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Vienintelė inžinerinės pakraipos studijų 
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Įgyjamos kompetencijos dirbti aukštųjų 
technologijų įmonėse 

Galimybė tęsti studijas (daryti karjerą) 
doktorantūroje 

 Suteikiamas platesnis, nei vien elektronikos 
inžinieriaus, išsilavinimas 



Studijų programos struktūra 

Elektronika 
• Mikrovaldikliai elektroninėse 

grandinėse 
• Mikrobangų elektronika 
• Informaciniai elementai ir jų sistemos 
• Nanoelektronika 
• Linux įterptinių sistemų taikymai 

Telekomunikacijos 
• Radijo sąsaja judriojo ryšio sistemose 
• Paskirstytųjų skaičiavimų taikymai 

telekomunikacinių tinklų modeliavimui 
• Optoelektronikos įtaisai telekomunikacijų 

sistemose 
• Bevielio ryšio kanalo modeliavimas 

„Bendresnio“ pobūdžio kursai 
• Taikomoji elektrodinamika 
• Paviršinės akustinės bangos 

telekomunikacijose 
• Skaitmeninių sistemų analizė ir 

modeliavimas 
• Informacinių technologijų medžiagos 

• Skaitmeninė optika 



Mikrovaldikliai elektroninėse 
grandinėse 

Turinys: 
• Mikrovaldiklio jungimas į elektroninę gradinę; 
• Mikrovaldiklių programavimas; 
• Mikrovaldiklių taikymai; 

Praktinės užduotys : 
• ARM architektūros mikrovaldikliai; 
• Programos struktūra; 
• Operacinės sistemos; 
• USB, Ethernet, CAN ir kt. sąsajos; 



Mikrobangų elektronika 

Ugdomos kompetencijos: 
• Suprasti ir paaiškinti greitaveikės elektronikos 

įtaisų veikimo principus; 
• Išmatuoti mikrobangių įtaisų dažnines ir 

galios charakteristikas; 
• Išmokti naudotis mikrobangiais generatoriais 

skirtais taikymams; 

Turinys: 
• Elektronų judėjimas kristalinėje gardelėje; 
• Greitaveikiai diodai:  

P-I-N diodas, Šotkio sandūros diodas, 
Gano diodas, griūtiniai lėkio diodai; 

• Greitaveikiai tranzistoriai:  
Šotkio lauko tranzistorius,  
didelio elektronų judrio tranzistorius, 
MOP tranzistorius,  
įvairialyčių sandūrų tranzistorius, 
balistinis tranzistorius; 



Informaciniai elementai ir jų sistemos 

Turinys: 
• Jutikliai ir keitikliai; 
• Jautriųjų elementų tipai; 
• Fizikiniai reiškiniai jutikliuose; 
• Fizikinės charakteristikos matavimas; 

 



Nanoelektronika 

Turinys: 
• Fizikiniai reiškiniai nanoelektronikoje; 
• Mažų matmenų sistemų elementai, apriboti dariniai; 
• Plonų sluoksnių gamybos metodai; 
• Saviorganizaciniai procesai, nanostruktūrizuotų medžiagų formavimas; 
• Krūvininkų pernašos reiškiniai. 

 

Ugdomos kompetencijos, gebėjimai: 
• Parodoma kaip ir kodėl elektronų elgsena nanodariniuose skiriasi nuo jų 

elgsenos dideliame tūryje; 
• Suteikiami mažų matmenų fizikos, elektronikos bei technologijos žinių 

pagrindai; Supažindinama su šiuolaikinės elektronikos prietaisais bei jų 
veikimo principais; 

• Vystomas kritinis bei analitinis mąstymas. 



Linux įteptinės sistemos 

Studentai, baigę „Linux įteptinės sistemos“ 
dalyką, mokės programuoti Python kalba, 
susipažins su OpenCV bibliotekomis (Open 
Computer Vision), o taip pat išmoks valdyti 
išorinius įrenginius (relės, varikliai, servo 
mechanizmai ir kiti mechaniniai įrenginiai) 
naudojant Raspberry Pi mini kompiuteryje 
integruotas sąsajas. 

Mokės pritaikyti mini kompiuterį duomenų 
surinkimui ir perdavimui ryšio kanalu, bei 
panaudoti mini kompiuterį sistemų 
automatizavimui, vaizdo atpažinimui, 
išmaniųjų sistemų ir išmaniųjų įrenginių 
kūrimui. 



Radijo sąsaja judriojo ryšio sistemose 

Pagrindinės įgaunamos žinios: 
1. Elektromagnetinių bangų sklidimo principai. Fedingo ir 

interferencijos reiškinių supratimas ir malšinimo būdai. 
Efektyvus radijo bangų perdavimas.  

2. 1G/2G/3G/4G/5G (+6G) mobiliojo ryšio tinklų architektūra 
ir veikimas. 

3. Palydovinio ryšio sistemų veikimo ir radijo bangų sklidimo 
žemės atmosferoje charakteristikos.  

4. WLAN/WiFi, Bluetooth, ZigBee, Wimax sistemų veikimo 
ypatumai. 



Paskirstytųjų skaičiavimų taikymai  
telekomunikacinių tinklų modeliavimui 

__________________________ 

Teorija + laboratoriniai darbai naudojant nuotolinį serverį 

 Praktiniai darbai su 

Python,  
Jupyter Notebooks, 

Apache Spark 

 4G/5G telekomunikacinių tinklų aprėpties, talpos ir patikimumo analizė 

 Sklidimo modelių kalibravimas, palydovinių duomenų (Sentinel, Landsat) panaudojimas 

 Daiktų interneto (IoT) duomenų analizė 

 Didžiųjų duomenų, mašininio 

mokymosi ir paskirstytųjų skaičiavimų 
(MapReduce) taikymai 
  

 Kur tokius metodus panaudosite:  
ryšių reguliuotojai (RRT),  
operatoriai (Telia, Tele2, LRTC),  
įrangos gamintojai (LigoWave, Huawei) 



OPTOELEKTRONIKOS ĮTAISAI 

TELEKOMUNIKACIJŲ SISTEMOSE 

Doc. S. Pralgauskaitė 

Dalyko tikslas yra suteikti žinių apie optoelektronikos įtaisų, 

naudojamų optinio ryšio sistemose, sandarą, veikimo principus, 

fizikinius vyksmus juose, išugdyti savarankišką gebėjimą įvertinti 

šių įtaisų charakteristikas, kokybę, kritiškai vertinti konkrečių 

įtaisų tinkamumą panaudoti juos optinio ryšio sistemose. 



Bevielio ryšio kanalo 
modeliavimas 

Pilnas signalo kitimas 

Vidutinis signalo kitimas 
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• Signalas bevieliame kanale sutinka kliūtis ir atsispindi nuo paviršių. 
• Atsiranda signalo kitimas - fedingas. 
• Fedingą galima aprašyti statistiškai. 
• Naudodami tokį aprašymą išmoksime sumodeliuoti signalo fedingą 

geometriškai nesudėtingame ryšio kanale.  



Taikomoji elektrodinamika 

1. Radijo bangų sklidimas 
2. Antenų diagramų 
skaičiavimai 

3. TV ir radijo stočių 
aprėpčių skaičiavimai 
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Paviršinės akustinės bangos (PAB) 
telekomunikacijose 

Akustinė (garso, mechaninė) banga yra sklindantis tampriosios medžiagos 
dalelių virpesys. 

Ultragarsinė medicininė diagnostika 
Neardančioji kontrolė 
Hidrolokacija 
Akustooptika 

    Optiniai moduliatoriai 
    Deflektoriai 
    Derinamieji optiniai filtrai 

PAB filtrai, rezonatoriai 
PAB generatoriai 
Vėlinimo linijos 
Jutikliai 

Taikymai 

Kurse nagrinėjamas įvairių tipų (tūrinių, paviršinių) elastinių bangų žadinimas, sklidimas ir 
jų panaudojimas įvairiuose šiuolaikiniuose įtaisuose. Išklausę šį kursą studentai turės 
išsamias žinias ir supratimą apie elastinių bangų pritaikymą telekomunikacijų 
technologijose ir kitose šiuolaikiniuose įrenginiuose. 



SKAITMENINIŲ SISTEMŲ ANALIZĖ IR MODELIAVIMAS 

doc. S. Pralgauskaitė 

Dalyko tikslas yra įgyti žinių apie įvairius skaitmeninių 

signalų analizės algoritmus ir priemones skaitmeninių 

signalų apdorojimui, įgyti gebėjimus šias žinias taikyti 

skaitmeninių signalų analizei. 



Informacinių technologijų medžiagos 

Ugdomos kompetencijos: 
• Feroelektrinių, superjoninių ir kitų 

modernių technologijų medžiagų 
elektrinių savybių valdymas. 

• Modernių technologijų medžiagų 
savybių taikymas informacijos 
užrašymui, atkūrimui ir saugojimui. 

 



Absolventai tęsia karjerą 

ir kt.... 



Mokslinės laboratorijos 
Mikrobangės spektroskopijos laboratorija Nanojonikos laboratorija 

Triukšmų ir terahercinės elektronikos 
laboratorija 

Telekomunikacijų mokslo centras 



Ne laiku prisiminėte klausimą? Ne bėda - kreipkitės: 
TETI direktorius  
 Prof. Jonas Matukas – jonas.matukas@ff.vu.lt 
ETT magistrantūros studijų programos pirmininkas 
 Prof. Robertas Grigalaitis – robertas.grigalaitis@ff.vu.lt   
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