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Kartu su sūnumi
Dr. S. Rudys kartu su sūnumi
Mantautu patobulino ir dviračių
apsaugos nuo vagysčių sistemą. Ši
inovacija, sudaryta iš gerai užmas
kuotos palydovinės navigacijos ir
GSM ryšio įrangos, pernai laimėjo
Europos palydovinės navigacijos
konkursą regionų kategorijoje.
„Anksčiau palydovinė sekimo
sistema buvo dar nauja technolo
gija ir diegiama tik į pačius bran
giausius automobilius. Dabar ją
galimą įrengti bet kur, net dviraty
je, – sakė radiofizikas. – Tačiau
problema ta, kad dviratis yra labai
atviras daiktas, o saugumui garan
tuoti sekimo sistema turi būti visiš
kai nematoma. Rinkoje tokių pro
duktų nėra. Yra tik galinė dviračio
lemputė su integruotu vadinamuo
ju trekeriu – palydovinės naviga
cijos sekimo sistema, perduodan
čia signalą per standartinį GSM
ryšį. Arba palydovinės navigacijos
sekimo sistema įrengta vairo ar sė
dynės vamzdyje arba gertuvėje.
Visi šie sprendimai blogi, nes an
tenos yra matomos ir dažnai ne
efektyvios.“
VU mokslininkas su sūnumi M.
Rudžiu, neseniai ISM Vadybos ir
ekonomikos universitetą baigusiu
ekonomistu, sugalvojo sprendi
mą, kaip padaryti, kad sistema,
įrengta dviratyje, būtų visiškai ne
matoma. Darbus pasidalijo: radio
fizikas atliko techninę, ekonomis
tas – administracinę ir ekonominę
jų dalį. Ši sistema, kol kas dar
nepasiekusi vartotojų, yra jau tre
čia tėvo ir sūnaus kartu įgyvendi
nama idėja.
Yra problema – reikia spręsti
„Pirmiausia reikia pastebėti
problemą, tada ieškoti būdų, kaip
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ją spręsti. Taip dažniausiai kyla bet
kuri idėja, – kalbėjo inovatorius. –
Jos visos sprendžia labai praktiš
kas problemas. Kai kada atranda
mi labai originalūs sprendimo bū
dai, kai kada – ne, o kartais prob
lemos iš viso negalima išspręsti.“
2013 metais Europos palydovi
nės navigacijos konkursą regionų
kategorijoje laimėjo dr. S. Rudžio
idėja, susijusi su labai specifiniu
dalyku – GPS signalo patekimu į
tunelius ar į patalpas. Palydovinė
navigacija padeda orientuotis tik
tose vietose, kur patenka signalas
iš palydovo. Tunelyje ar patalpoje
GPS navigatorius neveiks, nebent
yra naudojami signalo retranslia
toriai.

„Tačiau nors ir yra palydovinio
signalo retransliatorius, problema
ta, kad labai nukenčia navigacijos
tikslumas, – aiškino radiofizikas.
– Mes pasiūlėme idėją, kaip nau
dojant retransliatorių siųsti signalą
į patalpą, kad būtų išlaikytas ir vie
tos nustatymo tikslumas.“
Tobulinant nanopalydovų ryšį
Iš ketinamų plėtoti idėjų svar
biausia būtų susijusi su kosmosu, su
mažaisiais palydovais. Dr. S. Rudys
jau parašė projekto paraišką Lietu
vos mokslų tarybai. Idėja taip pat
patentuojama. Ji leistų smarkiai pa
tobulinti nanopalydovų ryšį. Ir ma
žųjų palydovų taikymas labai išsip
lėstų. Jie galėtų priimti net labai
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Šiemet konferencijoje „Satellite Masters“ su bepiločių skraidyklių idėjos
bendraautoriumi Lietuvos kosmoso mokslų ir technologijų instituto
direktoriumi doc. Domantu Bruču.

silpnus signalus iš objektų Žemėje.
„Iš kosmoso galėtume nuskaity
ti aktyvius radijo žymenis ar ko
kius nors daiktų interneto objektus.
Galėtume sekti, pavyzdžiui, radijo
siųstuvėlius, pritaisytus prie paukš
čių ar gyvūnų. Būtų galima sekti ir
automobilius“, – iš daugybės tai
kymų vardijo mokslininkas.
Patentų daugės
Dr. S. Rudys jau turi vieną lietu
višką patentą, susijusį su radijo
signalais, jų patekimu į patalpą pro
sieną arba į žemės gilumą. Inova
cijos taikymas galėtų būti slopin
tuvai kalėjimuose, trukdantys nau
dotis mobiliaisiais telefonais. Arba
georadarai, padedantys iš po griu

vėsių gelbėti žmones, ieškoti jų.
Mokslininkas yra pateikęs ir tris
tarptautines patentų paraiškas: dvi
račio žibintui, nanopalydovų ante
nai ir patobulintam jūriniam kon
teineriui. Nedidelis patobulinimas
leidžia konteineryje suformuoti
radijo anteną ir sudaryti galimybę
naudotis palydovine navigacija ar
radijo žymeniu, vadinamuoju
RFID. Kaip parduotuvėje einant
pro vartelius nuskaitoma turima
prekė, taip ir konteineris, važiuo
damas pro vartus, gali būti nuskai
tytas – kartu ir jame esančios pre
kės su kitais žymenimis. Šiais lai
kais sudėtingesnės technologijos
leidžia įrašyti daugybę duomenų
apie prekes.
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Investicijos – mokslinių tyrimų proveržiui
ALDONA TUSKENYTĖ

Tai, kokia informacija apie
žmogaus sveikatą slypi DNR
molekulėje ir kokios joje
esančios klaidos nulemia ge
netines ligas, mokslininkai jau
perprato. Jie neapsiriboja ži
niomis, bet eina tyrimų keliu
ir išradimais stebina pasaulį.

Lietuvos mokslą šiųmetis ruduo
užkėlė ant garbės pakylos. Vil
niaus universiteto (VU) profeso
riui Virginijui Šikšniui Harvardo
universiteto (JAV) Medicinos mo
kykloje oficialiai buvo įteikta eli
tinė „Warren Alpert“ fondo premi
ja už reikšmingą indėlį į bakterijų
CRISPR antivirusinės apsaugos
sistemos pažinimą.
Prof. V. Šikšnys – VU Biotech
nologijos instituto mokslininkas,
Baltymų-nukleorūgščių sąveikos
tyrimų skyriaus vedėjas. Tai žmo
gus, suvokęs, kaip galima reda
guoti klaidas, atsiradusias DNR
molekulėje – kaip galima iš mole
kulės „iškirpti“ paveldėtus netiku
sius genus ir, ištaisius klaidas, už
kirsti kelią ypač sunkioms ligoms.
Dėl šio išradimo V. Šikšnys ta
po pirmuoju lietuviu, priimtu į
prestižinę Europos molekulinės
biologijos organizaciją.
Panaudojo paramos galimybes
V. Šikšnys – vienas iškiliausių
Lietuvos mokslininkų, kuris, at
likdamas tyrimus, be kitų, pasi
naudojo ir 2007–2013 metų Euro
pos Sąjungos (ES) fondų parama,
teikta pagal Lietuvos mokslo tary
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bos (LMT) administruotą Visuoti
nės dotacijos priemonę.
Įgyvendinant minėtą priemonę
per šešerius metus buvo finansuo
ti 106 aukšto lygio Mokslinių ty
rimų ir eksperimentinės plėtros
(MTEP) projektai ir net 800
mokslininkų ir kitų tyrėjų buvo
įdarbinti viešajame sektoriuje.
Pagal minėtą priemonę teikta
ES parama naudojosi mokslinin
kai, atliekantys tyrimus įvairiose
mokslo srityse bei tose Lietuvos
mokslo ir studijų institucijose, ku
riose jiems buvo paranku įgyven
dinti savo projektus.

Investicijų srautas nenutrūks
2014–2020 metų finansiniu periodu
MTEP projektai taip pat sulauks išskir
tinio dėmesio. ES investicijų veiksmų
programos 9-ojo prioriteto tikslas –
šviesti visuomenę ir didinti žmogiš
kųjų išteklių potencialą. To LMT
numato siekti įgyvendindama veik
las, skirtas studentų, tyrėjų ir patyru
sių mokslininkų kompetencijai ugdyti.
Viena pagrindinių su šia LMT
misija susijusių veiklų – „Moksli
ninkų kvalifikacijos tobulinimas
vykdant aukšto lygio MTEP projek
tus“. Ji – idėjinis Visuotinės dotaci
jos priemonės tęsinys.

LMT šiai veiklai skiria išskirtinį
dėmesį. Nes labai svarbu, kad jos
gyvavimo metu Lietuvos moksli
ninkai, nesvarbu, kurioje mokslo
srityje dirbtų, įgytų galimybę idėjas
paversti konkrečiais moksliniais ty
rimais bei, atlikdami praktinę moks
linę veiklą, keltų savo kvalifikaciją
ir tarpusavyje keistųsi idėjomis.

Dėmesys – naujovėms
Šį, kaip ir praėjusį ES finansinį
periodą, investicijos bus skiriamos
aukštos kompetencijos mokslinin
kams, turintiems ambicingų ir nova
toriškų idėjų. Kaip ir anksčiau, bus
siekiama sudaryti atskiras konkursi
nes tyrėjų grupes. Ir jaunų, ir jau
patyrusių mokslininkų, atstovaujan
čių skirtingoms mokslo sritims.
Viena svarbiausių naujovių – in
vesticijomis siekiama ne duoti par
amą, o suteikti postūmį tolesniam
proveržiui. Kitaip tariant, ES in
vesticijomis siekiama grįžtamojo
ryšio. Didžiausią įtaką projektų
administravimui suteikianti naujo
vė yra ta, kad 2014–2020 metų
veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos
tobulinimas vykdant aukšto lygio
MTEP projektus“ numatoma įgy
vendinti taikant tik fiksuotuosius
įkainius bei fiksuotąsias normas.
Tai reiškia, kad mokslininkams
nebereikės išsamiai pagrįsti pro
jektų biudžeto nei teikiant paraiš
kas, nei juos įgyvendinant. Tiki
masi, kad tokiu būdu bus papras
čiau įgyvendinti mokslines idėjas,
neapkrauti mokslininkų adminis
tracine našta, kuri ne visada sude
rinama su moksline veikla.
Minėtajai veiklai įgyvendinti
LMT numatė skirti per 32,8 mln.
eurų. Iki investicijų laikotarpio
pabaigos ketinama paskelbti du
kvietimus teikti paraiškas.
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