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Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos programos "Erasmus+" lėšomis.   
 
Europos Komisijos parama šios medžiagos rengimui nereiškia, kad ji patvirtina jos 
turinį, kuris atspindi tik autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet 
kokį joje pateiktos informacijos panaudojimą.  
 
Nors buvo labai stengiamasi pateikti tikslią ir aktualią informaciją, nei autorius (-iai), 
nei leidėjas, nei kas nors kitas, susijęs su šiuo leidiniu, neatsako už bet kokius 
nuostolius, žalą ar atsakomybę, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusią ar tariamai 
atsiradusią dėl šios knygos. 
Čia pateikta medžiaga nėra skirta teikti konkrečius patarimus ar rekomendacijas bet 
kokiai konkrečiai situacijai.   
 
Pranešimas apie prekių ženklą: Produktų ar įmonių pavadinimai gali būti prekių ženklai 
arba registruoti prekių ženklai ir naudojami tik identifikavimo ir paaiškinimo tikslais, 
nesiekiant pažeisti. 

 
 
Pagal šią licenciją galite laisvai: 
Dalytis: kopijuoti ir platinti medžiagą bet kokia laikmena ar formatu. 
Pritaikyti: remiksuoti, transformuoti ir plėtoti medžiagą. 
 
Šiomis sąlygomis: 
Priskyrimas - privalote tinkamai nurodyti autorystę, pateikti nuorodą į licenciją ir 
nurodyti, ar buvo atlikti pakeitimai. Tai galite padaryti bet kokiu pagrįstu būdu, bet ne 
taip, kad būtų galima suprasti, jog licencijos turėtojas pritaria jums ar jūsų naudojimui. 
Nekomercinė - medžiagos negalima naudoti komerciniais tikslais. 
Dalytis panašiai - jei remiksuojate, transformuojate ar naudojate medžiagą, privalote 
platinti savo indėlį pagal tą pačią licenciją kaip ir originalą. 
Jokių papildomų apribojimų - negalite taikyti teisinių sąlygų ar technologinių 
priemonių, kurios teisiškai ribotų kitų asmenų galimybes daryti tai, ką leidžia licencija. 

Profesinio rengimo ir mokymo kokybės ir patrauklumo didinimas pasitelkiant 3D 

spausdinimą ir robotiką, siekiant geresnio įsitvirtinimo darbo rinkoje- 2020-1-RO01-

KA202-080479  
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Įvadas 

 
Šis vadovas parengtas kaip Europos mokymo ir mokymo, praktinė ir parengta naudoti priemonė 

ir instrumentas, skirtas padėti statybiniams robotams. Informatikos mokytojai turi plėsti savo inžinerijos ir 

gamtos mokslų žinias ir didinti informuotumą apie robotikos vaidmenį STEM ugdyme. Daugeliui mokinių 

robotika yra sritis, kuri didina susidomėjimą mokymusi ir suteikia labai patrauklią ateities perspektyvą. 

Šios srities mokytojams skirtas vadovas gali pagerinti jų profesinį tobulėjimą ir pateikti įdomių informatikos 

disciplinos dėstomų sąvokų pavyzdžių. 

Vadove, kuris reikalingas informatikos mokytojams, kad jie galėtų priartėti prie robotikos, turėtų 

būti apžvelgiami keli pagrindiniai elementai, kurie yra joje aptinkami. Pradedant šia idėja, vadovo turinį 

turėtų sudaryti pagrindiniai dalykai, kurių jiems reikia norint pradėti dirbti su robotika: 

- Matematika - algebros ir geometrijos vaidmuo aprašant robotines rankas, mobiliuosius robotus ir kitas 

robotines platformas; 

- Fizika - ji suteikia energijos, elektros grandinių, mechanikos, medžiagų mokslo ir kitų svarbiausių 

robotikos temų pagrindus; 

- Kompiuterija ir programavimas - žinoti, kokių kalbų ir programavimo aplinkų reikia robotams 

programuoti; 

- Dizainas ir technologijos - praktinę inžinerijos pusę gali paskatinti tokie dalykai kaip gaminių dizainas, 

grafinis komunikavimas, technologijų studijos ir gamyba; 

- Kitos disciplinos arba robotų taikymo sritys, pavyzdžiui, bioinžinerija, elektronika, mechatronika ir 

mechanikos inžinerija. 

Vadovas, kuriame būtų pateiktos visos temos, suteiktų novatorišką ir naują požiūrį į teorines 

sąvokas, nagrinėjamas mokyklinėje programoje, klasikinį požiūrį paverčiant STEM tipo ugdymu.
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Saugos taisyklės 

Bendrosios pastabos dėl elektros srovės naudojimo saugos taisyklių 

         Elektros srovė sudėtingai ir savitai veikia visas žmogaus kūno sudedamąsias dalis, sukeldama 

rimtus vidinius sutrikimus (vadinamuosius elektros smūgius) arba išorinius sužalojimus (nudegimus, 

elektros smūgius ir elektros ženklus). Nelaimingi atsitikimai dėl elektros srovės įvyksta dėl šių priežasčių: 

• naudoti elektros srovę, kurios įtampa viršija saugos technikos standartuose nustatytą įtampą; 

• liečiant neizoliuotus arba nepakankamai izoliuotus įtampą turinčius laidininkus. 

Kad būtų išvengta tokių nelaimingų atsitikimų, laidininkai turi būti puikiai izoliuoti, o jų padėtis turi būti 

tokia, kad jų nebūtų galima liesti. Kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų dėl sąlyčio su įrankiais, su 

kuriais dirbama, jie turi būti su rankenomis, pagamintomis iš elektrą izoliuojančios medžiagos. Dalys, 

esančios po įtampa, turi būti apsaugotos gaubtais, kad jų nebūtų galima paliesti. Apsauga arba 

aptvėrimas turi būti atliekamas pakankamo metalinio tvirtumo metaliniais tinklais arba perforuotomis 

plokštėmis, kurios turi būti patikimai pritvirtintos. 

Tiesioginis sąlytis su tam tikromis metalinėmis įrenginių dalimis, atsitiktinai patekusiomis į įtampą; 

Kad būtų išvengta tokio nelaimingo atsitikimo, įžeminta arba įžeminta įranga (pvz., staklės) turi būti 

įžeminta arba įžeminta pagal elektros saugos taisykles. Periodiškai įžeminimo sistemą turi tikrinti ir 

darbus atlikti įgalioti specialistai; aukštos įtampos srovės skverbimasis į žemos įtampos įrenginius.  

Kaip apsaugos priemones šiuo atveju būtina naudoti kalibruotus saugiklius arba automatinius jungiklius 

ir uždrausti naudoti storus laidus, vinis ir pan, vietoj kalibruotų saugiklių; prie aukštos įtampos įrenginių 

turi būti iškabinti įspėjamieji ženklai, atitinkamos vietos turi būti aptvertos, o įmonėse besilankantys 

mokiniai turi būti griežtai prižiūrimi mokytojų ir įmonės deleguoto asmens; drėgnose patalpose arba 

patalpose, kuriose yra dujų, dulkių ir pan. Be to, visą elektros instaliaciją ir atitinkamus prietaisus turi 

reguliariai tikrinti kvalifikuoti darbuotojai. 

Stiprinimo stotys, elektros aparatai ir mašinos įrengiamos tik sausose ir švariose patalpose; draudžiama 

juos tiekti iš skirstomojo skydo per laikinas atšakas. Draudžiama naudoti mašinas ir įrenginius, kurių 

vardinė galia yra didesnė nei ta, kurią palaiko elektros tinklas. 

         Visi elektros įrenginiai visoje mokykloje, esantys pavojingose darbo vietose, kur mokiniai ir 

mokyklos personalas gali su jais liestis, turi būti aprūpinti norminėmis izoliacijomis ir apsaugais bei 

atitinkamais įspėjamaisiais ženklais (būdingais įrenginiams ir darbo vietai). 

         Patalpos ir mokyklos patalpos, kuriose yra elektros įrenginiai, generatoriai, transformatoriai, 

akumuliatoriai ir kt., turi būti iškabinti įspėjamieji plakatai, stendai ir instrukcijos apie elektros saugą. 
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         Nukentėjus nuo elektros srovės, pirmosios pagalbos priemonių imamasi atsižvelgiant į 

nukentėjusio asmens būklę: 

• greitai atjungti nukentėjusįjį nuo elektros energijos tiekimo, nutraukiant atitinkamą grandinę, 

laikantis visų galiojančių taisyklių nuostatų, nes jei prieš atjungiant nukentėjusįjį nuo elektros 

energijos šaltinio jį palies asmuo, jis gali būti nutrenktas elektros srove; 

• pagalbininkas turi naudoti daiktus, pagamintus iš sausų, silpnai elektrai laidžių medžiagų 

(audinius, virves, strypus, pirštines, guminius kilimėlius ir batus ir t. t.), o aukštos įtampos 

įrenginiuose būtina naudoti elektroizoliacines gumines pirštines ir batus; į žemę nukritę laidininkai 

turi būti nuimami sausu mediniu pagaliu ir nutraukiami iš tolo smūgiuojant į juos silpnai elektrai 

laidžiais daiktais; 

• jei nukentėjusysis yra be sąmonės, reikia nedelsiant iškviesti gydytoją arba gelbėtojus; kol jie 

atvyks, nukentėjusysis turi gulėti patogioje, ramioje padėtyje, nusivilkti drabužius, kad būtų 

lengviau kvėpuoti, ir duoti nukentėjusiajam įkvėpti amoniako tirpalo; jei nukentėjusysis nustojo 

kvėpuoti arba kvėpuoja nenormaliai, lėtai ar konvulsiškai, reikia nedelsiant daryti dirbtinį 

kvėpavimą. 

Gaivinant nukentėjusįjį kiekviena sekundė yra brangi. Jei elektros srovė atjungiama ir dirbtinis 

kvėpavimas pradedamas iš karto po elektros smūgio, gaivinimas dažnai būna sėkmingas. Štai kodėl 

pirmąją pagalbą reikia suteikti nedelsiant, iškart nelaimingo atsitikimo vietoje. 
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Prieš pradedant eksperimentus 

 

Eksperimentus, kurių metu naudojama elektros srovė, kurios įtampa gali būti pavojinga, turi atlikti tik 

mokytojas specialistas, galbūt padedamas laboranto, kuris yra susipažinęs su laboratoriniais darbais ir 

darbo saugos taisyklėmis: 

• eksperimentų atlikimo planas bus parengtas iš anksto, o personalas bus apmokytas iš anksto; 

• visi nereikalingi daiktai turi būti pašalinti iš eksperimento vietos; 

• grindys aplink eksperimentų vietą turi būti sausos arba padengtos izoliaciniu kilimėliu; 

• darbo stalas turi būti pakankamai didelis, kad ant jo būtų galima gerai išdėstyti visus prietaisus; 

• maitinimo tinklas turi būti tiekiamas iš skydelio su kalibruotais saugikliais arba automatiniais 

automatiniais jungikliais; jei naudojamas kištukinis lizdas, jis turi būti iš anksto patikrintas ir 

apsaugotas saugikliais; 

• prietaisų metalinės dalys, kurios gali atsitiktinai patekti į įtampą, turi būti įžemintos; 

• sąrankos sudedamųjų dalių sujungimai turi būti atliekami puikiai izoliuotais laidais, kurie yra 

geros būklės ir atitinka atitinkamame eksperimente naudojamą įtampą; 

• darbo įrankiai (atsuktuvas, replės ir kt.) turi būti su izoliacinėmis rankenomis, atspariomis 

įrenginyje esančiai įtampai; 

• į grandines įjungiami matavimo įtaisai, kuriais tikrinama įtampa ir srovė; 

• įrengimas ar esamo įrenginio modifikavimas ir matavimo prietaisų įdėjimas ar išėmimas iš 

grandinės turi būti atliekamas išjungus įtampą visame aparate; 

• prieš prijungiant įrenginį prie maitinimo šaltinio, turi būti atliktas galutinis bendras aparato, 

jungčių, izoliacijos ir t. t. patikrinimas; 

• pageidautina, kad elektros energijos tiekimui būtų naudojamas specialus įrenginio jungiklis; 

įrenginį turi būti galima lengvai atjungti vienu veiksmu; 

• jei dirbama su pavojinga įtampa, ant darbo stalo matomoje vietoje turi būti pastatytas įspėjamasis 

ženklas, įspėjantis apie pavojų būti nutrenktam elektros srovės, o mokiniams turi būti užkirstas 

kelias prie jo prieiti. 

 

Atliekant eksperimentus: 

• ant darbo stalo neturi būti jokių kitų daiktų, išskyrus agregato sudedamąsias dalis, kurie galėtų 

atsitiktinai ištraukti agregato jungtis arba prisiliesti prie įtampą turinčių dalių; 
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• eksperimentus atliekantys asmenys turi dėvėti tinkamus drabužius (prigludusius, su gerai 

užsegtomis rankovėmis), geriausia - laboratorinius chalatus; 

• draudžiama palikti arba palikti įtampos mazgą be priežiūros; 

• rekomenduojama, kad, kai instaliacija veikia, visi veiksmai būtų atliekami viena ranka; 

• eksploatuojant įrenginį draudžiama liesti neizoliuotas dalis (keisti jungtis, liesti lemputes, įjungti 

matavimo prietaisus); 

• siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų po to, kai eksperimentai baigti, įrenginys turi būti atjungtas 

nuo elektros tiekimo; bet kokius elektros įrenginio darbus turi atlikti įgaliotas elektrikas, o darbai 

turi būti galutiniai. 
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Įvadas į robotiką 

 

Kas yra robotika? 

 

Robotikos sritis vystėsi kelis šimtus metų ir iki XX a. pradžios žodis "robotas" nebuvo vartojamas 

[1]. Žodis "robotas" yra literatūrinės kilmės: čekų rašytojo Karelo Čapeko pjesė "Rossum's Universal 

Robots" (RUR). Šioje pjesėje į žmogų panašūs automatai, kuriuos į darbą paleidžia žmonės, galiausiai 

prieš juos maištauja. Žodis "robotas" kilęs iš slavų kalbos: "robota" reiškia priverstinį sunkų darbą[2]. 

Senovės literatūroje gausu nuorodų į dirbtinius žmones. Pirmą kartą apie 1100 m. pr. m. e. 

senovės Egipte judančias statulas užfiksavo Amono šventikai[3]. 

Graikų išradėjas Filonas iš Bizantijos, miręs apie 220 m. pr. m. e., dėl savo įspūdingų inžinerinių 

įgūdžių buvo žinomas kaip Mechanicus. Jo knygoje "Mechanikos kompendiumas" yra aprašytas 

moteriškos lyties robotas. Robotas galėjo sumaišyti vandenį ir vyną, kad pagamintų gėrimą, kai į vieną iš 

jo rankų buvo įdėta taurė. [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Bizantijos Filono automatinė tarnaitė. Nuotrauka : Augusta Stylianou Menininkė Iš Evagoro ir Kathleen Lanitis centro 

parodos "Senovės Graikijos technologijos", eksponuojamos Limasolio Carob Mill Carob Mill centre - Prof. Kostas Kotsanas 

ir jo mokiniai sukūrė replikas ir rekonstrukcijas[4]. 

 

GEOGRAPHY HISTORY

TECHNOLOGY LITERATURE



 
 
 

11 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

Leonardo robotas, arba Leonardo mechaninis riteris, buvo humanoidinis automatas, kurį 

suprojektavo ir galbūt sukonstravo Leonardas da Vinčis apie 1495 m.[5]. Visą roboto sistemą valdė 

skriemulių ir lynų virvė. Kitas Leonardo išradimas buvo liūtas, 1515 m. padovanotas Prancūzijos karaliui 

Pranciškui I. Liūtas galėjo vaikščioti savarankiškai, o sustojęs galėjo iš krūtinės padovanoti lelijų ir gėlių 

puokštes. Jis buvo atkurtas 2009 m.[3]. 

 

2 pav., Leonardo mechaninio riterio rekonstrukcija ir eskizas[6] 

 

1801 m. Josephas Jacquard'as (1752-1834) išrado audimo stakles, kuriose naudojant perforuotų 

kortelių seriją buvo kontroliuojami pasikartojantys raštai, naudojami audiniams ir kilimams austi. Žakardo 

kortelių sistemą vėliau pritaikė Charlesas Babbage'as XIX a. pradžioje Didžiojoje Britanijoje, kad sukurtų 

automatinį skaičiuotuvą, kurio principai vėliau padėjo sukurti kompiuterius ir kompiuterių programavimą. 

 Robotika - tai mokslo, inžinerijos ir technologijų sankirta, kurios metu kuriamos mašinos, 

vadinamos robotais, pakeičiančios (arba atkartojančios) žmogaus veiksmus[7]. 

Robotų kūrimas 

Po Antrojo pasaulinio karo siekiama automatizuoti radioaktyviųjų medžiagų tvarkymą. Todėl 

1947 m. Prancūzijos, o vėliau ir JAV branduolinėse laboratorijose buvo įdiegtas elektra valdomas 

manipuliatorius radioaktyviosioms medžiagoms tvarkyti [8]. Vėliau, 1948 m., nuotoliniu būdu valdomas 

manipuliatorius buvo sukurtas naudojant telekomunikacijų sistemą [9]. 1954 m. Džordžas Devolas 
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(George Devol) suprojektavo programuojamą manipuliatorių. 1956 m. jis padavė paraišką patentui gauti 

JAV, o 1961 m. gavo patentą Nr. 2988237. Taip pat 1956 m. Devolas susipažino su Džozefu 

Engelbergeriu, tarp jų užsimezgė artima draugystė, po kurios buvo įkurta bendrovė "Unimation Inc.".  

Pirmąjį robotą UNIMATE "Unimation" pagamino 1961 m. Šis hidraulinis robotas įdiegtas "General Motors" 

įmonėje, kad padėtų atlikti liejimo procesą.  

 

 

3 pav. "Unimate" mechaninė ranka[10] 

 

Robotai atsirado visai neseniai ir rinkoje jais buvo mažai domimasi. Japonai buvo vieni pirmųjų, 

kurie susidomėjo šia palyginti jauna sritimi. 1967 m. J. Engelbergeris buvo pakviestas į Tokiją skaityti 

kelių paskaitų apie robotą "Unimate". Kiek vėliau, 1968 m., "General Motors" kompanija Lordtaune 

paleido pirmąją robotų liniją, skirtą taškiniam automobilių "Vega" suvirinimui. Šią liniją sudarė 32 robotai. 

Tais pačiais metais "Kavasaky Heavy Industries" iš "Unimmation Inc." nusiperka licenciją ir po metų 

"Nissan Motors" įmonėje įdiegia pirmuosius robotus. Tai žymi laiką, kai robotai pradedami vis dažniau 

naudoti gamybos procesų automatizavimui, padedančiam didinti darbo našumą [8]. 

1971 m. įkuriama Japonijos pramoninių robotų asociacija (AJIR) ir tais pačiais metais profesorius 

Viktoras Scheinmanas Stanfordo universitete sukuria Stanfordo ranką. Po dvejų metų Stanforde 

sukuriama robotams skirta programavimo kalba WAVE. 

1974 m. Sinsinatyje korporacija "Milacron" pristato kompiuteriu valdomą robotą. Jis vadinamas 

"The Tomorrow Tool (T3)". 1974 m. Švedijos bendrovė ASEA pagamina pirmąjį elektra varomą pramoninį 

robotą IRB 6, o 1975 m. - pramoninį robotą IRB 60.  
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4 paveikslas ASEA IRb 6[11] 

 

1975 m. įkuriamas Amerikos robotikos institutas (IRA). Nuo 1977 m. visi ASEA robotai valdomi 

mikrokompiuteriais. Po metų "Unimation" pristato PUMA (Programmable Universal Machine for 

Assembly) robotą, sukurtą pagal "General Motors" konstrukciją. 

 

 

5 paveikslas Programuojama universali surinkimo mašina (PUMA) 200[12] 

 

1979 m. Japonijos Jamanašio universiteto profesorius Makino sukūrė robotą SCARA (Selective 

Compliance Arm for Robotic Assembly). 1982 m. Japonijos "Fanuc" ir "General Motors" įsteigė "GM 

Fanuc", kuri pardavinėjo robotus Šiaurės Amerikoje. 1983 m. buvo įkurta amerikiečių bendrovė ADEPT, 
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kuri pristatė "tiesioginės pavaros" variklius, t. y. variklius, kuriems judesiui perduoti nereikia papildomos 

mechaninės pavaros [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Vienas iš pirmųjų SCARA roboto prototipų, kurį sukūrė profesorius Hiroshi Makino Nuotrauka prieinama pagal 

licenciją: CC BY 4.0. 

 1986 m. povandeninis robotas Jasonas jaunesnysis tyrinėja "Titaniko" nuolaužas, kurias prieš 

metus surado daktaras Robertas Barnardas [9]. 

 

7 pav. "Jason Junior" - nedidelis nuotoliniu būdu valdomas aparatas (ROV), tyrinėjantis "Titaniko" plaustą [13] 
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Robotai pramonėje 

 

Gamykliniai robotai perėmė didžiausią atsakomybę, reikalaujančią ypatingo tikslumo, didelio 

greičio ir kantrybės. Robotų gamyba pagreitino gamybos procesą. Pavyzdžiui, "Fanuc" gamykloje 

Japonijoje gamybos įrenginio robotai gamina kolegas robotus prižiūrint 4 žmonėms kiekvieną pamainą. 

Nyderlanduose, Philips gamykloje, gaminančioje elektra varomus skustuvus, dirba daugiau robotų nei 

žmonių, o jų santykis yra maždaug 14:1. Kitas pavyzdys - skaitmeninių skaitmeninių fotoaparatų 

gamintoja "Canon" 2013 m. pradėjo mažinti žmogaus įsikišimo poreikį daugelyje savo gamyklų[14]. 

Komplektavimas, pakavimas ir krovimas ant padėklų 

Komplektavimas, pakavimas ir paletizavimas - tai užduotys, kurias reikia atlikti tiksliai Rankiniu 

būdu atlikti šias užduotis gali būti varginantis, daug darbo ir laiko reikalaujantis darbas. Tokio tipo 

užduotims atlikti pramonėje plačiai naudojami robotai, o bendrinis šių robotų terminas - paletavimo 

robotai. 

Pramoninių robotų naudojimas komplektavimo, pakavimo ir paletizavimo srityje reiškia medžiagų 

perkėlimą, pakrovimą ir iškrovimą iš mašinų, padėklų ir kitų sandėliavimo sistemų. Atlikdami medžiagų 

perkėlimo užduotis, robotai perkelia medžiagas arba mašinos dalis iš vieno taško į kitą. Dauguma šių 

užduočių yra palyginti nesudėtingos ir reikalauja, kad gamyklos robotai tik surinktų mašinų dalis nuo vieno 

konvejerio ir padėtų jas ant kito konvejerio [14].  

 

 

8 paveikslas Paletinimo robotai [15] 

 

Suvirinimas 
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Viena iš dažniausių ir sudėtingiausių užduočių gamybos įmonėje yra suvirinimas ir litavimas. 

Apskaičiuota, kad apie 29 % gamyboje naudojamų robotų yra suvirinimo [16]. 

Suvirinimo robotai pasižymi efektyvumu, pasiekiamumu, greičiu, keliamąja galia ir geresnėmis 

eksploatacinėmis savybėmis suvirinant įvairių formų ir dydžių detales; jie palaiko daugybę išmaniųjų 

funkcijų, pvz., paruoštą naudoti roboto regėjimą ir susidūrimų vengimą[16]. 

Neišardomam surinkimui naudojamas suvirinimas; šis procesas plačiai taikomas. Suvirintojai 

dirba labai toksiškoje aplinkoje, todėl robotų integravimas į suvirinimo operacijas turi keletą privalumų: 

• palengvina suvirintojų darbą, apsaugo juos nuo nepalankios aplinkos (karščio, nuodingų 

dūmų, spinduliuotės, kurią skleidžia šis procesas). 

• patobulintos suvirinimo operacijos (vienalytės siūlės, tiksliau atliktos suvirinimo siūlės). 

 

9 pav. 9 ABB robotas, atliekantis suvirinimo operaciją[16] 

 

Surinkimas ir tikrinimas 

Kitas gamybos robotų naudojimo būdas gamybos sistemoje - surinkimas ir tikrinimas. 

Prognozuojama, kad gamybos padalinių robotų naudojimas susitikimo linijoje bus vis dažnesnis. Kadangi 

įranga gali būti programuojama, pagrindinis surinkimo linijos metodas yra unikalių produkto rūšių 

platinimas partijomis, modifikuojant roboto programinę įrangą po kiekvienos partijos [14]. 
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10 paveikslas Surinkimo robotai automobilių gamykloje[17] 

 

Surinkimo robotai naudojami pramoniniuose procesuose ir turi galimybę išplėsti gamybą 

gamybos pramonėje. Surinkimo linijos robotai gali gerokai padidinti gamybos greitį ir nuoseklumą. Jie 

taip pat padeda darbuotojams išvengti varginančio ir nuobodaus surinkimo linijos darbo. 

Įrankiai rankos gale gali būti pritaikyti kiekvienam surinkimo robotui, kad atitiktų gamybos 

poreikius. Taip pat galima integruoti papildomas parinktis, pavyzdžiui, roboto regėjimą, kad būtų 

padidintas detalių lyginimo ar rūšiavimo žymėjimo efektyvumas ir tikslumas. 

 

11 pav. 11 FANUC SR-3iA spausdintinės plokštės surinkimas[18] 

 

Robotai gali būti naudojami pramoniniam tikrinimui, nes jie gali pasiekti mažas erdves, 

pavojingas vietas arba vietas, kuriose yra pavojinga atmosfera. Pavyzdžiui, "Energy Robotics" robotas 

EXR-2 gali veikti potencialiai sprogioje aplinkoje, kuriai reikalingas ATEX/IECEx 1 zonos sertifikatas. 
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Užfiksuoti aukštos kokybės duomenis galima atliekant pažangią garso ir vaizdo patikrą, aptikus šilumos 

modelius ir anksti nustačius dujų nuotėkį [19]. 

 

 

12 pav. RXR-2 apžiūros robotas 

 

 

 

 

 

 

Tapyba 

Dažymas yra vienas iš procesų, padedančių atlikti paviršių apdailą ir taikomas daugelyje 

pramonės šakų, bet ypač mašinų gamybos pramonėje. Dažytojų darbo sąlygos yra sunkios dėl nepatogių 

darbo padėčių ir judesių, kurių reikia norint pasiekti aukščiausią dangos kokybę. Aplinka taip pat nėra 

palanki. Todėl išryškėja šie robotų atliekamų dažymo operacijų privalumai. 

• palengvina dažytojų darbą, nes sumažina jų pastangas ir apsaugo juos nuo toksiškos ir net 

sprogstamosios aplinkos.  

• pagerinti dažymo operacijas, nes ant viso norimo paviršiaus užtepamas vienodas dažų 

sluoksnis, todėl sumažėja vėlesnių pataisymų poreikis. 

• pasiekti tam tikrą dažų ekonomiją, kuri gali sumažinti dirbtuvėse ar dažymo patalpose išmetamų 

dažų kiekį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pav. 13 Robotų pritaikymas dažymui [20] 

Robotai aplink mus 
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Medicinos robotai 

 

Robotų gebėjimas dirbti labai tiksliai suteikė medicinos pramonei vilties, kad vieną dieną robotai 

bus naudojami operacinėje. Robotai ne tik geba dirbti daug tiksliau nei žmogus, bet ir nėra jautrūs 

žmogiškiesiems veiksniams, tokiems kaip drebėjimas ir čiaudulys, kurie nepageidaujami operacinėje. 

Kitas robotų privalumas medicinoje - galimybė atlikti operacijas su labai mažais pjūviais, todėl 

lieka minimalūs randai ir labai sutrumpėja atsigavimo laikas. Šių minimaliai invazinių chirurginių 

procedūrų (MISP) populiarumas leido robotus įtraukti į endoskopinę chirurgiją. 

Robotinės chirurginės sistemos leidžia gydytojams sėdėti prie pulto ir valdyti kamerą bei 

chirurginius instrumentus judinant vairalazdes, panašias į naudojamas vaizdo žaidimuose. Naudojant tą 

patį nuotoliniu būdu valdomą robotą, chirurgija buvo išplėsta iki širdies operacijų.  

 

14 pav. Robodoc chirurginis robotas [21] 

 

 

 

Humanoidinis robotas 

 

Kaip matyti iš pavadinimo, humanoidiniai robotai - tai robotai, kurie gali atlikti daugumą žmogaus 

judesių, prisitaikyti prie sudėtingos aplinkos ir vykdyti į žmogų panašias užduotis, nes jų kūno forma 

panaši į žmogaus. Japonija yra humanoidinių robotų tyrimų lyderė nebent prieš 2000-uosius metus, o 

dabar jie intensyviai tiriami beveik visame pasaulyje. Ankstyviausias akademiškai nurodytas humanoidas 

yra Kato WABOT-1 (WAseda roBOT-1), įsiutęs Vasedos universitete (Japonija). Šis humanoidas dosniai 
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vaikšto, atpažįsta daiktus ir jais manipuliuoja. Jo eisena buvo "kvazistatinė", t. y. tolygus ėjimo judesys, 

nuosekliai išlaikantis visą, ištisą svorio centrą atraminiame daugiakampyje, suformuotame kaip išorinis 

pėdos (-ų), liečiančios (-ių) žemę, kontūras. Nors jis galėjo atlikti tik neskubius judesius, žavinga, kad toks 

apdailintas humanoidinis robotas buvo sukurtas jau daugiau kaip prieš 40 metų.   

 

 

15 paveikslas ASIMO humanoidinis robotas 

 

 

1998 m. rinkoje pasirodė du labai populiarūs žaislai robotai. "Furby" pirmą kartą pasiūlė "Tiger 

Electronics", ir jis iš karto užėmė pirmąją vietą 1998 m. kalėdinių žaislų rinkoje.  

"Furby" naudojo daugybę jutiklių, įskaitant garso, kad reaguotų į aplinką. Jis gali pasakyti daugiau 

kaip 800 žodžių anglų kalba ir dar daugiau savo "Furbish" kalba. Tais pačiais metais "Lego" pristatė 

robotų žaislų liniją "Lego MINDSTORMS". Dėl savo reikšmės mokant mokinius naudotis jutikliais ir 

pavaromis robotams programuoti šie keičiami žaislai greitai užėmė vietą mokymo programose. 1999 m. 

"Sony" pristatė robotą augintinį, pavadintą AIBO. 

 1986 m. "Honda" pradėjo vykdyti mokslinių tyrimų projektus, siekdama sukurti robotus, kurie 

galėtų bendrauti su žmonėmis. 2000 m. jie pavadino savo humanoidinius robotus ASIMO ir P3, o 2002 

m. ASIMO paskambino Niujorko vertybinių popierių biržos varpu, taip pažymėdami "Honda" 25-ąsias 

metines Niujorko vertybinių popierių biržoje. Per daugelį metų robotai buvo nuolat naudojami daugelyje 

Holivudo scenarijų [1]. 

 

 

Paslaugų robotai 
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Paslaugų robotai - tai mašinos, kurios palengvina kasdienį gyvenimą ir atlieka paslaugas. Jie 

veikia pusiau arba visiškai automatiškai ir rūpinasi žmonių gerove. Skiriami privatūs paslaugų robotai ir 

profesionalūs paslaugų robotai. Visame pasaulyje naudojami visų tipų techniškai sudėtingi robotai. Juos 

daugiausia sudaro dulkių siurbliai, grindų šluotos ir buitinės vejapjovės. Humanoidiniai robotai, kurie, 

pavyzdžiui, jau įprastai naudojami sveikatos priežiūros sektoriuje, dabar naudojami įvairiose pramonės 

šakose [22]. 

Profesionalūs aptarnavimo robotai, skirti bendrauti su klientais, vadinami klientų aptarnavimo 

robotais. Tiek humanoidinės, tiek nehumanoidinės šių robotų versijos automatizuoja daugelį svarbiausių 

klientų aptarnavimo veiksmų. Jų vertę lemia darbo jėgos taupymas, efektyvumas ir veikimo laikas. 

Dauguma klientų aptarnavimo robotų dirba tam, kad padėtų klientams surasti prekę arba atlikti 

darbą. Jie naudojami svetingumo ir mažmeninės prekybos sektoriuje, kad nukreiptų klientus po 

parduotuvę. Klientų aptarnavimo robotus galima pamatyti bankuose, parduotuvėse, šeimos pramogų 

centruose ir kitose įstaigose. 

 

16 pav. Klientų aptarnavimo robotas [23] 

 

Didėjant paklausai, žemės ūkio robotai bus vis dažniau naudojami visose žemės ūkio darbų 

srityse. Šie paslaugų robotai nuims derlių, sės sėklas, genės augalus ir medžius, purkš piktžoles, 

naudodami pažangiausius jutiklius. 
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17 paveikslas Žemės ūkio robotas[24] 

 

Nors istoriškai statybų pramonėje buvo daug darbo jėgos ir beveik nebuvo automatizacijos, ji 

pradeda smarkiai keistis. Robotizuota statyba vis dar yra kūdikystėje. Masyvių pastatų 3D spausdinimas 

naudojant robotinę ranką ir adityvinės gamybos procesai - tai dvi naujos statybinių robotų taikymo sritys. 

 

18 pav. Statybos robotai [24] 
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3D spausdinimas 

 

 

Įvadas 

3D spausdinimas arba adityvioji gamyba - tai fizinių objektų kūrimas iš geometrinio atvaizdo 

nuosekliai pridedant medžiagas [18]. 3D spausdinimas tampa technologija, leidžiančia taikyti įvairias 

naujas technologijas. Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) / Amerikos bandymų ir medžiagų 

draugijos (ASTM) 52900:2015 standarte [19] pridėtinė gamyba (angl. Additive manufacturing, AM), 

paprastai vadinama 3D spausdinimu, gali būti apibrėžiama kaip "medžiagų sujungimo procesas, skirtas 

detalėms gaminti iš 3D modelio duomenų, paprastai sluoksnis po sluoksnio, priešingai nei 

subtraktyviosios gamybos ir formuojamosios gamybos metodikos" [19]. 

3D spausdinimo technologijos yra trijų tipų: sukepinimo, lydymo ir stereolitografijos. 

• Sukepinimas, dar vadinamas fritavimu, yra kietos medžiagos masės formavimo procesas, 

vykstantis naudojant šilumą ir slėgį, tačiau neišlydant iki suskystėjimo. Šio proceso metu 

medžiagų atomai difunduoja per dalelių ribas ir susijungia į vieną gabalą. Sukepinimas natūraliai 

vyksta mineraliniuose telkiniuose ir naudojamas kaip medžiagų, įskaitant keramiką, metalus ir 

plastikus, gamybos procesas[20]. 

• 3D spausdinimo lydymo būdai apima miltelių sluoksnio lydymą, lydymą elektronų spinduliais ir 

tiesioginį nusodinimą energija; juose naudojami lazeriai, elektros lankai arba elektronų spinduliai, 

kuriais objektai spausdinami lydant medžiagas aukštoje temperatūroje [21]. 

• Stereolitografija priklauso pridėtinės gamybos technologijų, vadinamų fotopolimerizacija, grupei, 

paprastai žinomai kaip 3D spausdinimas dervomis. Visos šios mašinos sukurtos tuo pačiu 

principu, naudojant šviesos šaltinį - lazerį arba projektorių - skystai dervai kietinti į sukietėjusį 

plastiką[22]. 

3D spausdinimo tipai 

3D spausdinimo, dar vadinamo adityviąja gamyba, procesai pagal ISO/ASTM 52900 "Adityvioji 

gamyba - bendrieji principai - terminija" suskirstyti į septynias grupes. Visos 3D spausdinimo formos 

priskiriamos vienai iš šių rūšių[23]: 

MECHANICS PHISICS

TECHNOLOGY CHEMISTRY
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• Binderio purškimas 

• Tiesioginis energijos nusodinimas 

• Medžiagų išspaudimas 

• Medžiagų purškimas 

• "Powder Bed Fusion 

• Lakštų laminavimas 

• PVM polimerizacija 

 

rišamosios medžiagos purškimas 

 

Binder jetting (BJ) metodą sudaro spausdinimo galvutė, kuri selektyviai purškia rišiklį ant vienas 

po kito einančių miltelių sluoksnių (Gebhardt et al., 2019; Mostafaei et al., 2021). Pirmiausia miltelių 

sluoksnis klojamas ant statybinės platformos, sukuriant "miltelių guolį", ant kurio daugiataškė rašalinė 

spausdinimo galvutė selektyviai purškia rišiklio tirpalą pagal kiekvieno spausdinimo sluoksnio formą. 

Tada klojamas kitas miltelių sluoksnis ir ant jo purškiamas kitas rišiklio sluoksnis[24]. Ryšiklio purškimą 

pirmą kartą išrado ir 1989 m. užpatentavo Sachsas Masačusetso technologijos institute (MIT). 
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Vykstant rišiklio purškimo procesui, iš spausdinimo galvutės tekantys rišiklio lašeliai selektyviai 

sujungia nuoseklių miltelių sluoksnių sritis, kad palaipsniui būtų sukurtas apibrėžtos geometrijos 

komponentas. Vietoj to, kad popieriaus lapą padengus rašalu būtų sukurtas dvimatis piešinys, rišiklio 

purškimo 3D spausdinimo procesai veikia trimačio miltelių sluoksnio principu, selektyviai ir tiksliai 

sujungiant atskirus miltelių sluoksnius, kad būtų sukurtas trimatis gaminys[25]. 

 

"Digital Metal" DM P2500 spausdintuve naudojama didelio tikslumo metalo rišiklio purškimo 

technologija, leidžianti pasiekti didesnį tikslumą ir didesnę skiriamąją gebą. Mašinos (nesumažintas) 

surinkimo tūris yra 203 x 180 x 69 mm, todėl vienoje surinkimo platformoje galima sutalpinti kelias detales 

- nereikia jokių atraminių konstrukcijų. Be to, likusius miltelius beveik 100 % galima naudoti pakartotinai, 

todėl gerokai sumažėja atliekų. Kadangi mašina veikia kambario temperatūroje, spausdinimo proceso 

metu deformacijos ir susitraukimo atvejai pasitaiko gana retai, o tai lemia mažesnį broko kiekį[26]. 

 

Nukreiptas energijos nusodinimas 

Nukreiptasis nusodinimas energija (DED) leidžia kurti objektus lydant medžiagą (dažniausiai 

naudojamą metalams, tokiems kaip titanas, aliuminis, nerūdijantis plienas ar varis) miltelių arba vielos 

pavidalu, naudojant sutelktą energijos šaltinį, kai ji antgaliu nusodinama ant paviršiaus [27]. 

DED mašinose paprastai naudojamas antgalis, sumontuotas ant daugiaašės rankos, kuri gali judėti 

įvairiomis kryptimis, todėl galima keisti nusodinimo kryptį. Procesas paprastai vykdomas kontroliuojamoje 

kameroje, kurioje sumažintas deguonies kiekis. Naudojant elektronų pluošto sistemas, procesas vyksta 
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vakuume, o lazerio sistemose, kai dirbama su reaktyviaisiais metalais, naudojama visiškai inertiška 

kamera. Taip pat galima naudoti apsaugines dujas, kad būtų uždengta detalė ir išvengta užteršimo 

spausdinant metalą 3D spausdintuvu. DED naudoja šilumos šaltinį milteliams ar vielutei išlydyti, kai jie 

nusodinami ant objekto paviršiaus. Milteliai užtikrina didesnį nusodinimo tikslumą, o viela yra efektyvesnė 

medžiagos naudojimo atžvilgiu. Medžiaga dedama sluoksnis po sluoksnio ir kietėja iš lydalo baseino, kad 

būtų sukurti nauji elementai. Sluoksniai paprastai būna nuo 0,25 mm iki 0,5 mm storio. Medžiagos 

aušinamos labai greitai - apie 1000-5000 °C per sekundę. Aušinimo laikas daro įtaką galutinei grūdų 

struktūrai, nors medžiagos persidengimas gali sukelti pakartotinį lydymąsi, dėl kurio susidaro vienoda, 

bet kintanti mikrostruktūra [28]. 

 

 

 

"BeAM Magic 2.0" yra pūstų miltelių AM mašina. 
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Medžiagų išspaudimas 

Medžiagos ekstruzijos 3D spausdinimo technologijoje kaip pagrindinė medžiaga naudojama 

ištisinė termoplastinės medžiagos gija. Gija tiekiama iš ritės per judančią šildomą spausdintuvo 

ekstruderio galvutę, dažnai sutrumpintai vadinamą ekstruderiu. Išlydyta medžiaga išstumiama iš 

ekstruderio antgalio ir pirmiausia nusėda ant 3D spausdinimo platformos, kuri gali būti kaitinama, kad 

būtų papildomai sukibusi. Užbaigus pirmąjį sluoksnį, ekstruderis ir platforma vienu veiksmu atskiriami, o 

antrasis sluoksnis gali būti tiesiogiai užnešamas ant augančio ruošinio. Ekstruderio galvutė judinama 

valdant kompiuteriui. Kad ekstruderis galėtų judėti pagal Dekarto architektūrą, reikia bent trijų ašių, tačiau 

vis populiaresnės tampa ir poliarinės bei delta sistemos. Vienas sluoksnis nusodinamas ant ankstesnio 

sluoksnio, kol objekto gamyba baigiama. Medžiagos išspaudimas vadinamas Fused Filament Fabrication 

(FFF) ir yra vienas populiariausių mėgėjiško 3D spausdinimo procesų[29]. 

 

Medžiagos išspaudimo proceso privalumai - lengvai prieinamas ABS plastikas, iš kurio galima 

pagaminti gerų struktūrinių savybių modelius, artimus galutiniam gamybos modeliui. 

Medžiagų išspaudimo procese naudojami polimerai ir plastikai. Polimerai: ABS, nailonas, PLA. 
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ABS (akrilnitrilbutadienstirenas) - tai pramonėje paplitęs termoplastinis polimeras. Jis daugiausia 

žinomas dėl gero atsparumo smūgiams žemoje temperatūroje ir lengvų detalių kūrimo. ABS yra nebrangi 

medžiaga, puikiai tinkanti spausdinti tvirtas ir patvarias detales, kurios gali atlaikyti aukštą temperatūrą. 

Polilaktino rūgštis, paprastai vadinama PLA, yra viena populiariausių staliniam 3D spausdinimui 

naudojamų medžiagų. Tai numatytasis daugumos ekstruzijos pagrindu veikiančių 3D spausdintuvų 

pasirenkamas filamentas, nes jį galima spausdinti žemoje temperatūroje ir nereikia kaitinamo pagrindo. 
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Medžiagų purškimas 

Medžiagų čiurkšle objektai kuriami panašiai kaip dvimačiu rašaliniu spausdintuvu. Medžiaga purškiama 

ant konstravimo platformos naudojant nepertraukiamą arba "Drop on Demand" (DOD) metodą. Medžiaga 

čiurkšle išpurškiama ant surinkimo paviršiaus arba platformos, kur ji sukietėja ir modelis kuriamas 

sluoksnis po sluoksnio. Medžiaga išpurškiama iš purkštuko, kuris juda horizontaliai per konstravimo 

platformą [30]. 

Tai pagrindiniai MJ 3D spausdinimo proceso etapai [31]: 

I. Pirmiausia skysta derva pašildoma iki 30-60oC, kad būtų optimalaus klampumo spausdinimui. 

II. Tuomet spausdinimo galvutė juda virš statybinės platformos ir šimtai mažyčių fotopolimero 

lašelių purškiami ir (arba) nusodinami į norimas vietas. 

III. Prie spausdinimo galvutės pritvirtintas ultravioletinių spindulių šaltinis kietina nusodintą 

medžiagą, ji sukietėja ir sukuria pirmąjį detalės sluoksnį. 

IV. Užbaigus sluoksnį, surinkimo platforma pasislenka žemyn vienu sluoksnio aukščiu ir procesas 

kartojamas tol, kol baigiama gaminti visa detalė. 

Naudojant medžiagų purškimą, skysta medžiaga sukietinama atliekant procesą, vadinamą 

fotopolimerizacija. 
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"Powder Bed Fusion 
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Visose technologijose, priklausančiose "Powder Bed Fusion" (PBF) grupei, naudojama statybinė 

platforma, kurioje yra miltelių, skirtų detalės adityvinei gamybai - milteliai gali būti polimerai arba metalai. 

Norint pradėti spausdinimo procesą, 3D spausdintuvas užpildo kamerą inertinėmis dujomis ir įkaitina ją 

iki optimalios spausdinimo temperatūros. Tuomet ant statybinės platformos užtepamas plonas miltelių 

sluoksnis pagal programinėje įrangoje iš anksto nustatytą sluoksnio storį. Tada šviesolaidinis lazeris 

(200/400 W) nuskenuoja detalės skerspjūvį ir išlydo metalo daleles. Kai sluoksnis baigiamas, platforma 

nuleidžiama žemyn, kad būtų galima dėti kitą miltelių sluoksnį. Procesas kartojamas, kol gaunama 

galutinė detalė[33]. 

Selektyvus sukepinimas lazeriu (SLS) - tai polimerinių miltelių 3D spausdinimo procesas. Medžiagos 

paprastai yra termoplastinės, nors vis dažniau šiam procesui galima naudoti ir termoreaktyviąsias 

medžiagas. Miltelių pavidalo medžiaga paskleidžiama ant pagrindo, tada selektyviai išlydoma naudojant 

lazerio spindulį. Tada statybinė plokštė nukrenta ir procesas kartojamas. 3D spausdinimo metu detales 

palaiko aplinkiniai milteliai, todėl joms nereikia papildomų atraminių konstrukcijų. Bet kokius nesukepintus 

miltelius paprastai galima persijoti ir vėl panaudoti procese, kartais sumaišyti su pirmine medžiaga[34]. 

 

Lazerinė miltelinė sintezė (LPBF) - tai procesas, panašus į SLS, tačiau naudojamas metalams. 

Perdengimo peilis arba ritinėlis paskleidžia metalo miltelius ant pagrindo, o lazerio spindulys išlydo 

kiekvienam sluoksniui reikalingus miltelius. Tačiau, priešingai nei SLS, detalės pradedamos lydyti prie 

pagrindo, todėl dažnai reikia atraminių konstrukcijų, kad būtų stabilizuojami iškyšuliai ir padedama 

užtikrinti šilumos kontrolę. (Tačiau derinant techninę ir programinę įrangą galima sumažinti atraminių 

konstrukcijų poreikį arba jo išvengti). Dėl metalo miltelių degumo LPBF paprastai atliekamas inertinėse 

dujose, pavyzdžiui, argone, arba vakuume. Vėlgi, neišlydytus miltelius dažnai galima pakartotinai naudoti 

procese, tačiau laikui bėgant jie gali suprastėti dėl oksidacijos[34]. 

Lydymas elektronų pluoštu (EBM) - tai dar vienas metalų lydymo miltelių sluoksnyje procesas. EBM 

spausdintuvas veikia kaip nedidelis dalelių greitintuvas, kuris, užuot naudojęs lazerį, į miltelių sluoksnį 

vakuume paleidžia elektronus, kad išlydytų metalo medžiagą. Šie elektronai gali įkrauti miltelių sluoksnį 

ir sukelti dalelių išsisklaidymą, todėl prieš pradedant 3D spausdinimo procesą kiekvienas medžiagos 

sluoksnis paprastai yra "iš anksto sukepinamas", o visas spausdinimo sluoksnis palaikomas karštas viso 

kūrimo proceso metu. Dalys 3D spausdinamos iš dalies sukepintų miltelių pyrago viduje, kuris užtikrina 

atramą kūrimo metu ir dažnai nereikalauja papildomų atraminių konstrukcijų. (Tačiau yra bent vienas 

EBM variantas, leidžiantis detales sukepinti biriuose milteliuose) [34]. 
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"LT 12 SLM" yra komercinis miltelių sluoksnio sintezės (PBF) įrenginys, galintis gaminti įvairių metalų 

lydinių sistemų komponentus ar bandinius. Mašina yra atviros architektūros, leidžianti atlikti ir medžiagų, 

ir valdymo tyrimus. Mašinoje specialiai įrengtas dichroinis spindulių skirstytuvas, leidžiantis stebėti lydalo 

baseiną realiuoju laiku. Mašinoje įrengtas 400 W galios lazerio šaltinis, sufokusuotas taip, kad mažiausias 

darbinio spindulio skersmuo būtų 35 um. Mašinos statybinis tūris yra 125 x 125 x 200 mm. 
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Lakštų laminavimas 

Lakštų laminavimas - tai adityviosios gamybos (AM) metodika, kai ploni medžiagos lakštai 

(paprastai tiekiami per padavimo ritinėlių sistemą) sluoksnis po sluoksnio sujungiami, kad susidarytų 

vienas gabalas, kuris išpjaunamas į 3D objektą. Laminuotų objektų gamyba (LOM) ir ultragarsinė 

konsolidacija (UC) yra lakštinio laminavimo metodų pavyzdžiai.  Lakštų laminavimui gali būti naudojamos 

įvairios medžiagos, pavyzdžiui, popierius, polimeras ir metalas, tačiau kiekvienai iš jų reikia skirtingo 

metodo medžiagos lakštams sujungti. Popieriaus lakštai paprastai surišami naudojant karštį ir spaudimą, 

kad būtų aktyvuotas iš anksto ant lakštų užteptas aktyvuotų klijų sluoksnis. Tam tikrų polimerų atveju 

lakštams sujungti naudojamas tas pats karščio ir slėgio poveikis. Metalo lakštai surišami ultragarso 

vibracijomis veikiant slėgiui (dar vadinamu ultragarsiniu suvirinimu), o ne lydymu ar sukepinimu.  Lakštų 

laminavimas yra vienas iš mažiau tikslių AM metodų, gamintojai jį naudoja kaip greitą ir nebrangų būdą 

3D spausdinti nefunkcionalius prototipus, liejimo formas ir kitas paprastas konstrukcijas iš lengvai 

valdomų medžiagų. Kadangi spausdinimo metu galima keisti statybines medžiagas, lakštinis 

laminavimas taip pat naudojamas kompozitinėms medžiagoms gaminti[36]. 
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Lakštų laminavimo procesai apima ultragarsinę adityviąją gamybą (UAM) ir laminuotų objektų 

gamybą (LOM). Ultragarsinės adityviosios gamybos procese naudojami metalo lakštai arba juostos, kurie 

suvirinami ultragarsu. Šiam procesui reikalingas papildomas CNC apdirbimas ir nesurišto metalo 

pašalinimas, dažnai vykstant suvirinimo procesui. Laminuotų objektų gamyboje (LOM) naudojamas 

panašus sluoksnių metodas, tačiau vietoj suvirinimo kaip medžiaga naudojamas popierius ir klijai. 
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Vatinis fotopolimerizavimas 

 

Vatinė fotopolimerizacija - tai pridėtinės gamybos technologijos rūšis, kai 3D objektai gaminami 

selektyviai kietinant fotopolimerinę skystą dervą naudojant šviesos aktyvuotą polimerizaciją. 

Fotopolimeras, dar vadinamas šviesos aktyvuota derva, yra polimeras, kurio savybės keičiasi veikiant 

šviesai, dažnai ultravioletinėje arba regimojoje elektromagnetinio spektro srityje, todėl jo molekulių 

grandinės susijungia. Stereolitografija (SLA), pirmasis patentuotas ir rinkai pateiktas AM procesas, yra 

kubilinės fotopolimerizacijos technologija. 

Visuose fotopolimerizuojamuosiuose spausdintuvuose kaip spausdinimo terpė naudojamos specialios 

dervos, vadinamos fotopolimerais. Veikiant tam tikro bangos ilgio šviesai, skystų fotopolimerų molekulės 

greitai susijungia ir sukietėja į kietą formą - šis procesas vadinamas fotopolimerizacija. Daugumoje 3D 

spausdintuvų, kuriuose naudojama kubilinė fotopolimerizacija, skystas fotopolimeras laikomas talpykloje 

arba kubile, o konstravimo platforma iš dalies panardinta skysčio paviršiuje. Spausdintuvas nukreipia 

šviesos šaltinį, kad skystas fotopolimeras, naudodamasis informacija iš CAD failo, selektyviai sukietėtų į 
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kietą sluoksnį. Tada statybinė platforma vėl panardinama į dervos likučius ir procesas kartojamas kitiems 

sluoksniams, kol dizainas visiškai sukuriamas. 

Stereolitografija (SLA) 

Stereolitografijoje (SLA) naudojama statybinė platforma, panardinta į skaidrų skystos fotopolimerinės 

dervos rezervuarą. Panardinus statybinę platformą, vieno taško lazeris, esantis mašinoje, per rezervuaro 

dugną atvaizduoja konstrukcijos skerspjūvio plotą ir sukietina medžiagą. Kai lazeris atvaizduoja ir 

sukietina sluoksnį, platforma pakyla ir leidžia po objektu tekėti naujam dervos sluoksniui. Šis metodas 

atliekamas sluoksnis po sluoksnio, kol suformuojama vientisa dalis. Po to detalės įprastai papildomai 

kietinamos naudojant UV spinduliuotę, kad pagerėtų jų mechaninės savybės[36]. 
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Mechanika ir mechaninės dalys 

  

 

Kinematika 

Apibrėžimai:     

• Atstumas - tai kūno nueitas kelias. Tai skaliarinis dydis, 
matuojamas metrais (m) 

 

• Poslinkis yra trumpiausias atstumas tarp pradinės ir galutinės kūno 
padėties. Tai vektorinis dydis, matuojamas metrais (m) 
 

 

• Greitis - tai nuvažiuoto atstumo kitimo greitis. Tai skaliarinis dydis, matuojamas metrais per 

sekundę (m/s). 

                 s𝑝𝑒𝑒𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 

𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛 

• Greitis yra poslinkio kitimo greitis. Tai vektorinis dydis, matuojamas metrais per sekundę (m/s). 

   𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 = 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝛥𝑠 

     𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛 𝛥𝑡 

    

•  Pagreitis - tai greičio kitimo greitis. Tai vektorinis dydis, matuojamas metrais per sekundę 

kvadratu (m/s2). 

   𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 greitis = 𝛥𝑣 

                            𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛 𝛥𝑡 

 

 
Judėjimas tiesia linija 

PHYSICS MATHEMATICS

TECHNOLOGY GEOMETRY
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Kūnai gali judėti bet kuria kryptimi ir gali keisti kryptį skirtingais keliais, pvz., ratu. Šiuo atveju 

nagrinėjame judėjimą tiesia linija. Tiesia linija judantiems kūnams poslinkio ir atstumo reikšmė yra ta pati, 

nes trumpiausias atstumas tarp pradinės ir galutinės padėties yra tas pats. 

    

 

 

Judėjimas pastoviu greičiu 

Pastoviu greičiu judantys kūnai turi pastovų poslinkio kitimo greitį ir pastovią kryptį. 

 

𝑢 = 𝛥𝑠   

        𝛥𝑡 

Atstumo ir laiko grafikas 

Pastovų greitį galima pavaizduoti atstumo ir laiko grafike, kaip parodyta toliau. Naudojantis grafiku, 

greitį galima apskaičiuoti pagal grafiko gradientą. 

 

   𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 = 𝛥𝑦 = 𝛥𝑆 = 𝑢 

             𝛥𝑥 𝛥𝑡 𝛥𝑡 

Žinant, kad gradientas atitinka greitį, skirtingas linijų statumas atitiks skirtingus greičius. Be to, neigiamas 

gradientas rodo neigiamą greitį, o tai rodo, kad objektas juda priešinga kryptimi nei teigiamas gradientas. 
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 Greičio ir laiko grafikas 

 

 

Nuolatinį greitį galima pavaizduoti iš pirmiau pateikto grafiko. Pagal grafiką galima apskaičiuoti 

nueitą atstumą, kaip matyti iš grafiko. 
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Judėjimas su pastoviu pagreičiu 

Kūnai ne visada juda pastoviu greičiu. Greitis gali kisti priklausomai nuo kūno judėjimo būsenos ir 

aplinkybių, kuriomis jis juda. Pavyzdžiui, jei kūnas nejuda, jam pradėjus judėti jo greitis vis didės, kol 

pasieks pageidaujamą greitį. Šiuo atveju automobilis greitėja. Pagreitį galima nustatyti pagal toliau pateiktą 

formulę. 

 

𝑎 = 𝛥𝑣 = 𝑣 - 𝑢 

       𝛥𝑡 𝑡 

 

Kur a - pagreitis, v - galutinis greitis, u - pradinis greitis, o t - laikas. Pertvarkydami formulę, galime gauti 

toliau pateiktą formulę kūno galutiniam greičiui rasti. 

 

     𝑣 = 𝑢 + 𝑎𝑡 

 

 

Greičio ir laiko grafikas 

 

Greičio ir laiko grafiką galima naudoti pagreičiui nustatyti apskaičiuojant gradientą. Kai pagreitis lygus 0 

ir kūnas juda pastoviu greičiu, gradientas turi būti lygus 0, kaip matyti iš grafiko. Naudojant plotą po 

greičio ir laiko grafiku galima rasti kūno nueitą atstumą. Kaip matyti iš grafiko, atstumą, nueitą kūnui 

greitėjant, galima rasti naudojant trapecijos plotą. 
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    𝑎𝑟𝑒𝑎 = (𝑣 + 𝑢)𝑡 2 = 𝑠 

Jei 1 formulę pakeisime 2 formule, gausime toliau pateiktą formulę. Kita formulė nuvažiuotam atstumui 

apskaičiuoti. 

 

    𝑠 = 𝑢𝑡 + 1 𝑎𝑡2  

          2 

 

Galiausiai, jei 1 formulę pakeisime į 2 formulę, bet šį kartą eliminuosime laiką, gausime toliau pateiktą 

formulę. 

2𝑣 = 𝑢2 + 2𝑎𝑠 

 

Atstumo ir laiko grafikas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukščiau pateiktame grafike parodyta, kaip atrodo greitėjančio kūno atstumo priklausomybės 

nuo laiko grafikas. Kaip parašyta pirmiau, atstumo ir laiko grafiko gradientas gali būti naudojamas 

greičiui apskaičiuoti. Šiuo atveju grafikas yra kreivė. Greitėjančiai daliai, imant liestines išilgai kreivės, 

kuo aukščiau ji yra ant kreivės, tuo statesnė linija reiškia didesnį greitį, taigi ir pagreitį. Lėtėjimo kreivėje 

kuo aukščiau yra liestinė, tuo ji ne tokia stati, rodanti greičio mažėjimą, taigi lėtėjimą. 

 

 

 Niutono judėjimo dėsniai 
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Jėga: Tai stūmimo ar traukos rezultatas, dėl kurio gali pasikeisti kūno judėjimo būsena ar forma. 

Pavyzdžiui, jei ant stalo gulinčią knygą stumtelėsime, ji pajudės. Tešlos forma gali pasikeisti, jei ją 

stumtelėsite žemyn ant stalo. 

Jėga yra vektorinis dydis, matuojamas niutonais (N) ir vaizduojamas rodykle. Uodegos ilgis rodo 

jėgos dydį, o rodyklės galvutė - kryptį. 

 

 

 

Yra dviejų tipų jėgos. 

• Kontakto jėgos - tai jėgos, kurioms veikti reikia, kad kūnai liestųsi, ir 

Kontakto jėgų pavyzdžiai: stūmimas, traukimas, trintis 

• Lauko jėgos, kurios gali veikti per atstumą. 

Lauko jėgų pavyzdžiai: Svorio, magnetinės ir elektrinės jėgos 

Kai kuriais atvejais kūnus veikia kelios jėgos. Jėgų suma gali būti išreikšta viena jėga, kuri 

vadinama rezultatine jėga (ΣF).  

Pirmasis Niutono dėsnis teigia, kad jei objektą veikianti rezultatinė jėga yra lygi 0, tai kūno judėjimo 

būsena nesikeičia. 

Pavyzdys:  

Ant stalo guli knyga. Ją veikia dvi jėgos. Jos svoris žemyn ir stalo reakcijos jėga aukštyn. Abi jėgos 

yra lygios ir priešingų krypčių, todėl ΣF=0. Taigi knyga toliau guli ant stalo, nekeisdama savo judėjimo 

būsenos. 

Antrasis Niutono dėsnis teigia, kad pagreičio kitimo greitis yra lygus kūną veikiančiai rezultatinei 

jėgai. 

 

 Σ𝐹 = Δ𝑝 = 𝑚𝑣 - 𝑚𝑢 = 𝑚(𝑣 - 𝑢) = 𝑚Δ𝑣 = 𝑚𝑎 
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                        Δ𝑡 𝑡   𝑡 𝑡 

 

Σ𝐹 = 𝑚𝑎 

Kur ΣF yra rezultatinė jėga, m - masė, o a - pagreitis.  

Pavyzdžiai: 

1. Automobilis greitėja, nes traukos jėga yra didesnė už trintį. Taigi rezultatinė jėga nėra lygi nuliui, 

todėl automobilis didina greitį. Automobilis nejuda vertikaliai, todėl ΣF = 0, o N = W. Horizontaliai 

T-F=ma 

 

  

 

 

 

 

 

2. Rutuliukas rieda žemyn nesukeliančia trinties nuožulniąja plokštuma. Rutuliuką veikia dvi jėgos: jo 

svoris ir normalinė kontakto jėga. Svoris turi būti išskaidytas į Wx ir Wy komponentus. Vertikalia 

kryptimi judėjimo nėra, todėl N=Wy. Horizontalia kryptimi veikia tik viena jėga, todėl Σ𝐹 = 𝑊𝑥, 

taigi kamuoliukas greitėja žemyn. 

 

 

Trečiasis Niutono dėsnis teigia, kad jei objektas A veikia jėga objektą B, tai objektas B veikia ta 

pačia jėga objektą A priešinga kryptimi. 

N3L jėgos visada veikia poromis, o norint nustatyti N3L jėgų porą, taikomi 4 kriterijai: 

1. Jėgos turi būti lygios 
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2. Jėgos turi veikti priešingomis kryptimis 

3. Jėgos turi veikti skirtingus kūnus 

4. Jėgos turi būti to paties tipo  

 

 

 

Pavyzdžiai: 

 

 

Kairėje pusėje esančiame paveikslėlyje parodytos Mėnulio ir Žemės traukos jėgos. Du skirtingus kūnus 

veikia dvi jėgos, kurių dydžiai yra vienodi ir veikia priešingomis kryptimis. Šios jėgos reiškia gravitacinę 

trauką, todėl abi jėgos yra lauko jėgos, taigi Niutono trečiojo dėsnio pora. Dešinėje esančiame paveikslėlyje 

pavaizduotas plaktukas, smūgiuojantis į vinį. Vėlgi yra dvi jėgos, veikiančios du skirtingus kūnus, jėgos yra 

vienodo dydžio, bet priešingų krypčių, todėl abi jėgos yra sąlyčio jėgos. 
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Darbas, energija, galia 

Energijos rūšys: 

• Cheminė energija 

• Kinetinė energija 

• Gravitacinė potencinė energija 

• Elektrostatinė energija 

• Mechaninė energija 

• Šiluminė energija 

• Magnetinė energija 

• Branduolinė energija 

➢ Energija - tai kūno gebėjimas atlikti darbą. Tai skaliarinis dydis, matuojamas džauliais (J). 

➢ Energijos išsaugojimo principas: Energija negali būti sunaikinta ar sukurta, ji gali būti tik perduodama 

iš vienos formos į kitą. 

➢ Atliktas darbas yra kūną veikiančios jėgos ir kūno poslinkio ta pačia kryptimi sandauga. 

𝑊 = 𝐹 × Δ𝑥 

Kur W - atliktas darbas, F - jėga, o Δx - kūno poslinkis. Darbas yra skaliarinis dydis, matuojamas džauliais 

(J). Kai darbą atlieka jėga, energija perduodama iš vienos formos į kitą. 

Mechaninė energija: 

Kinetinė energija: tam tikru greičiu judančio kūno energija. 

 

     𝐾. 𝐸 = 1 𝑚𝑣2 

      2 

Kur K.E reiškia kinetinę energiją, m - masę, o v - greitį. 

Potencinė energija - tai kūne sukaupta energija. Gravitacinė potencinė energija - tai energija, sukaupta 

kūnui judant aukštyn. 

     𝐺𝑃𝐸 = 𝑚𝑔∆ℎ 
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Kur GPE reiškia gravitacinę potencinę energiją, m - masę, g - gravitacinio lauko stiprį, o Δh - aukščių 

skirtumą. 

Mechaninė energija yra kinetinės ir gravitacinės potencinės energijos suma 

𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ = 𝐾. 𝐸 + 𝐺𝑃𝐸 

Jei vienintelė jėga, veikianti objektą, yra jo svoris, mechaninė energija išlieka.  

 

Pavyzdys: 

5 kg masės rutulys paliekamas iš 25 m aukščio. Apskaičiuokite kamuolio greitį prieš pat jam atsitrenkiant į 

žemę ir kamuolio greitį 2 padėtyje. 

Jei laikysime, kad vienintelė rutulį veikianti jėga yra jo svoris, mechaninė energija išliks. 1 padėtyje Emech= 

K.E +GPE Kamuolys 1 padėtyje nejuda, todėl jo K.E = 0 

K.E=0 ⇒𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ1=GPE⇒𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ1=mg∆h⇒𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ1 = 5 × 9,81 × 25 = 1226,3𝐽 

Emech1=Emech2=Emech3 ⇒Emech3=1226.3J.  

3 padėtyje objektas netrukus atsitrenks į žemę, todėl Δh yra 0, todėl GPE 3 padėtyje taip pat yra 0. 

 

𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ3 = 𝐾. 𝐸 = 1 𝑚𝑣 2⇒ 1 × 5 × 𝑣 2 = 1226,3 ⇒ 𝑣 = √ 2 × 1226,3 = 22,1𝑚𝑠 -1 

      2  2             5 

 

𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ2 = 𝐾. 𝐸2 +𝐺𝑃𝐸2 ⇒ 1 × 5 × 𝑣 2 + 5 × 9,81 × 18 = 1226,3 ⇒ 

         2 

1 × 5 × 𝑣 2 = 1226,3 - 882,9 ⇒ 1 × 5 × 𝑣 2 = 343,4 ⇒ 𝑣 = √ 343,4 × 2 = 11,7𝑚𝑠 -1 

2    2    5 

P - galia, ΔW - atliktas darbas, o Δt - laikas. Galia yra skaliarinis dydis, matuojamas vatais (W). 

Sistemos efektyvumas - tai, kiek energijos išeina naudingai, palyginti su visa sistemos įeinančia energija. 

 

    𝜂 = 𝑈𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 

                       𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 

Momentum 
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Momentas(p) yra masės(m) ir greičio(v) sandauga. Tai vektorinis dydis, matuojamas kgms-1. 

𝑝 = 𝑚 × 𝑣 

  

Kaip jau minėta, kūną veikianti rezultatinė jėga yra proporcinga impulso kitimo greičiui. 

       Σ𝐹 = Δ𝑝 

                   Δ𝑡 

 

Jėgos impulso pokytis dar vadinamas jėgos impulsu ir parodo kūno greičio, taigi ir pagreičio, pokytį dėl 

jėgos poveikio. 

Jėgos momento išsaugojimo principas Uždaros sistemos jėgos momentas išlieka pastovus, nebent ją 

veikia išorinė jėga. 

Yra trys susidūrimų tipai, kuriems taikomas impulso išsaugojimo principas. 

Elastinis susidūrimas: Du ar daugiau objektų susiduria vienas su kitu ir po susidūrimo juda atskirai, o jų 

judėjimo momentas ir kinetinė energija išlieka. 

 

 

 

𝑃𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 = 𝑃𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 ⇒ 𝑚1 × 𝑢1 + 𝑚2 × 𝑢2 = 𝑚1 × 

𝑣1 + 𝑚2 × 𝑣2 

 

Plastinis susidūrimas: du ar daugiau objektų susiduria vienas su kitu ir po susidūrimo sulimpa, judėdami 

tuo pačiu greičiu. 
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𝑃𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 = 𝑃𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 ⇒ 𝑚1 × 𝑢1 + 𝑚2 × 𝑢2 = (𝑚1 + 𝑚2) × 𝑣𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 

 

1. Sprogstamasis judėjimas:  

Du kūnai iš pradžių nejuda vienas kito atžvilgiu, bet po to jie juda atskirai priešingomis kryptimis. 

 

 

 

𝑃𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 = 𝑃𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 ⇒ 0 = 𝑚1 × 𝑣1 + 𝑚2 × 𝑣2 

Sprogstamojo judėjimo metu kūnai iš pradžių nejuda vienas kito atžvilgiu, todėl pradinis sistemos 

momentas yra lygus 0. Vėliau kūnai juda priešingomis kryptimis su vienodo dydžio impulsu, kad 

kompensuotų pradinį momentą. Kiekvieno kūno greitis priklauso nuo kiekvieno kūno masės. Jei dviejų 

kūnų masė vienoda, jų greičiai bus vienodo dydžio, bet priešingų krypčių. 

2. Judėjimas ratu: 

Trajektorija, kuria juda kūnas, gali būti nuspėjama, jei jis turi eiti tam tikru keliu, arba nenuspėjama, ji gali 

būti įvairių formų. Judėjimas apskritimu yra toks, kai kūnas juda aplink tašką pastoviu atstumu. Kad kūnas 

ir toliau judėtų apskritiminiu judėjimu, reikia jėgos, nukreiptos į judėjimo centrą. Ši jėga vadinama įcentrine 

jėga ir visada veikia judėjimo centro link. Pagal antrąjį Niutono dėsnį jėgos veikimas į objektą yra 

proporcingas ir tos pačios krypties pagreičiui, todėl objektas turi pagreitį, o jo kryptis yra tokia pati kaip 

jėgos ir jis vadinamas įcentriniu pagreičiu. Kaip matyti iš diagramos, jėga, veikianti statmenai judėjimo 

krypčiai, jokio darbo kūnui neatlieka, todėl jo kinetinė energija išlieka pastovi. Kūno greitis išlieka pastovus, 

tačiau jo greitis nuolat kinta, nes nuolat keičiasi judėjimo kryptis. 
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Kampinis greitis 

Kūnui judant ratu, jis sudaro kampą. Kampas, kurį kūnas sudaro per sekundę, vadinamas kampiniu greičiu 

     𝜔 = ∆𝜃 

                 ∆𝑡 

 

Kur ω - kampinis greitis, Δθ - kampo pokytis, Δt - laiko pokytis, matuojamas rad/s. Kai kūnas atlieka vieną 

pilną apsisukimą, kampas, kurį jis sudaro, yra 2π, o kadangi kampinis greitis yra pastovus, laikas, per kurį 

atliekamas vienas pilnas apsisukimas, yra pastovus ir vadinamas periodu. 

     

𝜔 = ∆𝜃 = 2𝜋 = 2𝜋𝑓 

             ∆𝑡 𝑇 

 

Greitis 

Tiesinį kūno greitį galima apskaičiuoti nustačius lanko, kurį kūnas įveikia per sekundę, apskritimą. Lanko 

perimetro formulė yra tokia: s=rθ, kai kampas išreikštas radianais, taigi, 

    𝑣 = ∆𝑠 = ∆(𝖯) = r ∆𝜃 = 𝑟𝜔 

             ∆𝑡  ∆𝑡 ∆𝑡 ∆𝑡 

Įcentrinis pagreitis 

    𝑎 = n2 = = = 𝜔2 𝑟 

           𝑟 

Įcentrinė jėga 

    𝐹 = 𝑚𝑎 = 𝑚𝑣2 = 𝑚𝜔2 𝑟      

                                      𝑟 

 

Judėjimo apskritimu pavyzdžiai 

Panagrinėkime kūginę švytuoklę, sudarytą iš ritės masės `m`, besisukančios horizontaliu apskritimu 

pastoviu greičiu ̀ v`, esančios ̀ l` ilgio virvės gale. Tegul virvelė su vertikale sudaro pastovų kampą Θ`. Tegul 

`h` yra rutulio gylis po atrama. Stygos įtempimą `F` galima padalyti į dvi sudedamąsias dalis. Horizontaliąją 

`Fsinθ` ir vertikaliąją `Fcosθ`. 
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Vertikaliai:   𝐹𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑚𝑔 

 

Horizontalus :   𝐹𝑠𝑖𝑛𝖯 = 𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎𝑙 => 𝐹𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑚𝑣2 

                           r 

Vertikalus ratas 

Kai objektas juda vertikaliu apskritimu, jo greitis nėra pastovus, nes jį veikiantis svoris veikia jėga judėjimo 

kryptimi ir dėl to keičiasi objekto greitis. Taigi kinta ir objekto kinetinė bei gravitacinė potencinė energija. 

Objektą veikianti įcentrinė jėga taip pat kinta, nes ji proporcinga greičiui. Kadangi įcentrinė jėga yra 

objektą veikiančių jėgų dedamoji, kinta ir įtempimas. Dešinėje paveikslėlyje parodytoje A padėtyje 

kamuoliuko svoris tiesiogiai prisideda prie įcentrinės jėgos, nes jis veikia tiesiai į apskritimo centrą, o tai 

reiškia, kad vidinė įtampa yra mažiausia. B padėtyje kamuoliuko svoris veikia statmenai išcentrinės jėgos 

krypčiai, t. y. jis neprisideda, o visa jėga tenka virvelei. Galiausiai C padėtyje kamuoliuko svoris veikia 

priešingai įcentrinės jėgos krypčiai, t. y. virvelės vidinė jėga turi įveikti svorį ir suteikti reikiamą įcentrinę 

jėgą, o tai reiškia, kad įtempimas yra didžiausias. 

Pavarų dėžės:  

   

Kitas mechaninio galios perdavimo būdas - krumpliaračiai.   Kad du krumpliaračiai susikirstų, jų dantys turi 

būti vienodo dydžio ir formos, išdėstyti vienodais atstumais. Yra daugybė skirtingų tipų krumpliaračių, jie 

labai paplitę pasaulyje. 

 

Sparnuotieji krumpliaračiai: Dažniausiai pasitaikantis krumpliaračių tipas yra spinduliniai 

krumpliaračiai. Kai dauguma žmonių galvoja apie krumpliaračius, jie galvoja apie cilindrinius 

krumpliaračius. Sparnuotosios pavaros perduoda judesį tarp dviejų lygiagrečiai vienas kitam einančių 
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velenų. Krumpliaračiams būdingi dantys, kurie yra tiesūs ir lygiagretūs krumpliaračio sukimosi ašiai. Tai 

pagrindinė mechaninės galios perdavimo forma, naudojama VEX robotų projektavimo sistemoje. Be to, 

cilindrinių krumpliaračių galima rasti ir realiame pasaulyje, pradedant automobiliais ir baigiant DVD 

grotuvo dėklo atidarymo mechanizmu. 

 

Kūginiai krumpliaračiai: kūginės formos kūginiai krumpliaračiai perduoda energiją tarp velenų, kurių 

judėjimo ašys susikerta. Kūginiai krumpliaračiai gali perduoti galią tarp velenų įvairiais kampais, tačiau 

dažniausiai jie naudojami 90 laipsnių kampu, kaip parodyta toliau pateiktame pavyzdyje. 

 

KRONINIAI KRUMPINIAI KRUMPINIAI: Karūniniai krumpliaračiai yra kūginių krumpliaračių tipas, kurių 

dantys išsikiša statmenai krumpliaračio paviršiui. Vainikiniai krumpliaračiai gali jungtis su kitais kūginiais 

ir cilindriniais krumpliaračiais, kad judesys būtų perduodamas tarp velenų su susikertančiomis sukimosi 

ašimis. 

 

Sliekiniai krumpliaračiai: Sliekiniai krumpliaračiai būna poromis: sliekiniai krumpliaračiai ir sliekiniai 

ratukai, kurie sujungiami, kad perduotų galią tarp statmenų velenų, kurių sukimosi ašys pasislinkusios 

viena nuo kitos. Sliekiniai krumpliaračiai panašūs į sraigtus; sukdamiesi jie sukasi apie suporuotą sliekinį 

ratą. Tokio tipo pavarų poros yra labai naudingos, kai reikia sukurti didelį mechaninį pranašumą esant 

mažam formato faktoriui. Šio tipo krumpliaračių poroje sliekinė pavara gali varyti sliekinį ratą į priekį, 

tačiau sliekiniam ratui labai sunku varyti sliekinę pavarą. Dėl šios priežasties šie krumpliaračiai naudingi 

tais atvejais, kai konstruktorius nenori, kad mechanizmas būtų varomas atgal. 

 

Sraigtiniai krumpliaračiai: Sraigtiniai krumpliaračiai panašūs į cilindrinius krumpliaračius, tik jų dantys 

išlenkti spiralės forma. Šie krumpliaračiai gali būti naudojami galiai perduoti tarp dviejų lygiagrečių 

judėjimo ašių arba tarp statmenų nesusikertančių judėjimo ašių. 

 

EPICIKILINIAI (PLANETINIAI) PAVOJAI: epiciklinį arba planetinį pavarų rinkinį sudaro vienas ar 

daugiau planetinių krumpliaračių, kurie juda išilgai išorinio žiedo krumpliaračio, o juos suka centrinis 

saulės krumpliaratis. Kai planetiniai krumpliaračiai yra varomi, paprastai kartu su jais juda ir planetinė 

laikančioji plokštelė. Įdomu tai, kad planetinės pavaros gali būti naudojamos įvairiais būdais, kai skirtingi 

krumpliaračiai yra įėjimo ir išėjimo. Pavyzdžiui, saulės krumpliaratį galima naudoti kaip įėjimą, o planetos 

nešiklį - kaip išėjimą, kai žiedinis krumpliaratis nejuda, arba žiedinį krumpliaratį galima naudoti kaip įėjimą, 
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o saulės krumpliaratį - kaip išėjimą, kai planetos nešiklis nejuda. Bendras mechaninis planetinių pavarų 

rinkinio pranašumas kinta priklausomai nuo naudojamos konfigūracijos. 

 

Stumokliniai krumpliaračiai: Stumoklinis krumpliaratis - tai krumpliaratis, pritvirtintas prie tiesaus strypo 

taip, kad jis juda tiesiškai, kai sukimo momentas perduodamas cilindriniam krumpliaračiui (vadinamajam 

krumpliaračiui). Stumoklinių ir krumpliaratinių pavarų rinkiniai paprastai naudojami sukamajam judėjimui 

paversti tiesiniu judėjimu. Automobiliai naudoja šio tipo pavarų rinkinį, kad vairo rato sukamąjį judesį 

paverstų tiesiniu kairės ir dešinės pusės judesiu, reikalingu automobiliui valdyti. Todėl šis mechanizmas 

vadinamas krumpliaratiniu vairavimo mechanizmu. Varžybų robotikoje yra daugybė taikymo sričių, 

kuriose krumpliaratinės pavaros gali būti naudojamos kuriant tiesines pavaras mechanizmų 

varomiesiems mechanizmams. 

 

SPROCKETAI, PULLEYS IR DIRŽAI: Pavaros nėra vieninteliai varžybų robotų mechanizmai, kuriais 

redukuojami krumpliaračiai. Tie patys principai taikomi žvaigždutėms ir grandinėms bei skriemuliams ir 

diržams. Panašiai kaip ir krumpliaračių atveju, krumpliaračių santykius galima apskaičiuoti suskaičiavus 

jų dantukus. Ritės ir diržai neturi dantų, tačiau jų santykį galima apskaičiuoti palyginus jų skersmenis, 

kaip parodyta pirmiau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu šie mechanizmai suteikia daugiau galimybių konstruktoriams, dirbantiems su mechaniniu galios 

perdavimu. Šios dvi galimybės puikiai tinka tais atvejais, kai sukimo momentą reikia perduoti dideliais 

atstumais. Skirtingai nei krumpliaračiai, šios sistemos nekeičia judėjimo krypties. 
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Ryšiai: Jungtys skirtos tam tikram įėjimo judesiui paversti kitu išėjimo judesiu. Jungtį paprastai sudaro 

keletas standžiųjų kūnų, vadinamų jungtimis, sujungtų laisvai besisukančiais šarnyrais. Paprastai viena 

grandis yra fiksuota ir negali judėti, o viena grandis yra varoma tam tikru įėjimo judesiu. Ryšiai yra esminė 

mašinų konstrukcijos dalis, nes jais galima sukurti labai įvairius išėjimo judesius ir pakeisti įėjimo judesio 

kelią, greitį ir pagreitį. Labai tikslius ir šiek tiek sudėtingus judesius galima suprojektuoti naudojant 

paprastą jungčių konstrukciją. Vienas iš paprasčiausių ir labiausiai paplitusių jungčių tipų yra keturių 

strypų jungtis. Tai jungčių sistema, kuri, priklausomai nuo jos konfigūracijos, gali užtikrinti labai įvairius 

judesius. Keičiant kiekvienos grandies ilgį, galima labai keisti išėjimo judesį. Pats paprasčiausias 4 strypų 

jungties tipas yra toks, kai jungtys yra vienodo ilgio ir lygiagrečios viena kitai, kaip parodyta toliau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šioje konkrečioje sąrankoje, kai jungtis juda, išėjimo grandis išlieka lygiagreti fiksuotai grandžiai. Todėl 

žnyplės konfigūracija išlieka nuosekli. Tai būtų naudinga taikant, kai objekto manipuliatorius turi išlikti tos 

pačios orientacijos žemės atžvilgiu. Tačiau ne visos 4 strypų atramos yra tokios konfigūracijos. 
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Šiame keturių strypų jungties pavyzdyje išėjimo judesys labai skiriasi nuo ankstesnio pavyzdžio! 

Konstruktorius, keisdamas skirtingų grandžių ilgius, gali sukurti daugybę skirtingų konstrukcijų. Naudojant 

VEX robotų projektavimo sistemą lengva eksperimentuoti su jungtimis ir išbandyti skirtingus jų judesius. 

 

Minėtus jungčių prototipus galima sukurti naudojant tik kelias VEX metalo detales ir keletą varžtų. 

 Sąnariai; Varžybų robotų technikoje dažniausiai naudojamas kėlimo mechanizmas yra besisukantis 

sąnarys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmiau pateiktame pavyzdyje parodyta dviejų sąnarių ranka, kurią sudaro peties sąnarys ir riešo 

sąnarys (atkreipkite dėmesį, kad roboto rankos sąnariai dažnai vadinami panašiai kaip žmogaus 

rankos). Šie sąnariai sukonstruoti užfiksuojant roboto konstrukcijos dalį ant judesių sistemos dalies. 

Minėtu atveju peties sąnarys apima ranką, užfiksuotą prie peties pavarų dėžės krumpliaračių - kai šie 

krumpliaračiai sukasi, sukasi ir ranka. Panašiai prie rankos galo pritvirtintos pavarų dėžės krumpliaračių 

yra užfiksuotas nagas. 

Pateiktame pavyzdyje galima pastebėti, kad peties sąnario pavaros reduktorius yra daug didesnis nei 

riešo sąnario. Taip yra dėl variklio apkrovos. Pečių sąnarys turi pakelti rankos svorį, riešo sąnario svorį, 

letenos svorį ir bet kokį objektą, kurį paėmė letena. Riešo sąnarys turi pakelti tik nago svorį ir objektą, 

kurį jis paėmė. Peties sąnarys taip pat turi pakelti šį svorį, turėdamas daug ilgesnę svirties rankeną nei 

riešo sąnarys, todėl jį veikia gerokai didesnis sukimo momentas. Kiekvienas sąnarys sukurtas taip, kad 

galėtų atlaikyti apkrovas, kurios jam bus taikomos. 

 Elektromagnetizmas 

 Kai laidžiuoju laidininku teka srovė, aplink laidininką susidaro magnetinis laukas. 
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Magnetinio lauko formą galima matyti kaip koncentrinių apskritimų eilę plokštumoje, statmenoje laidui. 

Didėjant srovei, magnetinio lauko stipris didėja. 

 

Dešinės rankos nykščio taisyklė: 

 

 

Kai laidininkas, kuriuo teka srovė, patenka į magnetinį lauką, magnetas, sukuriantis lauką, ir laidininkas 

veikia vienas kitą jėga. Taip yra dėl laidininko magnetinio lauko sąveikos su nuolatiniu magneto 

magnetiniu lauku. 

Tai vadinama variklio poveikiu. 

• Laidininką veikiančios jėgos kryptis pasikeičia, jei srovės kryptis arba magnetinio lauko kryptis 

pasikeičia. 

• Laidininką veikiančios jėgos kryptį galima nustatyti pagal Flemingo kairės rankos taisyklę. 

 

 

 

 

 

Laidininką veikiančios jėgos dydis priklauso nuo: 

• magnetinio srauto tankis (magnetinio lauko stipris). 

• srovė laidininke 
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• laidininko ilgis magnetiniame lauke. 

Laidininkui, esančiam stačiu kampu su magnetiniu lauku ir praleidžiančiam srovę: 

𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 = 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑥 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑥 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ ⇒ 𝐹 = 𝐵𝐼𝑙 

✓ jėga, 𝐹, niutonais, N 

✓ magnetinio srauto tankis, 𝐵, tesla, T 

✓ srovė, 𝐼, amperais, A 

✓ ilgis, 𝑙, metrais, m 

 

Laido ritė, kuria teka srovė magnetiniame lauke, turi tendenciją suktis. Tai yra elektros variklio pagrindas. 

Magnetiniame lauke laidininką veikianti jėga sukelia elektros variklio ritės sukimąsi. 

Garsiakalbiai ir ausinės naudoja variklio efektą, kad elektros grandinių srovės pokyčius paverstų garso 

bangomis. 

 

 

 

 

 

Jei elektros laidininkas juda magnetinio lauko atžvilgiu arba jei aplink laidininką pasikeičia magnetinis 

laukas, laidininko galuose indukuojamas potencialų skirtumas. Jei laidininkas yra ištisinės grandinės 

dalis, laidininke indukuojama srovė. 

Tai vadinama generatoriaus efektu arba elektromagnetine indukcija. 

Indukuotą potencialų skirtumą (taigi ir indukuotą srovę) galima padidinti: 

✓ judėjimo greičio didinimas 

✓ magnetinio lauko stiprumo didinimas 

✓ naudojant daugiau solenoido apsukų. 

Jei laidininko judėjimo kryptis arba magnetinio lauko poliškumas pasikeičia, indukuoto potencialų 

skirtumo ir indukuotos srovės kryptis pasikeičia. 

Generatoriaus efektas naudojamas kintamosios srovės generatoriui gaminti, o dinamo - nuolatinės 

srovės generatoriui gaminti. 
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 Indukuota srovė sukuria magnetinį lauką, kuris yra priešingas pradiniam pokyčiui - laidininko judėjimui 

arba magnetinio lauko pokyčiui. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pakopinis didinimas: išėjimo p.d. > įėjimo p.d.     Pakopinis mažinimas: išėjimo p.d. < įėjimo 

p.d. 

 

Mikrofonai naudoja generatoriaus efektą garso bangų slėgio pokyčiams paversti srovės pokyčiais 

elektros grandinėse. 

Pagrindinį transformatorių sudaro pirminė ritė ir antrinė ritė, suvyniotos ant geležinės šerdies. 

Naudojama geležis, nes ji lengvai įmagnetinama. 

Kintamoji srovė transformatoriaus pirminėje ritėje sukuria kintantį magnetinį lauką geležinėje šerdyje, 

taigi ir antrinėje ritėje. Dėl to antrinės ritės galuose susidaro kintamas potencialų skirtumas. Jei antrinė 

ritė yra ištisinės grandinės dalis, antrine rite tekės indukuota srovė. 

    𝑉𝑝 = 𝑛𝑝 

𝑉𝑠 𝑛𝑠 

 

 

𝑝 𝑉potencialų skirtumas pirminėje ritėje             𝑠 𝑉potencialų skirtumas pirminėje 

ritėje 

𝑝𝑛 pirminės ritės vijų skaičius            𝑠𝑛 antrinės ritės vijų skaičius  
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Jei transformatoriai būtų 100 % efektyvūs, išleidžiamoji elektros galia būtų lygi įleidžiamai elektros 

galiai: 

 

𝑉𝑝 × 𝐼𝑝 = 𝑉𝑠 × 𝐼𝑠 

Energija perduodama esant dideliems potencialų skirtumams nacionaliniame elektros tinkle. 
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Elektronika 

 

 

Priežiūra ir saugumas 

Ši darbo erdvė yra labai svarbi kuriant elektroninius projektus. Labai svarbu, kad šioje svetainėje 

būtų visos saugumo sąlygos, leidžiančios saugiai ir kruopščiai kurti projektus. Todėl darbo vieta turi būti 

gerai apšviesta, rami, o stalviršiai sutvarkyti ir laikomi švarūs bei sausi. 

Dirbant su bet kokio tipo elektroninėmis grandinėmis ir (arba) komponentais reikia būti labai 

atsargiems, nes visos jungtys yra atviros, todėl projektui prilaikyti negalima naudoti laidžių atramų. 

 

Naudodami elektronines grandines ir (arba) komponentus turėtumėte: 

• Taikyti galiojančias darbo saugos ir higienos taisykles 

• Kurti elektroninius projektus, naudojant tam tikrą poveikį atitinkančią terpę. 

• Naudokite įrankius, tinkamus atliekamoms užduotims. 

• Nedirbkite drėgnomis rankomis 

• Prieš naudodami bet kurį elektroninį komponentą perskaitykite gamintojo rekomendacijas, 

kaip jį naudoti. 

• Prieš prijungdami bet kokią grandinę ar komponentą patikrinkite, ar jis atitinka norimą 

pasiekti rezultatą. 

• Nebėkite ir nežaiskite su suskaičiuotais ar smailiais daiktais. 

• Lituodami teisingai naudokite lituoklius ir įdėkite juos į tinkamą atraminį dėklą. 

• Nesukelkite jokio trumpojo jungimo, nes tai gali rimtai sugadinti įrangą arba sukelti gaisrą. 

• Apsvarstykite bet kokio tipo vielą, kuri yra išbalinta ir arti darbo stalo. 

Įvadas 

 

Šiame projekte, susijusiame su robotika ir 3D spausdinimu, bus pateikti pagrindiniai elektronikos 

pagrindai, kad mokinys galėtų įžengti į įdomų robotikos ir 3D spausdinimo pasaulį.  

Elektronikos lygmeniu bus nagrinėjamos šios temos: 

• Elektronikos pagrindai. 

MATHEMATICS HISTORY

TEHNOLOGY PHYSICS

https://docs.google.com/document/d/1oNmYVj4PL5MfEdeocu1o80LXNuGefz1F/edit
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• Elektronikos komponentai: 

o Pasyvieji komponentai; 

o Aktyvieji komponentai (puslaidininkiai); 

• Analoginė elektronika skaitmeninė elektronika: 

o Ženklai; 

o Maitinimo šaltiniai; 

o Loginiai prievadai ir analoginis-skaitmeninis konvertavimas; 

• Elektroninė variklio galios tvarkyklė: 

o Elektroninis maitinimas; 

o Perjungimo ir PWM taikymas; 

o H tiltas varikliams; 

• Spausdintinių grandynų kūrimas (PCB) 

o Grandinės dizainas; 

o Spausdinimo grandinės; 

o Komponentų suvirinimas; 

 

Elektronikos pagrindai 

 

Elektronika leidžia valdyti energiją ją perduodant, kaupiant, paskirstant ar konvertuojant. Ji taip pat 

leidžia per elektrinius signalus gauti, apdoroti, konvertuoti, perduoti, filtruoti ir saugoti informaciją. 

Žvelgiant iš šios perspektyvos, galima teigti, kad kompiuterių vidinės grandinės, telekomunikacijų 

sistemos, įvairūs jutikliai ir keitikliai - visa tai priklauso elektronikos interesų sričiai. 

Įtampa, varža ir srovė / elektros intensyvumas 

Prieš pradedant nagrinėti aptariamą turinį, būtina atsižvelgti į elektros įtampos, kuri paprastai žymima 

V arba U, srovės arba elektros srovės stiprumo, kuris paprastai žymimas I, ir elektros varžos, kuri 

paprastai žymima raide R, sąvokas. 

 

Įtampa 

Matavimo vienetas yra voltas, arba džauliukas vienam kulonui. Potencialų skirtumas yra lygus darbui, 

kurį turi atlikti vienas apkrovos vienetas, priešingas elektriniam laukui, kad pajudėtų bet kokia apkrova. 
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Elektros įtampą gali sukelti statinis elektrinis laukas, elektros srovė, veikiama magnetinio lauko, 

variantinis magnetinis laukas arba šių trijų veiksnių derinys. 

 

1 pav. Įtampos simbolis 

Pasipriešinimas 

Elektros varža - tai kūno gebėjimas neleisti tekėti elektros srovei, net jei yra potencialų skirtumas. 

Ji matuojama omais (Ω).  

 

2 paveikslas: varžos ir pasipriešinimo simbolis 

 

Srovė / elektros srovės intensyvumas 

Elektros srovė - tai tvarkingas elektros krūvį turinčių dalelių srautas arba krūvių poslinkis laidininke, 

kai tarp jo galų yra potencialų skirtumas. 

 

3 paveikslas - Neorganizuotai judantys elektronai laidininke 

 

4 paveikslas - tvarkingai judantys elektronai laidininke 

i=Q∆t 

Antraštė: 

i - elektros srovės stipris (A) 

Q - apkrovos kiekis (C) 

∆t- Laiko intervalas (s) 

Tarptautinėje vienetų sistemoje standartinis srovės intensyvumo matavimo vienetas yra amperas. 

Srovei matuoti naudojamas ampermetras 

 

6 pav. Elektros srovė/intensyvumas 
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Nuolatinė srovė 

Nuolatinė srovė, nuolatinė srovė arba nuolatinė srovė (DC arba DC) - tai tvarkingas elektronų 

tekėjimas ta pačia kryptimi. Ji paprastai naudojama elektroniniams prietaisams maitinti (nuo 1,2 V iki 24 

V) ir kompiuterinės įrangos skaitmeninėms grandinėms (kompiuteriams, modemams, šakotuvams ir kt.). 

Šio tipo grandinės turi neigiamą ir teigiamą polių (yra poliarizuotos), kuriuose palaikomas intensyvumas. 

Intensyvumas iš pradžių padidėja iki didžiausio taško, išlikdamas nuolatinis, t. y. nekintantis. Išjungus jis 

sumažėja iki nulio ir užgęsta. 

 

 

 

 

 

 

7 paveikslas Nuolatinės srovės diagrama 

Kintamoji srovė 

Kintamoji srovė - tai elektros srovės rūšis, kai elektros krūvių tekėjimo kryptis periodiškai keičiasi. 

Vienas didžiausių kintamosios srovės privalumų yra tas, kad ją lengviau transportuoti dideliais 

atstumais be didelių nuostolių. 

 

 

 

 

 

 

8 pav. - Kintamosios srovės grafikas 
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Kintamąją srovę vaizduoja sinusoidė, kuri laikui bėgant kartojasi ciklais. 

 

9 pav. - 1 sinusoidės ciklas, vaizduojantis kintamąją srovę 

Įtampos, intensyvumo ir varžos skaičiavimas skirtingose grandinėse 

Norint apskaičiuoti tris dydžius, t. y. įtampą, intensyvumą ir varžą, būtina atsižvelgti į Omo dėsnį, 

pagal kurį nustatomas ryšys tarp šių trijų dydžių. 

Omo dėsnis patvirtina, kad pastovioje temperatūroje palaikomame laidžiame laidininke elektros 

srovės stipris yra proporcingas jo gnybtuose esančiam potencialų skirtumui, ir tai galima patikrinti šia 

išraiška: 

Omo dėsnis 

UI=R ⇔ U=R×I 

Antraštė: 

U - įtampos arba potencialų skirtumas (d.d.p. ) 

I - intensyvumas arba srovė 

R - pasipriešinimas 

 

Šių trijų fizikinių dydžių matavimo vienetai yra šie: 

Didybė Matavimo vienetas Apsimetinėjimas 

Įtampa/d.d.p Voltai V 

Intensyvumas arba srovė Amperai A 

Pasipriešinimas Ohm Ω 

Lentelė 1 - Matavimo vienetai, kiekiai 



 
 
 

64 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

Pavyzdys: R= 20Ω   U=12V  I=? 

 

 

 

 

 

 

11 paveikslas - Intensyvumo apskaičiavimo pavyzdys 

UR=i ↔ 1220=i ↔i=0,6A 

CCV ir GND skirtumas 

Santrumpa CCV reiškia nuolatinę srovės įtampą arba taip pat gali būti suprantama kaip DCV, 

t. y. nuolatinės srovės įtampa. 

CCV visada turi teigiamą krūvį, taip pat raudona spalva asocijuojasi su dėmesiu, kuris reiškia 

"galią". 

Vcc 

⊕ 

Santrumpa GND reiškia "Ground or land" (žemė arba žemė). GND - tai įtampos nebuvimas, 

tiesiog 0 voltų. 

GND 

 

Pavyzdys: 

 

12 pav. - CCV ir GND pavyzdys 
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Elektroniniai komponentai 

Jis apibrėžiamas kaip elektronikos komponentas, visi prietaisai, kurie perduoda elektros srovę 

laidžiosiomis arba puslaidininkinėmis priemonėmis, taip pat per vakuumą, sukeliantį elektros srovės 

elgsenos pokyčius grandinėse. 

Elektroniniai komponentai gali būti klasifikuojami pagal tai, kaip jie praleidžia energiją, arba pagal 

jų savybes kaip aktyvusis, pasyvusis ar elektromechaninis komponentas.  

Elektroninių komponentų skirstymas į tris grupes: 

• Pasyvieji komponentai 

• Aktyvieji komponentai 

• Elektromechaniniai komponentai 

Pasyvieji komponentai 

Pasyvieji komponentai dar vadinami pagrindiniais komponentais. Tai visi komponentai, kurie 

nedidina grandinės srovės ar įtampos intensyvumo, t. y. negamina grandinės energijos, o tik sąveikauja 

su energija, išsklaidydami ją kitomis formomis. Šio tipo komponentai negeneruoja stiprinimo (stiprinimo) 

arba nuolatinės srovės, nors gali ją sulėtinti arba kaupti. 13 paveiksle pavaizduoti dažniausiai geriausiai 

žinomi pasyvieji komponentai. 

 

Pasipriešinimas 

 

Kondensatorius 

 

Nėra poliarizuotos 

poliarizacijos 

Ritė 

 

13 pav. 13 Pasyvieji komponentai 

 

Aktyvieji komponentai 

Aktyvieji komponentai gali generuoti energiją ir valdyti srovės kryptį grandinėje. Šie komponentai - 

tai įtaisai, kurie stiprina srovę arba ją nukreipia. Pavyzdžiui, diodas, kaip ir tranzistorius, yra aktyvusis 

komponentas. 14 paveiksle pavaizduoti dažniausiai žinomi aktyvūs komponentai. 
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Diodas 

 

Integrinis grandynas 

 

Tranzistorius 

 

14 pav. - Aktyvieji komponentai 

 

Elektromechaniniai komponentai 

Elektromechaniniai komponentai - tai visi komponentai, kuriuose vyksta tam tikras mechaninis 

judesys, sujungiantis elektrinius procesus į vieną įrenginį. 15 paveiksle pavaizduoti dažniausiai žinomi 

elektromechaniniai komponentai. 

Įjungimo ir išjungimo mygtukai 

 

 

Relė 

 

Variklis 

 

15 pav. - Elektromechaniniai komponentai 

Elektroninio komponento temperatūra 

Gamtoje medžiagų fizikinės ir cheminės savybės kinta priklausomai nuo temperatūros, kurioje jos 

yra veikiamos. Elektros komponentai elgiasi taip pat, t. y. keičia savo savybes priklausomai nuo 

temperatūros. Todėl gamintojai turėtų nurodyti temperatūros intervalą, kuriame komponentas reaguoja 

taip, kaip tikimasi, ir nerizikuoja būti sugadintas. 

Kai kurių komponentų, ypač integrinių grandynų, standartiniai veikimo intervalai buvo nustatyti 

atsižvelgiant į jų paskirtį ir pateikti 2 lentelėje. 

 

Nominalas Temperatūros diapazonas 

Komercinis nuo 0º iki +70º C 

Pramonės nuo -25ºC iki +85ºC 

Karinis nuo -55ºC iki +125ºC 

 2 lentelė - Elektroninių komponentų darbinės temperatūros intervalai 
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Puslaidininkiniai gaminiai 

Puslaidininkinė medžiaga apibrėžiama kaip medžiaga, kuri priklausomai nuo kelių veiksnių 

(pavyzdžiui, aplinkos temperatūros, elektromagnetinio lauko, kuriame ji yra veikiama, arba savo 

molekulinės sudėties) gali būti elektros srovės laidininku arba izoliatoriumi. 

Gamtoje yra keletas periodinės lentelės elementų, kurie veikia kaip puslaidininkiai. Pramonėje 

dažniausiai naudojami silicis (Si) ir germanis (Ge), tačiau yra ir kitų, pavyzdžiui, siera (S), boras (B) ir 

kadmis (Cd). 

Puslaidininkių pavyzdys: 

 

Tranzistorius Diodas Įtampos reguliatorius 

 

 

 

16 pav. - puslaidininkių pavyzdžiai 

 

Dažniausiai naudojamų elektroninių komponentų veikimas 

Pasipriešinimas 

Varža - tai komponentai, kuriais siekiama sudaryti pasipriešinimą elektros srovės tekėjimui per 

sudedamuosius elementus ir taip apriboti elektros srovę tam tikroje grandinės dalyje. 

Varžos varžos talpai matuoti naudojamas omų vienetas Ω. 

 

22 pav. - Pasipriešinimas 

 

17 pav. - Varžos simbolis 
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Be to, kad skiriasi jų nominaliosios vertės, yra ir spalvinis kodas, pagal kurį galima rasti kiekvienos 

varžos vertę.  Dažniausiai varžos turi tik 4 spalvotas juostas, tačiau yra ir varžų su 5 juostomis. 

Spalvų kodą sudaro kiekvieno pasipriešinimo korpuse esančios spalvotos juostos, kurios paklūsta 

tam tikrai tvarkai. 

Siekiant padėti apskaičiuoti varžos vertę, yra lentelės su skirtingomis spalvomis, atspausdintomis ant 

varžos, kaip parodyta 18 pav.  

vaizduoja 4 juostų varžų spalvinį kodą. 

 

 

 

18 paveikslas - spalvų eiliškumas apskaičiuojant varžos vertę su 4 juostomis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė - Atsparumo spalvų lentelė 

Pavyzdys: 

 

  

 

Spalva 1-asis takelis 2-asis takelis Daugiklis Tolerancija 

Juoda 0 0 x1  

Ruda 1 1 X10 1% 

Raudona 2 2 X100 2% 

Oranžinė 3 3 X1K  

Geltona 4 4 X10K  

Žalioji 5 5 X100K 0.5% 

Mėlyna 6 6 x1M 0.25% 

Violetinė 7 7 X10M 0.1% 

Pilka 8 8 X10 0.05% 

Balta 9 9 X10  

Auksinis    0.5% 

Sidabrinis    0.10% 
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Atsparumo taikymo pavyzdys 

Tarkime, kad norime prijungti šviesos diodą prie 9 voltų akumuliatoriaus, kurio srovė yra 1 

amperas. Žinome, kad didžiausia šviesos diodo palaikoma srovė yra 20 mA (0,02 A). Jei galiausiai 

šviesos diodas bus prijungtas tiesiogiai prie akumuliatoriaus, jis taps netinkamas naudoti, nes per jį tekės 

didesnė srovė nei didžiausia palaikoma srovė.  Šį kartą šviesos diodu tekančiai srovei apriboti turėtume 

naudoti varžą, kaip parodyta 19 pav. 

 

19 pav. - Elektroninė schema LED jungčiai prijungti 

Ohm teisėsauga: 

R=? 

U=9V 

I=0,02A 

R= UI⇔R= 90,02=450Ω 

Padaryta išvada, kad tam, jog ledi nebūtų sugadinta, reikia 450 omų varžos. 

Potenciometras 

Potenciometras yra varža, kuria galima keisti pasipriešinimo elektros srovei vertę. Ši vertė gali kisti 

nuo 0 iki norimos vertės, kurią norite įgyvendinti. 

 

20 pav. - Potenciometras  

21 paveikslas - Elektrinės simbolis 
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Kondensatorius 

Kondensatorius yra elektroninis prietaisas, kurį sudaro dvi lygiagrečios plokštelės, atskirtos 

izoliacine medžiaga, vadinama dielektriku. Kai gnybtus veikia elektros srovė, plokštelės įkraunamos, 

todėl gali kaupti energiją. 

Sukaupto krūvio kiekis, padalytas iš elektros įtampos, esančios tarp plokštelių, vadinamas talpa, 

matuojama faradais. 

Faradas yra milžiniška talpa, o elektronikoje dažniausiai naudojami mikrofaradų, nanofaradų (ηF) 

arba pikofaradų (ρF) kondensatoriai. 

 

22 pav. - Kondensatoriai 

 

23 paveikslas - Kondensatoriaus simbolis, nepoliarizuotas ir poliarizuotas. 

Kai kondensatorius neturi poliškumo, t. y. neturi teigiamo ir neigiamo gnybto, vadinasi, jį galima 

bet kaip poliarizuoti, naudojamas 23 paveikslo kairėje pusėje esantis simbolis. 

Kai kondensatorius turi poliškumą, naudojamas 23 paveikslėlio dešinėje pusėje esantis simbolis, 

žymintis, kuris gnybtas yra teigiamas. 

Elektrolitinis kondensatorius 

Elektrolitinis kondensatorius - tai kondensatorius, turintis apibrėžtą poliškumą. Jei jis poliarizuotas 

atvirkščiai, įvyks trumpasis jungimas, jis taps netinkamas naudoti ir gali net sprogti. Jis labai paplitęs 

įtampos šaltiniuose ir veikia kaip triukšmo filtras. Jų būna didesnių nei 0,5 μF verčių. Paprastai 

elektrolitinis kondensatorius turi išilginį sąrašą, kuris nurodo jo neigiamąjį gnybtą. 

 

24 pav. - Elektrolitinis kondensatorius 
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Poliesterio kondensatorius 

Poliesterio kondensatorius - tai kondensatorius, sudarytas iš kelių aliuminio ir poliesterio sluoksnių, 

kurio nerekomenduojama naudoti esant aukštiems dažniams. Jis gali būti nuo 1000pF iki 10μF ir neturi 

poliškumo. 

 

25 pav. - Poliesterio kondensatorius 

Keraminis kondensatorius 

Keraminis kondensatorius - tai keraminis diskas su dviem metalinėmis juostelėmis ant priekinių 

paviršių. Jis naudojamas nuo nuolatinės srovės grandinių iki aukšto dažnio grandinių. Paprastai jie būna 

nuo 1pF iki 470nF talpos. 

 

26 pav. - Keraminis kondensatorius 

Tantalo kondensatorius 

Tantalo kondensatorius turi galimybę gauti didelį energijos kiekį labai mažame plote, naudojant 

gamybos procesą, naudojamas vietoj elektrolitinio kondensatoriaus, kai yra vietos problema. 

 

27 pav. - Tantalo kondensatoriai 

Kondensatorių taikymo pavyzdys 

Kondensatorius panašus į akumuliatorių, tačiau jis gali iškrauti visą savo įkrovą per sekundės dalį. 

Todėl juos galima naudoti kaip įtampos šaltinių triukšmo filtrus. 

Visi kondensatoriai turi T apkrovos konstantą, kuri apskaičiuojama taip: 

T=R×C 

Kur: 

T = apkrovos konstanta 
R = varža, išreikšta omais 
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C = talpa Faradais 
Induktorius arba ritė 

Induktorius, kartais dar vadinamas rite arba solenoidu, yra elektroninis komponentas, galintis 

kaupti energiją magnetinio lauko pavidalu, kurią sukuria induktoriumi tekanti elektros srovė. 

 

28 paveikslas - Ritės / induktoriai / solenoidai 

Induktoriaus gebėjimas kaupti energiją magnetinio lauko pavidalu yra induktyvumas, 

matuojamas Henrikais (H). Paprastai jie gaminami iš varinės vielos, apvyniotos sūkuriais aplink paprastai 

feromagnetinę šerdį. 

Grandinėse induktorius žymimas raide L: 

 

29 pav. - Induktoriaus simbolis 

Induktorių tipai 

Feromagnetinė šerdis 

Siekiant gauti didesnes induktyvumo vertes, šerdyje naudojamos feromagnetinės medžiagos. 

Taip šerdis gali padidinti ir sukoncentruoti magnetinį lauką. Tačiau šioje sistemoje išsklaidoma daugiausia 

energijos. 

Laminuota šerdis 

Šerdis pagaminta iš plonų silicio plieno sluoksnių, padengtų laku. Ji naudojama žemiems 

dažniams. Sluoksniuota šerdis sumažina induktoriaus nuostolius. 

Oro šerdis 
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Šerdis nėra užpildyta jokia medžiaga. Nepaisant to, kad jos induktyvumas yra nedidelis, ji neturi 

nuostolių dėl branduolio. Jis naudojamas dideliems dažniams 

Ferito šerdis 

Tai induktoriai, puikiai veikiantys aukštais dažniais.  Naudojama feromagnetinė ir nelaidi 

keramika, kuri sumažina energijos nuostolius. 

Toroidinis induktorius 

Pagamintas su feritine šerdimi, bet siūlų formos. Toroidiniame induktoriuje magnetinis laukas 

cirkuliuoja uždaru keliu, todėl gerokai sumažėja nuostoliai ir padidėja induktyvumo vertė. 

Diodas 

Diodas - tai elektroninis komponentas, leidžiantis tekėti srovei tik viena kryptimi. 

Jis pagamintas iš puslaidininkinės medžiagos, kuri yra tarsi tarpinė tarp laidžios ir izoliacinės 

medžiagos. 

Diodas turi 2 gnybtus ir yra sudarytas iš silicio arba germanio sandūros, todėl diodas gali veikti 

tik viena kryptimi. 

 

30 pav. - Diodai 

30 paveikslėlyje pavaizduotas pilkas sąrašas, rodantis neigiamą komponento gnybtą. 

 

31 pav. - Diodo simbolis 

 

Diodų taikymas 

Diodas plačiai naudojamas lygintuvų grandinėse, kuriose kintamoji srovė paverčiama 

nuolatine. 

Diodai gali būti naudojami įvairiose srityse, pavyzdžiui, apsaugos grandinėse ir įtampos 

reguliatoriuose. 
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Svarbu pažymėti, kad diodas nėra tobulas pralaidumas, per jo gnybtus tekanti srovė turi 

maždaug 0,7 V įtampos kritimą, todėl grandinių projektuose, kuriuose naudojami diodai, svarbu 

atsižvelgti į šį įtampos kritimą. 

  

Šviesos diodas (LED). 

Šviesos diodas yra vienas geriausiai žinomų elektroninių komponentų pasaulyje, ypač šiuo metu 

gaminamos LED lempos. 

 

32 pav. - Šviesos diodas ir jo simbolis 

Šviesos diodas pagamintas iš galio arsenido, kuris skleidžia šviesą, kai juo teka elektros srovė. 

Jis pasižymi mažomis sąnaudomis, dideliu efektyvumu ir ilgaamžiškumu. Dėl šių savybių LED 

apšvietimas tampa vis populiaresnis. 

Zenerio diodas 

Atvirkščiai poliarizuotas diodas leidžia išlaikyti pastovią įtampą gnybtuose. 

 

33 pav. - Zenerio diodas 

Jis naudojamas įtampos reguliatoriuose ir stabilizatoriuose pastoviai įtampai palaikyti. 

 

34 pav. - Zenerio diodo komponentų simbolis 

Tranzistorius 
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Tai elektroniniai komponentai, kurie, kaip ir diodas, yra pagaminti iš puslaidininkinės 

medžiagos. Tranzistorius turi galimybę valdyti srovės tekėjimą ir paprastai turi tris gnybtus: bazę, 

kolektorių ir siųstuvą. 

 

35 pav. - Tranzistorius 

Tranzistoriaus veikimas 

Kai bazėje yra srovė, tranzistorius leidžia srovę tarp kolektoriaus ir siųstuvo. Jei bazėje srovės 

nėra, srovė tarp kolektoriaus ir siųstuvo nepraeina. 

Naudodami tranzistorių galime sukurti loginius prievadus, o iš loginių prievadų - procesorius, kurie 

yra visų šiuolaikinių kompiuterių pagrindas. 

 

36 pav. - Tranzistorių simbolika 

Tiristorius - SCR 

Dažniausiai naudojamas tiristorius dar vadinamas SCR (valdomuoju silicio lygintuvu). Pagrindinė 

tiristoriaus funkcija - įjungti ir išjungti grandines su didelėmis apkrovomis, variklius, elektromagnetus, 

šildytuvus ir pan. Iš esmės jį sudaro keturi puslaidininkio sluoksniai, sudarantys p-n-p-n struktūrą, kuri turi 

3 elektrodus (vieną anodą, vieną mygtuką ir vieną "komandinį" valdymo elektrodą, paprastai vadinamą 

"vartais"). 44 ir 45 pav. parodyta jungčių schema, įtampos ir srovės charakteristikos bei simbolis, 

naudojamas elektrinėse schemose naudojant tiristorių. 

 

37 paveikslas - tiristorius SCR 

c - Susprogdinti 

a - Anodas 

g - vartai 
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38 pav. - Tiristoriaus SRC simbolis 

Tiristorius - TRIAC (TRIode for Alternating Current) 

Triakas yra komponentas, kurį sudaro du lygiagrečiai sujungti du vidiniai silicio valdymo (lygintuvai) SCR, 

vienas į kitą nepanašūs. 

Pagrindinio veikimo metu triakas, gavęs įtampą į GATE, gali valdyti MT1 ir MT2 kintamąją srovę. 

 

39 pav. - Tiristorius - TRIAC 

MT1 - Anodas 1 

MT2 - Anodas 2 

G - vartai 

 

 

40 pav. - Tiristoriaus - TRIAC simbolis 

Osciliatorius (kristalas) 

Kristalinis osciliatorius - tai elektrinis komponentas, kuris naudoja pjezoelektrinės medžiagos 

vibruojančio kristalo rezonansą, kad sukurtų labai tikslaus dažnio elektrinį signalą. Šis dažnis 

naudojamas tiksliam laiko matavimui, pavyzdžiui, kvarciniuose laikrodžiuose, taip pat radijo siųstuvų 

dažniams stabilizuoti. Plačiausiai naudojamas pjezoelektrinis kristalas yra kvarcas. 

Krištoliniai osciliatoriai - tai komponentai, sudaryti iš dviejų gnybtų, sujungtų su vidiniu 

pjezoelektriniu kristalu. 
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41 pav. - 16000 Hz osciliatorius (kristalas) 

 

42 pav. - Osciliatoriaus simbolis 

Komponentų identifikavimo lentelė ir jų simboliai 

 

Komponento 

pavadinimas 
Komponentų vaizdas Simbolis 

Pasipriešinimas 

 

 

Potenciometras 

 

 

Kondensatorius 

 

 

Ritės 

 

 

Diodas 

 

 

Šviesos diodas 
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Zenerio diodas 

 

 

Tranzistorius 

 

 

Tiristorius (SCR) 
 

 

Tiristorius (TRIAC) 

 

 

Osciliatorius 

 

 

Mygtukas 
 

 

IC 555 

  

4 lentelė Komponentų ir jų simbolių identifikavimas 

Puslaidininkinių komponentų veikimo būsenos 

 

 Diodai kaip srovės arba įtampos lyginimo grandinė. 

Lygintuvas - tai įtaisas, leidžiantis ištiesinti įtampą arba kintamąją srovę (AC) (paprastai sinusinę), 

kitaip tariant, kintamąją srovę (įtampą) paversti nuolatine srove, kaip parodyta 43 paveiksle. 

 

43 pav. - Kintamosios srovės/įtampos keitimas į srovę/tiesiąją įtampą 

 

Optimali paprastos grandinės analizė. 
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Apytikslė analizė pagal paprastos grandinės tikrovę. 

Svarbu prisiminti, kad idealiu atveju viskas apdorojama utopiniu būdu, o tai reiškia, kad grandinių 

veikimas yra tobulas. Tikrovėje taip nėra, o diodų atveju jie elgiasi kaip įtampos šaltinis, ir kai anode, 

palyginti su katodu, yra didesnė įtampa, sakoma, kad diodas yra tiesiogiai poliarizuotas ir pradedamas 

vertinti kaip įtampos šaltinis, kai silicio diodų atveju apskaičiuotas įtampos kritimas gnybtuose yra 0,7 V 

44 paveikslas - Paprasta lyginimo grandinė su tikrovei artimu silicio diodu 

 Tranzistorių veikimo sritys, poliarizacija, soties, pjovimo ir tiesinė sritis. 

Tranzistorius yra trisluoksnis puslaidininkinis komponentas, plačiai naudojamas gaminant 

elektroninius lustus, skirtus įvairiausioms reikmėms. Sudarytas daugiausia iš silicio arba germanio, 

tranzistorius naudojamas stiprinimo ir signalų gamybos procesuose bei signalizacijos operacijose. 

Tranzistoriaus poliarizacija 

Tranzistoriaus poliarizavimas - tai jo veikimo taško apskaičiavimas, t. y. įtampos ir srovės, 

kurios bus tiekiamos komponentui, kad jis veiktų tinkamai, nenutrūktų ir nesusinaikintų. 

Bipoliniai tranzistoriai 

 

 

45 pav. - Bipolinio tranzistoriaus simbolis NPN ir PNP 
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46 paveikslas - Paprasta tranzistoriaus poliarizacijos grandinė 

Poliarizacijos skaičiavimai: 

Ie= Ib+Ic 

Ic= HFE.Ib 

HFE - tranzistoriaus nuolatinės srovės stiprinimas 

Tranzistorius yra pjovimo srityje, kai Vbe įtampa yra mažesnė už bazės ir emiterio sandūros 

savitąją įtampą, t. y. tranzistorius nelaidus, t. y. Ic ir Ie srovės lygios nuliui. 

Jei Vbe įtampa didinama, kai ji priartėja prie būdingos bazės ir emiterio įtampos (maždaug 0,7 V 

silicio tranzistoriuose), tranzistorius pradeda veikti, o Ic srovė apytiksliai nustatoma pagal lygtį, tada 

teigiama, kad tranzistorius yra Ic = HFE.Ib tiesinėje srityje. Tiesinėje srityje HFE vertė yra praktiškai 

pastovi esant skirtingoms Ib srovėms ir Vce įtampai. 

Jei Vbe įtampa toliau didėja, ateina laikas, kai tranzistorius negali padidinti Ic srovės ir HFE vertė 

labai sumažėja. Sakome, kad tranzistorius perėjo į soties sritį. 

 

tiristoriaus (valdomo silicio lygintuvo - SCR) veikimo režimas, tiesioginė poliarizacija ir 

atvirkštinė poliarizacija. 

Tiristorius yra elektroninis komponentas, sukurtas dirbti su galios elektronika, t. y. su didelėmis 

apkrovomis. 
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Pagrindinė SCR tiristoriaus struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

47 paveikslas - Pagrindinė tiristoriaus struktūra 

Tiristoriaus savybės 

 

48 paveikslas - Tiristoriaus charakteristikos ir veikimo kreivės 

 

Maitinimo šaltiniai 

Maitinimo šaltiniai yra atsakingi už elektros energijos paskirstymą visiems elektroninės sistemos 

komponentams. Kad elektroninė sistema tinkamai veiktų, reikia apskaičiuoti bendrą energijos 

J3 - 3 sankryža 

J2 - 2 sankryža 

J1 - 1 sankryža 
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suvartojimą, kad būtų galima pasirinkti tinkamiausią maitinimo šaltinį kuriamai grandinei.  Šioje temoje 

bus nagrinėjami du maitinimo šaltinių tipai - tiesinis ir komutacinis. 

Tiesinio maitinimo šaltinio konstrukcija 

Pagrindinį maitinimo šaltinį sudaro keturi sektoriai 

Transformatorius 

Transformatorius - tai įrenginys, atsakingas už įtampos pritaikymą. Priklausomai nuo pirminės ir 

antrinės apvijos apvijų apvijų skaičiaus santykio, transformatoriai gali transformuoti įtampą (kintamąją) ir 

įėjimo srovę į mažesnę ir dar naudingesnę vertę kintamosios srovės režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vp = pirminė įtampa (įėjimas) Vs = antrinė įtampa (išėjimas) 

Np = pirminės sistemos vijų skaičius Ns = antrinės sistemos vijų skaičius 

Ip = pirminė srovė (įėjimas) Is = antrinė srovė (išėjimas)  

 

Ištaisymas - (šlifavimo tiltas) 

Šlifavimo funkcija - sumalti impulsus, kad būtų gautas nuolatinės srovės poliarizuotas išėjimas. 

 

51 paveikslėlis - lygintuvo tiltelis 
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Lygintuvo tiltas naudoja kintamosios srovės bangą (tiek teigiamą, tiek neigiamą dalį).  Tilte 

prarandama 1,4 V, nes kiekvienas iš lygintuvo diodų praranda 0,7 V (įtampos kritimas silicio PN 

sandūroje), o laidume visada yra du diodai. Tilteliniai lygintuvai klasifikuojami pagal didžiausią srovę ir 

didžiausią atvirkštinę įtampą, kurią jie gali atlaikyti (ji turi būti bent tris kartus didesnė už vidutinę 

kvadratinę įtampą, kad lygintuvai atlaikytų įtampos pikus). 

Filtravimas 

Filtravimą atlieka prie nuolatinės srovės išėjimo prijungtas didelės vertės elektrolitinis 

kondensatorius, kuris veikia kaip rezervuaras ir tiekia srovę į išėjimą, kai nuolatinės srovės įtampa 

lygintuve kinta. 59 paveiksle parodyta nefiltruota įtampa (punktyrinė linija) ir išlyginta nuolatinė srovė 

(ištisinė linija). Kondensatorius greitai išsikrauna netoli nuolatinės kintamosios srovės maksimumo. 

 

53 paveikslėlis - Filtravimo programos diagrama 

 Filtravimas gerokai padidina vidutinę nuolatinės srovės įtampą iki didžiausios vertės (1,4 × 

vidutinė kvadratinė vertė). Pavyzdžiui, 6 V RMS kintamosios srovės (transformatoriaus išėjimas) yra 

ištiesinta pilna banga, yra 4,6 V RMS nuolatinės srovės (1,4 V prarandama lygintuvo tilteliu), filtruojant 

padidėja didžiausia 1,4 × 4,6 = 6,4 V.  

Filtravimas nėra tobulas, nes skaitiklio įtampa iškraunant šiek tiek sumažėja, todėl atsiranda 

nedidelė įtampos pulsacija (Ripple voltage). Daugeliui grandinių pakanka 10 % įtampos vertės pulsacijos, 

toliau pateiktoje lygtyje nurodyta kondensatoriaus filtravimui reikalinga vertė. Kuo didesnis 

kondensatorius, tuo mažesnė pulsacija. 

10 % pulsacijų filtro kondensatorius, C= 5 × IoVs × f 

C = filtravimo talpa faradais (F) 

Io = išėjimo srovė amperais (A) 

Vs = įvesties įtampa voltais (V), tai nefiltruotos nuolatinės srovės įtampos didžiausia vertė. 

f = kintamosios srovės dažnis hercais (Hz), 50 Hz Portugalijoje (230 V). 
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54 pav. - Transformatoriaus schema, šlifavimas ir filtravimas 

Reglamentas 

Integriniai reguliavimo grandynai gali būti su fiksuotomis vertėmis (paprastai 5, 12 ir 15 V) arba 

kintama išėjimo įtampa. Jie klasifikuojami pagal didžiausią praleidžiamą srovę. Galimi ir neigiamos 

įtampos reguliatoriai, daugiausia skirti naudoti dvigubuose šaltiniuose. Daugumoje reguliatorių yra 

automatinė apsauga nuo per didelio suvartojimo (apsauga nuo perkrovos) ir perkaitimo (terminė 

apsauga). 

 

55 paveikslas - Pagrindinio maitinimo šaltinio schema 

Maitinimo šaltinis, įjungtas nuosekliai su IC 

Komutuojamuosiuose maitinimo šaltiniuose naudojama impulsų pločio moduliacija (PWM), t. y. 

maitinimo šaltinio išėjimo įtampa reguliuojama keičiant aptarnavimo koeficientą pastoviu ir nekintamu 

dažniu. 

 

56 paveikslas - Reprezentatyvi komutuojamo maitinimo šaltinio schema 
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Antraštė: 

1 - Pakaitinis įleidimas 

2 - lydusis 

3 - Įvesties filtras 

4 - lygintuvo tiltelis 

5 - tranzistorinis jungiklis 

6 - PWM valdiklis 

7 - optinis izoliatorius (galvaninė izoliacija) 

8 - Impulsinis transformatorius 

9 - lygintuvas 

10 - išėjimo filtras 

11 - Nepertraukiamas nutekėjimas 

 

Komutuojamojo maitinimo šaltinio veikimas pagal 56 paveikslą. 

Kintamoji tinklo įtampa, pavyzdžiui, 230 V (1), pereina per įėjimo filtrą su LC elementais (3). Tai 

svarbus elementas, kuris apsaugo elektros tinklą nuo trikdžių, atsirandančių maitinimo tinkle, ir apsaugo 

maitinimo tinklą nuo trikdžių iš elektros tinklo. Kintamoji įtampa ištiesinama tiltiniu lygintuvu (4) ir po 

šlifavimo nuolatinė įtampa pasiekia transformatorių (8), kurį perjungia tranzistorius (5), kartais vadinamas 

komutatoriumi. Tranzistorius įjungia ir išjungia stačiakampės bangos formos srovę nustatytu dažniu (kuris 

gali būti nuo 20 kHz iki kelių šimtų kHz ir net MHz), naudodamas PWM impulsų pločio moduliaciją. 

Tranzistorių valdo grįžtamojo ryšio grandinė (6, 7), kurią sudaro optinis izoliatorius ir PWM tvarkyklė. 

Sistema tikrina, kokia yra išėjimo įtampa, ir, priklausomai nuo to, ar ji didėja, ar mažėja, modifikuoja 

impulso plotį (trukmę), valdydama tranzistorių ir reguliuodama jį taip, kad išėjimo įtampa visada būtų 

pastovi. Ši sistema, tikrindama išėjimo įtampą, veikia dideliu greičiu, kuris leidžia išlaikyti pastovią išėjimo 

įtampą, o jai didėjant ar mažėjant - iš karto koreguoti svyravimus, kad ji išliktų pastovaus lygio. 

Stačiakampė įtampa transformatoriaus išėjime (8) yra ištiesinama (9), o tada pereina per išėjimo filtrą 

(10), kuris turi "užblokuoti" viršutines harmonikas ir trukdžius, atsirandančius dėl keitiklio veikimo. 

Komutuojamojo šaltinio išėjime (11) gaunama nuolatinė ir stabili įtampa.  

 

Parametrai, į kuriuos reikia atsižvelgti naudojant komutuojamąjį maitinimo šaltinį: 

Įėjimo įtampa 
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Europos Sąjungoje elektros tinklo įtampa yra 230 V AC (išskyrus Jungtinę Karalystę - 240 V AC). 

Standartai leidžia 10 % nuokrypį, t. y. tinklo įtampa gali svyruoti nuo 207 V iki 253 V AC. Todėl patartina 

rinktis maitinimo šaltinį su plačiu įėjimo įtampos diapazonu, pavyzdžiui, 100-264 V AC. 

Pradinė srovė 

Prijungus maitinimo šaltinį, atsiranda didelis srovės impulsas, kuris, priklausomai nuo maitinimo 

šaltinio galios, gali siekti keliasdešimt amperų, trunkantis iki 1 periodo, t. y. iki 20 Ms, esant 50 Hz 

kintamosios srovės dažniui. Šį reiškinį sukelia įėjimo kondensatorių apkrova. Dėl didelės paleidimo 

srovės gali įsijungti tinklo apsaugos priemonės (saugikliai, automatiniai jungikliai ir kt.). Šios situacijos 

sprendimas - pakeisti nepakankamos srovės saugiklius C arba D tipo saugikliais. 

Efektyvumas 

Tai nuolatinės srovės išėjimo galios (siunčiamos iš maitinimo šaltinio) ir kintamosios srovės 

įėjimo galios (suvartojamos iš elektros tinklo) santykis, išreikštas procentais. 

Efektyvumo formulė: 

η= PoutPin ×100% 

η - efektyvumas, išreikštas procentais 

Pout - išėjimo galia 

 Kaiščio įvesties galia 

 

 

Išėjimo įtampa 

Išėjimo įtampa - tai įtampa, kuri turi būti stabilizuota kintant maitinimo šaltinio apkrovai nuo 0 iki 

100 %. Atkreipkite dėmesį, kad visuose maitinimo šaltiniuose triukšmas, pulsacijos ir trukdžiai 

persidengia su nuolatine išėjimo įtampa. Jų diapazonas gali būti iki kelių šimtų mVp-p. Kartais per didelė 

išėjimo įtampos pulsacijų vertė gali sukelti problemų, jei maitinamas įrenginys yra jautrus pulsacijoms, 

pavyzdžiui, trukdžiai kameros vaizdui, naudojant vaizdo stebėjimo sistemas arba dažnai perkraunant 

elektroninį įrenginį. 
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Loginiai prievadai 

Loginiai prievadai - tai praktiniai įrenginiai, atliekantys pagrindines logines funkcijas, t. y. 

pagrindines operacijas OR, AND, NOT ir kai kurias išvestines. Šiuo metu jie beveik visada įgyvendinami 

integruotose elektroninėse grandinėse, tačiau gali būti diskretieji komponentai, elektrinės grandinės su 

įtampomis, optiniai įtaisai, hidraulinės grandinės ar net mechanizmai. 

 

Loginis prievadas IR 

LOGINIS ĮVADAS IR yra loginė grandinė, turinti bent du įėjimus ir išėjime duodanti loginę reikšmę 

1 arba 0. 

Šiame prievade naudojamas loginės sandaugos operatorius, o jo loginis išėjimas yra 1, jei visi 

įėjimai yra 1, priešingu atveju išėjimas yra 0. 

 

Loginio prievado simbolis AND 

 

57 pav. - Loginio prievado simbolis AND 

 

loginė prievado AND išraiška 

S = A . B 

 

 

Ir loginio prievado tiesos lentelė su dviem įrašais A B. 

Svetainė B S 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

5 lentelė - Tikroji ir prievadų lentelė su dviem įrašais 
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Integrinis grandynas TTL 7408 įgyvendina keturis vienas nuo kito nepriklausomus dviejų įėjimų 

ir loginius prievadus. 58 paveikslėlyje parodyta integrinio grandyno kontaktų schema: 

 

 

58 paveikslas - Integrinė grandinė su 4 AND prievadais (8 įėjimai ir 4 išėjimai) 

NAND loginis prievadas (NOT AND) 

NAND loginis prievadas yra loginė grandinė, turinti bent du įėjimus, kurios išėjime gaunama loginė 

reikšmė 1 arba 0. 

Šiame prievade naudojamas loginės sandaugos operatorius, o jo loginis išėjimas yra 0, jei visi 

įėjimai yra 1, priešingu atveju išėjimas yra 1. 

 

 

59 pav. - NAND loginio prievado simbolis 

 

 

loginė prievado AND išraiška 

S = A . B 

 

NAND loginio prievado tiesos lentelė su dviem įrašais A B. 

Svetainė B S 

0 0 1 

0 1 1 
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1 0 1 

1 1 0 

6 lentelė Tikrojo NAND prievado su dviem įrašais lentelė 

Klasikinis integrinis grandynas, kuriame realizuojami NAND prievadai, yra TTL 7400, turintis 

keturis nepriklausomus dviejų įėjimų NAND prievadus. Toliau pateiktame paveikslėlyje pavaizduota šios 

integrinės grandinės kontaktų schema: 

 

 

60 paveikslas Integruota grandinė su 4 NAND prievadais (8 įėjimai 4 išėjimai) 

Loginis prievadas ARBA 

Loginis prievadas OR yra loginė grandinė, turinti bent du įėjimus ir išėjime duodanti loginę reikšmę 

1 arba 0. 

LOGINIS OR prievadas naudoja loginės sumos operatorių. Išėjimas lygus 1, jei bent vienas iš 

įėjimų yra 1. Išėjimas lygus nuliui, jei visi įėjimai yra 0. 

Loginio prievado simbolis ARBA 

 

Paveikslas 61 - Loginio prievado simbolis ARBA 

Loginė išraiška arba prievadas 

S = A + B 
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Arba loginio prievado tiesos lentelė su dviem įrašais A B. 

Svetainė B S 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

7 lentelė - Or prievado tiesos lentelė 

Integrinis grandynas, kuriame realizuojami OR prievadai, yra TTL 7432, turintis keturis 

nepriklausomus OR prievadus su dviem įėjimais. 62 paveikslėlyje parodyta integrinio grandyno kontaktų 

schema: 

 

 

62 paveikslas - Integrinė grandinė su 4 OR prievadais (8 įėjimai 4 išėjimai) 

NOR loginis prievadas (NE ARBA) 

Loginis prievadas NOR yra loginė grandinė, turinti bent du įėjimus ir išėjime pateikianti loginę 

reikšmę 1 arba 0. 

Loginiame prievade NOR naudojamas loginės sumos operatorius. Išėjimas lygus 0, jei bent vienas 

iš įėjimų yra 1. Išėjimas lygus 1, jei nė vienas įėjimas nėra 1. 

NOR loginio prievado simbolis 

 

 

 

 

 

 

Loginė išraiška arba prievadas   S = A + B 
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Arba loginio prievado tiesos lentelė su dviem įrašais A B. 

Svetainė B S 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

8 lentelė "Nor port" tiesos lentelė 

Klasikinis integrinis grandynas, kuriame realizuojami NOR prievadai, yra TTL 7402, turintis keturis 

nepriklausomus NOR prievadus su dviem įėjimais. 64 paveikslėlyje parodyta šios integrinės grandinės 

kontaktų schema: 

 

 

 

64 paveikslas - Integrinė schema su 4 NOR prievadais (8 įėjimai ir 4 išėjimai) 

XOR loginis prievadas 

XOR loginis prievadas yra loginė grandinė, turinti bent du įėjimus, kurios išėjime gaunama loginė 

reikšmė 1 arba 0. 

Loginio prievado XOR loginės sumos operatorius su apskritimu. Išėjimas lygus 0, jei įėjimai yra 

lygūs. Jei įėjimai yra skirtingi, išėjimas lygus 1. 

NOR loginio prievado simbolis 

 

65 pav. - XOR loginio prievado simbolis 
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loginė xor prievado išraiška 

S = A B⊕ 

 

Arba loginio prievado tiesos lentelė su dviem įrašais A B. 

Svetainė B S 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

9 lentelė - XOR prievado tiesos lentelė 

Klasikinis XOR prievadų integratorius yra TTL 7486, turintis keturis nepriklausomus XOR 

prievadus. 66 paveikslėlyje parodyta šios integrinės grandinės kontaktų schema: 

 

 

66 paveikslas - Integrinė grandinė su 4 XOR prievadais (8 įėjimai ir 4 išėjimai) 

 

Loginis prievadas NE 

Loginis prievadas NOT yra paprasčiausias iš visų loginių prievadų, turi vieną įėjimą ir vieną išėjimą, 

kuris yra įėjimo papildinys. Tai inverterinis prievadas (arba inverterinis buferis), t. y. įėjimo loginė vertė 

išėjime yra invertuojama. 

Loginio prievado simbolis NE 

 

 

 

67 paveikslėlis - Loginio prievado simbolis NE 
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NOT prievado loginė išraiška 

S = A 

Ne loginio prievado tiesos lentelė su dviem A įrašais. 

 

Svetainė S 

0 1 

1 0 

10 lentelė - Ne prievado tiesos lentelė 

Signalai 

Analoginis signalas 

Elektronikoje analoginis signalas - tai signalas, kurio amplitudė laikui bėgant kinta, o 

proporcingas ryšys yra susietas su kitu kintamuoju.  Terminas "analoginis" kilęs iš formalaus arba grafinio 

matematinio signalo, kaip tikrovės modelio, besielgiančio analogiškai tikrovei, kurią ketinama modeliuoti, 

vaizdavimo. 

Analoginio signalo pavyzdys: 

 

68 paveikslas - Grafinis analoginio signalo atvaizdavimas 

Analoginių signalų taikymas: 

Analoginiai signalai gali būti naudojami įvairiems dydžiams matuoti, pavyzdžiui, elektriniam 

potencialui, temperatūros pokyčiams, garso šaltiniams, šviesumo pokyčiams, svorio pokyčiams ir kitiems 

fizikiniams dydžiams matuoti. Matavimo intervalai yra nenutrūkstami, o didžioji dalis signalų, gaunamų 

natūraliomis priemonėmis, yra analoginiai. 
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Skaitmeninis signalas 

Skaitmeninis signalas - tai signalas, naudojamas duomenims pateikti kaip diskretinių laiko ir 

amplitudės reikšmių seka.  Tokio tipo signalai turi tik dvi būsenas: nulį arba vienetą. 

Skaitmeninio signalo pavyzdys 

 

69 pav. 69 - Grafinis analoginio signalo atvaizdavimas 

Analoginis keitimas - skaitmeninis (A/D) 

Analoginė - skaitmeninė konversija turi galimybę iš analoginio dydžio, paprastai signalo, 

išreikšto įtampos lygiu arba elektros srovės intensyvumu, sukurti skaitmeninį atvaizdavimą. 

Kadangi analoginius signalus sunkiau apdoroti ir sunkiau saugoti, yra privalumas konvertuoti 

analoginius signalus į skaitmeninius, nes skaitmeninis apdorojimas yra veiksmingesnis, greitesnis ir 

tikslesnis. Tokiu būdu signalai apdorojami skaitmenine forma, o vėliau, kai reikia, konvertuojami į 

analoginę formą. 

A/D skaitmeninio analoginio keitiklio paskirtis - sukurti skaitmeninį žodį, kuris atspindi analoginės 

vertės dydį. A/D keitiklių specifikacijos labai panašios į D/A keitiklio specifikacijas. A/D keitiklio skiriamoji 

geba reiškia skaitmeninio žodžio bitų skaičių keitiklio išėjime. 

Pavyzdžiui, 8 bitų A/D keitiklio skiriamoji geba yra 1/256. Tikslumas ir tiesiškumas A/D keitiklyje 

turi tokią pat reikšmę kaip ir D/A keitiklyje. Kita svarbi A/D keitiklio savybė yra konversijos laikas. Tai 

tiesiog laikas, per kurį keitiklis sukuria dvejetainį išėjimo signalą, kai į įvestis yra analoginė vertė. Kai 

kalbame apie greitaeigį keitiklį, turime omenyje, kad jo konversijos laikas yra labai mažas. 

Dažniausiai naudojami analoginės - skaitmeninės konversijos metodai 

A/D keitiklis su lygiagrečiuoju komparatoriumi 

A/D keitiklis su lygiagrečiuoju komparatoriumi yra 2 bitų keitiklis, kuriame naudojamas įtampos 

daliklis, užtikrinantis atskaitos įtampas kiekvieno komparatoriaus įėjime. Įtampa daliklio viršuje yra 1 

loginio lygio įtampa. Jei įtampa komparatoriaus įėjime yra didesnė už etaloninę įtampą ne keitiklio įėjime, 

komparatoriaus išėjimas pereina į 1 loginį lygį. Komparatorių išėjimuose gauname skaitmeninį įėjimo 
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įtampos atvaizdavimą. Pavyzdžiui, esant 2,6 V įėjimo įtampai, A1 ir A2 komparatorių išėjimai bus 1 loginio 

lygio.  

Didžiausias lygiagrečiojo A/D keitiklio privalumas yra jo greitis, kuris yra tiesiog komparatorių 

vėlinimo trukmė. Komparatorių išvestis yra nestandartinio dvejetainio formato, tačiau ją galima 

konvertuoti į bet kokį norimą dvejetainį kodą, naudojant tam tikrus loginius prievadus. Didžiausias 

lygiagrečiojo A/D keitiklio trūkumas yra komparatorių skaičius, reikalingas norint gauti priimtinos 

skiriamosios gebos rezultatą. 

70 paveikslėlyje pateiktam 2 bitų keitikliui reikia 3 komparatorių. Norint sukurti N bitų keitiklį, reikia 

2n - 1 komparatoriaus. 8 bitų keitikliui reikia 255 komparatorių, o 10 bitų keitikliui - 1023 komparatorių. 

Integriniuose grandynuose yra A/D keitiklių su lygiagrečiais komparatoriais, kurie naudojami tose srityse, 

kur reikia didelės spartos, tačiau yra palyginti brangūs. Kai kurie keitikliai su lygiagrečiaisiais 

komparatoriais gali konvertuoti trumpiau nei 10 s. 

 

70 pav. - A/D keitiklis su lygiagrečiuoju komparatoriumi 

 

 

Pavyzdys: 
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71 paveiksle pateikta pagrindinė išvesties trimis dvejetainiais skaitmenimis schema. Etaloninė 

įtampa (pavyzdyje - 4,8 V) tiekiama į įtampos daliklių seriją, kurią sudaro vienodų verčių R1-R7 (R). Blokai 

nuo C1 iki C7 yra komparatoriai: jei signalas (+) yra didesnis nei (-), išėjimas yra 1, o kitais atvejais - 

nulinis. 

 

 

71 pav. - Lygiagretusis analoginis skaitmeninis keitiklis  

 

Rampos AD keitiklis 

72 paveiksle pavaizduotą rampos keitiklį galima atlikti taip: skaitiklio (šiame pavyzdyje - 4 bitų) 

išėjimas prijungiamas prie analoginio skaitmeninio keitiklio įėjimo. Iš pat pradžių darome prielaidą, kad į 

skaitiklio laikrodžio įėjimą nuolat tiekiama impulsų seka. Tokiu atveju Vcon įtampa keitiklio S išėjime kinta 

nuo 0 iki Vmax vertės, kuri priklauso nuo skaitiklio ir analoginio skaitmeninio keitiklio charakteristikų. 
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72 pav. - Skaitmeninis analoginis rampos keitiklis 

Skaitmeninis keitimas - analoginis (D/A) 

Analoginio skaitmeninio keitiklio funkcija - konvertuoti žodį į dvejetainį (skaitmeninį) į įtampą arba 

išėjimo srovę, proporcingą jo vertei. 

Skaitmeninio D/A keitiklio įvestį sudaro skaitmeninė jungtis, sudaryta iš lygiagrečių dvejetainių 

signalų, kuriuos generuoja signalų apdorojimo sistema, pavyzdžiui, kompiuteriai, mikrovaldikliai ir kt. 

Dvejetainiai signalai konvertuojami į ekvivalentinius analoginius varpelius per atskaitą, tada gautas 

signalas gali pereiti per filtrą ir stiprintuvą.  Didžiausi iš D/A keitiklių turi išėjimus įtampos arba srovės 

pavidalu 73 pav. 

 

73 paveikslas - D/A keitiklio su lygiagrečiuoju įėjimu tipinė schema 

D/A keitiklio įėjimai gali būti nuoseklūs arba lygiagretūs.  Nuosekliojo ryšio pavyzdys yra I2C - tai 

nuosekliojo ryšio protokolas, kurio privalumas tas, kad duomenų perdavimui naudojama mažiau 

jungiamųjų kontaktų nei mikrovaldiklio.  Įvesties bitų skaičius, kurį D/A keitiklis nustatys savo išėjimo 

skiriamąja geba, tai reiškia, kad kuo didesnis įvesties bitų skaičius, tuo didesnė analoginio signalo 

skiriamoji geba. 
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Apskritai analoginė išvestis = K × skaitmeninė įvestis  

K yra pastovus proporcingumo koeficientas tam tikram DAC, susietam su fiksuota atskaitos 

įtampa. 

 

 

 

K = 1V irVOUT = (1V) × skaitmeninė įvestis  
 

 

Kiekviena skaitmeninė įvestis analoginei įtampai suteikia skirtingą vertę. 

Mažiausiai reikšmingo bito (LSB) indėlis yra (20) × K voltų. 

Antrasis mažiausiai reikšmingas bitas (LSB) suteikia (21) × K voltų. 

Reikšmingiausio bito (MSB) indėlis yra (2n-1) × K voltų, kur n yra skaitmeninę vertę žyminčių bitų skaičius. 

Pavyzdys: 0110 → (22 + 21) × K = 6V 

 Griežtai kalbant, išėjimo signalas nėra analoginis - jis gali turėti tik 2n įtampos lygių.  

 

74 pav. - DAC skiriamoji geba 

Rezoliucija: 

Skiriamoji geba - tai nedidelis pokytis, kuris gali įvykti analoginėje išvestyje dėl skaitmeninės 

įvesties pokyčio (žingsnio dydžio). Naudojant n bitų, galima perteikti2n įtampos lygius. Todėl yra  
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2n -1 žingsnis, kad išeitumėte iš mažiausios vertės (pavyzdžiui, nulio) ir pasiektumėte skalės apačią. 

Todėl K = Vref / (2n - 1). 

Didinant n, mažėja K, todėl galima pateikti daugiau įtempių verčių. 

 

75 pav. - ADC ir DAC konversijos tipinė figūra 

PWM (impulsų moduliavimas) 

 

PWM gali būti naudojama įvairiose elektronikos srityse, pavyzdžiui, maitinimo šaltiniuose, 

nuolatinės srovės variklių greičio reguliavime, apšvietimo valdyme, servo valdyme ir įvairiose kitose 
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srityse. PWM reiškia "impulsų pločio moduliaciją", t. y. kvadratinės bangos impulso pločiu galima valdyti 

galią arba greitį. 

 

 

 PWM veikimas 

Atsižvelgiant į kvadratinę bangą, kad PWM veiktų teisingai, turime keisti bangos impulso plotį, o 

skaičiavimams reikalingi du parametrai - periodas ir paties impulso plotis, vadinamas darbo ciklu, kuris 

apibrėžiamas procentais pagal formulę:  

Darbo ciklas=100Largura do PulsoPeriodo 

Darbo ciklas: vertė procentais; 

Impulso plotis: laikas, per kurį įjungiamas signalas; 

Periodas - bangų ciklo trukmė. 

Tiltas H - paraiška 

H tiltelis - tai speciali grandinė, leidžianti pakeisti per apkrovą tekančios srovės kryptį (poliškumą). 

Ji plačiai naudojama, pavyzdžiui, nuolatinės srovės variklio sukimosi krypčiai valdyti. 

H tiltelį paprastai sudaro keturi elektriniai jungikliai, kuriuos galima valdyti nepriklausomai. 76 

paveikslėlyje parodytas šių keturių jungiklių (S1-S4) išdėstymas nuolatinės srovės variklio atžvilgiu: 

 

76 paveikslas - Tipinė H tilto schema 

Šiuo atveju variklio veikimas priklauso nuo jungiklių, kuriuos galima derinti taip: 

• S1 ir S4 uždaryti, S2 ir S3 atidaryti: Srovė varikliu teka viena kryptimi, todėl jis sukasi viena 

kryptimi. 

• S1 ir S4 atidaryti, S2 ir S3 uždaryti: Srovė per variklį teka atvirkščiai, todėl jis sukasi priešinga 

kryptimi. 

• S1 ir S3 atidaryti: Variklis nesisuka, nes juo neteka srovė. 
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77 paveikslas - Iliustracinė H tilto veikimo schema 

 

Tiltas H L298N 

L298N tvarkyklėje naudojami du H tilteliai, kuriais atskirai valdomi du varikliai. Tačiau tvarkyklė ne 

tik valdo variklio sukimosi kryptį, bet ir gali valdyti variklio greitį. Ašies sukimosi lygiui reguliuoti 

naudojamas PWM signalas. PWM (angl. Pulse Width Modulation) reiškia impulsų pločio moduliaciją 

(MLP) ir naudoja darbinio ciklo santykį, kad galėtų valdyti padavimo vertę. Kadangi PWM signalas kinta 

nuo 0 % iki 100 %, palyginti su darbo ciklu, "Arduino" plokštės proporcingai konvertuoja analogWrite 

komanda generuojamą signalą. Taigi kortelės signalas 255 konvertuojamas į 100 % PWM signalą, o 

kortelės signalas 0 konvertuojamas į 0 % PWM signalą. Todėl 127 signalas iš plokštės bus 

konvertuojamas į 50 % PWM signalą. Vadinasi, varikliui 0 signalas būtų variklio ramybės būsena, nes 

255 signalas būtų maksimalus jo sukimosi dažnis.  

77 paveikslėlyje pavaizduota tiltelio H L298N integrinė schema. 

 

77 pav. - L298N CI 
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L298N integrinės grandinės kontaktų išdėstymas  

 

 

Paveikslas 78 - L298N kontaktų išdėstymas 

 

 

 

"Bridge H L298N" - vairuotojas 

Šis H tiltelio valdiklis yra pagrįstas L298N lustu, sukurtu tokioms apkrovoms kaip relės, nuolatinės 

srovės varikliai ir žingsniniai varikliai valdyti. Naudojant šią L298M tilto H tvarkyklę galima nepriklausomai 

valdyti 2 nuolatinės srovės variklių arba 1 žingsninio variklio greitį ir sukimosi dažnį. 

Robotikos ir valdomų automobilių projektuose naudojamas L298N tvarkyklės modulis skirtas 

variklio sukimosi arba krypties valdymui. 

 

 

 

79 pav. - L298N tvarkyklė 

 

 



 
 
 

103 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

Vcc (nuo 4,5 V iki 46 V): 

Šis postas yra atsakingas už variklių maitinimą, todėl varikliams bus siunčiama įtampa (kuri gali 

svyruoti nuo 4,5 V iki 46 V), esanti šiame Vcc poste.  Svarbu labai atsargiai žiūrėti į variklių maitinimo 

įtampą, pavyzdžiui, varikliui, kuris veikia esant 12 V įtampai, negalime tiekti į Vcc postą daugiau nei 12 

V, nes viršijus šią įtampą bus sugadintas variklis. 

Pastebėjimas: 

Šiai konkrečiai plokštei yra 78m05 modelio įtampos reguliatorius, kurio maksimali įtampa yra 35 

V, tačiau saugi naudojimo riba yra mažesnė nei 20 V, rekomenduojama naudoti 12 V. Dėl šios 

priežasties, jei naudojama aukštesnė nei 12V Vcc maitinimo įtampa, VLogic prievadas negali būti 

naudojamas kitoms grandinėms maitinti, o esant aukštesnei nei 20V įtampai, išjunkite įtampos 

reguliatorių (kaip bus parodyta toliau) ir atlikite Vlogic maitinimą per terminalą, laikydamiesi jo įtampos 

apribojimo. 

 

GND: 

GND, kuris turėtų būti sujungtas su "Arduino" arba kito mikrovaldiklio GND. 

 

Vlogic (nuo 4,5 iki 7 V): 

  Jis yra atsakingas už loginį tilto H maitinimą. L298N lustas, esantis plokštėje, gauna komandas 

iš mikrovaldiklio (pvz., "Arduino"), o kad L298N galėtų siųsti nurodymus ir veikti išvesties režimu, jis turi 

veikti kaip loginis komponentas, o tai reiškia, kad jis turi veikti esant nuo 4,5 V iki 7 V įtampai.  Ši maža 

plokštelė turi 5 V įtampos reguliatorių, kuris reguliuoja Vcc, skirtą jos 5 V lusto maitinimui.  Tokiu būdu, 

jei reguliatorius yra aktyvus (jumperis), "Vlogic" kaištis turės 5 V įtampą, nes būtent tokia įtampa yra 

reguliatoriaus išėjime. Galima išjungti įtampos reguliatorių ir loginį lusto maitinimą užtikrinti išoriniu 

maitinimo šaltiniu per Vlogic išvadą. 

Svarbu: 

  Kai veikia įtampos reguliatorius, "VLogic" įtampa automatiškai reguliuojama 5 V, todėl šiame 

gnybte bus 5 V. Ši įtampa skirta maitinimui ir vidinės integrinės grandinės (L298) naudojimui, tačiau ją 

galima naudoti bet kuriai grandinei ar mikrovaldikliui, naudojančiam iki 5 V, maitinti, o srovės apribojimas 

yra maždaug 200 mA. Tačiau, jei įjungtas įtampos reguliatorius, jis negali maitinti šio kaiščio, bus 

sugadinta plokštelė. 

Vlogic reguliatorius: 



 
 
 

104 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

Ši jungtis skirta "Vlogic" maitinimo įtampos reguliatoriui įjungti arba išjungti. Kai džemperis įjungtas 

tarp gnybtų, įtampos reguliatorius įjungiamas ir "Vlogic" maitinimo įtampa reguliuojama 5 V nuo Vcc 

įtampos. 

 

Atv_A: 

Ši jungtis skirta varikliui A išjungti arba įjungti, kad jį galėtų valdyti "Arduino" ar kita plokštė. 

Atv_A džemperis veikia taip: 

Viename iš gnybtų yra 5 V (arba "VLogic" maitinimo įtampa), o kitas gnybtas maitina integrinį 

grandyną L298N. Plokštelė turi ištraukimo varžą, o tai reiškia, kad nuėmus pertraukiklį, gnybtas turės 

žemą loginį lygį ir dėl to bus išjungtas variklis A. Kai tarp gnybtų dedamas pertraukiklis, 5 V pertraukikliu 

prijungiama prie signalinio gnybto. Todėl aukšto lygio signalas siunčiamas į L298n įjungiant variklius 

darbui. 

 

Atv_B: 

Šis džemperis yra atsakingas už variklio B išjungimą arba įjungimą, kad jį galėtų valdyti 

"Arduino" ar kita plokštė, visos operacijos yra lygios Atv_A. 

Įrašai: 

Plokštelės valdymo įėjimai yra IN1, IN2, IN3 ir IN4, o įėjimai IN1 ir IN2 yra įėjimai, kuriais valdomi 

variklio A gnybtai, o įėjimai IN3 ir IN4 valdo variklio B gnybtus. 

Norėdami valdyti variklius, įjunkite kaiščius taip: 

 

Variklis A IN1 IN2 

Tiesioginė kryptis HIGH ŽEMAS 

Atvirkštinis ŽEMAS HIGH 

Stacionarus ŽEMAS ŽEMAS 

Stacionarus HIGH HIGH 

11 lentelė - Variklio krypties įvesties derinys A 

Variklis B IN1 IN2 

Tiesioginė kryptis HIGH ŽEMAS 

Atvirkštinis ŽEMAS HIGH 

Stacionarus ŽEMAS ŽEMAS 
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Stacionarus HIGH HIGH 

12 lentelė - Variklio krypties įvesties derinys B 

 

Variklis A ir variklis B: 

Prie šių gnybtų jungiami nuolatinės srovės varikliai. Variklio laidų padėtis jungtyje su gnybtu keičia 

variklio sukimosi kryptį. Jei laidai stulpelyje yra sukeisti vietomis, variklio veikimo momentu sukimosi 

kryptis taip pat pasikeičia. Tai geras patarimas, kaip pakeisti variklio sukimosi kryptį, jei jie sukasi norima 

kryptimi. 

Atkreipkite dėmesį, kad yra 4 jungtys, tiltelį galima naudoti 1 žingsniniam varikliui valdyti. Jei variklis 

yra 4 laidų, jis jungiamas tiesiogiai. Jei jis 5, arba 6 laidų, galime prijungti centrinį atšakotuvą prie VLogic. 

 

Jungčių su L298N pavyzdys: 

 

 80  paveikslas - L298N tiltelio sujungimo su "Arduino" schema 

 

 

 

Tiltas H L293d 

L293D integrinis grandynas yra nuolatinės srovės variklio valdymo tvarkyklė, leidžianti orientuoti 

jų kryptį. Šią integrinę grandinę sudaro 16 kontaktų, kurie naudojami nuolatinės srovės varikliams valdyti 
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norima kryptimi. Tai reiškia, kad naudodami L293D galime valdyti vieną ar daugiau nuolatinės srovės 

variklių.  

Šis integrinis grandynas L293D veikia pagrindiniu H tilto principu, ši valdymo grandinė leidžia 

įtampai tekėti bet kuria kryptimi. Paprastai šios grandinės naudojamos robotikoje dėl mažesnio dydžio. 

 

  81 pav. - L293D grandinės blokinė schema 

 L293D integrinės grandinės išvadų išdėstymas (H tiltas) 

 

 

 

82 pav. 82 - L293D kontaktų išdėstymas 
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1 variklis Įjungti Įvestis1 (kaištis 2) Įėjimas2 (kaištis 7) 

 Sukimas pagal laikrodžio rodyklę HIGH ŽEMAS HIGH 

Pasukite prieš laikrodžio rodyklę HIGH HIGH ŽEMAS 

Sustabdyti HIGH ŽEMAS ŽEMAS 

Sustabdyti HIGH HIGH HIGH 

13 lentelė - Variklio krypties įvesties derinys 1 

 

2 variklis Įjungti Įvestis3 (10 kaištis) Įėjimas4 (kaištis15) 

 Sukimas pagal laikrodžio rodyklę HIGH ŽEMAS HIGH 

Pasukite prieš laikrodžio rodyklę HIGH HIGH ŽEMAS 

Sustabdyti HIGH ŽEMAS ŽEMAS 

Sustabdyti HIGH HIGH HIGH 

14 lentelė. 2 variklio krypties įvesties derinys 

 

 

l293D jungčių pavyzdys: 

 

83 pav. - - L293D tiltelio sujungimo su "Arduino" schema 
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Spausdintinių grandynų kūrimas 

Kuriant elektroninius prietaisus pačiose įvairiausiose srityse, pavyzdžiui, robotikos, informatikos, 

elektromechanikos ir elektronikos, reikia sukurti aparatinę įrangą, kuri galėtų sujungti elektroninius 

komponentus, sudarančius kuriamų prietaisų sudedamąsias dalis. Dažniausiai siekiama optimizuoti ir 

organizuoti komponentų išdėstymą, kad jie užimtų kuo mažiau vietos ir būtų glaudžiai susiję su kuriamos 

įrangos efektyvumu ir našumu. 

Todėl spausdintinė grandinė (IC) yra labai svarbi, nes ją naudojant pašalinami laidūs laidai, 

naudojami elektroniniams projektams rengti skirtose plokštėse. 

Spausdintinės plokštės (PCB) gaminamos iš nelaidaus pagrindo, pavyzdžiui, fenolito ar stiklo 

pluošto, ir padengiamos vario, kuris yra puikus laidininkas, sluoksniu. Ruošiant plokštę, visas varis, 

išskyrus tą, kuriuo bus jungiami komponentai, pašalinamas. 

Trumpai tariant, ant vario sluoksnio naudojant atsparią medžiagą nupiešiamas plokštės dizainas. 

Tai galima padaryti specialiu rašikliu, perkeliant tam tikrą atsparią medžiagą ant plokštės arba net 

naudojant fotografavimo procesą, kurio metu ant plokštės "atspausdinamas" dizainas, kuris turi būti 

išsaugotas korozijos proceso metu. Plokštelė, jau su uždėta kauke, panardinama į korozinę medžiagą, 

kuri suardo neapsaugotą varį ir palieka tik padengtas vietas. Apsaugotos sritys nepažeidžiamos, todėl 

plokštėje lieka būtinos vario juostos.  Po to nuplaunama, pašalinamas ant vario likęs apsauginis 

sluoksnis, gręžiama ir naudojama. 

Parengtas ir suprojektuotas elektroninės grandinės paveikslėlis 84, pavyzdžiui, "skydas" servo 

varikliams prijungti naudojant "Arduino" plokštę, toliau bus vykdomi įvairūs spausdinimo etapai.  

 

84 paveikslas - Elektroninės grandinės - "servo pavaros ekranas" - konstrukcija 
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Elektroninei schemai kurti buvo naudojama "Eagle" programinė įranga. "Eagle" yra paprasta 

naudoti programa, skirta elektroninėms grandinėms kurti ir spausdinti; ją galima naudoti įvairiose 

operacinėse sistemose: "Windows", "Linux" ir MAC. Ši programinė įranga nėra nemokama, tačiau yra 

nemokama studentams skirta versija. 

 

 

85 paveikslas - Elektroninės grandinės išdėstymas - "Eagle 

Spausdintinė grandinė 

 

Spausdintinės plokštės (PCB) gamyba naudojant fotografijos metodą ir skaidrią plėvelę (trafaretą), 

86 pav. 
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Paveikslas 86 - Skaidrus šablonas - plėvelė 
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PCI atskleidimo procesas 

Insoliacija 

Apšvitinimo procesą sudaro skaidrios plėvelės uždėjimas ant iš anksto įjautrintos vario plokštelės, 

įdedant ją į ultravioletinių spindulių (UV) apšvietimo aparatą maždaug 90 sekundžių. Šio tipo šviesa 

sukelia cheminę reakciją su apšviesta šviesai jautria dalimi, kuri vėliau išnyksta, o neapšviesta dalis 87 

pav. 

Apreiškimas 

Atskleidimą sudaro pirmasis cheminis procesas "Pozityvus nuėmiklis", trunkantis kelias sekundes. 

Tirpalas panaikins įjautrintą laką, t. y. laką, esantį už juostų ribų.  

Korozija 

Galiausiai plokštelė dedama į geležies perchlorido tirpalą, kol perchloridas sunaikina varį, kuris 

nebeturi lako, t. y. varį, esantį už juostelių ribų. 

 

88 pav.: Korozija 

Valymas 

Tada nuplaukite plokštelę vandeniu, kad pašalintumėte visus likučius.  

Nuvalykite plokštę nuėmikliu, alkoholiu arba acetonu, kad pašalintumėte juosteles dengiantį laką. 

Ji paliekama džiūti lauke arba naudojama džiovyklė.  

Galiausiai matricoje nurodytuose taškuose atidaromos skylės.  

Išvalykite plokštelę ir varį padengkite sidabro nitratu arba apsauginio lako purškikliu, kad 

išvengtumėte oksidacijos.  

Komponentai praduriami ir atitinkamai suvirinami kitoje plokštės pusėje. 

 

 

Elektroninių komponentų suvirinimas 
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Suvirinimo įrankiai 

 

1 

  

2 

 

3 

 

 

4 

 
 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

Antraštė: 

1. Lituoklis; 

2. Suvirinimo stotis; 

3. Lituoklio antgalis; 

4. Lituoklio valymo medžiaga; 

5. Lituoklio laikiklis; 

6. Alavo suvirinimas; 

7. Komponentų palaikymas su didinamuoju stiklu; 

8. Lituoklio įsiurbimas; 

9. Pincetas elektroniniams komponentams laikyti. 

Suvirinimo būdas: 
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89 pav. - Suvirinimo etapai 

Elektroninis pavyzdys 

Bus pateiktas turinio taikymo pavyzdys, kuriame naudojami šiame vadove aptariami elektroniniai 

komponentai. Ketinama sukurti elektroninę grandinę, kuri leidžia valdyti servo variklį naudojant IC 555 

laikmatį. 

Elektroninė grandinė 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 pav. - Elektroninio servo variklio, valdomo CI 555, schema 

Montavimo elektroninė grandinė Servo variklis, valdomas CI555 
(imituojamas) 
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91 paveikslėlis - "TinkerCad" imitacinis mazgas 

89 ir 90 paveikslėliuose pavaizduotų grandinės sudedamųjų dalių sąrašas 

 

Kiekis Užduotis Vaizdas 

2 Varža 1.5MΩ 
 

1 15K varžaΩ 
 

1 

 100nF 

poliesterio 

kondensatorius  

1 
 47nF poliesterio 

kondensatorius 
 

1 
 10nF poliesterio 

kondensatorius 
 

1 Diodas 1N4148 
 

1 
100K 

potenciometrasΩ 
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Kiekis Užduotis Vaizdas 

1 555 CI 
 

1 Servo variklis 

 

 

15 lentelė - Sudedamųjų dalių sąrašas 
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Valdiklis ir mikrovaldikliai 

  

 

Įvadas 

1h - žinios apie pagrindines robotų sistemos dalis ir valdiklio identifikavimą 

Robotas yra automatinė sistema 

 

Sistema: = kelių skirtingos prigimties elementų, kurie funkciškai sąveikaudami tarpusavyje sukuria 

naują vienetą, turintį konkrečią paskirtį, visuma. 

Automatinė sistema: = sistema, sukurta dirbtinai prie esamos fizinės sistemos pridedant valdiklį, 

jutiklius, keitiklius ir vykdiklius, kad būtų pasiektas pageidaujamas (tikslinis) veikimas.  

Automatinę sistemą sudaro: 

• Augalas;  

• Valdymas / valdiklis;  

• Pavaros; 

• Jutikliai ir (arba) keitikliai; 

• Žmogaus ir mašinos sąsaja (HMI); 

MATHEMATICS PHYSICS

TECHNOLOGY LOGICS

STEM PHYSICS

Sensors

Magnetism, 
semiconductors, 

Optics, 
Temperature

https://docs.google.com/document/d/1CyV7hdeIwfvcWagij-w2uPVVna5vV8yR/edit
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Įmonė - tai modelis, vaizduojantis fizinę sistemą, kurią norite valdyti. Todėl jis yra tikrovės atvaizdas. 

Projektuotojo užduotis - nustatyti tinkamą modelį, atlikti atitinkamus supaprastinimus ir orientuoti sistemą. 

Visa kita prideda projektuotojas, kad įgyvendintų automatinį sistemos valdymą, siekdamas reikiamų 

specifikacijų. Valdymas yra automatinės sistemos smegenys, vykdiklis - jos rankos, o jutiklis / keitiklis 

- akys. Naudodamasis HMI naudotojas gali valdyti mašiną (paleisti, sustabdyti, stebėti, ...) ir matyti 

mašinos signalus (pavojaus signalus, būseną, ...). 

 

Šiuo atveju HMI nurodo sistemos "funkciją" arba "elgseną". Galimas elgsenas nustato programa, kurią 

vykdys valdymo sistema, duodama atitinkamas elektrines komandas vykdikliams.  

Jutiklių arba keitiklių rinkinys nuskaito fizikinį dydį išėjime (dažniausiai padėtį) ir paverčia jį elektriniu 

signalu pagal žinomą dėsnį.  

 

 

Programa įvertins mašinos būklę ir reaguos iš anksto užprogramuotu procedūros kodu. Tai reiškia, kad 

programa turi būti apsvarsčiusi visas galimas situacijas arba mašinos būsenas, o vykdiklis turi užduotį 

išversti į įvestį gautą užklausą į veiksmingą galios ir tipo veiksmą, tinkamą valdomai fizinei sistemai. Iš 

tikrųjų valdiklis beveik niekada neturi pakankamai energijos išėjime ir negali veikti pačių įvairiausių įėjimo 

dydžių, kurių gali prireikti fizinei sistemai. 

  

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/representation+of+reality
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Mikroprocesoriai, mikrovaldikliai ir skaičiuotuvų struktūra 

3h - žinios apie bendrąją skaičiuotuvo struktūrą / žinios apie mikroprocesoriaus struktūrą / žinios apie 

mikrovaldiklių struktūrą ir mikroprocesorių palyginimą 

Šiame paragrafe aptariama automatinės sistemos KONTROLIERIAUS dalis ir mikrovaldiklis kaip 

paprastas galimas valdiklis.  

Apskritai čia apibendrinama aparatinės įrangos produktų, kuriuos galima naudoti valdymo blokui gaminti, 

tipų santrauka: 

• WLC laidiniai loginiai, reliniai ir loginiai tinklo valdikliai. (Netinka robotui) 

• Mikrovaldiklis, suprogramuotas asembleriu ir C kalba 

• PLC, suprogramuotas IEC61131-3 standarto kalbomis (netinka robotui) 

• Įterptinis kompiuteris, suprogramuotas C kalba 

bet apskritai, taip pat galima naudoti: 

• DSP (skaitmeninis signalų procesorius) 

• FPGA (pilnai programuojamų vartų masyvas) (ne orientuotas į robotus) 

• PLD (programuojamasis loginis įtaisas) (ne orientuotas į robotus) 

 

Pramoniniai robotai naudoja galingus ir greitus skaičiuotuvus. Paprastesniuose arba "pasidaryk pats" 

robotuose naudojami mikrovaldikliai, kurie yra geras būdas susipažinti su programuojamais valdikliais. 

 

Programuojami valdikliai 

 

Programuojamas valdiklis - tai įrenginys, kurio veikimą nustato 

tam tikra kalba parašyta programinė arba programinė įranga, sukurta 

naudojant tam tikrą IDE arba SDK. 

Valdymas gauna informaciją iš išorinio pasaulio (gamyklos) per dvejetainius skaitmeninius įėjimus, 

gaunamus iš jutiklių, ir duoda komandą dvejetainiams skaitmeniniams išėjimams materialiai veikti 

gamyklą, naudodamasis pavaromis. 

Taigi, valdiklis turi INPUT ir OUTPUT. 

STEM MATHS

boolean operation
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Procesorius - architektūra 

 

Programuojamame valdiklyje yra centrinis procesorius su loginiu aritmetiniu skaičiavimo bloku (ALU) 

dvejetainiams skaitmeniniams duomenims ir atmintis, tinkama dvejetainiams skaitmeniniams duomenims 

įrašyti. Atmintyje turi būti nuolat saugoma "programa", kurią valdiklis vykdys (užduočių, kurias reikia atlikti, 

sąrašas), ir laikinieji duomenys, būtini užduočiai atlikti (kaip juodraštis, kurį naudojame rezultatams 

parengti). Jei duomenų atmintis ir programos atmintis yra atskiros, architektūra vadinama Harvardo (dėl 

Aikeno), o jei jos yra bendros, ji vadinama Von Neumanno.  

 

  

Howardas Hathaway 

Aikenas 

 

Johnas von 

Neumannas 

ALU, darbo registrų, sistemos laikrodžio, programų skaitiklių, dekoderių ir visko, ko reikia organizacijai ir 

jos veikimui, rinkinys vadinamas CPU. Procesorius glaudžiai bendradarbiauja su duomenų atmintimi ir 

programų atmintimi, bendravimui (skaitymui ir rašymui) naudodamas bendrąją magistralę (specialių 

elektrinių linijų, suskirstytų į duomenų, adresų ir valdymo, rinkinį). 

https://it.wikipedia.org/wiki/CPU
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Čia pateikiama supaprastinta bendrojo procesoriaus blokinė schema. Įjungus procesorių, jis pradeda 

skaityti pirmąją programos atminties instrukcijos eilutę. PC programos skaitiklio registras nurodo į kitas 

programos eilutes, didindamas jas kiekviename žingsnyje, taip pat valdo bet kokius programos šuolius, 

įrašydamas grįžimo adresą į LIFO kamino registrą. Atminties adresų registras MAR išsaugo ir taiko 

dabartinį adresą magistralėje. 

Atminties duomenų registre MDR saugomi iš atminties gauti arba į ją siunčiami duomenys. 

Instrukcijos taip pat pateikiamos ir siunčiamos į IR instrukcijų registrą, kad valdymo blokas jas iššifruotų 

ir išverstų į komandas ALU aritmetiniam loginiam blokui, kuris praneša apie savo būseną ir atlieka 

prašomą operaciją, įrašydamas rezultatą į kaupiklio registrą "A", kurį iš karto galima naudoti kaip 

operandą. Ankstesni duomenys A neprarandami, bet "išstumiami" į kamino LIFO registrą "S" ir gali būti 

atkuriami (jei yra). Architektūra taip pat numato specialų steką kompiuterio programos skaitikliui. 

 

Visuose programuojamuose valdikliuose yra centrinis procesorius. Priklausomai nuo valdiklio 

architektūros galime rasti mikroprocesorius (MPU) ir mikrovaldiklius (MCU). Pažvelkime į kai kuriuos 

skirtumus ir taikymo sritis. 

 

Mikroprocesorius (MPU arba μP): tai brangus ir didelį skaičiavimo potencialą turintis integrinis 

grandynas, kuriame yra tik centrinis procesorius (pvz., "Intel i7"). Vienas jis nieko negali padaryti. Jis turi 

būti elektroninio skaičiuotuvo "sistemos" dalis. 
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Mikrovaldiklis (MCU): tai nebrangi integrinė schema su ribotomis galimybėmis, kurioje yra centrinis 

procesorius, fiksuotas atminties kiekis duomenims ir programai saugoti bei periferiniai įrenginiai (įvestis, 

išvestis, ryšys, ...). Turint paprastą plokštę ir keletą papildomų komponentų galima greitai tapti 

ekonomišku programuojamuoju valdikliu. 
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Ne visi elektroniniai skaičiuotuvai tinkami naudoti pramonėje. Verta giliau pasidomėti kompiuterių tipais. 

 

Elektroninis skaičiuotuvas (kompiuteris, asmeninis, pramoninis arba įterptinis): tai mašina, turinti 

mikroprocesorių, įtaisytą pagrindinėje plokštėje, palyginti nedideles sparčiąsias atmintines ir dideles 

masines atmintines, įvesties ir išvesties (I/O) ir ryšio periferinius įrenginius, taip pat įvairių periferinių 

įrenginių. Paprastai joje įdiegta "vadybinė" programa, vadinama operacine sistema (OS). 

PC - asmeninis kompiuteris: 

Geriausiai tinka naudoti biure, bet ne pramonėje, kur taikomi griežti aplinkos reikalavimai. Jo O.S.  

 

Pramoninis kompiuteris - pramoninis kompiuteris: 

Sukurtas pramoninėms reikmėms, labai svarbus, tvirtas, be ventiliatoriaus, su SSD, dažnai su realaus 

laiko operacine sistema (RTOS), kai tiesiogiai valdo procesą, yra paruoštas montuoti į elektros skydus. 

 

 

Įterptinis kompiuteris - "įterptinis" kompiuteris: 

Sukurtas taip, kad būtų pigus, nors ir galingas. Geriausiai tinka pramoninėms reikmėms, pateikiamas 

neapdorotas ir nuogas, paruoštas būti įtrauktas kaip mašinos, turinčios tą patį korpusą ar korpusą, dalis. 

Gali tiesiogiai valdyti procesus naudodamas RTOS arba valdyti ir kontroliuoti MCU plokštes, turinčias 

greitąjį darbą, per nuosekliąją jungtį. 
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Mikrovaldiklio (MCU) architektūra 

 

MCU yra išbaigtas programuojamas valdiklio įrenginys, telpantis į vieną paketą: 

• a CPU 

• Atmintis 

• įvairūs I/O periferiniai įrenginiai, ypač skaitmeniniai ir analoginiai prievadai. 

 

Be to, jis gali turėti daugiau specifinių nepriklausomų priemonių, pavyzdžiui, laikmačius, AD keitiklius, 

nuosekliojo ryšio prievadus, ... 

 

Mikroprocesorius (MPU arba 𝛍P) neturi atminties (išskyrus specialias funkcines sekcijas, pvz., 

spartinančiąją atmintį) ir neturi tiesioginių įvesties / išvesties prievadų. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MCU centrinis procesorius, paprastai RISC, leidžia vykdyti instrukcijas, įskaitant logines-matematines 

operacijas su dvejetainiais skaičiais, atminties skaitymo ir rašymo bei kitas valdymo ir konfigūravimo 

instrukcijas. 
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- Programos sekcijoje esančioje atmintyje nuosekliai talpinamos programos instrukcijos, o duomenų 

sekcijoje - laikini duomenys, pvz., kintamieji. 

- Per sąsajos prievadus galima skaityti arba į kaiščius įjungti elektrinius signalus, kad būtų galima 

nuskaityti mašinos jutiklių būseną ir nustatyti jos vykdiklių būklę. 

- Magistralė jungia skirtingus MCU elementus 

Remiantis automatinės mašinos schema, MCU atlieka šias funkcijas  

KONTROLĖ. 

 

MCU turi analoginius ir skaitmeninius keitiklius, todėl atlieka valdymo užduotis net ir hibridinėse 

automatinėse mašinose (tiek diskretūs, tiek tolydūs kintamieji). 

 

Panašiai kaip ir MPU struktūrai, MCU reikia išorinės aparatinės įrangos, kuri yra minimali ir labai pigi. 

• tiekimas 

• Laikrodžio osciliatorius 

• Galima programavimo / derinimo sąsaja 

• prijungimo gnybtų blokai 

 

Paveikslėlyje pavaizduotos dvi kūrimo ir bandymo plokštės: kairėje - labai garsioji "Arduino Uno", kurioje 

sumontuotas "Atmel ATmega328P" MCU, o dešinėje - plokštė su MCU "Microchip pic16F877". 

Pramonėje pagamintų gaminių duomenų lapai nelabai skiriasi, išskyrus atitiktį konkrečioms techninės 

saugos ir elektromagnetinio suderinamumo taisyklėms. 

                    

 

BUS. 

MCU arba sistemos su MPU architektūra numato įvairių elementų elektrinį sujungimą per bendrą 

magistralę. Magistralė yra daugialaidė elektrinio ryšio linija, kurioje laidų skaičius lemia vienu metu 

perduodamų bitų skaičių. 
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Autobusas suskirstytas į: 

Duomenų magistralė - palaiko informacijos mainus tarp centrinio procesoriaus ir įrenginių (ji yra 

dvikryptė). 

magistralės adresai - perduodami įrenginių ir atminties vietų, kurias procesorius nori pasiekti, pasirinkimo 

adresai (vienakrypčiai). 

magistralės valdikliai - specializuotos linijos, kuriomis aktyvuojamos įrenginių funkcijos (skaitymas, 

rašymas, ...) 

Kad būtų išvengta "konfliktų" naudojant magistralę (pvz., dviejų elementų, kurie vienu metu įrašo 

duomenis į magistralę), procesorius naudoja specialią komandą, vadinamą "Chip Select" CS, kuria 

pažodžiui pasirenkamas aktyvus lustas. Prie magistralės gali prisijungti tik tas elementas, kuris gauna 

CS = 1. Kiti elementai, gaunantys CS = 0, yra elektriškai atjungiami nuo magistralės. Šis efektas 

gaunamas naudojant BUFERIO TREČIĄJĄ būseną. 

 

 

ATMINTIS. 

 

Paprasčiausias grandinės elementas 1 bito dvejetainiams duomenims 

saugoti yra Flip Flop (fiksatorius). 

Prijungus daugiau FF į bateriją, gaunamas atminties registras. Kaip 

žinoma, tipinė grupė yra baitas (8 bitai). 

Atmintinės skirstomos pagal prieigos prie duomenų būdą, programavimo ir trynimo būdą. 

Modulinėse santrumpose naudojamos šios raidės: 

M = atmintis - atmintis 

RA = atsitiktinė prieiga - atsitiktinė prieiga (prie bet kurios atminties ląstelės galima bet 

kada prisijungti) 

SA = serijinė prieiga - serijinė prieiga (pvz., magnetinės juostos) 

RO = tik skaitymui - tik skaitymui (rašymas vyksta "gamykloje") 

V = nepastovus - atjungus maitinimo šaltinį jis panaikinamas. 

NV = neeilinis - duomenys išlieka saugomi net ir be maitinimo šaltinio. 

P = programuojamas 

E = trinama UV = UV šviesa Trinama 

EE = elektriškai trinamas (dar vadinamas E²) 

 

CHEMISTRY PHYSICS

Semicondu
ctors

Floating 
gate, Tunnel 

effect
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Pvz., RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, NVRAM 

 

Prieiga prie atmintyje esančių duomenų: 

Paprastai atmintis turi keletą pagrindinių terminalų, kurie yra: 

DATA: duomenų perdavimo terminalai 

ADDRESS: terminalai duomenų adresui nurodyti 

CONTROL: valdymo terminalai (pvz., nurodyti, ar skaitote, ar rašote). 

   

NVRAM EEPROM UVPROM 

Atminties struktūra panaši į kvadratinio sąsiuvinio puslapį. Kvadratėlių skaičius horizontaliai (stulpelių 

skaičius) rodo pagrindinį saugotinų duomenų formatą. Pvz., baitas (8 bitų). 

Todėl kiekvienoje eilutėje pateikiama pagrindinio formato struktūrizuota informacija. 

Bendras eilučių skaičius lemia atminties talpą (pvz., 1024 8 bitų eilutės = 1024 kb). 

Norint nuskaityti arba įrašyti konkretų bitą, reikia nurodyti jo adresą, kurį sudaro "eilutės numeris" ir 

"stulpelio numeris". Atskiros eilutės pasirinkimą atlieka eilutės adreso dekoderis. Tada duomenimis 

keičiamasi duomenų registre. Valdymo grandinė valdo ir koordinuoja elementų funkcijas. Šerdis yra 

atminties ląstelių masyvas 

 

                

Toliau pateikiamas mikrovaldiklis PIC16F877: procesorius (geltona), atmintis (mėlyna), sąsajos kaiščiai 

(raudona): 
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ATmega2560 architektūra ir "Arduino" kūrimo plokštė 

3h Žinios apie Arduino Uno kūrimo plokštę ir ATMega2560 struktūrą / Gebėti sujungti ATmega2560 

plokštę su jutikliais ir pavaromis. 

 

Visame pasaulyje žinomos "Arduino" plokštės yra paprasta ir pigi MCU kūrimo plokštė. Yra įvairių 

modelių plokščių, kurių kiekviena turi skirtingą MCU, skirtingą našumą, tačiau visos jos lengvai 

programuojamos naudojant nemokamą ir labai paprastą programavimo aplinką. Programuojama C++ 

kalba, sudėtingesni aparatinės įrangos nustatymai atliekami automatiškai ir yra paslėpti nuo vartotojo, o 

labai išsamus bibliotekų rinkinys, iš kurių pagrindinė yra "Arduino" biblioteka, leidžia greitai kurti 

programas. Oficialioje "Arduino" svetainėje pateikiama daug dokumentų ir vadovėlių. Internete labai 

lengva rasti programų ir pavyzdžių, kuriuos sukūrė profesionalai ir "pasidaryk pats" privatūs naudotojai. 

 

"Arduino Mega 2560" - tai programavimo plokštė, kurioje įrengtas vidutinės galios 8 bitų MCU (AVR 

ATmega 2560) su daugybe įėjimų ir išėjimų.  
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Pigesniame "Arduino UNO" įrengtas 8 bitų mikrovaldiklis "ATmega 328P", jame, be kitų pagrindinių 

funkcijų, yra mažiau įvesties/išvesties jungčių. 

                      

 

Abiejuose įrenginiuose yra viskas, ko reikia norint greitai sukurti roboto ar kitos automatizuotos sistemos 

valdymą. Juos galima maitinti per USB arba per koaksialinę jungtį, naudojant 9 V akumuliatorių arba 5 V 

kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo šaltinį. 

Programavimas atliekamas įkeliant IDE redaktoriumi kompiuteryje parašytą programą į MCU per USB 

kabelį. Iškart po įkėlimo programa pradedama vykdyti. 
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Elektros instaliacija: 

Norint sukurti paprastas grandines, gali būti naudinga naudoti planšetę ir jungtis atlikti standžiais laidais. 

Abiejų galima lengvai įsigyti. 

 

Skaitmeninės įvestys ir išvestys: 

Skaitmeninės įvestys ir išvestys priima ir perduoda informaciją, tiksliau, 1 bito dvejetainius skaitmeninius 

skaičius, užkoduotus kaip elektriniai signalai ir susietus su bendruoju tašku, vadinamu "žeme" (GND) 

(įtampos buvimas =1 , įtampos nebuvimas=0). 

Visi tokie kaiščiai gali būti naudojami kaip įvestys arba išvestys, priklausomai nuo jų apibrėžimo 

programavimo metu. 

Plokštėje yra keletas kontaktų, atitinkančių GND atskaitą, ir kiti, iš kurių galima imti +5 V ir 3,3 V 

maitinimą, susietą su GND. 

Kad valdiklis žinotų tam tikro jutiklio būseną, reikia sukurti elektrinę grandinę, kuri užtikrintų, kad į 

pasirinktą įėjimą, susietą su GND, ateitų +5 V arba 0 V, atitinkanti jutiklio būseną. Pažiūrėkime, kaip, 

pavyzdžiui, nuskaityti galinio jungiklio arba bet kurio kito sausojo kontakto įtaiso būseną. Kai kontaktas 

yra atidarytas, rezistorius į įėjimą tiekia 0 V. Kontaktas gali būti naudojamas ir priešinga kryptimi, kai 

įėjimas yra 0 V, kai jis yra uždarytas. Tokiu atveju rezistorius vadinamas "pull-up". 
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Panaši schema naudojama naudojant tranzistorinį išėjimo jutiklį, kuris priklauso nuo tranzistoriaus tipo 

(NPN arba PNP). 

Skaitmeninių išėjimų atveju išvesties kaiščio potencialas yra 0 V arba +5 V, o GND atžvilgiu - 0 V arba 

+5 V. Taigi, norint įjungti LED diodą arba relè, grandinė galėtų būti tokia: 

    

Analoginės įvesties / išvesties 

Analoginė įvestis konvertuoja raudoną įtampą tarp įvesties ir GND į 10 bitų skaitmeninį skaičių be ženklo. 

Toliau pateiktame pavyzdyje kintamojo rezistoriaus analoginė padėtis yra raudona kaip analoginiai 

duomenys. Konkrečiam analoginiam keitikliui prijungti prie analoginio kaiščio reikia atitinkamos 

grandinės 
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Analoginė išvestis yra šiek tiek sudėtingesnė, nes gaunama PWM moduliuotu įtampos signalu, kurio 

vidutinė vertė atitinka norimą analoginę vertę, vėlgi GND potencialo atžvilgiu. 

          

Skydai: 

Visos "arduino" plokštės turi specialią standartinę jungtį, prie kurios galima prijungti daugiafunkcines 

plokštes, vadinamas "skydais". Tai labai išplečia sistemos galimybes. Pavyzdžiui, galima pridėti skydą, 

skirtą "Ethenet" arba "WiFi" jungtims. 

 

Robotikai skirti pavaros ir skydai: 

Gaminant "Arduino" valdomą robotą reikia nuspręsti, kurie "aktuatoriai" judins mechanines dalis. 

Dažniausiai naudojamos šios pavaros: 
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- Nuolatinės srovės varikliai (dažnai su mechanine pavarų dėže), naudojami, pavyzdžiui, roverio 

ratams arba konvejerio juostai judinti. Apskritai sukimosi atveju, kai padėtis nereguliuojama, bet greitis 

reguliuojamas; nuolatinės srovės variklis turi būti valdomas specialiu elektroniniu valdikliu (H tiltu), kurį 

galima įsigyti kaip vieną lustą arba jau sumontuotą ant spausdintinės plokštės (pvz., L298N). H tiltelį taip 

pat reikia maitinti.  

 

- servo varikliai, skirti pasukti besisukančią ašį norimu kampu, pvz., naudojami orientuoti jutiklį tam tikra 

kryptimi arba elementariai pasukti mažo roboto ašį; Servo variklis (pvz., SG90) gali būti tiesiogiai 

prijungtas prie "arduino" plokštės. 

  

- Žingsniniai varikliai, skirti ašims sukti tiksliai valdant net kelių posūkių padėtį ir greitį, naudojami, 

pavyzdžiui, tikslaus judesio robotų ašims judinti, taip pat CNC mašinoms ar 3D spausdintuvams gaminti; 

Žingsninis variklis (pvz., Nema17 tipo) turi būti valdomas žingsninės tvarkyklės (pvz., A4988) ir jam reikia 

išorinio maitinimo šaltinio. 
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Kai reikia kartu valdyti daugiau žingsninių variklių, kaip įprastuose serijiniuose robotuose, 3D 

spausdintuvuose ar CNC mašinose, naudinga naudoti CNC schemą, kuri greitai sujungia kelias 

žingsninių variklių tvarkykles į vieną plokštę ir suteikia papildomų specialių sąsajų 3D spausdintuvams. 

Yra skydų, skirtų "Arduino UNO" ir MEGA. 

                  

 

 Į robotiką orientuotas programavimas  

2h. Robotikos kalbų žinios, "Arduino" programavimo žinios, kad būtų galima programuoti "Arduino" 

konkrečioms programoms ir nustatyti tinkamas turimas bibliotekas. 

 

Robotams programuoti naudojama programavimo kalba priklauso nuo konkretaus naudojamo roboto.  

Pramoniniai robotai yra automatizuoti, programuojami ir gali judėti trimis ar daugiau ašių. Jie naudoja 

patentuotą gamybos įmonės kalbą. Pavyzdžiui, FANUC TP arba KAREL, ABB RAPID ir pan. Paprastai 

tai yra struktūrinės imperatyvinės kalbos. 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/proprietary+language
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Bendradarbiaujantys robotai naudojami lanksčiai automatizuoti visų pramonės sektorių gamybą. [da 

Vikipedija] Kartais juose naudojamas patentuotas grafikos programavimas. Pavyzdžiui, "Universal" 

robotų bendrovės "Polyscope". 

Humanoidinis robotas - tai robotas, savo forma primenantis žmogaus kūną. Jis gali būti skirtas 

funkciniams tikslams, pavyzdžiui, sąveikai su žmogaus įrankiais ir aplinka, eksperimentiniams tikslams, 

pavyzdžiui, dvikojų judesių tyrimui, arba kitiems tikslams. [da Wikipedia]. Juose gali būti naudojamos ir 

kitokio tipo kalbos, dažniausiai dirbtinio intelekto programinė įranga, panaši į "Apple" "Siri" arba 

"Microsoft" "Cortana". 

Tačiau yra ir paprastesnių robotų, kuriuos galima realizuoti naudojant programuojamus mikrovaldiklius, 

pavyzdžiui, ATMega2560, sumontuotus ant Arduino plokštės. ATMega2560 mikrovaldiklis naudoja 

programavimo kalbą, pagrįstą C kalba, ir tai gali būti būdas išmokti šios svarbios kalbos pagrindų, tuo 

pat metu užsiimant praktine robotika. 

Arduino programavimas 

"Arduino" plokštė prie kompiuterio prijungiama per USB jungtį. Kompiuteryje yra "Arduino" kūrimo aplinka 

(IDE) [https://www.arduino.cc/en/software].  Arduino integruota kūrimo aplinka (IDE) yra pagrindinė 

teksto redagavimo programa, naudojama Arduino programavimui. 

Naudotojas rašo "Arduino" kodą IDE, tada įkelia jį į mikrovaldiklį, kuris jį vykdo. Plokštė sąveikauja su 

jutikliais ir pavaromis per įvesties ir išvesties prievadus. 

Eskizas - tai pavadinimas, kuriuo "Arduino" vadina programą. Tai kodo vienetas, kuris įkeliamas į 

"Arduino" plokštę ir paleidžiamas joje. 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/collaborative+robots
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/graphics+programming
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/graphics+programming
https://en.wikipedia.org/wiki/Robot
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_body
https://en.wikipedia.org/wiki/Bipedalism
https://www.arduino.cc/en/software
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IDE yra minimalistinio dizaino. Meniu juostoje yra 5 antraštės, o po jomis - keletas mygtukų, kuriais galima 

patikrinti ir įkelti eskizus. Iš esmės IDE verčia ir kompiliuoja jūsų eskizus į "Arduino" suprantamą kodą. 

Kai jūsų "Arduino" kodas bus sukompiliuotas, jis bus įkeltas į plokštės atmintį.  

"Arduino" yra integruotų bibliotekų, kurios užtikrina pagrindines funkcijas. Be to, galima importuoti kitas 

bibliotekas ir išplėsti "Arduino" plokštės galimybes. Šios bibliotekos kuriamos sąveikai su konkrečiu 

komponentu arba naujoms funkcijoms įgyvendinti. 

"Arduino IDE" taip pat yra daug pavyzdinių eskizų, kuriuos mokiniai gali naudoti, kad suprastų 

pagrindinius programavimo kalbos principus. 

Kad būtų lengviau programuoti, "Arduino IDE", ypač arduino.h biblioteka, parengia vartotojui šaltinį, 

kuriame yra tik dvi funkcijos: 

void setup( ) { } 

 void loop( ) { } 

 

Šios funkcijos slepia visą C++ kalbos struktūrą, kuri būtų: 

 

#include<Arduino.h> 

void setup( ) { } 

void loop( ) { } 
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int main(void) { 

init( ); 

#if defined(USBCON) 

 USBDevice.attach(); 

#endif 

setup( ); 

for ( ; ; ; ){ 

      loop(); 

if (serialEventRun) serialEventRun(); 

} 

grąžinti 0; 

} 

 

Jei nuspręsime atsisakyti "Arduino IDE" galimybių, gilinsimės į mikrovaldiklio programavimą. 

Galėsime programuoti kitais įrankiais, galėsime tiesiogiai naudoti mikrokontrolerio periferinius įrenginius 

ir visiškai juos valdyti (pvz., Notepad ++, avrgcc, avrdude), galėsime naudotis žiniomis, kurios būdingos 

visoms programuojamoms valdymo sistemoms, o ne tik Arduino, programavimui C kalba. 

Tačiau susidursime su daug daugiau sunkumų. Pavyzdžiui, turėsime atlikti mikrovaldiklio hw 

konfigūravimą. 

  

Jei liksime "Arduino IDE" pasaulyje, galėsime labai greitai kurti programas ir taikomąsias programas, 

kurios pasinaudos daugybe esamų ir išbandytų bibliotekų. 

Mikrovaldiklį naudosime "skaidriai", t. y. nematydami jo vidaus ir negalėdami tiesiogiai naudoti jo 

aparatinės periferinės įrangos. 

Programavimo kalba iš esmės yra C ++, net jei programos prototipas yra supaprastintas. Siūlant tik dvi 

funkcijas Setup () ir Loop (), paslėpus funkciją main (), ji išlieka tinkama programavimo mokymosi 

priemonė. 

 

/* čia bus pridėta #include<Arduino.h>, net jei jo nematote */ 

 

void setup() { 

// čia įrašykite savo sąrankos kodą, kuris bus paleistas vieną kartą: 

} 
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void loop() { 

// čia įrašykite pagrindinį kodą, kuris bus paleistas pakartotinai: 

} 

 

/*funkcijos setup() e loop() bus iškviestos funkcijos main(), kurioje yra keletas svarbiausių 

aparatinės įrangos nustatymo funkcijų. 

 

int main(void) { 

... 

setup(); 

for( ; ; ; ){ 

ciklas() 

} 

grąžinti 0; 

}  

*/ 

 

Toliau pateikiame į biblioteką arduino.h įtrauktų funkcijų sąrašą ir programavimo metu naudingų 

kintamųjų tipų bei operatorių sąrašą.  

Dėl programavimo taisyklių žr. konkrečius vadovus https://www.progettiarduino.com/manuale.html. 

 

Arduino: Arduino.h funkcijos 

Arduino nuoroda) 

Skaitmeninės įvesties / išvesties 

digitalRead()  

digitalWrite()  

pinMode()  

Analoginės įvesties / išvesties 

analogRead()  

analogReference()  

analogWrite()  

Matematika 

abs()  

apriboti()  

žemėlapis()  

max()  

min()  

pow()  

sq()  

Atsitiktiniai skaičiai 

atsitiktinis()  

randomSeed()  

Bitai ir baitai 

bit()  

bitClear()  

bitRead()  

bitSet()  

https://www.progettiarduino.com/manuale.html
https://www.arduino.cc/reference/en/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/pinmode/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogreference/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/abs/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/constrain/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/max/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/min/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/pow/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/sq/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/random-numbers/random/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/random-numbers/randomseed/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bit/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitclear/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitread/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitset/
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Zero, Due ir MKR šeima 

analogReadResolution()  

analogWriteResolution()  

Išplėstinė įvestis / išvestis 

noTone()  

pulseIn()  

pulseInLong()  

shiftIn()  

shiftOut()  

tonas()  

Laikas 

atidėjimas()  

delayMicroseconds()  

micros()  

millis()  

sqrt()  

Trigonometrija 

cos() sin() tan()  

Personažai 

isAlpha() isAlphaNumeric()  

isAscii() isControl()  

isDigit()  

isGraph()  

isHexadecimalDigit()  

isLowerCase()  

isPrintable()  

isPunct()  

isSpace()  

isUpperCase()  

isWhitespace()  

bitWrite()  

highByte()  

lowByte()  

Išoriniai pertraukimai 

attachInterrupt()  

detachInterrupt()  

Pertraukos 

pertraukimai()  

noInterrupts()  

Bendravimas 

Serijinis  

Srautas  

USB 

Klaviatūra  

Pelė  

 

Arduino: Kintamieji, tipai ir konstantos  

Konstantos 

HIGH | LOW  

ĮVESTIS | IŠVESTIS | 

INPUT_PULLUP  

LED_BUILTIN  

true | false  

Slankiojo kablelio konstantos  

Vientisinės konstantos  

 

Konversija 

(unsigned int)  

(unsigned long)  

baitas()  

char()  

float()  

 

Kintamojo taikymo sritis ir 

kvalifikatoriai 

const  

taikymo sritis  

statinis  

nepastovus  

 

Komunalinės paslaugos 

PROGMEM  

sizeof()  
 

Duomenų 

tipai 

masyvas  

bool  

boolean  

baitas  

simbolis  

dvigubas  

float  

int  

ilgas  

trumpas  

size_t  

eilutė  

String()  

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/zero-due-mkr-family/analogreadresolution/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/zero-due-mkr-family/analogwriteresolution/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/notone/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/pulsein/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/pulseinlong/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/shiftin/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/shiftout/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/tone/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/delay/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/delaymicroseconds/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/micros/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/millis/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/sqrt/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/trigonometry/cos/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/trigonometry/sin/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/trigonometry/tan/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isalpha/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isalphanumeric/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isascii/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/iscontrol/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isdigit/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isgraph/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/ishexadecimaldigit/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/islowercase/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isprintable/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/ispunct/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isspace/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isuppercase/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/iswhitespace/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitwrite/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/highbyte/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/lowbyte/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/detachinterrupt/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/interrupts/interrupts/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/interrupts/nointerrupts/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/stream/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/keyboard/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/mouse/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/floatingpointconstants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/integerconstants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/unsignedintcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/unsignedlongcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/bytecast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/charcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/floatcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/const/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/scope/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/static/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/volatile/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/utilities/progmem/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/utilities/sizeof/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/array/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/bool/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/boolean/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/byte/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/char/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/double/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/float/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/int/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/long/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/short/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/size_t/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/string/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/stringobject/
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int()  

long()  

žodis()  
 

unsigned char  

unsigned int  

unsigned long  

void  

žodis  
 

"Arduino": valdikliai ir operatoriai 

Eskizas 

ciklas()  

nustatymas()  

 

Valdymo struktūra 

pertrauka  

tęsti  

do...while  

kitaip  

svetainėje  

žiūrėti  

jei  

grąžinti  

jungiklis...case  

o  

 

Tolesnė sintaksė 

#define (apibrėžti)  

#include (įtraukti)  

/* */ (bloko komentaras)  

// (vienos eilutės komentaras)  

; (kabliataškis)  

{} (garbanotieji skliaustai)  
 

Aritmetiniai operatoriai 

% (likutis)  

* (daugyba)  

+ (papildymas)  

- (atimtis)  

/ (padalijimas)  

= (priskyrimo operatorius)  

 

Palyginimo operatoriai 

!= (nelygu)  

< (mažiau nei)  

<= (mažiau arba lygu)  

== (lygus)  

> (didesnis už)  

>= (didesnis arba lygus)  

 

Loginiai operatoriai 

! (logiška, kad ne)  

&& (loginis ir)  

|| (loginis arba)  
 

Rodyklės prieigos operatoriai 

& (nuorodos operatorius)  

* (nuorodos keitimo operatorius)  

 

Bitų lygybės operatoriai 

& (bitų lygybės ir)  

<< (bitshift left)  

>> (bitshift dešinėn)  

^ (bitinis xor)  

| (bitų lygybės arba)  

~ (bitinis ne)  

 

Sudėtiniai operatoriai 

%= (sudėtinė liekana)  

&= (sudėtinis bitų ir)  

*= (sudėtinė daugyba)  

++ (padidėjimas)  

+= (sudėtinis papildymas)  

-- (mažinimas)  

-= (sudėtinė atimtis)  

/= (sudėtinis dalijimas)  

^= (sudėtinis bitų lygybės xor)  

|= (sudėtinis bitų arba)  
 

 Arduino Tinkercad programoje 

https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/intcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/longcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/wordcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/unsignedchar/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/unsignedint/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/unsignedlong/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/void/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/word/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/sketch/loop/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/sketch/setup/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/break/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/continue/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/dowhile/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/else/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/for/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/goto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/if/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/return/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/switchcase/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/while/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/define/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/include/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/blockcomment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/singlelinecomment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/semicolon/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/curlybraces/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/remainder/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/multiplication/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/addition/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/subtraction/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/division/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/assignment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/notequalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/lessthan/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/lessthanorequalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/equalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/greaterthan/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/greaterthanorequalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/boolean-operators/logicalnot/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/boolean-operators/logicaland/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/boolean-operators/logicalor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/pointer-access-operators/reference/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/pointer-access-operators/dereference/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwiseand/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitshiftleft/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitshiftright/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwisexor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwiseor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwisenot/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundremainder/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundbitwiseand/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundmultiplication/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/increment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundaddition/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/decrement/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundsubtraction/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compounddivision/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundbitwisexor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundbitwiseor/
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Šiandien AUTOCAD mokykloms siūlo nemokamą programinę įrangą (https://www.tinkercad.com/), kuri 

leidžia programuoti ir imituoti "Arduino" plokštės, prie kurios prijungti kai kurie jutikliai ir pavaros, veikimą. 

Ši programinė įranga yra didaktiškai galingas įrankis, leidžiantis peržiūrėti su įvairiais prietaisais galimus 

užmegzti ryšius. 

"Tinkercad" taip pat leidžia programuoti mikrovaldiklį ATmega328 arba ATMega2560 naudojant blokinį 

programavimą. 

Blokinis programavimas - tai intuityvaus programavimo rūšis, kuri gali būti naudojama mokiniui pereinant 

prie pažangesnių programavimo kalbų. 

Toliau rasite eskizo, kuriame nuosekliai atšviečiami šviesos diodai, pavyzdį. 

 

Mokinys taip pat galės pamatyti programos kodą, kurį galima naudoti "Arduino IDE", atitinkantį sukurtą 

blokinę programą. 

https://www.tinkercad.com/
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Funkcija : Mokiniai sukuria grandinę, imituojančią automobilio atstumo kontrolę. Kai objektas priartėja 

prie artumo jutiklio, įsižiebia šviesos diodų stulpelis, o garso signalas skleidžia garsą, kurio dažnis 

atvirkščiai proporcingas objekto atstumui. 

Įvadas : kaip veikia ultragarso jutiklis. Kodo blokai, sujungti su ultragarso jutikliu ir garsiniu signalu 

(echopinas, trigeris, tonas) 

Medžiagų sąrašas 

• "Arduino uno" arba "Mega" plokštė 

•  5 V generatorius 

• Led  

• 5x 330Ω 

• Buzzer (B07VT8V5YW arba panašus) 

• Sperimentinė lenta 

 

Procesas: 

• Suprojektuokite visą projektą programoje "ThinkerCAD  

• Patikrinkite, ar teisingai sudaryta grandinė. 

• Parašykite ATmeg328p kodą thinkercad programoje ir imituokite. 

• Programa ATmeg328p 

• Sumontuokite grandinę ant eksperimentinės plokštės 

• Prižiūrint mokytojui, įjunkite grandinę. 

• Patikrinkite, ar LED juostelė šviečia, kai objektas juda jutiklio link. 

• Patikrinkite, ar skamba garsinis signalas, kai objektas juda link jutiklio . 

• Atsargiai atjunkite grandinę išjungdami maitinimą. 

Kodo pavyzdys: 

// C++ kodas 

int distanza = 0; 

int tono = 0; 

 

long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin) 

{ 
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  pinMode(triggerPin, OUTPUT); // Išvalyti trigerį 

  digitalWrite(triggerPin, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  // 10 mikrosekundžių nustato trigerio kaištį į HIGH būseną 

  digitalWrite(triggerPin, HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(triggerPin, LOW); 

  pinMode(echoPin, INPUT); 

  // nuskaito aido kaištį ir grąžina garso bangos keliavimo laiką mikrosekundėmis 

  return pulseIn(echoPin, HIGH); 

} 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(8, OUTPUT); 

  pinMode(9, OUTPUT); 

  pinMode(10, OUTPUT); 

  pinMode(11, OUTPUT); 

  pinMode(12, OUTPUT); 

  pinMode(5, OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

  distanza = 0,01723 * readUltrasonicDistance(7, 6); 

  Serial.println(distanza); 

  if (distanza < 20) { 

    digitalWrite(8, HIGH); 

    digitalWrite(9, HIGH); 

    digitalWrite(10, HIGH); 

    digitalWrite(11, HIGH); 

    digitalWrite(12, HIGH); 
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  } else { 

    if (distanza > 20 && distanza <= 40) { 

      digitalWrite(8, HIGH); 

      digitalWrite(9, HIGH); 

      digitalWrite(10, HIGH); 

      digitalWrite(11, HIGH); 

      digitalWrite(12, LOW); 

    } else { 

      if (distanza > 20 && distanza <= 40) { 

        digitalWrite(8, HIGH); 

        digitalWrite(9, HIGH); 

        digitalWrite(10, HIGH); 

        digitalWrite(11, HIGH); 

        digitalWrite(12, LOW); 

      } else { 

        if (distanza > 40 && distanza <= 60) { 

          digitalWrite(8, HIGH); 

          digitalWrite(9, HIGH); 

          digitalWrite(10, HIGH); 

          digitalWrite(11, LOW); 

          digitalWrite(12, LOW); 

        } else { 

          if (distanza > 60 && distanza <= 80) { 

            digitalWrite(8, HIGH); 

            digitalWrite(9, HIGH); 

            digitalWrite(10, LOW); 

            digitalWrite(11, LOW); 

            digitalWrite(12, LOW); 

          } else { 

            if (distanza > 80 && distanza <= 100) { 

              digitalWrite(8, HIGH); 

              digitalWrite(9, LOW); 

              digitalWrite(10, LOW); 
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              digitalWrite(11, LOW); 

              digitalWrite(12, LOW); 

            } else { 

              digitalWrite(8, LOW); 

              digitalWrite(9, LOW); 

              digitalWrite(10, LOW); 

              digitalWrite(11, LOW); 

              digitalWrite(12, LOW); 

            } 

          } 

        } 

      } 

    } 

  } 

  tonas(5, 440 * pow(2.0, (constrain(int(distanza), 35, 127) - 57) / 12.0), 100); 

  delay(10); // Šiek tiek uždelsiama, kad pagerėtų modeliavimo našumas 

} 

 

 

 

Funkcija : Mokiniai realizuoja grandinę, imituojančią servo variklio , varomo rankiniu valdikliu, valdomo 

potenciometru, padėties nustatymą. Servo variklis gali būti lengvai panaudotas realizuojant paprastą 

roboto rankos dalį. Tai yra "drive by wire" technologijos pagrindas. 

"Drive by wire" technologija automobilių pramonėje - tai elektromechaninių sistemų naudojimas 

transporto priemonės funkcijoms, kurios tradiciškai atliekamos mechaninėmis jungtimis, atlikti. Iš 

transporto priemonės pašalinami tokie komponentai kaip vairo kolonėlė, tarpiniai velenai, siurbliai, 

žarnos, diržai, aušintuvai, vakuuminės pavarų dėžės ir pagrindiniai cilindrai. 

Įvadas: kaip veikia servo variklis. Kaip veikia potenciometras. Analoginiai ir skaitmeniniai signalai. 
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.  

Medžiagų sąskaita 

• "Arduino Uno R3" arba mega plokštė 

• 5 V generatorius 

• 10 kΩ potenciometras (linijinis), taip pat trimeris,... 

• mikroservovariklis (pvz., SG90 arba panašus). 

• Eksperimentinė lenta 

• neprivalomas multimetras signalams tikrinti. 

 

 

Schema / maketas: 

 

 

Procesas: 

• Suprojektuokite visą projektą naudodami "thinkercad  

• Patikrinkite, ar teisingai sudaryta grandinė. 

• Parašykite ATmeg328p kodą thinkercad programoje ir imituokite. 
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• Programa ATmeg328p 

• Sumontuokite grandinę ant eksperimentinės plokštės 

• Prižiūrint mokytojui, įjunkite grandinę. 

• Patikrinkite, ar servopavaros veikia pagal potenciometro padėtį 

• Atsargiai atjunkite grandinę išjungdami maitinimą. 

Kodo pavyzdys: 

/* 

vieno servo variklio valdymas naudojant potenciometrą ir analoginę įvestį - kaištis A0 = padėties 

įvestis 

9 kaištis = servo padėties komanda 

Servo.h bibliotekos naudojimas 

"Servo" klasės ir metodų "attach" bei "write" naudojimas 

funkcijos "map" naudojimas įvesties reikšmėms (0-1023) perkelti į išvestį  

servo padėties vertės (0-180) 

*/ 

 

#include <Servo.h> 

Servo motor1; // "Servo" klasės objekto "motor1" egzempliorius 

int val1; // apibrėžti kintamąjį "val1", skirtą duomenims treniruoti 

void setup() { 

  motor1.attach(9); //suporuoja servo padėties kaištį ir objektą "motor1" 

} 

void loop() { 

 

  val1 = analogRead(0); // skaityti analoginę įvestį iš potenciometro (0-1023) 

  val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 180); // tinka nuo 0-1023 iki 0-180 

  motor1.write(val1); // prijungto servopavariklio komandinė padėtis 

  delay(15); // laukti servo padėties nustatymo 

  }  

 

Perspektyvos: 

Naudokite du servo variklius ir du potenciometrus, tinkamai pritaikykite kodą ir sukurkite paprastą 2 ašių 

krano robotą... 
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/*dvi servo variklio pavaros naudojant du potenciometrus ir analoginę įvestį - kaištis A0 = padėties 

įvestis, kaištis 9 = servo padėties komanda Servo.h bibliotekos naudojimas, "Servo" klasės ir metodų 

"attach" ir "write" naudojimas, funkcijos "map" naudojimas įvesties reikšmėms (0-1023) perkelti į 

išvesties servo padėties reikšmes (0-180) tinkamai pritaikyti norimą servo laipsnių ribą*// 

  

#include <Servo.h> 

Servo variklis1;      // "Servo" klasės objektų "variklis1, variklis2" 

egzempliorius 

Servo variklis2; 

int val1;        // apibrėžti kintamąjį "val1, val2", skirtą duomenims apdoroti 

int val2; 

  

void setup() { 

  motor1.attach(9);    //suporuoja servo padėties kaiščius ir objektus  

  variklis2.attach(10);  

} 

void loop() { 

  val1 = analogRead(0);               // nuskaitykite analoginę įvestį iš potenciometro (0-1023) 

  val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 90);  // tinka nuo 0-1023 iki 0-180 

  motor1.write(val1); 

  motor1.write(val1);               // pridėto servopavariklio komandinė padėtis 

  atidėjimas(15);                   // laukti servo padėties nustatymo 
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  val2 = analogRead(1);               // pakartokite antrajam servo 

  val2 = map(val2, 0, 1023, 0, 45);  // čia mes norėjome apriboti servo kampą 

  motor2.write(val2);             

  delay(15); } 
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Jutikliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kas yra jutiklis ir keitiklis? 

2. Kas yra pasyvusis ir aktyvusis jutiklis? 

3. Kas yra analoginis ir skaitmeninis jutiklis? 

4. Kokie yra jutiklių tipai? 

5. Jutiklių tipų nagrinėjimas 

 

 

 

PHYSICS CHEMSTREY

TECHNOLOGY MATHMATCS

https://docs.google.com/document/d/11vBeImrbiMZBhIWxZlAWRm-fAq1MdL5i/edit
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Kas yra jutiklis ir keitiklis? 

 

Elementai, kurie aptinka fizinius aplinkos pokyčius (šilumą, šviesą, slėgį, garsą ir kt.), vadinami 

jutikliais, o elementai, kurie suvoktą informaciją paverčia elektros energija, vadinami keitikliais. 

Kasdieniame gyvenime egzistuoja tokie matmenys kaip šiluma, šviesa, slėgis ir garsas, jų poveikį 

suvokiame jutimo organais ir įsisąmoniname jų egzistavimą. Šie fizikiniai dydžiai 

Jutikliai ir keitikliai - tai elementai, kurie suvokia kaip žmonės ir dėl to aktyvuoja ir deaktyvuoja 

reikiamą įrangą. 

 

 

Atsižvelgiant į maitinimo įtampą, jutikliai tiriami dviejų skirtingų struktūrų. Tai pasyvūs ir 

aktyvūs jutikliai. 

 

Pasyvieji jutikliai: 

 

Tai jutikliai, kurių signalams generuoti nereikia jokio išorinio maitinimo šaltinio, o fizikines ar 

chemines vertes galima paversti norimu išvesties kintamuoju. Paprasčiausias šių pasyviųjų jutiklių 

tipų pavyzdys yra mygtukas ir jungiklis. Skirtingai nuo jų, kaip pavyzdžius galima paminėti 

potenciometrus, ribinius jungiklius, temperatūros jutiklius (PTC ir NTC), slėgio jutiklius, LDR, 

fototranzistorius, fotodiodus ir mikrofonus. Šie jutikliai 

Jo veikimui nereikalinga jokia išorinė energija. Šie jutikliai reaguoja tik matuodami įėjimo 

kintamuosius. 

Aktyvūs jutikliai: 

Jutikliai, kurių signalams generuoti reikalingas išorinis maitinimo šaltinis, vadinami aktyviaisiais 

jutikliais. Viena iš svarbiausių šių jutiklių savybių - jų naudojimas mažo signalo matavimams. Todėl 

jais galima atlikti labai tikslius matavimus. 

Aktyvieji jutikliai, atsižvelgiant į jų skleidžiamo signalo tipą; Jie duoda analoginį arba skaitmeninį 

išvesties signalą. Jie skaitmeniniu būdu išveda 0 arba 1. 

Jutikliai su analoginiais išvesties signalais gali duoti įtampos arba srovės išvestį. Paprastai jie kaip 

įtampos signalą duoda 0-5 V įtampą. Kaip srovės signalą jie paprastai duoda 4-20 mA išėjimo 

signalą. 
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Išėjimo dydžių jutikliai yra dviejų tipų - analoginiai ir skaitmeniniai jutikliai. 

Analoginiai jutikliai: 

 

 

 

 

 

 

 

Tai jutikliai, duodantys analoginį išėjimo signalą. Pavyzdžiui, didėjant termoporos temperatūrai, 

didėja jos išėjimo įtampa. 

Analoginio signalo išvesties gavimas naudojant termoporą. 

Analoginių jutiklių išėjimo signalai gali būti labai maži - mikrovoltai (uV) ir milivoltai (mV). Šiuos 

signalus galima sustiprinti stiprintuvų grandinėmis. Analoginiams signalams apdoroti mikrovaldikliai turi 

ADC (analoginių-skaitmeninių keitiklių) modulį. 

Skaitmeniniai jutikliai 

Skaitmeniniai jutikliai duoda dvimačius išėjimo signalus kaip loginę "1" ir loginę "0". 

Skaitiklis su skaitmeniniu šviesos jutikliu 

 

 

Skaitmeninis signalas, gautas iš detektoriaus išvesties, perduodamas skaitmeniniam skaitikliui ir 

skaičiuojama ekrane. 
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Jutiklių tipai 

Jutiklius ir keitiklius naudojame, kai reikia valdyti mechaninę mašiną arba elektroninę 

grandinę dėl fizinės aplinkos pokyčių. Pasirinkę tinkamą jutiklį ir keitiklį galėsime anksčiau 

pasiekti rezultatą. Bendrai jutiklių tipus galime išvardyti taip: 

1. Temperatūros jutikliai 

2. Šviesos (optiniai) jutikliai 

3. Garso keitikliai ir jutikliai 

4. Magnetiniai jutikliai 

5. Slėgio jutikliai 

6. Kiti jutikliai 

 

Išmatuotas 

kintamasis 
Jutiklis Pavaros 

Temperatūra 

Termopora Termistorius (NTC ir PTC) 

Termostatas 

Rezistyviniai temperatūros 

jutikliai 

Šildytuvo 

ventiliato

rius 

Šviesos 

lygis 

 

Nuo šviesos priklausantis 

rezistorius (LDR) Fotodiodas 

Fototranzistoriu

s 

Saulės 

elementas 

Šviestuvai ir 

lempos LED ir 

ekranai 

Šviesolaidžiai 

Garsas 

Anglies mikrofonas 

Pjezoelektrinis 

kristalas 

Skambučio 

signalizatorius 

Garsiakalbis 

Jėga / slėgis 

Slėgio 

matuoklis 

Slėgio jungiklis 

Apkrovos 

Keltuvai ir domkratai 

Elektromagnetas 

Vibracija 
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Išmatuotas 

kintamasis 
Jutiklis Pavaros 

elementai 

Greitis 

Tachogeneratorius 

Atspindintysis/plokštelinis 

optinis jungiklis Doplerio efekto 

jutikliai 

Kintamosios ir 

nuolatinės srovės 

varikliai 

Žingsninio variklio 

stabdžiai 

Pozicija 

Potenciometrini

ai koderiai 

Atspindintysis/plokštelinis 

optinis jungiklis 

LVDT 

Variklio 

elektromagn

eto skydo 

matuokliai 

 

Temperatūros jutikliai˙ 

1. Termoelementai 

Termometrais negalima matuoti aukštos temperatūros. Termoelementai plačiai naudojami 

įvairiuose procesuose nuo minus 200° iki 2320°C. Termoelementai iš geležies konstantano ir vario 

Kai dviejų skirtingų metalų, pavyzdžiui, konstantano, sandūros taškai yra įkaitinami, tarp šių dviejų metalo 

galų atsiranda potencialų skirtumas, jis veikia pagal šį principą. Atsiradusio potencialų skirtumo vertė 

priklauso nuo temperatūrų ir šalčio skirtumo, atsirandančio kaitinant du skirtingus metalus. Čia, naudojant 

šį potencialų skirtumą, matuojamos norimos temperatūros vertės. Termoelementai yra labiausiai 

pageidaujami šilumos kontrolės elementai pramonėje, nes jie gali veikti nuo -200 ºC iki +2500 ºC 

temperatūroje. Kai norima išmatuoti aukštą temperatūrą, 

Jie naudojami katilų, veikiančių aukštoje temperatūroje, šilumos reguliavimui pramonės įmonėse. 
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 2. Termistorius (PTC, NTC) 

a. PTC: tai jutiklis, kurio varža didėja kylant temperatūrai. 

b. NTC: tai jutiklis, kurio varža mažėja didėjant temperatūrai. 
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3. Šviesos jutikliai˙ 

ŠVIESOS DIODAS: Jis skleidžia šviesą esant tinkamai poliarizacijai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDR: tai jutiklis, kurio varža didėja mažėjant šviesos kiekiui. 

 

Fotodiodas: Fotodiodas - tai šviesos energiją praleidžiantis diodas. Fotodiodai naudojami esant 

atvirkštiniam šališkumui. Esant teisingai poliarizacijai, jis yra laidus kaip įprasti diodai, o esant 

atvirkštinei poliarizacijai - izoliatorius, kol šviesa patenka ant n ir p medžiagų sandūros 

paviršiaus. Šviesai patekus ant sandūros paviršiaus, sandūros paviršiuje atsidengia elektronai ir 

skylės ir fotodiodu pradeda tekėti srovė. Šios srovės dydis yra apie 20 mikroamperų. 
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 Fotodiodas naudojamas televizijos ar muzikos imtuvų valdymo imtuvuose. 

Fototranzistorius: Fototranzistorius - tai jutiklis, perduodantis šviesos energiją. 

 

 

Optronas: jis naudojamas dviem grandinėms viena nuo kitos atskirti šviesa. Atskiria valdymo ir 

maitinimo grandines. 

 

 

 

Garso jutikliai 



 
 
 

158 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

-Mikrofonas ir garsiakalbis yra garso jutiklių tipai. Mikrofonas garso signalus paverčia elektriniais 

signalais, o garsiakalbis elektrinius signalus paverčia garsu. 

 

 Toliau parodyta paprasta garso keitiklių sistema. 

 

Magnetiniai jutikliai 

 

Nendrių relė: Priartėjus prie magneto, užsidaro atviras kontaktas. 

 

 

1. Indukcinis jutiklis: Indukciniai jutikliai - tai elektroninis duomenų jutiklio komponentas, leidžiantis 

aptikti laidžią medžiagą be fizinio kontakto. Jutiklis yra judanti dalis arba 
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Kontaktų bloko nėra. Indukciniai jutikliai aptinka kai kuriuos metalinius objektus, kurių skersmuo yra nuo 

0 iki 80 mm. 

Jis leidžia nustatyti atstumą be kontakto. Jie naudojami įvairiais tikslais (pvz., įvairių dalių padėčiai 

nustatyti, metaliniams objektams skaičiuoti....). 

 

Paraiškų teikimo vietos: 

Surinkimo mašinos, robotų technologijos, apdirbimo stendai, pakavimo ir konvejerių įranga ir kt. Maisto 

ir gėrimų pramonė ir kt. 

 

Mechanizmas: 

Magnetinį lauką sukuria indukcinis jutiklio osciliatorius. Magnetinis laukas su indukcinio jutiklio 

osciliatoriumi 

sukuria. Į šią sritį padėjus metalinį daiktą, osciliatorius sustoja. Sukuriamas osciliatoriaus funkcijų išėjimo 

signalas Normaliai išvesta (NO) Normaliai uždara (NC) jungtis. 

 

Privalumai: 

- Didelė veikimo sparta; greita reakcija. 

- Visų medžiagų identifikavimas 

- Kietojo kūno technologija: nejudančios dalys 

Technologiniai apribojimai: 

- Trumpasis pjūvis / jutimo atstumas 

- Aptinka tik metalinius objektus 

- Jis jautrus temperatūrai ir taikinio atstumui. 

 

2. Talpinis jutiklis: Tai jutiklis, leidžiantis aptikti metalinius ar nemetalinius gaminius be fizinio kontakto. 

 

Veikimas: 

Talpinis jutiklis sukuria elektrinį lauką tarp priekinėje jutiklio dalyje esančių elektrodų. Į šią sritį patekus 

bet kokiam objektui, susidaro prijungtas rezistorius. Rezistoriaus išėjimo signalo funkcija Normali 

Kaip išėjimo (NO) normaliai uždara (NC) jungtis. Rezistoriaus išėjimo signalo funkcija Sukuriama 

normaliai uždara (NC) jungtis Išėjimas (NO) Normaliai uždara (NC) jungtis. 

 

Privalumai: 
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- Identifikuoja bet kokį objektą, nepriklausomai nuo jo objekto ir vidinio laidumo, pvz.: metalas, mineralas, 

medis, plastikas, stiklas, oda, keramika, skystis ir t. t. 

- Aptinka visas nelaidžias medžiagas. 

- Didelis našumas su fiziniu kontaktu su identifikuojamu objektu arba be jo. 

 

Technologiniai apribojimai: 

- Mažo tankio objektų aptikimo problema 

- Mažas jutimo atstumas 

 

Ultragarsiniai jutikliai 

Ultragarsiniai jutikliai, kurie veikia nesiliečiant prie aptiktinų objektų: 

- nuo spalvos 

- nuo spindesio 

- nuo skaidrumo prie skaidrumo 

- iš formato 

- savo forma (kieta, skysta, milteliai) 

- nepriklausomai nuo medžiagos (metalo, popieriaus, plastiko, stiklo, medžio...). 

• Kadangi ultragarso jutiklių viduje nėra mechaninio judesio, prietaisai veikia daug ilgiau. 

• Jis daug atsparesnis pramoninei aplinkai. ( Jį mažiau veikia dulkėta aplinka, vibracija, smūgiai 

nei kitus aptikimo metodus) 

 

* Paraiškos: 

1. Dviguba lygio kontrolė rezervuare 

2. Butelių purtymas 

3. Lustų lygis 
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4. Nepriklausomas nuo spalvos aptikimas 

5. Pyrago apdorojimo procesas ("Halley") 
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Mechanizmas 

• Ultragarsiniai jutikliai turi akustinį keitiklį, kuris vibruoja ultragarso srovėmis. 

• Absorbuoti šuorai atsispindi nuo taikinio jutiklyje ir yra suvokiami kaip aidas. 

• Jutikliu nustatomas tinkamas atstumas tarp jutiklio taikinio ir laikas tarp kiekvieno įsiurbimo ir 

atoveiksmio impulso. 

• Apskaičiuoja skirtumą. 

 

 Privalumai 

• Daugelio medžiagų nustatymas be prisilietimo 

• Jis nejautrus spalvai, skaidrumui ir atspindžio efektui 

• Labai tvirtas atsparumas pramoninei aplinkai 

 

Technologiniai apribojimai 

● garsą izoliuojančios medžiagos nenustatytos 

● netinka taškiniams objektams 

● Jis jautrus tokiems reiškiniams kaip šiluma, oro srautas, drėgmė. 

 



Fotoelektriniai jutikliai 

- Jutiklis - tai sistema, galinti reaguoti į šviesos perdavimą ir priėmimą / aptikimą. 

- Objektas "matomas" arba "suvokiamas" naudojant jutiklio perduodamą spindulį. 

 

 

Paraiškų teikimo vietos: 

1) Mažos mašinos 

2) Prieigos kontrolė, skaičiavimo surinkimas  

3) pakavimas 

4) konvejerio naudojimas 

 5) Transportas ir kt. 

Spalvos, vanduo, skaidrios medžiagos, šviesa, apostrofas ir kt., kuriuos reikia aptikti 
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Mechanizmas 

• Fotoelektriniuose jutikliuose šviesos šaltinis (paprastai infraraudonųjų spindulių šviesos šaltinis) 

sujungtas su šviesos imtuvu. 

• Aptikimas įvyksta iškart, kai tik šviesos derinys nutraukiamas be jokio kontakto su taikiniu. 

 

Privalumai 

• bet kokio nepermatomo, blizgančio ar skaidraus objekto aptikimas 

• Aptikimas dideliu atstumu 

• Galimas fono slopinimas 

 

Technologiniai apribojimai 

• Netinka atšiaurioms sąlygoms  

• Netinka atšiaurioms sąlygoms 

• Temperatūros diapazono apribojimai 

• Stagnacijos rizika dėl išorinių objektų poveikio 

 

Įprasti jutikliai ir keitikliai 

Įvesties tipo keitikliai arba jutikliai sukuria įtampos arba signalo išėjimo atsaką, kuris yra 

proporcingas matuojamo dydžio (dirgiklio) pokyčiui. Išėjimo signalo tipas arba dydis priklauso nuo 

naudojamo jutiklio tipo. Tačiau paprastai visų tipų jutiklius galima suskirstyti į dvi rūšis: pasyviuosius 

jutiklius arba aktyviuosius jutiklius. 

Paprastai aktyviesiems jutikliams veikti reikia išorinio maitinimo šaltinio, vadinamo sužadinimo 

signalu, kurį jutiklis naudoja išėjimo signalui sukurti. Aktyvieji jutikliai yra save generuojantys įtaisai, nes 

jų savybės keičiasi reaguojant į išorinį poveikį, pvz., išėjimo įtampa yra 1-10 V nuolatinės srovės arba 

išėjimo srovė, pvz., 4-20 mA nuolatinės srovės. 

Geras aktyviojo jutiklio pavyzdys yra tenzometras, kuris iš esmės yra slėgiui jautrus rezistyvinis 

tiltelinis tinklas. Jis pats nesukuria elektrinio signalo, bet, praleidus per jį srovę (sužadinimo signalą), 

galima išmatuoti jo elektrinę varžą, nustatant srovės ir (arba) įtampos pokyčius, kurie siejami su 

veikiančios deformacijos arba jėgos dydžiu. 
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Kitaip nei aktyviajam jutikliui, pasyviajam jutikliui nereikia jokio papildomo energijos šaltinio ir jis 

tiesiogiai generuoja elektrinį signalą, reaguodamas į išorinį dirgiklį. Pavyzdžiui, termoporos arba 

fotodiodo. Pasyvieji jutikliai yra tiesioginiai jutikliai, kurie keičia savo fizines savybes, pavyzdžiui, varžą, 

talpą ar induktyvumą ir pan. Skaitmeniniai jutikliai, kaip ir analoginiai jutikliai, sukuria diskretinį išėjimą, 

vaizduojantį dvejetainį skaičių arba skaitmenį, pavyzdžiui, loginį lygį "0" arba loginį lygį "1". 

 

Analoginiai ir skaitmeniniai jutikliai 

Analoginiai jutikliai 

Analoginiai jutikliai generuoja nuolatinį išėjimo signalą arba įtampą, kuri paprastai yra proporcinga 

matuojamam dydžiui. Tokie fizikiniai dydžiai kaip temperatūra, greitis, slėgis, poslinkis, deformacija ir 

kt. yra analoginiai dydžiai, nes jie paprastai yra tolydūs. Pavyzdžiui, skysčio temperatūrą galima 

matuoti termometru arba termoparomis, kurios nepertraukiamai reaguoja į temperatūros pokyčius, kai 

skystis įkaista arba atvėsta. 

Termoelementas, naudojamas analoginiam signalui sukurti 

 

 

 

Analoginiai jutikliai paprastai generuoja išėjimo signalus, kurie laikui bėgant kinta tolygiai ir 

nepertraukiamai. Šių signalų vertė paprastai būna labai maža - nuo kelių mikrovoltų (uV) iki kelių 
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milivoltų (mV), todėl juos reikia tam tikru būdu sustiprinti. Tuomet analoginius signalus matuojančios 

grandinės paprastai reaguoja lėtai ir (arba) jų tikslumas yra mažas. Be to, analoginiai signalai gali būti 

naudojant analoginius-skaitmeninius keitiklius (ADC), lengvai paverčiami skaitmeniniais signalais, 

kuriuos galima naudoti mikrovaldiklių sistemose. 

Skaitmeniniai jutikliai 

Skaitmeniniai jutikliai, kaip rodo jų pavadinimas, sukuria diskrečius skaitmeninius išvesties signalus 

arba įtampas, kurie yra matuojamo dydžio skaitmeninis atvaizdavimas. Skaitmeniniai jutikliai sukuria 

dvejetainį išėjimo signalą loginės "1" arba loginės "0" ("ON" arba "OFF"). Tai reiškia, kad skaitmeninis 

signalas sukuria tik diskretines (nepertraukiamas) vertes, kurios gali būti išvedamos kaip vienas "bitas" 

(nuoseklusis perdavimas) arba sujungiant bitus, kad būtų gautas vienas "baitas" (lygiagretusis 

perdavimas). 

 

Šviesos jutiklis, naudojamas skaitmeniniam signalui sukurti 

 

Mūsų pateiktame paprastame pavyzdyje besisukančio veleno greitis matuojamas naudojant 

skaitmeninį šviesos diodų ir optinio jutiklio jutiklį. Prie besisukančio veleno (pvz., variklio ar roboto ratų) 

tvirtinamas diskas turi keletą skaidrių plyšių. Kai diskas sukasi kartu su veleno greičiu, kiekvienas plyšys 

paeiliui praeina pro jutiklį ir duoda išėjimo impulsą, rodantį loginį "1" arba loginį "0" lygį. 

Šie impulsai siunčiami į skaitiklio registrą ir galiausiai į išvesties ekraną, kuriame rodomas veleno 

greitis arba apsukos. Didinant plyšių arba "langų" skaičių diske, galima gauti daugiau išėjimo impulsų 

http://www.electronics-tutorials.ws/binary/bin_1.html
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kiekvienam veleno apsisukimui. To privalumas yra tas, kad pasiekiama didesnė skiriamoji geba ir 

tikslumas, nes galima nustatyti apsisukimų dalis. Tokio tipo jutiklių išdėstymas taip pat gali būti 

naudojamas padėties valdymui, kai vienas iš disko plyšių yra atskaitos padėtis. 

Palyginti su analoginiais signalais, skaitmeniniai signalai ar dydžiai yra labai tikslūs ir gali būti 

matuojami bei imami labai dideliu taktiniu greičiu. Skaitmeninio signalo tikslumas yra proporcingas 

matuojamam dydžiui išreikšti naudojamų bitų skaičiui. Pavyzdžiui, naudojant 8 bitų procesorių, tikslumas 

bus 0,195 % (1 dalis iš 512). O naudojant 16 bitų procesorių tikslumas yra 0,0015 % (1 dalis iš 65 536) 

arba 130 kartų didesnis. Tokį tikslumą galima išlaikyti, nes skaitmeniniai dydžiai apdorojami ir tvarkomi 

labai greitai, milijonus kartų greičiau nei analoginiai signalai. 

Daugeliu atvejų jutikliams, tiksliau, analoginiams jutikliams, paprastai reikia išorinio maitinimo 

šaltinio ir tam tikro papildomo signalo stiprinimo ar filtravimo, kad būtų galima gauti tinkamą elektrinį 

signalą, kurį būtų galima matuoti ar naudoti. Vienas iš labai gerų būdų, kaip vienoje grandinėje pasiekti ir 

stiprinimą, ir filtravimą, yra naudoti operacinius stiprintuvus, kaip jau buvo minėta anksčiau. 

 

  

http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_1.html
http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_1.html
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