iama kiėk yra pasisukęs 
variklis. Tai sutėikia sistėmai grįž tamąjį rys į ir lėidž ia 
ratus pasukti į norimas požicijas. Galiniai mygtukai yra 
naudojami informuoti, kada savaėigio rėž imo svirtis yra 
prispausta priė ž oliapjovė s rankėnos, o kada atlėista. 

Visi s iė komponėntai sudaro pilną ž oliapjovė s valdymo 
sistėmą(4 pav.). 

 
4 pav. Valdymo loginė  schėma. 

V. NUOTOLINIS VALDYMAS 

Nuotolinis valdymas gali bu ti atliėkamas trimis bu dais: 
Bluėtooth sąsaja, WiFi rys io sąsaja ir valdymo pultu radijo 
rys iu. 

Bluėtooth sąsaja yra naudojama trumpo atstumo 
komunikacijai, kadangi naudojamas modulis HC-06 
bandymų mėtu gėbė jo palaikyti rys į tik iki 15 m. S i sąsaja 
bus naudojama sujungti mikrovaldiklį ir is manųjį tėlėfoną 
pėr programinę įrangą, skirtą mobilių robotų valdymui, 
pavadinimu „Joystick bluėtooth Commandėr“. S ios 
programos dė ka yra is siunc iamas duomėnų pakėtas su 
virtualių mygtukų bu sėnomis bėi virtualios valdymo 
svirtiės požicijomis. Viėnas is  mygtukų naudojamas 
įjungti arba is jungti savaėigį rėž imą, o svirtis naudojama 
valdyti ž oliapjovė s ratų pasukimą. S io komunikacijos tipo 
didž iausias privalumas yra pigumas – HC-06 modulį 
galima įsigyti už  maž iau nėi 5 Ėur – bėi paprastumas 
naudoti dė l ėsamos programinė s įrangos. S io bu do 
problėma yra maž as komunikacijos atstumas. Tai rėis kia, 
kad rėikia vaiks c ioti nėnutolstant nuo važ iuojanc ios 
ž oliapjovė s daugiau kaip 15 mėtrų, kas nė ra patogu. 

Kadangi WiFi sąsajai yra rėikalingas intėrnėto rys ys, 
naudoti s ią sąsaja rėikalingas is ankstinis pasiruos imas. 
Paprastai plotuosė, kuriuosė pjaunama ž olė , nė ra 
pasiėkiamas intėrnėto rys ys, tac iau jėi ėsamas plotas yra 
arti gyvėnamojo namo su intėrnėtu, galima priė turimo 
mars rutižatoriaus prijungti papildomą antėną. Tai 
padarius WiFi rys ys gali padėngti visą ž oliapjovė s darbo 
plotą. S i sąsaja naudojama ž oliapjovė s komunikacijai su 
tėlėfonu, plans ėtė ar nės iojamu kompiutėriu, 
priklausomai nuo to, kas ž mogui yra patogiau. 
Programinė  įranga tėlėfonė paras yta „MIT AppInvėntor“ 
aplinkojė, o kompiutėryjė komunikacija atliėkama 
Arduino platformojė. S iuo komunikacijos bu du galima 
pasiėkti labai didėlius atstumus bėi atlikti daug skirtingų 
konfigu racijų kuriant vartotojo sąsają, formuojant 

duomėnų pakėtus, tac iau rėikalauja daugiausiai 
papildomo pasiruos imo. 

Valdymo pultas Turnigy 9x palaiko komunikaciją radijo 
rys iu iki 300 mėtrų [4]. Pulto siųstuvas siunc ia duomėnų 
pakėtą su vairalaždž ių požicijomis, kurį pulto imtuvas, 
prijungtas priė Arduino Mėga, priima bėi is pakuoja. Pagal 
gautus nurodymus mikrovaldiklis valdo ž oliapjovė s 
priėkinių ratų pasukimą bėi įjungia ir is jungia savaėigį 
rėž imą. Didėlis komunikacijos atstumas bėi pats valdymo 
pulto patogumas sutėikia ėrgonomis kas ir komfortis kas 
sąlygas valdyti ž oliapjovę, tac iau kainos atž vilgiu yra 
brangiausias bu das, kadangi pultas kainuoja apiė 100 Ėur. 

VI. RĖŽULTATAI 

Ž oliapjovė s važ iuoklė s modifikacijos mėtu įdiėgta 
Akėrmano važ iuoklė  sutėikia galimybę valdyti važ iavimo 
kryptį. S i ž oliapjovė  yra spėcialižuota pjauti viėntisus 
plotus su paviėniais augalais ar kliu timis. Kadangi grėitis 
nė ra rėguliuojamas ir judė jimas yra viėnkryptis, 
ž oliapjovę valdant nuotoliniu bu du nė ra patogu pjauti 
aplink maž as (0,5 – 1 mėtro diamėtro) kliu tis ir tėritorijos 
kampus, tac iau is jungus nuotolinį valdymą tai galima 
atlikti rankomis.  

Darbo mėtu įdiėgtos trys nuotolinio valdymo sistėmos, 
kuriomis galima pasiėkti ž oliapjovė s valdymą iki 300 
mėtrų. Naudojant s ias sistėmas ž mogaus darbas su 
ž oliapjovė tampa ėrgonomis kėsnis bėi lėngvėsnis. 

Ž oliapjovė  yra paruos ta darbui ir tolimėsniėms 
tobulinimams. Kadangi pavyko įdiėgti vėikiantį nuotolinį 
valdymą, toliau bus dirbama siėkiant ž oliapjovėi sutėikti 
kuo didėsnį autonomis kumą. 

VII. IS VADOS 

Nuotolinis valdymas yra rėaližuotas trimis valdymo 
sąsajomis. Bluėtooth sąsaja yra pigi, paprasta naudoti ir 
rėikalauja maž iausiai is ankstinio pasiruos imo, todė l yra 
rėkomėnduojama kaip standartinė  valdymo sąsaja. WiFi 
rys io sąsaja yra rėkomėnduojama naudoti, kada atstumas 
tarp opėratoriaus ir ž oliapjovė s bus didėsnis nėi 15 mėtrų 
ir yra pasiėkiamas intėrnėto rys ys. Kai intėrnėto rys ys 
nė ra pasiėkiamas ir komunikacijos atstumas didėsnis nėi 
15 mėtrų, tada rėkomėnduojama naudoti valdymo pultą. 
Sukurtos valdymo sistėmos pagrindinis privalumas tas, 
kad nėrėikia nuolatos vaiks c ioti ž oliapjovėi is  paskos. Dė l 
to sumaž inama garso įtaka ž oliapjovė s opėratoriui bėi 
palėngvinamas pjovimo darbas. 

VIII. PADĖ KA 

S io projėkto finansavimo s altinis - Ėuropos Sąjungos 
fondų invėsticijų vėiksmų programos 9 prioritėto 
„Visuomėnė s s viėtimas ir ž mogis kųjų is tėklių potėncialo 
didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priėmonė s „Mokslininkų, 
kitų tyrė jų, studėntų mokslinė s kompėtėncijos ugdymas 
pėr praktinę mokslinę vėiklą“. 
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ABSTRACT 

Lukas Krukauskas. Remotely controlled self-propelled 
lawnmower.  

This article describes the process of installing a remote-

control system in a self-propelled lawnmower. The 
standard vehicle of the used lawnmower is changed to the 
Ackermann steering vehicle. The remote-control 
communication is done through one of three possible 
choices: Bluetooth, Wi-Fi or remote-control joystick. The 
resulting lawnmower is specialized for mowing large areas 
of land which would be tedious to mow manually. 
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I. INTRODUCTION 

What is a modern device, which is necessary in 
electronics laboratories for device testing and the 
measurement of various electrical characteristics? Those 
functionalities are provided by oscilloscope, which by 
definition is a test instrument that is used to measure and 
analyse electronic signals (waves and pulses) displayed 
on its screen. The x-axis represents time, and the y-axis 
represents an instantaneous view of the voltage of the 
input signal. The oscilloscope is the key device for anyone, 
working with electronics, for the reasons of viewing the 
shape of the waveform on any point in an electronic 
device whether it would be for designing, repairing or 
testing electronic devices. From the waveform it is 
possible to determine other parameters, such as voltage 
levels, frequency, etc... Also, it is also very useful in 
research, as many environmental characteristics could be 
measured using an oscilloscope. The disadvantage of 
conventional oscilloscopes is their bulkiness, price and 
power requirement. The aim of this project is to design 
the digital core of a portable and oscilloscope, which could 
be powered from 5V power supply or a battery. The 
designed oscilloscope is essentially targeted at hobbyists 
with the ability to expand its functions, for example, 
measure exact values, carry out mathematical functions, 
etc. More accurately, this paper explains the design of a 
system for signal sampling, digital processing and 
converting processed data in such a way, that it would be 
possible to send it using parallel interface. 

II. DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPES 

The oscilloscopes used as of today, are called “Digital 
Storage Oscilloscopes”. Their signal processing and 
visualization is based on two parts: analogue and digital, 
which is realised with a microprocessor, field-
programmable gate array or an application-specific 
integrated circuit. In the analogue part the signal is 
conditioned: through a pre-amp, which changes the 
amplitude of the signal according to the desired fixed 
ratio, so it fits within the range of the Analog-digital 
converter, also the analogue part protects the digital 
circuit from over-voltages.  The signal is also fed into a 
trigger detector, which essentially communicates with 
control logic, and tells it when to start recording data. The 
conditioned signal using A/D converter is sampled and 
further processed in a microprocessor which is a 
programmable device used for data processing. Sampled 
data is put into memory, then the signal's data after 

processing is sent to the driver of the LCD's screen. Block 
diagram is shown in Fig. 1. DSO performance could be 
defined by its sampling rate, bandwidth, memory depth, 
rise time and input impedance. DSOs’ sampling rate is 
limited by the maximum sampling rate of its A/D 
converter. Rise time is proportional to the bandwidth. 
And the input impedance is limited by DSO’s analogue 
part as well as ADC input impedance. Conventional DSO 
has a sampling rate of a few hundred mega samples per 
second, a rise time of less than 14 ns and the input 
impedance in the terms of mega ohms. Working principle 
wise, analogous oscilloscope's digital part will be 
designed using an affordable and accessible STM 
evaluation board and a generic TFT LCD screen. 

 
Fig 1. Conventional oscilloscope block diagram. 

III. WORKING PRINIPLE, DESCRIPTION OF PERIPHERALS USED IN 

THE PROJECT AND THEIR CONFIGURATIONS 

MCU, used for this project is STM32F303VC, which has 
integrated ST-link programmer, 40 Kbytes of SRAM, 
8 MHz external crystal oscillator, but using Phase-locked-
loop clock the frequency of the internal or external 
oscillator can be multiplied several times. The MCU’s 
microprocessor is an ARM Cortex-M4, which is 
characterized by 12-bit resolution ADCs with up to 5 
mega samples in a second, CPU’s speed can be configured 
up to 72 MHz for stable operations. For the visualization 
a colour liquid crystal screen with the driver ILI9488 was 
used. The block diagram of the designed digital core is 
shown in Fig. 2, but in this paper, the focus will be put on 
the digital part. Used MCU's peripherals were analogue-
digital converter, direct-memory-access peripheral, 
random-access memory of the MCU, the central 
processing unit itself, and general pin input/output 
peripheral. The basic diagram, illustrating the working 
principle is shown in Fig. 3. 

The signal, which is being measured using a probe goes 
into GPIO, which is configured as a general input. Then the 
signal is sampled using A/D converter. A DMA is used, 
which provides more efficiency. The Direct-Memory-
Access peripheral transfers the data to the RAM, so the 
Central-Processing-Unit does not have to deal with the 
transfer of the data. That way another process can be 
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dealt with while the transfer is complete, for example 
digital circuit's reaction to the oscilloscope's analogue 
part (changed scale of the time domain or amplitude 
domain) or the process of drawing the net on the screen. 
A CPU function, worth mentioning is NVIC (Nested 
Vectored Interrupt Controller). NVIC is used to provide a 
way to execute a defined function, when a documented 
event is triggered. Most of the data processing is done in 
such function. 

 
Fig 2. Main block diagram of the designed oscilloscope. 

 
Fig. 3. The diagram, showing the basic working principle of the device. 

A. A/D converter 

A/D converter is used for analogue signal sampling into 
its digital form. STM32f303 MCU provides a 12-bit A/D 
converter. Therefore, according to formula (1) 

𝑉𝑎𝑙𝑚𝑎𝑥 = 2𝐴𝐷𝐶 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 1, (1) 

it is possible to get data, ranging from 0 to 4095. The 
reference voltage used is the internal 3.3 Volt value, 
according to 

𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒𝑉𝑎𝑙 =
𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝐴𝐷𝐶 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛, (2) 

a single digital value results to 0.81 mV value. A/D 
converter for this project is used in “circular” mode, which 
means, that the converter is triggered only once, and the 
signal is sampled continuously. According to the 
datasheet of STM32F303, the sampling rate is 5,14 MSPS. 
Input impedance is 100 kΩ and the internal "sample and 
hold" capacitor is 5 pF. 

B. DMA and NVIC 

DMA as described earlier is a peripheral, which 
transfers data either from a peripheral to the RAM or vice-
versa. In this project DMA is transferring data from A/D 
converter to a data buffer, consisting of 485 values. When 
the data is transferred, an interrupt is executed, which 
halts any function, being executed by the CPU and the 
interrupt associated function is called, which then 
accordingly processes sampled data. Such interrupt 
routines are handled by the NVIC. Different interrupt 
triggers have accordingly different priority levels, which 
means — if two interrupts occur at the same time or a 
higher priority interrupt is triggered, the higher priority 
level interrupt function will be executed before the lower 
level interrupt function, which is halted, until the higher 
priority level function is executed first. The interrupt 
handlers and priority levels are pre-defined in a so-called 
vector map, which essentially points interrupt routines to 
their specific function handlers. In this project we are 

using only a single interrupt routine: “DMA done 
transferring data” handler, but having in mind, that DMA 
data transfer speed can be higher, than the data 
processing speed, once the DMA interrupt is being 
handled, DMA itself has to be turned off, and CPU’s 
interruption handling has also to be turned off while the 
present interrupt function is being handled. 

C. GPIO 

Several ports of GPIO are used in this project. The 
device's probes serve as inputs and numerous GPIO pins 
serve as outputs, by which the data, using parallel 
interface is transferred into the LCD driver ILI9488. For 
further explanation, GPIO is divided into several ports, in 
the case of STM32f303VC – 5 ports, each called "portA", 
"portB", etc. Each port has 16 pins from 0 to 15. Each of 
the pins can be separately configured either as digital or 
analogue input/output. In this project ports C and D are 
used as outputs to the TFT LCD and a pin of the port A is 
used as an analogue input, connected with the MCU's A/D 
converter. 

IV. ALGORITHM DESCRIPTION 

A. Trigger Algorithm 

For the purpose of simulating the trigger, of the 
oscilloscope, a variable is created, which can be modified 
by user. It is set to be between 0 V and the maximum 
reference voltage, which in this project is 3.3 V. When the 
device is just being turned on and given a signal, the CPU 
searches for such values in the sampled data, which 
satisfy the condition (3) where N - the position of a data 
point, described by whole numbers, a-the lower interval 
point, b-the higher interval point. 

𝑈𝑁−𝑎 ≤  𝑈𝑡𝑟𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟 ≤ 𝑈𝑁+𝑏 . (3) 

Therefore, the trigger of this device can be called a 
positive edge trigger. When the condition is met, the value 
N is stored into another value and the data is set for 
processing and sending into the LCD Subsequently, when 
the interrupt function is called again afterwards, the CPU 
checks if newly sampled data meets the exact same 
condition where N is already stored. If the condition is 
met, the data is normalized accordingly to the screen 
width and then sent for further processing, if not, the data 
is discarded. The algorithm is shown in Fig. 4. This 
function is called when DMA issues “DMA done 
transferring data” flag.  

Using this algorithm, a problem arises: how to update 
the visualized signal, when the signal fed to the MCU 
changes in such a way, that there are no values, which 
could satisfy the previously written trigger condition? 
Without tackling this problem, if we would feed a signal, 
satisfying the condition, shown before, and then stop 
providing any signal, the first signal would be still shown 
on the screen. This case is solved by introducing a global 
variable, which would count, how many times the fed 
signal didn't meet the condition. And if the introduced 
variable reaches a custom defined value, XLoc would be 
set to a higher value than XWidth, forcing the CPU to look 
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for another XLoc in a newly fed signal. This XLoc reset 
algorithm is provided in Fig. 5. 

 
Fig 4. Trigger algorithm. 

 
Fig. 5. Trigger "XLoc" reset algorithm. 

As we can deduct from the algorithm in Fig. 5. It 
provides us a way to reset the variable "XLoc" and that 
way we can draw signals, which do not satisfy the 
condition (3), but the signal will not be synchronised, 
which means that they will be "running" across the 
screen.  

B. Drawing Algorithm 

The task of the drawing algorithm in this case is to draw 

lines between points in time, translated into pixel 
positions. One solution is to use “Bresenham’s line 
algorithm”, but for optimization a custom line drawing 
algorithm is constructed, because the LCD driver ILI9488 
must receive memory access location, and only then the 
colour code of the pixel and the actual command to draw. 
To use the “Bresenham’s line algorithm”, it would be 
needed to send a memory access commands for a single 
pixel. This way would be very inefficient. The same 
amount of commands would be used to describe a block 
of pixels, an only vertical or only horizontal line. 
Therefore, a constructed custom drawing algorithm, 
draws vertical lines only. The algorithm is supplied with 
the voltage value of the previous data point, which was 
already drawn and is exactly one pixel before the current 
to be drawn pixel. Also, a difference between the previous 
voltage value and the present one is taken, and the 
algorithm draws a vertical line proportional to the 
difference of said values. The custom “vertical line 
drawing” algorithm can be used, because data is being 
drawn by sweeping through pixel-by-pixel. Bresenham's 
line drawing algorithm is capable to draw a line from any 
point in the screen to any other point in the screen, but 
this functionality is not needed. Also, by using such 
algorithm it would be needed to deal with a single pixel at 
a time, which means sending memory access commands 
for a single pixel. General shape drawing algorithm 
satisfying the drawing standard of ILI9488 is shown in 
Fig. 6. 

 
Fig. 6. General shape drawing algorithm satisfying the drawing standard 
of ILI9488. 

Bresenham's line drawing algorithm is shown in Fig. 7. 
As it can be seen from the figures, if line consists of N 

pixels, it would be needed to send 5∙N commands. It is 
inefficient, not even accounting for Bresenham's line 
algorithm calculation complexity. The signal drawing 
algorithm is shown in Fig. 8. 
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Fig. 7. Bresenham's line drawing algorithm. 

 
Fig. 8. Higher-level custom drawing algorithm. 

To draw a vertical line consisting of N pixels using this 
algorithm, theoretically it would take 4+N commands, 
also the higher level calculation algorithm is much 
simpler (Bottom part of “CustomDraw”). It takes only two 

calculations, before sending variables to the low-level 
function. The effectiveness comparison of both 
algorithms was made in two ways: low-level command 
count and system clock tick count. An analysis was made 
while drawing a square wave of 2 V peak-to-peak with 
1,18 V offset. The measurements were taken after 
drawing a single screen of the signal. A Fig. 9 shows how 
many times Bresenham's algorithm sends more low-level 
commands, than custom drawing algorithm. Figure 9 is a 
function of K(f) and Fig. 10 shows how many times 
Bresenham's algorithm takes more system clock ticks, 
than custom drawing algorithm. Also a function of K(f). 

 
Fig 9. Command count analysis. 

 
Fig 10. System clock tick analysis. 

These analysis show theorically derivable conclusion, 
that the more there are vertical lines in a signal (the more 
there are points of discontinuity in the signal), the more 
the custom drawing algorithm is efficient compared to the 
Bresenham's line algorithm. 

V. INTERFACING THE MCU AND THE TFT LCD SCREEN 

The data of the actual commands between MCU and 
TFT LCD screen with the driver ILI9488 is exchanged 
using 16-bit parallel interface. 4 pins of the screen are 
used for command or data selection, data read, or data 
write selection, enable, chip select and reset. Obviously, 
other two pins are used for powering the LCD. A photo of 
the backside with pins shown of the LCD and the actual 
pinout is shown in Fig. 11. 

Reset pin is permanently pulled up, unless it is needed 
to implement a function to turn off the screen. Chip select 
pin is constantly held low, which means that the LCD 
driver is set to be able to receive commands and data. 
Commands and data is written in fashion shown in Fig. 12.  

When writing a command, which essentially tells the 
driver what the purpose of the data after the command 
sent is. The pin "DCX" must be pulled down and when 
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MCU sends the data after the command, the pin "DCX" 
must be pulled high. The "Impulse(WRX)" means, that 
when the pins are set accordingly to the to be send data 
or command, the pin "WRX" is pulled up and after, is 
instantly pulled down. 

 
Fig. 11. The backside of the LCD with pinout. 

 
Fig. 12. Command and data writing to the ILI9488 algorithm. 

VI. THE DESIGNED OSCILLOSCOPE 

The transfer function of the oscilloscope is linear 
throughout 1 kHz – 2,5 MHz, as there is no point to 
measure bandwidth in frequencies, higher than 2,5 MHz, 
because according to the Nyquist-Shannon sampling 
theorem the sampling frequency must be at least two 
times higher than the maximum frequency in the 
spectrum of the sampled signal. As mentioned earlier, the 
sampling rate of the ADC in STM32f303VC is 5,14 MSPS. 

The response rate of the oscilloscope, when the device 
must draw the signal the first time is about 0,49 s. It was 
measured using timer peripheral in the MCU. 

The working designed oscilloscope is shown in Fig. 13 
and Fig. 14. Figure 13 shows the output of the device, 
when being fed with 100 kHz 1 V peak-to-peak with offset 
of 1 V square signal and Fig. 14 shows the output of the 
device, when being fed with 100 kHz 1 V peak-to-peak 

with offset of 1 V sine signal. 

 
Fig. 13. Output of the device, when fed with 100 kHz 1 Vpp 1 Voff square 
signal. 

 
Fig. 14. Output of the device, when fed with 100 kHz 1 Vpp 1 Voff sine 
signal. 

 
Fig. 16. Output of the device, when fed with 900 kHz 1 Vpp 1 Voff square 
signal. 

 
Fig. 17. Output of the device, when fed with 900kHz 1Vpp 1Voff sine 
signal. 

Figure 15 and Fig. 16 show the output of the device, 
when fed with 1 V peak-to-peak 1 V offset 900 kHz square 
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signal and Fig. 17 shows the output of the device when fed 
with 1 V peak-to-peak 1 V offset 900 kHz sine signal. 

VII. CONCLUSIONS 

The designed oscilloscope digital core can be 
implemented in basically any ARM architecture 
microprocessor or ST evaluation board for that matter.  If 
merged with an analogue signal conditioning circuit, a 
cheap, hobbyist-oriented oscilloscope can be made, which 
is also portable, can be powered with a 5 V battery. The 
designed device has an efficient signal processing and 
drawing algorithm in comparison with the conventional 
drawing algorithms (up to about 10 times faster). The 
input impedance is 100 kΩ , sampling rate is 5,14 MSPS. 
Further improvements and considerations would be: to 
design a more complex trigger algorithm, which would 
discard as little data as possible, to design an analogue 
signal conditioning part and implement the possibility to 
change frequency axis scale and amplitude axis scale. 
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ABSTRACT 

Aurimas Girta. Įtaiso, skirto kintančių įtampų matavimui, 
skaitmeninio pagrindo projektavimas. 

Straipsnis pristato suprojektuotą osciloskopo 
skaitmeninę dalį, kuri gali būti realizuojama ARM 
architektūros mikroprocesoriumi, taip pat ir pigiose, 
lengvai prieinamose STMicroElectronics bandomosiose 
plokštėse. Šis prietaisas buvo realizuotas STM32F303VC 
maketinėje plokštėje ir panaudojus spalvotą LCD ekraną su 
ILI9488 valdikliu. Straipsnyje apibūdinami naudojami 
vidiniai mikrovaldiklio įtaisai: GPIO, ADC, DMA, RAM, CPU. 
Taip pat aprašyta NVIC funkcija. Aprašyta realizuota 
mikrovaldiklio ir LCD ekrano sąsaja, braižymo ir trigerio 
algoritmai. 

 

45



I. ĮVADAS 

Kvė pavimas yra viėna svarbiausių ž mogaus gyvybinių 
funkcijų. Jo patologijos turi įtakos viso organižmo vėiklai 
– pakinta kvė pavimo ritmas, gylis, daž nis, dėguoniės 
apykaita. Kvė pavimo ritmo sutrikimai miėgo mėtu lėmia 
tokias ligas kaip miėgo apnė ją, staigios naujagimių 
mirtiės sindromą. Kėic iantis amž iui kinta ir kvė pavimo 
ritmo daž numas, pvž., naujagimių jis yra dvigubai 
daž nėsnis nėi suaugusiųjų.  

Kvė pavimas apibu dinamas įkvė pimo ir is kvė pimo 
ciklais [1]. Įkvėpiant orą, plauc iai plėc iasi ir diafragma 
pasislėnka ž ėmyn (1(a) pav.). Is kvėpiant diafragma 
grįž ta į pradinę padė tį, plauc iai susitraukia ir pas alina 
orą su CO2 (1(b) pav.). Pagrindinis kvė pavimą 
rėguliuojantis raumuo yra diafragma. Kuo didėsnė 
amplitudė diafragma juda kvė pavimo ciklo mėtu, tuo 
gėriau vėntiliuojami plauc iai. Aktyviai judanti diafragma 
skatina vėninio kraujo is tėkė jimą ir artėrinio kraujo 
pritėkė jimą. Ramybė s bu sėnojė kvė pavimas vyksta nė tik 
diafragmos pagalba, jam padėda ir kiti pagrindiniai bėi 
pagalbiniai raumėnys. Pagrindiniams kvė pavimo 
raumėnims priklauso is oriniai ir vidiniai 
tarps onkauliniai, kėliamiėji s onkaulių, pas onkauliniai 
raumėnys bėi priėkinis dantytasis raumuo. Kaip 
pagalbiniai vėikia dar dėvynios skirtingos raumėnų 
ru s ys. 

 
                                           a)                                                              b) 

1 pav. Diafragmos padė tis bėi plauc ių tu rio pokyc iai kvė pavimo ciklo 
mėtu: a) įkvėpiant, b) is kvėpiant. (adaptuota pagal [2]). 

Įprastai klinikinė jė praktikojė kvė pavimas 
rėgistruojamas spiromėtru, pagal įkvėpiamo ir 
is kvėpiamo oro kiėkį. Ilgalaikiam stėbė jimui naudojama 
pulso oksimėtrija [3]. Sportininkų stėbė sėnai taikomi 
kontaktiniai mėtodai, kaip jutiklį naudojant kru tinė s 
ląstą juosiantį dirž ą [4]. Taip pat ėgžistuoja daug kitų, 

daugiausiai ėkspėrimėntinių mėtodų, kuriė gali bu ti 
taikomi kvė pavimo ritmui rėgistruoti [5]. 

Kuriant naujas kvė pavimo ritmo stėbė sėnos sistėmas, 
pagėidautina, kad mėtodas bu tų nėkontaktinis, turintis 
minimalų jungiamųjų laidų kiėkį, nėjautrus judėsiams, 
maž agabaritis. Viėnas is  pėrspėktyvių bu dų yra talpinis 
kvė pavimo rėgistravimo mėtodas, kurio rėžultatai labai 
priklauso nuo ėlėktrodų dydž io, viėtos ir naudojamų 
mėdž iagų [6]–[8]. Todė l kuriant talpinę kvė pavimo 
rėgistravimo sistėmą, svarbu is tirti ėlėktrodų ir jų 
is dė stymo įtaką surėnkamų signalų kokybėi. 

II. EKSPERIMENTŲ METODIKA IR ĮRANGA 

Kvė puojant kinta diafragmos padė tis bėi plauc ių tu ris. 
Tyrimo mėtu ėlėktrodai turi bu ti už dė ti taip, kad plauc ių 
talpos ir diafragmos pokyc ių įtaka bu tų maksimali, o tai 
yra pasiėkiama tada, kai organai atsiduria ėrdvė jė, 
kuriojė is sidė sto tarpėlėktrodinio lauko jė gų linijos 
(2 pav.). Tuomėt ku no audinių diėlėktrinė s skvarbos 
pokyc iai turi didž iausią įtaką kondėnsatoriaus talpos 
kitimui. 

S io tyrimo tikslas – is siais kinti, kokiojė ku no požicijojė 
ir kaip is dė stytais ėlėktrodais galima gauti gėriausiai 
atpaž įstamus ir maž iausiai artėfaktų turinc ius 
kvė pavimo signalus. 

Tyrimai atlikti viėnojė ploks tumojė ėsanc ias ėlėktrodų 
poras pridėdant įvairiosė padė tysė ant kru tinė s, 
diafragmos ir nugaros ž mogui sė dint, stovint bėi gulint 
(3(b) pav.). 

 
2 pav. Kvė pavimo rėgistravimas bu das naudojant koplanarinius 
ėlėktrodus. 

 
3 pav. Elėktrodų požicijos: 1 – kru tinė s srityjė, 2 – diafragmos srityjė, 
3 - ant nugaros. 

Elėktrodų požicijos įtaka talpinio kvė pavimo 
rėgistravimo mėtodo rėžultatams 
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Pagal ž mogaus anatomiją galima spė ti, jog kru tinė s 
srityjė talpos kitimas yra susijęs su kintanc iu oro tu riu 
plauc iuosė. Diafragmos srityjė pokyc iai turė tų bu ti 
didž iausi, kadangi tai sritis, kuriojė diafragmai judant 
auks tyn – ž ėmyn tarpėlėktrodinė jė ėrdvė jė gali atsidurti 
arba oras plauc iuosė, arba ku no audiniai ir skysc iai 
podiafragminė jė srityjė. Bė to, s iojė požicijojė tarp 
ėlėktrodo ir diafragmos yra ploniausias odos, raumėnų ir 
riėbalų sluoksnis. Elėktrodams ėsant ant nugaros, 
signalas turė tų gautis ais kiausias, kadangi nugara yra 
ploks tėsnė  nėi kru tinė s sritis, todė l tikė tini maž ėsni 
ėlėktrodų judėsio artėfaktai. 

Tyrimuosė buvo naudoti variniai 9 × 9,5 cm 
stac iakampiai ėlėktrodai ant stiklo tėkstolito. Tarp 
ėlėktrodų cėntrų ėkspėrimėnto mėtu laikytas fiksuotas 
11 cm atstumas. 

Atliėkant tyrimus svarbu atsiž vėlgti į prijungimo laidų 
padė tį ir galinc ias atsirasti paražitinės talpas. Dė l jų 
nėprognožuojamo kitimo signalai gali turė ti padidė jusį 
triuks mo kiėkį arba bu ti visai nėinformatyvu s. Todė l 
tyrimo mėtu naudoti 25 cm ilgio ėkranuoti jungiamiėji 
laidai.  

Ekspėrimėntų mėtu rėgistruoti viėno tiriamojo 
kvė pavimo signalai pagal viėnodą protokolą. Signalas 
rėgistruotas 60 sėkundž ių: pirmas 5 s nėkvė puojama, 
tuomėt pradėdama įkvė pimu, 45 s kvė puojama ramiai, 
paskutinės 10 s nėkvė puojama. 

Kvė pavimo signalui rėgistruoti ir pėrduoti į 
kompiutėrį panaudotas Tėxas Instrumėnts talpos 
matuoklis FDC2114, turintis kėturis įė jimo kanalus 
(4 pav.). Signalų rėgistravimui naudojama Sėnsing 
Solutions EVM GUI programinė  įranga, o signalų 
apdorojimui MATLAB paras ytos filtravimo ir 
vižualižavimo programos. 

 
4 pav. FDC2214 talpos matavimo schėma. 

III. SIGNALŲ KOKYBE S ĮVERTINIMO METODIKA 

Už rėgistruotų rėžultatų kokybėi įvėrtinti buvo 
pasirinkti du kritėrijai: 1) talpos kitimo amplitudė  viėno 
piko mėtu, 2) signalo ir triuks mo santykis S/N. 
Rėžultatams analižuoti Matlab aplinkojė sukurtos 
filtravimo programos.  

Pirmasis apdorojimo ėtapas buvo už rėgistruoto 
signalo Ctotal(t) spėktrinė  analižė , is skiriant kvė pavimo 
daž nio, harmonikų ir triuks mų daž nių sritis (5 pav).  

Antrajamė ėtapė is  signalų pas alinta nuolatinė  
dėdamoji ir nulio drėifas, taip paliėkant tik kintamą 
dėdamąją. 

Vė liau, pagal kvė pavimo signalų daž nius rėaližuotais 
nulinė s fažė s ž ėmų daž nių filtrais is skiriamos kvė pavimo 

komponėntė s CBreath(t). Is  pirminio signalo CTotal(t) 
atė mus filtruotus kvė pavimo signalus, gaunami tik 
signalė ėsantys triuks mai CNoise(t). 

 
5 pav. Talpiniu mėtodu už rėgistruoto kvė pavimo signalo spėktras. 

Triuks mas įvėrtinamas signalo RMS vėrtę S padalinus 
is  triuks mų signalo RMS vėrtė s N  
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IV. REZULTATAI 

Ekspėrimėntai atlikti ėlėktrodus už dėdant viėnam 
tiriamajam ant kru tinė s ląstos, diafragmos bėi nugaros. 
Nėapdoroti rėžultatai gulimojė požicijojė patėikti 6 pav., 
sė dimojė – 7 pav., stovimojė – 8 pav. 

Rėžultatų informatyvumą gėriausiai rodo kvė pavimo 
signalo amplitudė s. 

Tiriamajam ėsant gulimojė požicijojė, matyti kad visi 
signalai, nėt jų nėfiltravus, gaunami pakankamai 
informatyvu s, su ais kiais kvė pavimo pikais. Diafragmos 
srityjė ir ant nugaros (6 pav. b ir c) signalų amplitudė s 
yra apylygė s, kas lėistų tinkamai vėikti kvė pavimo ritmo 
atpaž inimo algoritmui. Ant kru tinė s už rėgistruotamė 
signalė yra triuks mų, kuriė atsirado grėic iausiai dė l 
tiriamojo judėsių ėlėktrodų atž vilgiu (6(a) pav.). Kitosė 
ėlėktrodų požicijosė matomas rys kus nulio drėifo 
ėfėktas, kurio bėvėik nė ra ėlėktrodams ėsant ant 
kru tinė s. 

Tiriamajam sė dint (7 pav.), matomė, kad visosė 
ėlėktrodų požicijosė už rėgistruoti as tru s pikai, kuriuos 
bus lėngva idėntifikuoti. Taip pat, nėkvė pavimo 
momėntais ais kiai yra matomas ir s irdiės ritmas su gana 
nėmaž omis amplitudė mis (0.1 pF–0.15 pF). Pritaikius 
tinkamą filtrą, s irdiės ritmą bu tų galima is skirti ir 
panaudoti pulso skaic iavimui. Gautuosė rėžultatuosė yra 
nėdidėlis nulio drėifas, kuris visis kai nėpastėbimas 
ėlėktrodams ėsant ant nugaros (7(c) pav.). 

Tiriamajam stovint (8 pav.), visi gauti grafikai turi 
ais kiai matomus pikus. Nėkvė pavimo mėtu matomi 
nėdidėlė s amplitudė s pikai, tai yra s irdiės ritmo signalas. 
Nulio drėifas už rėgistruotas tik diafragmos srityjė. 

Apdorojant už rėgistruotus rėžultatus, suskaic iuotos 
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vidutinė s kvė pavimo ciklų amplitudė s ir signalo bėi 
triuks mo santykiai S/N, rėžultatai patėikti 1 lėntėlė jė. 

 
6 pav. Gulimojė požicijojė už rėgistruoti talpos kitimo signalai: (a) – 
kru tinė s srityjė; (b) – diafragmos srityjė; (c) – nugaros srityjė. 

Is  gautų rėžultatų matomė, kad ėlėktrodams ėsant ant 
kru tinė s, signalo amplitudė s didž iausios, kuomėt ant 
ėlėktrodų buvo gulima, tac iau s io signalo S/N santykis 
yra maž iausias is  visų. Tai galima paais kinti tuo, kad 
gulint ant pilvo ir kvė puojant, labiausiai kilnojasi 
kru tinė s sritis, bėt tai sukėlia ir ėlėktrodų 
mikroposlinkius, matomus signalė kaip triuks mas. Kitais 
dviėm atvėjais, tiėk signalo amplitudė s, tiėk santykis su 
triuks mu yra panas u s. 

Elėktrodams ėsant diafragmos srityjė gulimojė 
padė tyjė matomė, kad amplitudž ių vėrtė s yra 
maž iausios, tac iau S/N santykis panas us kaip ir kitosė 
požicijosė. Ant nugaros už dė tų ėlėktrodų S/N vėrtė s taip 
pat gaunamos panas ios, amplitudė s svyruoja tarp 0,3 pF 
ir 2,2 pF. Tac iau is  signalų formų matomė, kad pikai yra 
ais kiai pastėbimi. 

1 lėntėlė . Signalų amplitudž ių ir SNR palyginimas. 

 Gulima Sėdima Stovima 

Krūtinė Amplitudė , pF 4,5 0,9 1 

S/N 2,25 12,9 13,6 

Diafragma Amplitudė , pF 0,2 3,4 3,8 

S/N 13,9 14,3 10,9 

Nugara Amplitudė , pF 0,3 1,45 2,2 

S/N 12 14,5 14,8 

 
7 pav. Sė dimojė požicijojė gauti signalai: (a) – kru tinė s srityjė; (b) – 
diafragmos srityjė; (c) – nugaros srityjė. 

 
8 pav. Stovimojė požicijojė gauti signalai: (a) – kru tinė s srityjė; (b) – 
diafragmos srityjė; (c) – nugaros srityjė. 
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V. IS VADOS 

Atliktų tyrimų mėtu didž iausios amplitudė s signalai 
už rėgistruoti stovint ir sė dint, ėlėktrodams ėsant 
diafragmos srityjė (3 pF–4 pF). Gulint ant pilvo, s i sritis 
juda maž iausiai. Diafragmos sritiės signalai turi 
didž iausią nulio drėifą, galimai dė l ėlėktrodų viėtos 
kitimo kvė pavimo judėsių mėtu. 

Maž iausiai triuks mų už rėgistruota ėlėktrodus 
tvirtinant priė nugaros (S/N > 12, t.y. > 26 dB), o 
kvė pavimo signalų įras ai turi maž iausią nulio drėifą.  

Galima tėigti, kad intėgruojant ėlėktrodus į ru bus arba 
darant kitokią dė vimą sistėmą, rėikė tų naudoti tiėk 
diafragmą, tiėk nugarą juosiantį ėlėktrodų dirž ą. Visais 
s ios sritiės ėlėktrodais gali bu ti rėgistruojamas ir s irdiės 
vėiklos signalas. 

Kuriant į lovą intėgruotą kvė pavimo signalų 
atpaž inimo ėlėktrodų masyvą, rėikalingas tiėk kru tinė s, 
tiėk diafragmos sritis pėrdėngiantis ėlėktrodų masyvas 
su daugiakanalio įras ymo galimybė, nės kėic iant gulimą 
požiciją, kėic iasi informatyviausius signalus tėikianc ių 
ėlėktrodų viėtos. 
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ABSTRACT 

Airida Romanovaitė, Ieva Masiulytė. Electrodes position 
influence to capacitive breathing measurement results.  

An influence of electrodes position to the signals quality 
of capacitive monitoring of respiratory activity is 
investigated. Signal-to-noise ratio and amplitudes were 
evaluated for comparison of respiration signal quality.  It 
was found that most sensitive placing of electrodes on 
diaphragm while best S/N can be achieved when 
electrodes are on back. 
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