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(57) Kopsavilkums:

Izgudrojums attiecas uz enerģijas ģenerēšanas un
pārveidošanas sistēmām, kā arī uz elektroniskām
sistēmām, kas paredzētas lietotāju datu
nomērīšanai un nosūtīšanai lietotājam par cilvēka
fizioloģisko parametru un apkārtējās vides parametru
vērtībām. Izgudrojuma sistēma ietver savstarpēji
savienotus kustību enerģijas pārveidošanas
moduli (1), taisngrieža moduli (2), enerģijas
uzkrāšanas starpmoduli (3), zema līdzsprieguma
paaugstināšanas moduļus (4), galveno enerģijas
glabāšanas moduli (5), datu sūtīšanas moduli (6),
sistēmas vadības moduli (7), sensorus datu
iegūšanai (8) un (9), siltuma plūsmas enerģijas
pārveidotāju (10). Piedāvātā sistēma ir saistīta ar
cilvēka radīto enerģijas plūsmu pārveidošanu
elektriskajā enerģijā un tās tālāku izmantošanu
enerģētiski neatkarīgo elektronisko sistēmu
veidošanai cilvēka fizioloģisko parametru un/vai
apkārtnes novērošanai. Galvenā enerģijas
glabāšanas moduļa (5) spriegums un enerģija tiek
uzraudzīta, lai visas energoprasīgās operācijas tiktu
veiktas tad, kad pēc tām atlikusī enerģija var
nodrošināt sistēmas funkcionēšanu vai uzturēšanu
dīkstāves režīmā, dodot laiku atkārtotai uzlādei.
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IZGUDROJUMA APRAKSTS 

[001] Izgudrojums attiecas uz ierīcēm un paņēmieniem, kas nodrošina cilvēka radīto kustību 

vai kustību un temperatūras enerģijas pārveidošanu elektriskajā enerģijā, kas tālāk tiek 

izmantota energoneatkarīgu elektronisko sistēmu veidošanai cilvēka fizioloģisko un apkārtējās 

vides parametru novērošanai, nosūtot datus attālinātam saņēmējam.  

 

Zināmais tehnikas līmenis 

 

[002] Esošo cilvēka kustību enerģijas pārveidotāju trūkums ir nepietiekama enerģijas apjoma 

ģenerēšana dažādām elektroniskām sistēmām, saglabājot izmēru, kas ļauj tos integrēt apģērbā 

bez tā funkcionalitātes un ārējā izskata traucējumiem. Pastāvošie ar cilvēka ķermeņa vai tā 

daļu kustībām darbināmie enerģijas ģeneratoru risinājumi ir trīsdimensionālas ierīces, kas 

nevar tikt integrētas apģērbā [1–3] un ir paredzētas ievietošanas vai nu mugursomās [4], vai uz 

jostām, rokām, kājām, apavos [5; 6] utt., atsevišķu ierīču veidā [7; 8]. Izstrādātie elektroniskie 

risinājumi valkātāja fizioloģisko parametru novērošanai nav enerģētiski neatkarīgas sistēmas, 

tās ir veidotas kā sistēmas, kas izmanto ārējos enerģijas avotus [9], vai arī izmanto portatīvos, 

apģērbā neintegrējamos enerģijas pārveidotājus [10]. Šāda pieeja prasa periodisku sistēmas 

uzlādi, vai enerģijas avotu nomaiņu, kas savukārt ierobežo tās darbības laiku un liedz izveidot 

pilnīgi noslēgtu un hermētisku sistēmu. 

[003] Ir zināms apģērbā integrējams elektromehāniskais ģenerators [11], kas darbojas uz 

elektromagnētiskās indukcijas principa un kura pamatelementi ir plakana, spirālveidīga spole 

un pastāvīgais magnēts. Ievietojot spoles un magnētus cilvēka apģērba elementos, kas kustas 

viens gar otru valkātāja kustības laikā, ir iespējams ģenerēt sprieguma impulsus. 

 

Izgudrojuma mērķis un būtība 

 

[004] Izgudrojums, ar mērķi izveidot enerģētiski neatkarīgu valkājamu elektronisko sistēmu, 

kurā cilvēka kustību un siltuma enerģija pilnībā nodrošina elektronisko moduļu darbību datu 

iegūšanai un komunikācijai ar attālināto uztvērēju. 
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[005] Izgudrojuma sistēma ir paredzēta valkātāja fizioloģiskā stāvokļa un apkārtējās vides 

stāvokli raksturojošu lielumu noteikšanai un datu nosūtīšanai attālinātajam uztvērējam. 

Sistēmas darbināšanai nepieciešamā enerģija tiek iegūta no cilvēka kustību enerģijas vai/un 

valkātāja ķermeņa siltuma plūsmas, izmantojot enerģijas pārveidošanas moduļus (1) un (10) 

(1. zīm.), tādējādi padarot sistēmas darbību neatkarīgu no ārējiem enerģijas avotiem. Kustību 

enerģijas pārveidošanas moduļa (1) (1. zīm., 2. zīm.) pamata sastāvdaļa ir viens, vai vairāki 

savā starpā savienoti plakani induktīvie elementi, kas ir izpildīti spirālveidīgu vadošu struktūru 

veidā, un viens vai vairāki magnēti. Izmantoto magnētu skaits nav fiksēts, tas ir atkarīgs no 

apģērba elementos pieejamās vietas daudzuma. Magnētu kustības gar plakanajiem 

induktīvajiem elementiem rada laikā mainīgu magnētiskā lauka plūsmu, kas savukārt inducē 

tajos elektrodzinējspēku (2. zīm.), noslēgtas ķēdes gadījumā – elektrisko strāvu. Kustību 

enerģijas pārveidošanas modulis (1) ģenerē maiņstrāvu, kas tiek taisngriezta, izmantojot 

taisngrieža moduli (2) (1. zīm. un 2. zīm.). Enerģijas uzkrāšanas starpmodulis (3) (1. zīm. un 

3. zīm.) veic sprieguma svārstību izlīdzināšanas funkciju un uzkrāj elektrisko lādiņu ar mērķi 

sasniegt sprieguma līmeni, kas ļauj startēt zema līdzsprieguma paaugstināšanas modulim (4). 

Ķermeņa siltuma plūsmas enerģija elektriskajā enerģijā tiek pārveidota, izmantojot siltuma 

plūsmas enerģijas pārveidotāju (10), kuru darbība balstās uz Zēbeka/Peltjē efektiem, 

pārveidojot elektriskajā enerģijā temperatūru starpības dēļ radušos siltuma plūsmu starp 

elementu pusēm. Šādā veidā pārveidotā enerģija tiek iegūta līdzstrāvas veidā, līdz ar to nav 

nepieciešams taisngrieža modulis. Abos veidos iegūtais līdzspriegums ir salīdzinoši zems 

(<0,1 V) līdz ar to tas tiek paaugstināts, izmantojot zema līdzsprieguma paaugstināšanas 

moduli (4), kas veic sprieguma pacelšanu un uzkrāto enerģiju pārvieto galvenajā enerģijas 

glabāšanas modulī (5), kas kalpo par enerģijas avotu sistēmas vadības (7) un datu sūtīšanas (6) 

moduļiem. Enerģijas uzkrāšanas ātrums galvenajā enerģijas glabāšanas modulī (5) ir atkarīgs 

no vairākiem apstākļiem, viens no tiem ir sprieguma vērtība, kas ir uzkrāta galvenajā enerģijas 

glabāšanas modulī (5). Mirklī, kad rodas nepieciešamība pēc augstāka sprieguma, sistēma 

pāriet citā pārveidošanas režīmā (punkts B, 5. zīm.). Lai nodrošinātu enerģijas plūsmu gan 

kustību laikā, gan miera stāvoklī, tādējādi paaugstinot sistēmas darbības ilgtspēju un stabilitāti, 

izveidotajā sistēmā kustības enerģija tiek papildināta ar siltuma enerģiju, apvienojot kustību 

enerģijas pārveidošanas moduli (1) ar siltuma plūsmas pārveidošanas moduli (1. zīm.).  
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[006] Sistēmai darbojoties uzkrātā enerģija paaugstina spriegumu galvenajā enerģijas 

uzkrāšanas modulī (5) un kontrolējot tā uzlādes līmeni (caur sprieguma mērīšanu), tiek 

aktivizētas sistēmas funkcijas: sistēmas vadības moduļa (7) inicializācija, datu sūtīšanas 

moduļa (6) raidītāja inicializācija, datu mērīšana un datu sūtīšana. Atbilstošās darbības, 

izmantojot uzkrāto enerģiju, samazina spriegumu galvenajā uzkrāšanas modulī (5). Sprieguma 

izmaiņa uzkrāšanas modulī (5) ir parādīta 6. zīmējumā, kas attēlo visus darbības posmus. 

Tiklīdz galvenajā uzkrāšanas modulī (5) ir sasniegts pietiekams sprieguma līmenis (punkts E, 

6. zīm.), tiek aktivizēta datu mērīšanas funkcija un sistēmas vadības modulis (7) sāk uzraudzīt 

uzkrāto enerģiju, lai noteiktu, kad tās būs pietiekami konkrētas mērīšanas funkcijas izpildei un 

datu sūtīšanas moduļa (6) palaišanai. Sasniedzot sprieguma un uzkrātās enerģijas līmeni, kas ir 

nepieciešams datu sūtīšanas moduļa (6) inicializācijai, notiek tā ieslēgšana (punkts F, 6. zīm.), 

pēc tam sasniedzot nepieciešamo līmeni, tiek inicializēta datu mērīšana un nosūtīšana (punkts 

K, 7. zīm.). 

[007] Izbeidzoties enerģijas piegādei galvenajam uzkrāšanas modulim (5), sistēma veic 

mērīšanas un datu nosūtīšanas darbības (punkts C, 6. zīm.) līdz tam momentam, kad 

sprieguma vērtībai samazinoties līdz 1,8 V, notiek sistēmas izslēgšanās (punkts D, 6. zīm.).  

[008] Visas elektroniskās sistēmas darbības tiek veiktas pārtrauktā režīmā, izmantojot pēc 

iespējas īsāku darba ciklu, kuram seko ilgstošs dīkstāves periods ar minimālu enerģijas 

patēriņu. Lai to realizētu, sistēmas vadības modulis (7) dīkstāves laikā samazina savu 

funkcionalitāti un procesora takts frekvenci līdz minimumam (punkts L, 7. zīm.). Ik pēc 

noteikta laika perioda sistēmas vadības modulis (7) pāriet maksimālas veiktspējas režīmā 

(punkti N, 8. zīm.) un pēc iespējas īsāka laikā izpilda mērījumus, datu apstrādi un to noraidi, 

pēc kā atkal pāriet dīkstāves režīmā ar minimālu enerģijas patēriņu (punkti M, 8. zīm.). 

Sistēmas moduļi, kas prasa sākotnējo konfigurāciju, tiek inicializēti un pārslēgti gaidstāves 

režīmā, samazinot kopējo enerģijas patēriņu un novēršot gadījumus, kad nepietiekamas 

uzkrātās enerģijas dēļ datu noraidīšana vai mērījumi tiek veikti nepilnīgi/kļūdaini.  

[009] Visas minētās sistēmas sastāvdaļas var tikt integrētas apģērba elementos, būtiski 

nemainot to ārējo izskatu un funkcionalitāti. 

[010] Izgudrojums ir paskaidrots ar šādiem zīmējumiem: 

1. zīm. Apģērbā integrējamas elektroniskās sistēmas shēma (diviem enerģijas avotiem): 

kustību enerģijas pārveidošanas modulis (1), taisngrieža modulis (2), enerģijas uzkrāšanas 
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starpmodulis (3), zema līdzsprieguma paaugstināšanas moduļi (4), galvenais enerģijas 

glabāšanas modulis (5), datu sūtīšanas modulis (6), sistēmas vadības modulis (7), sensori (8) 

un (9) datu iegūšanai, siltuma plūsmas enerģijas pārveidotājs (10). 

[011] 2. zīm. Elektromehāniskā ģeneratora sprieguma impulsi triju induktīvo elementu 

konfigurācijā. 

[012] 3. zīm. Apģērbā integrējamas elektroniskās sistēmas shēma, kurā kā avots izmantots 

tikai elektromehāniskais kustību enerģijas pārveidotājs: kustību enerģijas pārveidošanas 

modulis (1), taisngrieža modulis (2), enerģijas uzkrāšanas starpmodulis (3), zema 

līdzsprieguma paaugstināšanas modulis (4), galvenais enerģijas glabāšanas modulis (5), datu 

sūtīšanas modulis (6), sistēmas vadības modulis (7), sensori (8) un (9) datu iegūšanai. 

[013] 4. zīm. Apģērbā integrējamas elektroniskās sistēmas shēma, kurā kā avots tiek 

izmantots tikai termoelektriskais enerģijas pārveidotājs: siltuma plūsmas enerģijas 

pārveidotājs (10), enerģijas uzkrāšanas starpmodulis (3), zema līdzsprieguma paaugstināšanas 

modulis (4), galvenais enerģijas uzkrāšanas modulis (5), datu sūtīšanas modulis (6), sistēmas 

vadības modulis (7), sensori (8) un (9) datu iegūšanai. 

[014] 5. zīm. Spriegums uz izejas kondensatora izmantojot tikai siltuma pārveidošanas 

moduli: punkts A – laika moments, kurā tiek sākta enerģijas uzkrāšana galvenajā enerģijas 

uzkrāšanas modulī (5); punkts B – laika moments, kurā notiek zema līdzsprieguma 

paaugstināšanas modulis (4) pāriet režīmā, kas ļauj sasniegt augstāku spriegumu. 

[015] 6. zīm. Uzlādes sprieguma vērtība galvenajā enerģija uzkrāšanas modulī sistēmas 

darbības cikla laikā: punkts C – laika moments, kurā notika sistēmas vadības moduļa (7) 

inicializācija, punkts D – laika moments, kurā notika raidītāja inicializācija, punkts E – 

mērīšanas funkcijas inicializācija, punkti F – bieža mērījumu veikšana pie augstas uzkrātās 

enerģijas, punkti G – veicot mērījumu nosūtīšanu.  

[016] 7. zīm. Uzlādes sprieguma vērtība galvenajā enerģijas uzkrāšanas modulī sistēmas 

darbības cikla laikā, kad pilnībā apstājas enerģijas uzkrāšana: punkti K – sprieguma izmaiņa 

sensoru darbināšanas, mērīšanas un datu nosūtīšanas laika momentos beidzoties uzlādei, 

punkts L – mērījums un sūtījums, pēc kura sistēma pārstāj veikt mērījumus un datu noraidi, 

ieiet dīkstāvē, gaidot uzlādi.  
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[017] 8. zīm. Datu sūtīšanas moduļa (6) un sistēmas vadības moduļa (7) strāvas patēriņš: 

punkti M – strāvas patēriņš gaidstāves režīmā ar minimālu enerģijas patēriņu, punkti N – 

strāvas patēriņš aktīvajā režīmā mērījumu, datu apstrādes un raidīšanas laikā. 

 

Izgudrojuma īstenošanas piemēri 

 

[018] 1. piemērs. Cilvēka kustību enerģijas pārveidošanas modulis (1), izvietots virsdrēbju 

sānos tā, lai plakanie induktīvie elementi atrastos iegurņa reģionā, un magnēti, kas izvietoti 

piedurknēs, soļojot kustas tieši gar plakanajiem induktīvajiem elementiem. Pieslēgtais 

taisngriešanas modulis (2) uz enerģijas uzkrāšanas starpmoduļa (piem., kondensatora) (3) rada 

zemu līdzspriegumu, kuru zema līdzsprieguma paaugstināšanas modulis (piem., impulsu 

līdzsprieguma pārveidotājs) (4) paaugstina, lai būtu iespējams uz galvenā uzkrājošā moduļa 

(5) (piem., kondensatora vai elektroķīmiskā akumulatora) sasniegt pietiekoši augstu 

spriegumu elektroniskās sistēmas darbībai. Tālāk esošais sistēmas vadības modulis (7) 

startējas līdz ar pietiekami augsta sprieguma sasniegšanu, turklāt barošanu citiem sistēmas 

elementiem (6), (8) un (9) tur izslēgtu. Tas ieiet dīkstāves režīmā, ik pēc nemainīga laika 

posma aktivizējoties un izmērot sasniegto spriegumu uz galvenā uzkrājošā elementa (5). Kad 

tiek noteikts pietiekami augsts uzkrātās enerģijas līmenis ar atbilstošu spriegumu, tiek secīgi 

pieslēgta barošana citiem sistēmas elementiem (6), (8) un (9), tie tiek inicializēti, un veic 

darbības, tad pārslēdzot tos dīkstāves režīmā. Par atbilstošu enerģijas līmeni uzskatīts tāds, kas 

pēc attiecīgā strāvu patērējoša elementa inicializēšanas uz galvenā uzkrājošā elementa (5) ļauj 

saglabāt spriegumu, kas pietiekams elementu dīkstāves uzturēšanai (punkts D, 6. zīm.). Kad 

barošanas spriegums ir sasniedzis sākotnējo līmeni pēc visu moduļu inicializācijas (punkts F, 

6. zīm.), sistēmas vadības modulis (7) regulāri aktivizē sensoru (8) un (9) datu iegūšanai 

(piemērām, temperatūras un mitruma sensorus), un aktivizē mērīšanu un datu nosūtīšanu. Šāda 

cikliska izeja no dīkstāves notiek, līdz tiek detektēta sprieguma vērtība uz galvenā uzkrājošā 

elementa (5), kas var būt nepietiekama veiksmīgai datu nosūtīšanai (punkts L, 7. zīm.). Tad 

sistēmas vadības modulis (7) vairs neaktivizē citus sistēmas elementus (6), (8) un (9), līdz 

netiek uzkrāts atbilstošs enerģijas līmenis sekmīgai mērījumu un nosūtīšanas veikšanai. 

[019] 2. piemērs. Sistēma atbilstoši 1. piemēram, bet papildus tiek pievienots siltuma 

plūsmas enerģijas pārveidotājs (10). Tas izvietots apģērbā, kur tam ir ciešs un labs kontakts ar 
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ādu, turklāt otra puse var palikt atklāta, piemēram, zeķē ap apakšstilbu. Pēc siltuma plūsmas 

enerģijas pārveidotāja (10) pieslēgts enerģijas uzkrāšanas starpmodulis (3), kas nodrošina 

stabilāku ieejas spriegumu sekojošajam zema līdzsprieguma paaugstināšanas modulim (4). 

Pārveidotāja izeja pievienota galvenajam uzkrājošajam elementam (5), tādējādi nodrošinot 

ātrāku tā uzlādi un kompensējot laika posmus, kad kustības trūkuma dēļ 1. piemēra sistēma 

nebūtu spējīga veikt uzlādi. 

[020] 3. piemērs. Sistēma atbilstoši 2. piemēram, bet kustības enerģijas pārveidošanas 

modulis (1), taisngriešanas modulis (2), enerģijas uzkrāšanas starpmodulis (3) un zema 

līdzsprieguma paaugstināšanas modulis (4) nav realizēts. 

[021] 4. piemērs. Sistēma atbilstoši 2. piemēram, bet siltuma plūsmas enerģijas pārveidotājs 

(10), enerģijas uzkrāšanas starpmodulis (3) un zema līdzsprieguma paaugstināšanas modulis 

(4) vai kustību enerģijas pārveidošanas modulis (1), taisngrieža modulis (2), enerģijas 

uzkrāšanas starpmodulis (3) un zema līdzsprieguma paaugstināšanas modulis (4) realizēti 

vairākkārtīgi, proti, vairāki citviet izvietoti moduļi savienoti kopā un kopīgi uzkrāj enerģiju 

galvenajā uzkrājošajā elementā (5). 

[022] 5. piemērs. Sistēma atbilstoša 1., 2., 3 vai 4. piemēram, kurā laika posms, ik pēc kura 

sistēmas vadības modulis (7) iziet no dīkstāves režīma, ir mainīgs un atkarīgs no iepriekš 

nomērītā sprieguma. Jo zemāks spriegums, jo retāk sistēmas vadības modulis (7) aktivizējas ar 

nolūku nepalēnināt enerģijas uzkrāšanu galvenā uzkrājošā elementā (5).  

[023] 6. piemērs. Sistēma atbilstoša 1., 2., 3 vai 4.piemēram, kurā laika posms ik pēc kura 

sistēmas vadības modulis (7) un datu sūtīšanas modulis (6) tiek aktivizēti ir mainīgs un 

atkarīgs no iepriekš nomērītā sprieguma, proti: jo zemāks spriegums, jo retāk tiek mērīti 

un/vai sūtīti iegūtie dati, tādējādi dodot iespēju novērot mainīgos fizioloģiskos un vides 

parametrus ilgāk, bet liela uzkrātā enerģijas daudzuma gadījumā nepieļaut pārlādi, lietderīgi 

izmantojot to biežiem mērījumiem un/vai nosūtīšanai. 

[024] Izgudrojums nodrošina apģērbā integrējamas, no ārējiem enerģijas avotiem neatkarīgas 

datu iegūšanas, nosūtīšanas un komunikācijas elektroniskas sistēmas izveidošanu, kurai nebūs 

nepieciešams veikt regulāru enerģijas avotu uzlādi vai nomaiņu. 
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PRETENZIJAS 

 

1. Enerģētiski neatkarīga cilvēka fizioloģisko un apkārtējās vides parametru noteikšanas 

un datu nosūtīšanas sistēma, kas ietver cilvēka un apģērba elementu kustību enerģijas 

pārveidošanas moduli (1) elektrībā, kas darbojas pēc elektromagnētiskās indukcijas 

principa,un cilvēka ķermeņa izdalītā siltuma enerģijas pārveidotāju (10) elektrībā, kas 

raksturīga ar to, ka sistēma ir integrējama apģērbā vai apģērba elementos un sastāv no cilvēka 

un apģērba elementu kustību enerģijas pārveidošanas moduļa (1), kas sastāv no plakaniem 

induktīviem elementiem un magnētiem, kas kustas gar tiem, taisngrieža moduļa (2), enerģijas 

uzkrāšanas starpmoduļa (3), zema līdzsprieguma paaugstināšanas moduļa (4), vismaz viena 

galvenā enerģijas uzkrāšanas moduļa (5), sistēmas vadības moduļa (7), datu sūtīšanas moduļa 

(6), sensoriem (8) un (9) datu iegūšanai. 

2. Sistēma saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka enerģijas pārveidotājs no 

cilvēka un apģērba elementu kustībām (1) ietver vairākus magnētus ar vienā vai pretējos 

virzienos vērstiem magnētiskiem laukiem. 

3. Sistēma saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka sastāv tikai no enerģijas 

pārveidotāja no cilvēka un apģērba elementu kustībām (1), taisngrieža moduļa (2), enerģijas 

uzkrāšanas starpmoduļa (3), zema līdzsprieguma paaugstināšanas moduļa (4), galvenā 

enerģijas uzkrāšanas moduļa (5), datu sūtīšanas moduļa (6), sistēmas vadības moduļa (7) un 

sensoriem (8) un (9) datu iegūšanai. 

4. Sistēma saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka sastāv tikai no siltuma 

plūsmas enerģijas pārveidotāja (10), enerģijas uzkrāšanas starpmoduļa (3), zema 

līdzsprieguma paaugstināšanas moduļa (4), galvenā enerģijas uzkrāšanas moduļa (5), datu 

sūtīšanas moduļa (6), sistēmas vadības moduļa (7) un sensoriem (8) un (9) datu iegūšanai. 

5. Paņēmiens datu iegūšanas un nosūtīšanas kontrolei, kuru realizē sistēma saskaņā ar 

jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, kas ietver šādus secīgus soļus: elektroenerģijas ģenerācija 

moduļos (1) un/vai (10), strāvas taisngriešana modulī (2), enerģijas uzkrāšana starpmodulī (3), 

zema līdzsprieguma paaugstināšana modulī (4), enerģijas uzkrāšana vismaz vienā galvenā 

uzkrāšanas modulī (5), sistēmas vadības moduļa (7) inicializācija un datu iegūšana, izmantojot 

sensorus (8) un (9) datu iegūšanai, kā arī datu nosūtīšana izmantojot datu sūtīšanas moduli (6), 
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kuru izpildes laikā sistēmas vadības modulis (7) datu iegūšanu un datu sūtīšanas moduļa (6) 

aktivizēšanu veic maksimāli īsā laika posmā, kuram seko garāki minimālās enerģijas patēriņa 

laika posmi, turklāt posmu ilgumu attiecība pielāgota uzkrātajai enerģijai un plānotajām 

darbībām. 
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