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Представлено аналіз та принципи побудови швидкодіючого медичного термометра. Розроблено струк-
туру пристрою. Обрано датчики температури, що забезпечують малоінерційність та швидкодію тер-
мометра, розроблено схеми вимірювальних кіл та промодельовано похибки. Розглянуто та представлено 
нехімічні джерела живлення, що забезпечують необхідні параметри живлення.  
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Сучасний портативний медичний електронний термометр являє собою малопотужний пристрій 
для вимірювання температури тіла людини з визначеним часом виміру та хімічним джерелом жив-
лення, який періодично потрібно замінювати або заряджати, що не завжди відповідає  висунутим ви-
могам. Ці показники термометрів доцільно покращувати, і така можливість існує, оскільки ведуться 
розробки нехімічних джерел живлення для малопотужних пристроїв [1, 2] і, крім того, можуть бути 
переглянуті підходи до збільшення швидкості вимірів. 

Метою роботи є створення структури та принципів побудови портативного електронного шви-
дкодіючого термометра з використанням нехімічного джерела живлення. 
         У роботі, перш за все, розглянуто питання створення швидкодіючих термометрів з нетрадицій-
ними джерелами живлення. Виявлено, що представлені на ринку різноманітні види термометрів пра-
цюють на хімічних джерелах живлення. Незважаючи на безперервне поліпшення якості таких дже-
рел, вони все ж мають принципові недоліки, а саме: відносно високі питомі масо-габаритні характе-
ристики; наявність саморозрядки; малий ресурс роботи; обмежений термін зберігання та експлуата-
ції; енергоємне та шкідливе виробництво, його велика вартість.  
 Оскільки світові тенденції спрямовані на використання енергії, яка не обмежена, а ринок все 
частіше пропонує використання альтернативних джерел енергії, то можна прогнозувати те, що в май-
бутньому нехімічні джерела живлення все більше будуть витісняти традиційні джерела. 

Відповідно до поставленого завдання  розроблено структурну схему швидкодіючого термомет-
ра, що представлена на рис. 1. 

 
Рис.1. Структурна схема швидкодіючого термометра 
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Блоки датчика температури та перетворювача представляють собою вимірювальну комірку. 
Швидкість виміру температури залежить, в першу чергу, від датчиків, але суттєвою є конструктивна 
реалізація датчика, від якої залежать теплові опори елементів датчика та контактні теплові опори. 
Аналіз даних стосовно сучасних датчиків температури [3–5] показав, що резистивні датчики та тер-
мопари відповідають заданим вимогам малоінерційності (до 5 с), точності (від 0,05 до 0,01°С), поту-
жності живлення (до 70 мкВт). Для визначення характеристик швидкодії термометрів  різних варіан-
тів реалізації з різними датчиками були розроблені схеми вимірювальних кіл і використане моделю-
вання, а також промодельовані похибки термометрів на відповідних датчиках. Результати досліджень 
показали, що найкращий комплекс показників для нашої мети мають термопари, що раніше не вико-
ристовувалися у портативних медичних термометрах. 

У якості блока живлення розглянуто моделі функціональної реалізації нехімічних джерел жив-
лення для портативних термометрів [6], а саме термоелектричні джерела живлення та п'єзогенерато-
ри. На рис. 2 представлено термоелектричний перетворювач, що виробляє напругу у півтора вольта, 
що є достатньою для живлення мікроконтролера, дисплею та запам’ятовуючого пристрою. 

 
Рис. 2. Структурна схема термоелектричного перетворювача: 

1, 3 – радіатори; 2 – термоелектричний перетворювач; 4 – стабілізатор напруги 

У результаті досліджень отримано структуру портативного електронного швидкодіючого тер-
мометра з нехімічним джерелом живлення для вимірювання температури тіла людини; розроблено 
схеми вимірювальних кіл, промодельовано похибки термометра на датчиках, у якості яких обрано 
термопару; отримано моделі функціональної реалізації нехімічних джерел живлення дали змогу об-
рати кращий  варіант, а саме – термоелектричний перетворювач; виконано проектні розробки варіан-
тів реалізації термометра.  
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V. S. Musiyaka, A. A. Yefimenko 
Design features of portable electronic fast-response thermometer with non-chemical power source for 
measuring human body temperature. 

The analysis and design principles of fast-response medical thermometer are presented in this paper. The structure 
of the device was developed. The chosen temperature sensors provide low-lag effect and high-speed performance 
of the thermometer. The schemes of measuring chains were developed and the errors were modulated. The au-
thors consider non-chemical power sources that provide the necessary power settings. 
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