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Dizainerė Lina Povilaitytė - Burokienė2022

Projektas siekė parengti mokymo ir profesinio orientavimo medžiagą, skir-
tą sudominti vaikus ir gilinti jų žinias apie tiksliuosius mokslus - inžineri-
ją, technologijas ir matematiką (STEM). Medžiaga orientuota į 7-10 klasių 
moksleivius.

Lietuvos atstovai projekte - Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės 
asociacija LINPRA ir Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, kurie 
dalinasi parengta medžiaga su visomis Lietuvos mokykloms bei kitoms švie-
timo įstaigoms.

tarptautinio projekto „Mobiliosios laboratorijos STEM žinių 
gilinimui“ (angl. Mobile laboratories for improvement of STEM 
knowlege, Lab4STEM), 2020-1-LV01-KA201-077502, metu.

Mokymo medžiaga parengta
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Mechatronika sujungia į vieną visumą elektroniką, elektrotechniką, 
mechaniką, kompiuterių inžineriją ir programinės įrangos inžineriją 
plačiam problemų spektrui analizuoti ir spręsti.

ĮVADAS

Mechatroniką sudarančios mokslo krypčių posistemės. Šaltinis: https://blog.isa.org/mechatronics-evolution-mechanical-information-based-in-
formatics-industrial-automation

Mechatronikos mokslas – fundamentaliųjų mechanikos, elektrotechnikos ar elektronikos, kom-
piuterių bei valdymo teorijos mokslo krypčių integracijos produktas, kuriame kiekvienos moks-
lo krypties laimėjimai papildo vienas kitą. Mechatronines sistemas sudaro elektromechaniniai 
judesio įrenginiai (pavaros, vykdikliai ir jutikliai), keitikliai (analoginiai ir skaitmeniniai), galios 
elektronika ir konverteriai, reguliatoriai (skaitmeniniai arba analoginiai), duomenų surinkimo ir 
apdorojimo sistemos.

Pramonėje technologiniam procesui valdyti naudojami pagrindiniai elementai: elektros pavaros 
ir vykdikliai, galios elektronikos įtaisai, jutikliai (šiandien nemaža jų naudoja mikro-elektrome-
chanines sistemas – MEMS), reguliatoriai, duomenų surinkimo sistemos, sprendimų priėmimo ir 
analizės sistemos.ĮVADAS0 1
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Mechatronika – 1969 m. Japonijos inžinierių 
pasiūlytas terminas, skirtas pavadinti sudė-
tingas sistemas, kuriose glaudžiai susipynę 
mechaniniai, elektroniniai ir valdymo (kompiu-
teriniai) posistemiai. Būdingoji savybė – siner-
gija, kai kelių veiksnių bendras veikimas virši-
ja kiekvieno jų veikimą atskirai. Kelių mokslų 
sintezė leido sukurti modernias mechatronines 
sistemas.
Kaip pavyzdį galima pateikti šiuolaikinę foto-
kamerą, turinčią automatinę fokusavimo funk-
ciją. Naudotis tokiu fotoaparatu labai papras-
ta: nukreipi objektyvą ir paspausti mygtuką.

Visus fotografavimo parametrus (fokusą, di-
afragmą, ekspozicijos laiką ir t. t.) automa-
tiškai parenka pats aparatas. Kitas pavyzdys 
būtų intelektuali automobilio pakaba, savaime 
prisitaikanti prie važiuojamosios dangos atsi-
žvelgiant į vežamo krovinio masę ir greitį. Dar 
vienas pavyzdys – šiuolaikinių lėktuvų autopi-
lotai. Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad vien 
tik elektrinė dalis, mechanika ar atskirai paim-
tas informacijos apdorojimas negalėtų įvykdyti 
norimų užduočių.

Mechatronikos technologijos šiuo metu yra labai paplitusios aeronautikos, chemijos, automo-
bilių, įrankių gamybos, elektronikos pramonėje, medicinoje ir kt. Dažnai mechatronika apibū-
dinama ne kaip technologija, bet kaip mąstymo būdas. Šiuolaikiniai technologiniai įrenginiai, 
automatinės mašinos, robotai, matavimo kontrolės ir valdymo įrenginiai, mikromechanizmai ir 
net buitiniai prietaisai jau tampa sudėtingomis sistemomis, kuriamomis remiantis mechatroni-
kos principais, t. y. naudojant naujausius ne tik mechanikos, bet ir elektronikos bei informatikos 
laimėjimus ir galimybes. Jiems kurti ir eksploatuoti reikia specialistų, kurie ne tik turėtų išsamių 
mechanikos žinių, bet ir būtų gerai susipažinę su elektronikos ir informatikos mokslais.

Iki praeito amžiaus aštuntojo dešimtmečio dauguma pramonės gaminių ir įrangos, pavyzdžiui, 
staklės, gamybos įranga ir buitinė technika, daugiausia buvo grįstos mechaniniais principais, 
turinčiais labai mažai elektrinių ir elektroninių savybių. Tačiau vėliau pasikeitė šių gaminių tech-
nologija, keitėsi elektros ir elektroninės sistemos, integruotos su mechaninėmis gaminių dalimis, 
turinys.

Jei anksčiau mechatronikos terminas buvo pagrįstas tik kai kuriais elektriniais ir elektroniniais 
kompiuteriais, tai po devintojo dešimtmečio kompiuterinių technologijų naudojimas buvo inte-
gruotas. Kompiuterinės aparatinės ir programinės įrangos pagalba mašinas valdyti ir naudoti 
tapo daug lengviau. Tai leido pradėti gaminti bet kokio dydžio gaminius labai tiksliai ir palyginti 
mažomis sąnaudomis.

Be to, mechatronikos pažanga buvo pradėta 
naudoti prekybos automatuose, automatinio 
fokusavimo kamerose ir automatinėse durų 
atidarymo mechanizmuose. Devintajame de-
šimtmetyje atsiradus informacinėms technolo-
gijoms, mechaninėse sistemose buvo pradėti 
naudoti mikroprocesoriai, kurie žymiai padidi-
no našumą. Dešimtajame dešimtmetyje me-
chatronika įdiegė skaičiavimo intelekto pažan-
gą. Taip ši sritis tapo novatoriška.

Mechatronika iš pradžių jungė mechaniką ir 
elektroniką, tačiau vėliau išaugo kompiuterių 
svarba, ir dėl to šioje srityje buvo pradėti daž-
niau naudoti kompiuteriai. Be kompiuterinių 
sistemų, mechatronikoje taip pat dalyvauja mi-
krosistemos ir telekomunikacijų sistemos.
Naujosios technologijos tampa vis labiau sava-
rankiškos. Naujesniuose mechatroniniuos įren-
giniuose jau naudojama nanoelektronika, kuri 
pati gali analizuoti matavimo rezultatus ir veik-
ti remiantis informacija iš kitų sistemos dalių.
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Prasidėjus sparčiai elektronikos ir precizinės mechanikos evoliucijai, mechatroniniai prietaisai 
darėsi vis sudėtingesni. Nuo šiuolaikinių transporto priemonių, tokių kaip paspirtukai, mechatro-
ninių pavarų bei jutiklių pereita iki informacijos įrašymo įtaisų standžiuosiuose kompiuterių dis-
kuose, nešiojamuose vaizdo grotuvuose, nuskaitymo mechanizmuose, vaizdo automatinio foku-
savimo įrenginių CCD filmavimo kamerose, automobiliuose. Automobilis tapo mechatroniniu 
įrenginiu, kai jame buvo įmontuotas radijo imtuvas (apie 1960).

Pavyzdžiui, šiuolaikinė transporto priemonė Segway (angl. Human transporter) išvysto 20 km/h 
greitį. Ja galima judėti vidutiniškai 3 kartus greičiau negu einant.

Intelektualiosios 
mechatroninės sistemos 
pritaikymas

Technologijos

Prekės ženklo SEGWAY paspirtukas.
Šaltinis:https://www.amazon.com/Self-Balancing-Electric-Intelligent-Lighting-Auto-Following/dp/B07XPMQ2SRTECHNOLOGIJOS0 2
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Grotuvas su plokštele ir perkeliama galvute, viduje turintis kietąjį diską.
Šaltinis: https://elements.envato.com/hard-disk-drive-inside-structure-of-hdd-spinning-p-DZEX2DL

Norint, jog mašina, sistema ar įrenginys būtų intelektualus, ji privalo turėti tam tikras jusles 
ir veikimo priemones (vykdiklius). Šį teiginį gerai iliustruoja autonominismarsaeigis Sojourner. 
Radijo signalas tarp Žemės ir Marso gali vėluoti 4–20 min., todėl marsaeigis privalo būti autono-
minis (ar iš dalies autonominis), reaguoti ir orientuotis

Marso erdvėje savarankiškai. Dėl didelio signalo vėlavimo operatorius iš Žemės negali tokio 
marsaeigio tiesiogiai valdyti, o tik nusiųsti darbų sąrašą, kurį aparatas turi atlikti savarankiškai. 
Iškilus nenumatytai situacijai, marsaeigis turi priimti sprendimą iš turimų žinių ir sprendinių ba-
zės ir veikti pagal žinomus scenarijus ar jų kombinacijas.

Elektrinis automobilis. Šaltinis: https://www.bignewsnetwork.com/news/271691002/electric-vehicle-parts-and-components-market-to-witne
ss-rapid-growth-by-2028--robert-bosch-denso-corp-magna-international

Marsaeigis. 
Šaltinis: https://www.discovermagazine.com/the-sciences/analysis-of-mars-audio-reveals-dif erent-rules-for-sound-on-the-red-planet

Lėktuvo piloto kabina. Šaltinis:https://eu.usatoday.com/picture-gallery/travel/columnist/cox/2016/11/30/ask-the-captain-frequently-asked-qu-
estions/94662716/
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Automobilio oro pagalvių sistema. 
Šaltinis: https://autoroyce.com/car-safety-features-that-will-keep-you-safe-on-the-road/

Skaitmeniniu būdu valdomos CNC tekinimo staklės. 
Šaltinis: https://nordcity.lt/mechaninis-apdirbimas/tekinimas/horizontalios-cnc-tekinimo-stakles/sph-50/

Automatinis suvirinimo robotas. Šaltinis: http://lt.hcncglobal.com/industrial-robot/welding-robot/welding-robotic-arm.html

Mechatroninių sistemų naudojimas 
virtualiojoje realybėje

Virtualiosios technologijos, imituojančios realybę, iš esmės keičia stomatologų, o dabar ir širdies 
bei galvos smegenų chirurgų mokymo procesą. Virtualiosios realių situacijų imitacijos labai pa-
lengvina mokymosi procesą, leidžia studentams mokytis savarankiškai ir padeda greičiau suvokti 
ir įsiminti mokymo medžiagą.

Realios aplinkos imitavimo technologijos sparčiai plėtojamos įvairiose mokslo bei pramonės sri-
tyse bei pateikiami vis realistiškesni virtualūs pasauliai. Prof. H. Kawasakio grupė (Japonija) su-
kūrė mechatroninę roboto ranką (HIRO II). Šiuo manipuliatoriumi daugumą darbų galima atlikti 
virtualiai gaunant grįžtamąjį atsaką. Tokia robotizuota ranka, pavyzdžiui, gali būti naudojama 
mokant chirurgus atlikti kokybiškas virtualias operacijas ir netgi tikras teleoperacijas.
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Penkių pirštų robotas HIRO II. Šaltinis: https://www.researchgate.net/figure/HIRO-II-Haptic-Interface-RObot_fig5_221012106

Šaltinis:https://www.which.co.uk/reviews/washing-machines/article/smart-washing-machines-explai-
ned-atSzX5S9PxPE

Šaltinis:https://roboshop.lt/prekes/namu-robotai/robotai-grindu-plovejai/irobot-braava-jet-m6-dre-
gno-valymo-robotas-2/

Virtualiosios technologijos, imituojančios realybę, iš esmės keičia stomatologų, o dabar ir širdies 
bei galvos smegenų chirurgų mokymo procesą. Virtualiosios realių situacijų imitacijos labai pa-
lengvina mokymosi procesą, leidžia studentams mokytis savarankiškai ir padeda greičiau suvokti 
ir įsiminti mokymo medžiagą.

Realios aplinkos imitavimo technologijos sparčiai plėtojamos įvairiose mokslo bei pramonės sri-
tyse bei pateikiami vis realistiškesni virtualūs pasauliai. Prof. H. Kawasakio grupė (Japonija) su-
kūrė mechatroninę roboto ranką (HIRO II). Šiuo manipuliatoriumi daugumą darbų galima atlikti 
virtualiai gaunant grįžtamąjį atsaką. Tokia robotizuota ranka, pavyzdžiui, gali būti naudojama 
mokant chirurgus atlikti kokybiškas virtualias operacijas ir netgi tikras teleoperacijas.

Išmani virtuvės ir 
buitinė technika

Išmaniosios 
skalbimo mašinos:

Grindų plovimo 
robotai:
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Šaltinis:https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/namai/kaip-issirinkti-langu-valymo-robota-specialis-
tu-patarimai-1034-1144476

Šaltinis: https://www.bbc.com/news/business-59651334

Šaltinis:https://pigu.lt/lt/vaikams-ir-kudikiams/zaislai-ir-zaidimai-vaikams/zaislai-berniukams/vaikis-
kas-robotas-baltas?id=45983418Šaltinis: https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/namai/kliuciu-nebeliko-bet-kuria-veja-gali-priziure-

ti-robotas-vejapjove-1034-1161358

Langų valikliai 
robotai:

Moley virtuvės 
robotas:

Žaislai:Robotai vejapjovės:
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Automatizuoti – tai padaryti taip, kad kažkas veiktų automatiš-
kai arba veiktų savaime.

Pavyzdžiui, automatizuota buitinė technika gali būti pusiau arba 
visiškai automatizuota. Visiškai automatinis įrenginys atlieka už-
duotis be papildomo žmogaus įsikišimo (pvz., dūmų detektorius), 
o pusiau automatinis įrenginys turi būti nustatytas iš anksto, tada 
mašina gali veikti pagal programą (pvz. skalbimo mašina) be 
žmogaus įsikišimo.

Mechatronikos tikslas – tobulinti techninių sistemų galimybes ir 
sukurti įrangą, kuri veiktų naujais principais. Mechatronikos sis-
temos palengvina gaminių ir procesų projektavimą bei modelia-
vimą, taip pat jų pagalba galima greičiau sukonfigūruoti mašinas 
gamyboje ir geriau valdyti gamybos procesus.

Mechatronikos sistema yra kombinuotas, bendrai veikiantis me-
chaninių, elektroninių ir informacinių technologijų sistemų įrengi-
nys. Mechatronikos sistema daugiausia susideda iš jutiklių (senso-
rių), pavarų ir juos vedančios programinės įrangos. Jutikliai gauna 
įvairaus tipo signalus/informaciją iš įrenginį supančios aplinkos 
arba iš paties įrenginio ir perduoda ją valdymo moduliui, kuris 
dažniausiai yra valdiklis. Pagal valdiklio programą ir informaciją, 
gaunamą iš jutiklių, valdiklis valdo aktyvatoriaus mechanizmus, 
kurie savo ruožtu sukuria judėjimą ir taip veikia išorinę aplinką.

Mechatronikos technologijos

Jutiklis (sensorius) Jutiklis (sensorius) yra prietaisas, kuris dažniausiai išmatuojamą 
fizinį ar cheminį dydį paverčia kitu dydžiu (signalu), kuris yra su-
stiprinamas, išmatuojamas, perduodamas ar apdorojamas.

Vaizdo įrašas (anglų kalba): Kas yra jutiklis (sensorius): 
https://www.youtube.com/watch?v=XI49uFm5HRE

1. Aktyvus jutiklis (sensorius) paverčia 
vienos rūšies energiją kita, be išorinio energijos 
šaltinio ar impulso.

2. Pasyvus jutiklis (sensorius) negali tie-
siogiai konvertuoti energijos, bet kontroliuojaim-
pulso energiją, gaunamą iš kito šaltinio.

Yra du pagrindiniai jutiklių (sensorių) tipai:

Dūmų jutikliai (detektoriai):

Šaltinis: https://www.vssistemos.lt/priesgaisrines-sistemos/konvenciniai-gaisro-davi-
kliai/dumu-jutiklis-su-4-iu-laidu-baze -odd-4

Vaizdo įrašas (anglų kalba):
Kaip veikia dūmų jutikliai: https://www.youtube.com/watch?v=SQDWNdO6xE4

Temperatūros jutikliai (pvz. 
naudojami maisto gamyboje, au-
tomobiliuose):

Šaltinis: https://se.krohne.com/en/products/temperature-measurement/temperatu-
re-sensors/

Ką reiškia 
automatizuoti? 
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Fotovoltiniai jutikliai, matuo-
jantis šviesos stiprumą (pvz. nau-
dojamas stebėjimo įrangoje):

Šaltinis: https://library.automationdirect.com/what-type-photoelectric-sensors-best/

Vaizdo įrašas (anglų kalba):
Kaip veikia fotovoltinis jutiklis: https://www.youtube.com/watch?v=l1rjErRvbgw

Infraraudonųjų spindulių juti-
kliai (aptinka judėjimą per užtva-
rą (pvz., naudojamas stebėjimo ir 
apsaugos įrenginiuose):

Vaizdo įrašas (anglų kalba):
Kaip veikia infraraudonųjų spindulių jutiklis:

https://www.youtube.com/watch?v=6Fdrr_1guok

Valdiklis yra specialus kompiuteris, kuris naudojamas mašinoms ir procesams valdyti pagal iš 
anksto paruoštą programą. Valdiklyje vyksta informacijos apdorojimas ir komandų perdavimas 
pavarai. Valdiklis leidžia valdyti: įjungimą ir išjungimą, laikmatį, skaitiklį, palyginimą, aritmetines 
operacijas ir duomenų apdorojimą. Kiekviena automatizuota sistema ar mašina turi valdiklį.

Valdikliai pagal naudojamą technologiją gali būti skirstomi į pneumatinius, hidraulinius, elektri-
nius ir elektroninius. Taip pat yra skirtumas tarp aparatinės ir programinės įrangos programuo-
jamų valdiklių.

Programuojamas 
valdiklis  (PLC – ang. Program-
mable Logic Controller) yra uni-
versalus valdiklis, su kuriuo galima 
automatiškai valdyti ir atlikti sis-
temos ar įrangos užduotis logine 
tvarka. Bendru atveju PLC reiškia 
kompiuterį, susietą su darbinės 
mašinos jutikliais ir aktyvatoriais, 
sukurtą tam tikro tipo valdymo už-
duotims atlikti. Paprastą PLC su-
daro maitinimo, centrinio valdymo 
ir signalų moduliai.

Aktyvatorius yra automatinės valdymo sistemos dalis, kuri pagal signalą, gaunamą iš regu-
liatoriaus, įtakoja valdomą procesą. Dažniausiai aktyvatorius veikia kaip pavara, kuri elektros, 
hidraulinę ar pneumatinę energiją paverčia reikiamu judesiu. Aktyvatorius gali būti elektrinė 
pavara, hidraulinė pavara arba pneumatinis variklis: (dėkite čia dvitaškį) ir toliau tegul eina pa-
veikslėliai.

Arduino UNO Mikrovaldiklis.
Šaltinis: https://makeblock.lt/mikrovaldiklio-plokste-uno-r3-arduino

• Elektrinis aktyvatorius konvertuoja elektros energiją (pvz., naudojamas vožtuvams atida-
ryti ir uždaryti).

Vaizdo įrašas (anglų kalba):
Kaip veikia temperatūros jutikliai: https://www.youtube.com/watch?v=w3Hfj2kMrGo
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CNC prietaisas Pneumatinė kniedijimo mašina

Vaizdo įrašas (anglų kalba):
Kaip veikia elektrinis aktyvatorius: https://www.youtube.com/watch?v=tcg5_eUDxkQ

• Pneumatiniai aktyvatoriai operacijai naudoja dujas, o pats aktyvatorius dažniausiai yra 
pneumatinis cilindras (pvz. naudojamas atidarant ir uždarant įprastų autobusų duris). Pigiau-
sios naudojamos dujos yra paprastas oras.

• Hidraulinis aktyvatorius yra hidraulinis įtaisas (pvz. naudojamas lengvųjų automobilių 
stabdžių sistemose). Jėga taikoma vienam prietaiso galui, o ši jėga perkeliama į kitą galą, 
naudojant skystį, kurio negalima suspausti.

Hidraulinis ratų montavimo įrenginys
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Užduotis: Atsakymai:

Išvardinkite bent 3 jutiklius, kuriuos galima 
aptikti automobilyje. Jutikliai skirti užtikrinti 
saugesnį automobilio judėjimą, aptarnavimą, 
bei patogumą salone.

Temperatūros jutiklis salone, priekyje ir gale 
esantys atstumo jutikliai, oro pagalvės suveiki-
mo jutiklis,  padangos slėgio jutiklis, kuro tal-
pos jutiklis, greičio jutiklis, tepalo kiekio jutiklis, 
variklio apsisukimo dažnio jutiklis.
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TESTAS

Nr. Klausimas Atsakymai Teisingas 
atsakymas

1.
Iš kokių disciplinų susi-
daro mechatronika?

Pasirinkite vieną ar daugiau atsakymų:

A. informatika

B. logistika

C. mechanika

D. elektronika  

2.
Kada buvo pristatyta 
mechatronikos sąvoka?

Pasirinkite vieną atsakymą:

A. 1918 m

B. 1945 m

C. 1957 m

D. 1969 m

3.

Kuri Estijos įmonė yra 
pasaulinė inovacijų ly-
derė kuriant robotizuo-
tus siuntų automatus 
mažmeninės prekybos 
ir logistikos sektoriui?

Pasirinkite vieną atsakymą:

A. Comodule OÜ

B. Cleveron AS

C. Srieginės sistemos

D. ABB

4.
Kurios dalys dažniau-
siai yra mechatroninės 
sistemos?

Pasirinkite vieną ar daugiau atsakymų:

A. pirmaujanti programinė įranga

B. jutikliai

C. pavaros

D. varikliai

5.
Ką matuoja fotoelektri-
nis jutiklis?

Pasirinkite vieną atsakymą:

A. aptinka judėjimą per užtvarą

B. matuoja temperatūrą skaitmeniniu būdu

C. matuoja šviesos stiprumą

D. reaguoja į degimo dūmuose esančias suodžių 
daleles

Nr. Klausimas Atsakymai Teisingas 
atsakymas

6.
Į ką reaguoja dūmų 
detektorius?

Pasirinkite vieną ar daugiau atsakymų:

A. judėjimą

B. dūmuose esančias suodžių daleles

C. temperatūrą

D. šviesą

7.

Kaip vadinasi specia-
lus kompiuteris, kuris 
naudojamas mašinoms 
ir procesams valdyti pa-
gal anksčiau parengtą 
programą?

Pasirinkite vieną atsakymą:

A. pavara

B. aktyvus jutiklis

C. pasyvus jutiklis

D. valdiklis

8.

Kokie yra įrenginiai, pa-
verčiantys išmatuojamą 
fizinį ar cheminį dydį 
į kitą dydį, kuris yra 
geriau sustiprinamas, 
išmatuojamas, perduo-
damas ar apdorojamas?

Pasirinkite vieną ar daugiau atsakymų:

A. pasyvūs jutikliai

B. aktyvatoriai

C. pavaros

D. valdikliai

9.

Kokia yra automatinės 
valdymo sistemos dalis, 
kuri pagal iš reguliato-
riaus gaunamą signalą 
įtakoja valdomą proce-
są?

Pasirinkite vieną atsakymą:

A. jutiklis

B. pavara

C. valdiklis

D. reguliatorius

10.
Kokias jėgas naudoja 
pavaros?

Pasirinkite vieną ar daugiau atsakymų:

A. hidraulines

B. pneumatines

C. mechanines

D. elektrines
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TEISINGI ATSAKYMAINr. Klausimas Atsakymai Teisingas 
atsakymas

11.
Kaip vadinasi pavaros, 
kurių veikimui naudoja-
mos dujos?

Pasirinkite vieną atsakymą:

A. elektrine pavara

B. hidrauline pavara

C. pneumatine pavara

D. mechanine pavara

12.

Kaip vadinasi univer-
salus valdiklis, kuriuo 
galima automatiškai 
valdyti ir logiška tvarka 
atlikti sistemos ar įran-
gos uždavinius?

Pasirinkite vieną atsakymą:

A. PLC

B. CNC

C. NC

D. VC

Nr. Klausimas Atsakymai Teisingas 
atsakymas

1.
Iš kokių disciplinų susi-
daro mechatronika?

Pasirinkite vieną ar daugiau atsakymų:

A. informatika

B. logistika

C. mechanika

D. elektronika  

A, C, D

2.
Kada buvo pristatyta 
mechatronikos sąvoka?

Pasirinkite vieną atsakymą:

A. 1918 m

B. 1945 m

C. 1957 m

D. 1969 m

D

3.

Kuri Estijos įmonė yra 
pasaulinė inovacijų ly-
derė kuriant robotizuo-
tus siuntų automatus 
mažmeninės prekybos 
ir logistikos sektoriui?

Pasirinkite vieną atsakymą:

A. Comodule OÜ

B. Cleveron AS

C. Srieginės sistemos

D. ABB

B

4.
Kurios dalys dažniau-
siai yra mechatroninės 
sistemos?

Pasirinkite vieną ar daugiau atsakymų:

A. pirmaujanti programinė įranga

B. jutikliai

C. pavaros

D. varikliai

A, B, C

5.
Ką matuoja fotoelektri-
nis jutiklis?

Pasirinkite vieną atsakymą:

A. aptinka judėjimą per užtvarą

B. matuoja temperatūrą skaitmeniniu būdu

C. matuoja šviesos stiprumą

D. reaguoja į degimo dūmuose esančias suodžių 
daleles

C
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Nr. Klausimas Atsakymai Teisingas 
atsakymas

6.
Į ką reaguoja dūmų 
detektorius?

Pasirinkite vieną ar daugiau atsakymų:

A. judėjimą

B. dūmuose esančias suodžių daleles

C. temperatūrą

D. šviesą

B

7.

Kaip vadinasi specia-
lus kompiuteris, kuris 
naudojamas mašinoms 
ir procesams valdyti pa-
gal anksčiau parengtą 
programą?

Pasirinkite vieną atsakymą:

A. pavara

B. aktyvus jutiklis

C. pasyvus jutiklis

D. valdiklis

D

8.

Kokie yra įrenginiai, pa-
verčiantys išmatuojamą 
fizinį ar cheminį dydį 
į kitą dydį, kuris yra 
geriau sustiprinamas, 
išmatuojamas, perduo-
damas ar apdorojamas?

Pasirinkite vieną ar daugiau atsakymų:

A. pasyvūs jutikliai

B. aktyvatoriai

C. pavaros

D. valdikliai

A, B

9.

Kokia yra automatinės 
valdymo sistemos dalis, 
kuri pagal iš reguliato-
riaus gaunamą signalą 
įtakoja valdomą proce-
są?

Pasirinkite vieną atsakymą:

A. jutiklis

B. pavara

C. valdiklis

D. reguliatorius

B

10.
Kokias jėgas naudoja 
pavaros?

Pasirinkite vieną ar daugiau atsakymų:

A. hidraulines

B. pneumatines

C. mechanines

D. elektrines

A, B, C, D

Nr. Klausimas Atsakymai Teisingas 
atsakymas

11.
Kaip vadinasi pavaros, 
kurių veikimui naudoja-
mos dujos?

Pasirinkite vieną atsakymą:

A. elektrine pavara

B. hidrauline pavara

C. pneumatine pavara

D. mechanine pavara

 

C

12.

Kaip vadinasi univer-
salus valdiklis, kuriuo 
galima automatiškai 
valdyti ir logiška tvarka 
atlikti sistemos ar įran-
gos uždavinius?

Pasirinkite vieną atsakymą:

A. PLC

B. CNC

C. NC

D. VC

A
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KARJEROS 
GALIMYBĖS

Mechatroniko darbo pobūdis

Mechatronikai kuria ir išbando ar aptarnauja mechatronines sistemas. Jie užsiima proceso tikri-
nimu ir organizuoja mechatroninių sistemų priežiūrą įvairiose naudojimo srityse.

Pagrindinis mechatronikos uždavinys – mechatroninių prietaisų ir sistemų surinkimas, naudoji-
mas ir testavimas. Mechatronikas turi derinti įvairius mechatroninius prietaisus, jiems derinti turi
naudoti atitinkamas matavimo priemones. Mechatronikas turi įsitikinti, kad jo surinktos sistemos
ir įranga veikia gerai ir be gedimų.

Mechatronikai parengia programas tiems val-
dikliams, kurie valdo automatinių linijų darbą, 
kad jie reguliuotų linijos jutiklius. Pavyzdžiui, 
jutiklis praneša robotui informaciją apie tai, 
kada viena ar kita linijos detalė pasieks po-
ziciją. Žemesnio lygio mechatronikai taip pat 
turi turėti galimybę automatinės technologijos 
įrenginyje  ar linijoje keisti jutiklį ir linijos pava-
rą bei reguliuoti linijos variklių darbą. Taip pat 
jis turi mokėti kompiuteryje sukurti paprastes-
nes programas tokioms automatinėms linijoms 

valdyti. Jei automatinis įrenginys sustoja, me-
chatronikas turi sugebėti suprasti, kas sukėlė 
gedimą ir rasti tinkamiausią sprendimą jam 
pašalinti. Tuo atveju, jei jis pats negali susi-
tvarkyti, jis turės nuspręsti, kokio specialisto 
papildomos pagalbos gali prireikti problemai 
pašalinti. Mechatronikas turi sugebėti nustatyti 
problemos priežastį ir nustatyti jos pašalinimo 
kelią elektrikui, informatikos inžinieriui ar me-
chanikui.

KARJEROS 
GALIMYBĖS0 5
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Mechatronikas domisi mechanikos, elektros ir automatikos bei informatikos žiniomis. Jis turi 
išmanyti mechatroninių sistemų elementus ir jų ženklinimą, mokėti projektuoti ir išbandyti me-
chatronines sistemas, išmanyti darbo ir matavimo priemonių konstrukciją, veikimo principus ir 
mokėti jas naudoti bei prižiūrėti. Darbas reikalauja išmanyti gamybos procesus (ir mokėti juos 
skaidyti į subprocesus), valdymo sistemų sandarą, informacijos apdorojimo ir perdavimo princi-
pus, signalų transformaciją. Reikalingas gebėjimas skaityti ir tarpininkauti techninėje dokumen-
tacijoje.

Taip pat mechatronikas turi išmanyti darbo 
aplinkos saugą ir klientų aptarnavimo pagrin-
dus. Vadovavimo įgūdžiai svarbūs techniko ly-
giu dirbančiam mechatronikui, kuris gali turė-
ti 2-3 pavaldinius. Užsienio kalbų naudojamų 
techninėje aplinkoje mokėjimas yra būtinas, 
nes vietinėmis kalbomis dažnai yra labai mažai 
profesinės literatūros ir studijų medžiagos. An-
glų, vokiečių kalbos yra svarbiausios užsienio 
kalbos techninėje aplinkoje.

Mechatroniko profesija reikalauja erdvinės 
vaizduotės, gebėjimo apibendrinti, loginio ir 

sisteminio mąstymo bei domėjimosi technolo-
gijomis.

Asmeninėms savybėms naudingas pažangus 
atsakomybės ir pareigos jausmas, savidisci-
plina ir noras bendradarbiauti bei bendrauti. 
Intravertas, labai uždaros prigimties žmogus 
sunkiau atliks mechatroniko darbą. Kadangi 
profesinėje veikloje susipina daug sričių, jis turi 
mokėti tiksliai suformuluoti problemas ir klau-
simus, o tam reikia ir gerų bendravimo įgūdžių.

Mechatronikai paruošia mašiną ir palaiko jos veikimą, kad kas nors kitas galėtų su ja dirbti. Jis 
programuoja ir nustato pramonines linijas ar robotus, kad atliktų reikiamas komandas ir atliktų 
nustatytas veiklas.

Mechatronikai dirba dirbtuvėse, kuriose įrengtas atitinkamas įrenginys (automatinės linijos su 
robotais ir pan.), kurios turi būti švarios ir tvarkingos bei turėti labai gerą apšvietimą ir vėdinimą. 
Darbe turi būti naudojamos įvairios matavimo priemonės (testeris, osciskopas, ilgio matavimo 
prietaisai, matavimo laikrodžiai, temperatūros jutikliai) ir kitos pagalbinės priemonės. Mechatro-
niko darbui speciali apranga nebūtina, tačiau svarbu, kad apranga būtų patogi ir leistų vykdyti 
įvairią veiklą.

Mokymasis techninėse srityse galėtų būti po-
puliaresnis visame pasaulyje, nes viskas vis 
labiau susiję su technologijomis. Tačiau išsi-
lavinimas tiksliųjų mokslų srityje daugeliui yra 
didelis iššūkis. Kad jaunimui būtų lengviau stu-
dijuoti technikos mokslus, mokyklose svarbu 
integruoti STEM (S – mokslas, T – technologi-
jos, E – inžinerija, M – matematika) mokymąsi 
jau pagrindiniame lygmenyje. STEM laborato-
rijos padeda išmokti derinti mokslą ir techniką 
per praktinę patirtį.

Mechatronika labai glaudžiai susijusi su auto-
matizavimu, robotika ir informacinėmis techno-
logijomis, todėl tiek profesinėse, tiek aukšto-
siose mokyklose yra panašių studijų programų. 
Turėdami omenyje būsimą karjerą ir savęs to-

bulėjimą techninėje srityje, tikrai turėtumėte 
planuoti nuolatinius tolesnius mokymus, nes 
nuo jūsų informavimo priklauso sparti šios sri-
ties raida ir konkurencingumas.

Taip pat pagal profesijas mechatronikos išsi-
lavinimą turintys žmonės gali dirbti labai skir-
tingose pareigybėse, priklausomai nuo įmonės 
specifikos ir pareigų aprašymo. Pramonės plė-
tra lėmė eksponentiškai didesnį automatizavi-
mo, skaitmeninimo ir robotizacijos poreikį įmo-
nėse, todėl svarbu mokytis ir tobulinti tokius 
įgūdžius ir kompetencijas visą gyvenimą.

Daugelis įmonių siūlo stažuotes ir rengia atski-
rus renginius, kad įdarbintų technologijų talen-
tus savo įmonėse ir pateiktų darbo pasiūlymus.

Vaizdo įrašai:

Kodėl verta studijuoti mechatroniką -Mechatroniką besimokančio mokinio istorija:
Lietuvių kalba:

https://www.youtube.com/watch?v=ZxZgBYRQGzU

Anglų kalba: Ką reiškia būti mechatronikos inžinieriumi:
https://www.youtube.com/watch?v=ou6XzHKlvQg

Kokių įgūdžių reikia norint būti geru mechatronikos inžinieriumi:
https://www.youtube.com/watch?v=yDUzSKTSl4s
https://www.youtube.com/watch?v=R_U1e6PxKp4

Karjeros dėmesio centras: mechatronikos inžinierius
https://www.youtube.com/watch?v=jQb9-xEDWK4
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