
ŽEMĖS IR MIŠKŲ JUNGTINIS  TYRIMŲ CENTRAS
MIŠKŲ SEKTORIAUS TYRIMŲ, STUDIJŲ IR PLĖTROS CENTRAS
AUGALŲ GENETIKOS IR BIOTECHNOLOGIJOS CENTRAS
AGROEKOLOGIJOS IR AUGALŲ BIOPOTENCIALO MOKSLO IR STUDIJŲ CENTRAS
BIOSISTEMŲ INŽINERIJOS, BIOMASĖS ENERGETIKOS IR VANDENS INŽINERIJOS CENTRAS

Mašinų, technologinių sistemų ir procesų automatinio 
valdymo laboratorija įkurta sukūrus Slėnį Nemunas. Labo-
ratorijos mokslininkai konsultuoja pramonės įmonių spe-
cialistus, projektuotojus ir energetikus energinių procesų 
automatizavimo, automatikos, procesų valdymo ir vizuali-
zacijos, hibridinių sistemų valdymo, atsinaujinančiųjų ener-
gijos šaltinių diegimo klausimais. Laboratorija bendradar-
biauja su įvairiomis įmonėmis ir organizacijomis teikdama 
hidraulinių sistemų diagnostikos, hidraulinių sistemų ir jų 
efektyvumo didinimo, traktorių galios matavimo, degalų 
sąnaudų ir mašinų dinaminių procesų tyrimų, ekonominių 
rodiklių ir poveikio aplinkai konsultacijas. Laboratorija palai-
ko dalykinius ryšius su Austrijos, Danijos, Latvijos, Suomijos, 
Švedijos, Vokietijos ir kitų šalių mokslo įstaigomis, įmonė-
mis bei organizacijomis. Laboratorijos mokslininkai atlieka 
mokslo tyrimus verslo įmonių, mokslo institucijų ir fondų 
užsakymu.

Laboratory of automatic control of machines, technolog-
ical systems and processes was established in the creation 
of the Valley Nemunas. Scientists of laboratory give advises 
for industry professionals, designers and energy specialists 
in the fields of energy processes automation, process con-
trol and visualization, automation, hybrid systems manage-
ment, renewable energy installation issues. The laborato-
ry collaborates with various companies and organizations 
providing diagnostics of hydraulic systems, improvements 
hydraulic systems and their efficiency, tractor power meas-
urement, research of fuel consumption and engine dynam-
ic processes, economic indicators and environmental con-
sultancy. The laboratory maintains business relations with 
Austria, Denmark, Latvia, Finland, Sweden, Germany and 
other countries, educational institutions, businesses com-
panies and organizations. Laboratory’s scientists carry out 
research for business enterprises, research institutions and 
funds.

MAŠINŲ, TECHNOLOGINIŲ SISTEMŲ IR PROCESŲ 
AUTOMATINIO VALDYMO LABORATORIJA
LABORATORY OF AUTOMATIC CONTROL OF MACHINES, TECHNOLOGI-
CAL SYSTEMS AND PROCESSES



PADALINIO VEIKLOS SRITYS
 ● Energinių procesų automatizavimas,automatika,hi-

bridinės sistemos,atsinaujinantys energijos šalti-
niai,procesų valdymas, procesų vizualizacija, hidrau-
linių sistemų diagnostika;

 ● Mašinų tyrimai, hidraulinių sistemų tyrimai ir efekty-
vumo didinimas, traktorių tyrimas, galios matavimas, 
degalų sąnaudos, jėgos ir transporto mašinų dinami-
nių procesų, ekonominių rodiklių ir poveikio aplinkai 
tyrimai.

MOKSLINĖS TEMOS IR PROJEKTAI
Mobilios technikos energetinių ir ekologinių rodiklių 

gerinimas.

PASLAUGOS
 ● Energetinių objektų automatizavimas;
 ● Energetinių rodiklių matavimas;
 ● Fizikinių dydžių matavimas nuotoliniu būdu;
 ● Prietaisų kalibravimas;
 ● Vakuuminių, orinių ir plokščiųjų saulės kolektorių ty-

rimai;
 ● Saulės kolektorių efektyvumo tikrinimas;
 ● Mažos galios vėjo jėgainių tyrimai;
 ● Hidraulinių sistemų diagnostika;
 ● Mobiliųjų mašinų, pramonės įrenginių ir kitų sričių hi-

draulinių sistemų tyrimai;
 ● Variklio galios, degalų sąnaudų normų, važiavimo 

greičio, pagreičio, stabdymo intensyvumo, jėgos ž. ū. 
padargui traukti nustatymas.

Nuolat veikiantys seminarai
 ● Saulės kolektorių demonstravimas;
 ● Fotoelektros ir saulės elektrinių įrenginių demonstra-

vimas;
 ● Traktorių eksploatacinių rodiklių tyrimo įranga;
 ● Elektros servo ir žingsninių pavarų valdymo įranga.

PEDAGOGINĖ VEIKLA
Magistrantai ir doktorantai atlieka tyrimus laborato-

rijoje.

KITA VEIKLA
 ● Konsultuojame automatikos ir atsinaujinančios ener-

getikos srityse.
 ● Atliekame energetinių objektų automatizavimo ir 

energetinių rodiklių matavimus, verslo įmonių, moks-
lo institucijų ir fondų užsakymu.

RESEARCH ACTIVITIES
 ● Automation of energy processes, automatics, hybrid 

systems, renewable energy sources, process control, 
process visualization, diagnostics of hydraulic sys-
tems.

 ● Research of machines, hydraulic systems and im-
proving the efficiency, investigation of tractors, pow-
er measurement, studies of fuel consumption, engine 
power and vehicle dynamic processes, economic indi-
cators and environmental impact.

SCIENTIFIC TOPICS AND PROJECTS
Improvement of the indicators of Mobile technics en-

ergy and environment.

SERVICES
 ● Automation of energy objects;
 ● Measurements of various indicators;
 ● Measurements of physical units remotely;
 ● Calibration of other devices;
 ● Investigation of vacuum, flat plate and air solar col-

lectors;
 ● Investigation and inspection of efficiency of solar col-

lectors;
 ● Investigation of low power generators of  wind power 

plants;
 ● Diagnostics of hydraulic systems;
 ● Diagnostics of hydraulic systems of mobile machines, 

industrial devices and other hydraulic systems;
 ● Diagnostics of tractor`s power, fuel consumption, 

speed and acceleration with mobile device.

The permanent workshops
 ● Demonstration of solar collectors;
 ● Demonstration of PV and solar power plants equip-

ment;
 ● Equipment of tractor`s exploitation indicators;
 ● Servo and stepper motors control systems.

EDUCATIONAL ACTIVITIES
Master’s and PhD students conducts research in lab-

oratory.

OTHER ACTIVITIES
 ● Consultation in automatic control and renewable en-

ergy sectors;
 ● Perform automation of energetic objects and meas-

urements of various indicators for industry, science 
and education organizations.



PAGRINDINIAI REZULTATAI
Projektai

 ● ES 7-sios BP projektas „Pramonės baltyminių ir rie-
balinių šalutinių produktų panaudojimas papildomai 
vertei kurti“ (Added value from high protein & high oil 
industrial co-streams. KBBE.2011.3.4-01). 2011 – 2014 
m.

 ● Magistrantūros studijų baigiamasis darbas. Rimas Ka-
pusto. Mažosios vėjo jėgainės tyrimas. 2014 m.

 ● Magistrantūros studijų baigiamasis darbas. Vadim 
Žarin. Integruotos saulės elektrinės tyrimas. 2014 m.

 ● Magistrantūros studijų baigiamasis darbas. Pavelas 
Papkovas. Mažos galios autonominės vėjo jėgainės 
sistemos tyrimas. 2013 m.

Eksperimentinės plėtros rezultatai
 ● Sukurtas laboratorinis demonstracinis stendas „Tech-

nologinių procesų automatinio valdymo stendas“. Ši 
įranga intensyviai diegiama energetinėse bei atsinau-
jinančiosios energijos sistemose siekiant padidinti 
procesų valdymo efektyvumą. Įdiegtos tokios siste-
mos leidžia valdyti įvairius įrenginius nuotoliniu būdu 
per interneto ar GSM tinklus. Optimaliai išnaudojant 
technologinius įrenginius galima sumažinti procesų 
energijos sąnaudas, padidinti darbo našumą ar koky-
bę.

 ● Sukurta unikali duomenų rinkimo sistema. Iš siste-
mos renkami duomenys ir saugomi duomenų bazėje 
serveryje. Šiuos duomenis galima pasiekti internetu 
(biodujos.ebii.lt adresu). Prieiga prie duomenų yra 
apsaugota, tad duomenis pamatyti gali tik prieigą tu-
rintys vartotojai. Prisijungę vartotojai gali nuotoliniu 
būdu stebėti eksperimento eigą. Sistema pritaikyta 
anglų ir italų kalboms, todėl ja gali naudotis užsienio 
studentai.

MTEP veikla
 ● 2013 m. ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO 

STUDIJŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ KONKURSAS. Lai-
mėta 1 vieta už laboratorinį demonstracinį stendą 
„Technologinių procesų automatinio valdymo sten-
das“ Stendas priskiriamas 5.4 SMP grupei – „Vaizdinės 
priemonės”.

 ● 2014 m. ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO 
STUDIJŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ KONKURSAS. Lai-
mėta 1 vieta už laboratorinį demonstracinį stendą 
„Dviejų pakopų biodujų gamybos tyrimo stendas“ 
Stendas priskiriamas 5.4 SMP grupei – „Vaizdinės 
priemonės”.

 ● 2015 m. ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO 
STUDIJŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ KONKURSAS. Lai-
mėta 2 vieta už laboratorinį demonstracinį stendą 
„Sausos biomasės ir atliekų perdirbimas į biodujas“ 
Stendas priskiriamas 5.4 SMP grupei – „Vaizdinės 
priemonės. 

MAIN RESULTS
Projects

 ● EU FP7 project „Added value from high protein & high 
o ii industrial co-streams. KBBE.2011.3.4-01 ). 2011-
2014.

 ● Master theses. Rimas Kapusto. Investigation of Small 
Wind Plant. 2014.

 ● Master theses. Vadim Žarin.Investigation of Integrat-
ed Solar Power Plant. 2014.

 ● Master theses. Pavelas Papkovas. Research on Low 
Power Autonomous Wind Power Plant. 2013.

Experimental development results
 ● Developed laboratory demonstration stand „auto-

matic control of Technological processes“. This equip-
ment is frequently installed in energy supply and 
renewable energy systems in order to increase the 
efficiency of control processes. Introduced such sys-
tems allow to control various devices remotely via the 
Internet or GSM networks. By optimal use of techno-
logical devices can be reduced energy consumption 
processes, increase productivity and quality of works.

 ● A unique data collection system was developed. data 
is  collected and stored in the database server. These 
data can be accessed via the Internet (biodujos.ebii.
lt). Access to the data is protected, and can only be 
seen to authorised users. Online users can remotely 
monitor the progress of the experiment. The system 
is adapted to the English and Italian languages, mak-
ing it available to foreign students.

R&D activities
 ● 2013. ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, COM-

PETITION OF STUDY METHODOLOGICAL TOOLS. Won 
the 1st place for a laboratory demonstration stand 
“Stand of technological processes automatic control”. 
Stand assigned to 5.4 SMP Group - visual methodo-
logical aids.

 ● 2014. ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, COM-
PETITION OF STUDY METHODOLOGICAL TOOLS. Won 
the 1st place for a laboratory demonstration stand 
„Two-stage biogas production test stand“. Stand as-
signed to 5.4 SMP Group - visual methodological aids.

 ● 2015. ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, COM-
PETITION OF STUDY METHODOLOGICAL TOOLS. Won 
the 2nd place for a laboratory demonstration stand 
„Dry biomass and waste recycling into biogas“. Stand 
assigned to 5.4 SMP Group - visual methodological 
aids.
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