
ŠIUOLAIKINĖ BIOMECHANIKA  

 

Žmogaus biosignalų taikymas 

bioninio protezo valdymui 
 
 



2 Turinys 

• Kas tai - biomechanika 

• Bionika ir dirbtiniai organai 

– Technologijos dabar ir rytoj 



Biomechanikos mokslo tyrimų sritys 

• Botanikos biomechanika 

• Sporto biomechanika 

• Biologinių skysčių 

mechanika 

• Kontinuumo biomechanika 

• Lyginamoji biomechanika 

• Biotribologija 

• Skaičiuojamoji 

biomechanika 
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Bionika ir biomimetika 

Bionika (gr. bios 'gyvybė' + onika 'elektronika')  

 

Biomimetika (gr. bios 'gyvybė' + mimesis 
'imituoti')  
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Dirbtinis organas 

žmogaus pagamintas įrenginys, kuris 
implantuojamas arba integruojamas į žmogaus 
kūną gimtojo organo pakeitimui tam, kad atkurti 
sutrikusią funkciją arba padėti atlikti 
susilpnėjusias funkcijas 
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Bioninis žmogus – šiandienos ir ateities technologijos 6 

1. Kaukolės implantai – individualiai 
suprojektuojami ir atspausdinami 
3D spausdintuvu  

2. Kochlearinis implantas leidžia 
girdėti 

3. Argus II sistema paverčia vaizdus 
į elektrinius signalus smegenims 

4. NeoSpeech tekstą verčia 
natūraliai skambančiu balsu 

5. Išmanūs galūnių protezai 

6. Dirbtinė trachėja atspausdinta 3D 
spausdintuvu naudojant žmogaus 
kamienines ląsteles 

7. Dirbtinė širdis varinėja kraują 

8. Dirbtiniai organai – plaučiai, 
inkstai, kasa, kepenys, blužnis 

 



Galūnės 

• Šiandien – 
mioelektriniai ir 
išmanieji protezai, pvz. 
i-Limb 

 

• Rytoj –  protezas, 
galintis jausti 

 

• Ateityje – dirbtinės 
rankos tiesioginis 
prijungimas prie kaulų 
ir audinių 
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Bioninės galūnės 8 
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Raumens biosignalas 10 



Biosignalo apdorojimas 11 



Biosignalo panaudojimas valdymui 12 



Bioninės galūnės 13 



Žmogaus judesio matavimo procedūra 14 
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Žmogaus judesių matavimo taikymai 15 
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Žmogaus judesių matavimo taikymai 17 



Žmogaus judesių matavimo taikymai 18 



Klausa – kochlearinis implantas 

Vidinė dalis yra 

implantuojama 

operacijos metu, 

imtuvas – stimuliatorius 

ir plonytis elektrodų 

pluoštelis, kurie yra 

implantuojami paciento 

galvoje po oda. 

Išorinė dalis vadinama 

kalbos procesoriumi. Ši 

dalis atsakinga už 

taisyklingą kochlearinio 

implanto veikimą.  
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Dirbtinė širdis 

• Šiandien – laikinas 
sprendimas laukiant 
širdies donoro 

 

• Rytoj – visam laikui 
implantuojama dirbtinė 
širdis  

 

• Ateityje – „atspausdinta“ 
3D spausdintuvu širdies 
kopija iš paciento 
kamieninių ląstelių  
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Dirbtinės kepenys 

• Šiandien – kūno išorėje 
esantis kepenų 
pakaitinės terapijos 
aparatas, detoksikuoja 
kraują 

 

• Rytoj – „biodirbtinės“ 
kepenys HepaLife 

 

• Ateityje – 
implantuojamos 
hibridinės sistemos, 
panaudojančios kepenų 
kamienines ląsteles 
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Dirbtiniai plaučiai 

• Šiandien – kūno išorėje 
esantis membraninis 
oksigenacijos aparatas 

 

• Rytoj –  skardinės dydžio 
implantuojamas 
įrenginys naudojantis 
širdies pumpavimo 
energiją varyti kraują per 
filtrus 

 

• Ateityje – plaučių ląstelių 
auginimas specialiuose 
karkasuose 

22 



Rega 

• Šiandien – akiniai, 
regos korekcija lazeriu 
ir stikliniai akių protezai 

 

• Rytoj –  Argus II 
tinklainės protezas 

 

• Ateityje – bioninės akys 
ir kamieninių ląstelių 
panaudojimas 
nykstančių tinklainės 
ląstelių regeneracijai 
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Ačiū už dėmesį! 
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