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Pavadinimas 

VIBROAKUSTINIAI  PROCESAI  SISTEMOJE „ŽMOGUS-MAŠINA-APLINKA“ 

VIBRO PROCESS IN THE SYSTEM "MAN-MACHINE-ENVIRONMENT" 

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

Magistro (arba vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis laipsnis, bendrosios inžinerinės žinios  

 Pagrindinis tikslas 

Gautų kurse žinių pagrindu išmokti atlikti vibroakustinius matavimus ir analizuoti gautus rezultatus vertinant 

sistemos „žmogus-mašina-aplinka“ elementų sąveikos vertinimo požiūriu. 

Suteikiamos žinios ir gebėjimai 

Iš skyriaus Įvadas. Mechaninių sistemų virpėjimai: 

- suteikiamos žinios nusakančios laisvųjų ir priverstinių mechaninių sistemų svyravimus; mechaninės sistemos 

impedansą, reakciją į sužadinimo jėgų veikimą; rezonansą; kompleksines dažninės mechaninės sistemos 

charakteristikas, perdavimo funkcijas; mechanines sistemas su koncentruotais ir paskirstytais parametrais; 

savuosius virpėjimų dažnius; 

- gebėti nustatyti savuosius virpėjimų dažnius. 

Iš skyriaus Mechaninės ir garsinės vibracijos sklaida aplinkoje:  

- suteikiamos žinios apibendrinančios mechaninės ir garsinės vibracijos sklaidą aplinkoje ir mašinose bei 

įrenginiuose;  

- suteikiami gebėjimai pritaikyti elektromechanines analogijas mechaninių procesų sistemoje . 

Iš skyriaus Sistemos “Žmogus –mašina-aplinka” struktūrinių elementų sąveika: 

- suteikiamos žinios apie: mechaninių vibracijų poveikį žmogui, vibracines ligas, jų požymius ir priežastis; 

mechaninių vibracijų kenksmingumo kokybinius ir kiekybinius rodiklius; mechaninių vibracijų poveikio 

rizikos laipsnį, pavojingumo klasifikavimą; 

- suteikiamos žinios apie: mechaninį žmogaus kūno modelį; struktūrinius sistemos “vibracijų šaltinis 

(mašina)-operatorius (žmogus)-aplinka” elementus; vibroenerginius mainus; mechaninę sistemą ”vibracijų 

šaltinis–konstrukcija-mechaninė apkrova”; triukšmo ir vibracijų dozę, ją lemiantys veiksniai mechaninėse 

sistemose “žmogus –mašina-aplinka”. 

Iš skyriaus Akustinė aplinka: 

- žinoti apie: akustinės aplinkos triukšmus, jų šaltinius; aplinkos triukšmo matuojamuosius ir vertinimo 

dydžius, jų ribines vertes darbo ir gyvenamojoje aplinkoje; vibroakustinės emisijos šaltinių triukšmines 

charakteristikas, jų nustatymo metodus; gamybinių objektų ir lauko įrenginių sukeliamo triukšmo aplinkoje 

sklaidą; judriųjų mašinų ir transporto srautų skleidžiamus triukšmus; žemų ir labai žemų dažnių garsų 

aplinkos akustiniame triukšme sklidimo ir poveikio aplinkai savitumus. 

Iš skyriaus Mechaninės ir garsinės vibracijos tyrimai, matavimų įranga ir priemonės: 

- žinoti: pagrindines mechaninių virpėjimų matuojamųjų dydžių matavimo schemas; esminius reikalavimus 

matavimo prietaisams ir įrangai; dažnines analizes matavimo schemoms;  

- susipažinti su: integriniais vibracijų matuokliais; vibracijų dozimetrais; specialia mechaninių sistemų 

mechaninių charakteristikų (mechaninis impedansas, dažninės kompleksinės funkcijos, vibrolaidumas) 

rodiklių nustatymo (matavimo) įranga bei gebėti jomis naudotis; 

Iš skyriaus Aplinkos triukšmo tyrimai, matavimų įranga ir priemonės: 

- žinoti pagrindinius aplinkos triukšmo matuojamuosius ir vertinimo rodiklius;  

- susipažinti su: akustinio triukšmo matuokliais, integriniais triukšmomačiais; dozimetrais; akustinio triukšmo 

intensyvumo statistinio lygio pasiskirstymo matuokliais; specialiais akustinių aplinkos triukšmų matavimo 

prietaisais ir įranga (intensimetrijos matuokliai, žemų ir labai žemų dažnių triukšmų matuokliai, akustinių 

parametrų kitimo realiame laike tyrimo įrangos komplektai). 

Iš skyriaus  Aplinkos triukšmo ir vibracijų matavimų sistemų suderinamumas: 

- gebėti atlikti: matavimo prietaisų ir techninės įrangos metrologinę patikrą; matavimo prietaisų kalibravimą; 

aplinkos sąlygų (metrologinių, elektromagnetinių laukų, triukšmų, vibracijų ir kitų) įvertinimą; matavimo 

prietaisų paklaidų, matavimo paklaidų, neapibrėžčių ir pasikliautinumų nustatymas. 



Anotacija 

Vibroakustinių procesų sistemoje “Žmogus –mašina-aplinka” dalyko studijos skirtos Aplinkos inžinerijos T04 

mokslo krypties doktorantams. Studijuodami šį dalyką doktorantai susipažins su vibroakustiniais procesais 

sistemoje „žmogus-mašina-aplinka“ bei mokės atlikti vibroakustinius matavimus ir analizuoti  gautus 

rezultatus vertinant sistemos „žmogus-mašina-aplinka“ elementų sąveikos vertinimo požiūriu. 

Dalys (skyriai) ir temos 

Eil. Nr. Pavadinimas 

1. Įvadas. Mechaninių sistemų virpėjimai. 

1.1 Laisvieji ir priverstiniai mechaninių sistemų svyravimai 

1.2 Mechaninės sistemos impedansas, reakcija į sužadinimo jėgų veikimą. 

1.3 Rezonansas. 

1.4 Kompleksinės dažninės mechaninės sistemos charakteristikos, pardavimo funkcijos. 

1.5 
Mechaninės sistemos su koncentruotais ir paskirstytais parametrais, savieji virpėjimų dažniai, 

jų nustatymas. 

2. Mechaninės ir garsinės vibracijos sklaida aplinkoje.  

2.1 Mechaninių virpėjimų sklaida mašinų konstrukciniuose elementuose. 

2.2 Žemų dažnių mechaninių virpėjimų sklidimas mechaninėse grandyse. 

2.3 Aukštų dažnių mechaniniai virpėjimai, vibroakustinė emisija. 

2.4 Vibroenerginiai mainai tarp šaltinio ir tampriosios terpės (aplinkos), akustinis impedansas. 

2.5 Mechaninių virpėjimų sistemos, grandys. 

2.6 Elektromechaninės analogijos ir jų pritaikymas mechaninių procesų sistemoje tyrimams. 

3. Sistemos “Žmogus –mašina-aplinka” struktūrinių elementų sąveika: 

3.1 Mechaninių vibracijų poveikis žmogui: vibracinės ligos, jų požymiai ir priežastys. 

3.2        Mechaninių vibracijų kenksmingumo kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai 

3.3 Mechaninių vibracijų poveikio rizikos laipsnis, pavojingumo klasifikavimas. 

3.4 Mechaninis žmogaus kūno modelis. 

3.5 Struktūriniai sistemos “vibracijų šaltinis (mašina)-operatorius (žmogus)-aplinka” elementai. 

3.6 Viobroenerginiai mainai. 

3.7  Mechaninė sistema ”vibracijų šaltinis–konstrukcija-mechaninė apkrova”. 

3.8 
Triukšmo ir vibracijų dozė, jas lemiantys veiksniai mechaninėse sistemose “žmogus –mašina-

aplinka”. 

4. Akustinė aplinka 

4.1 Akustiniai aplinkos triukšmai, jų šaltiniai. 

4.2 
Aplinkos triukšmo matuojamieji ir vertinimo dydžiai, jų ribinės vertės darbo ir gyvenamojoje 

aplinkoje. 

4.3        Vibroakustinės emisijos šaltinių triukšminės charakteristikos, jų nustatymo metodai. 

4.4        Gamybinių objektų ir lauko įrenginių sukeliamo triukšmo aplinkoje sklaida. 

4.5 Judriųjų mašinų ir transporto srautų skleidžami triukšmai. 

4.6 
 Žemų ir labai žemų dažnių garsų aplinkos akustiniame triukšme sklidimo ir poveikio aplinkai 

savitumai.  

5. Mechaninės ir garsinės vibracijos tyrimai, matavimų įranga ir priemonės 

5.1 Pagrindinės mechaninių virpėjimų matuojamųjų dydžių matavimo schemos. 

5.2 Esminiai reikalavimai matavimo prietaisams ir įrangai. 

5.3 Dažninės analizės matavimo schemos. 

5.4 Integriniai vibracijų matuokliai. 

5.5 Vibracijų dozimetrai. 

5.6 

Specialieji mechaninių sistemų mechaninių charakteristikų (mechaninis impedansas, dažninės 

kompleksinės funkcijos, vibrolaidumas) rodiklių nustatymo (matavimo) įranga, jos 

panaudojimas mechaninių virpėjimo proceso tyrimuose. 

6. Aplinkos triukšmo tyrimai, matavimų įranga ir priemonės 

6.1 Pagrindiniai aplinkos triukšmo matuojamieji ir vertinimo rodikliai. 

6.2 Akustinio triukšmo matuokliai, integriniai triukšmomačiai. 

6.3  Dozimetrai. 

6.4  Akustinio triukšmo intensyvumo statistinio lygio pasiskirstymo matuokliai. 

6.5. 
Specialieji akustinių aplinkos triukšmų matavimo prietaisai ir įranga (intensimetrijos 

matuokliai, žemų ir labai žemų dažnių triukšmų matuokliai, akustinių parametrų kitimo 



Eil. Nr. Pavadinimas 

realiame laike tyrimo įrangos komplektai). 

7. Aplinkos triukšmo ir vibracijų matavimų sistemų suderinamumas 

7.1. Matavimo prietaisų ir techninės įrangos metrologinė patikra. 

7.2.  Matavimo prietaisų kalibravimas. 

7.3. 
Aplinkos sąlygų (metrologinių, elektromagnetinių laukų, triukšmų, vibracijų ir kitų)     

įvertinimas ir apsaugos priemonės. 

7.4. Matavimo prietaisų paklaidos, matavimo paklaidos, neapibrėžtys ir pasikliautinumas. 

  

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka: 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys 

vertinamos pažymiu, egzaminų metu nustatomas galutinis įvertinimas, tarpinius įvertinimus padauginant iš 

svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant. 

  

Pagrindinė literatūra 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

Leidinio egzempliorių skaičius 

ASU 

bibliotekoje  

ŽŪIS 

Institute 

Kitose 

bibliotekose 

1. 
Kargaudas V., Vaičaitis R. Konstrukcijų virpesiai. – 

Kaunas: Technologija. 2014. –  460 p. 
1 1 - 

2. 
Rao S.S. Mechanical Vibrations/5th edition. Addison-

Wesley, 2012. - 1078 p. 
- 1 - 
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Bies D. A., Hansen C. H. Engineering Noise Control: 

Theory and Practice, 4th edition. CRC Press, 2009. – 748 

p. 

- 1 - 

4. 
Žiliukas P., Barauskas R. Mechaniniai virpesiai. V: 

Pedagoginio universiteto leidykla, 2008.- 412 p. 
1 1 
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5. 

Kay, Art. Operational amplifier noise [elektroninis 

išteklius] : techniques and tips for analyzing and reducing 

noise. 2012 

+ - 

  

- 

  

6. 
Eitutis A., Kaušinis S. Mechaninių dydžių matavimai. V: 

Pedagoginio universiteto leidykla, 2008. – 574 p. 
1  - 

 

- 

 

Papildoma literatūra 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

1. Noise Mapping in the EU: Models and Procedures. Edition by Gaetano Licitra, 2012.-442 p. 

2. Brüel&Kjær Pulse. Getting started. Brüel&Kjær Sound&Vibration Measurement, 2015.-108 p.  

3. Mechanical Vibrations: Theory and Applications, SI Edition by S. Graham Kelly, 2011.-876 p. 

4. 

Jotautienė E. Investigation and management possibilities of acoustical pollution of environment = 

Aplinkos akustinės taršos tyrimai ir jos valdymo galimybės : summary of the review of scientific 

works presented for Dr. Habil. procedure : technological sciences T000, environmental 

engineering and landscape management (04T). Akademija, Kauno r. : LŽŪU Leidybos centras, 

2008. 26 p. 

5. 
Environmental Methods for Transport Noise Reduction. Edition by M. Nilsson, J. Bengtsson, R. 

Klaeboe, 2014.-306 p. 

Koordinuojantysis dėstytojas 

Pareigos Mokslo laipsnis, pavardė, vardas Tabelio Nr. 

profesorė Dr. JOTAUTIENĖ EGLĖ  

Padalinys 

Pavadinimas Kodas 
Indėlis, 

% 



Aleksandro Stulginskio universitetas, Žemės ūkio inžinerijos fakultetas,  

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas 
ŽŪISI 100 

  

 

Dalyko programos recenzentai  

Pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė Institucija/Padalinys 

doc. dr. Ričardas Butkus 
ASU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas,  

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas 

 

  

 

 
 

Studijų dalyko vedimo forma Nr. 2 

  

Semestras Studijų forma 
Struktūra 

Iš viso val. 
Kreditų 

skaičius T P L S 

R P D 32 24 0 104 160 6 

Dėstomoji kalba 

lietuvių L anglų A rusų R prancūzų P vokiečių V kita Kt. 

Auditorinių užsiėmimų planas 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

T P L T P L 

1. 2 0 0 7. 3 4 0 

2. 4 4 0   0 0 

3. 6 6 0   0 0 

4. 8 6 0   0 0 

5. 6 4 0   0 0 

6. 3 0 0         

        Iš viso: 32 24 0 

  

Savarankiško darbo užduočių grafikas ir jų įtaka galutiniam vertinimui 

Užduoties tipas 
Temos(ų) 

Nr. 

Iš viso, 

val. 

Įtaka 

pažymiui, % 

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo savaitė (0) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-20 

Referatas 1-11 30 30 *                      0           

Egzaminas 1-11 44 10 *                           0      

Kontrolinis darbas 1-11 30 60 *            0     

Iš viso: - 104 100                                   

  

 Pastabos:  

Studijų dalyko vedimo forma Nr. 2 

1 – skaitomos paskaitos; 

2 – konsultacijų forma (esant pakankamam doktorantų skaičiui gali būti skaitomos paskaitos) 

 

Egzaminų komisijos sudėtis: 

prof. dr. Eglė Jotautienė, prof. dr. Dainius Steponavičius, doc. dr. Algirdas Jasinskas 

 ________________________________________________________________________________ 

 Aprašą parengė Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto prof., dr. Eglė Jotautienė 

 

Aprobuota instituto posėdyje: Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institute, 2013-09-16, protokolo Nr. 3. 

 

Aprobuota ŽŪIF tarybos mokslo komisijos posėdyje: 2014 m. balandžio mėn. 08 d. Protokolas Nr. 14/03 

 


