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ЕЛЕКТРОННИЙ МЕДИЧНИЙ ТЕРМОМЕТР 
З ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЖИВЛЕННЯ 

У роботі наведено результати розробки електронного медичного термометра, де джерелом жив-
лення є термоелектричний перетворювач, що використовує тепло тіла людини. Виготовлено ек-
спериментальний зразок термоелектричного джерела живлення, яке забезпечує необхідні для 
живлення електронного термометра параметри, а саме електричну потужність P=0,1 мВт при 
напрузі U=1,5 В. 
Ключові слова: електронний медичний термометр, термоелектричне джерело живлення. 
 
В работе приведены результаты разработки электронного медицинского термометра, где источ-
ником питания является термоэлектрический преобразователь, использующий тепло тела чело-
века. Изготовлено экспериментальный образец термоэлектрического источника питания, кото-
рый обеспечивает необходимые для питания электронного термометра параметры, а именно 
электрическую мощность P=0,1 мВт при напряжении U=1,5 В. 
Ключевые слова: электронный медицинский термометр, термоэлектрический источник пита-
ния. 
 
The results of development of electronic medical calorimeter with the thermoelectric converter which 
uses the heat of human body as a power supply are presented. The experimental sample of thermoelec-
tric power supply which provides the parameters required for the supply of electronic thermometer, 
such as electric power of 0.1 mW with the voltage U of 1.5 V was manufactured. 
Keywords: electronic medical thermometer, thermoelectric po wer supply. 

 
Вступ 
У даний час вимірювання температури 

тіла в медицині являється одним із перших 
і найбільш розповсюджених показників 
стану здоров’я людини. Уже понад 300 ро-
ків для вимірювання температури тіла лю-
дини використовують ртутні термометри. 
У світі донедавна випускалося щорічно 

близько 45 млн. ртутних термометрів, на 
виготовлення яких витрачалося 45 тонн 
ртуті. Рано чи пізно через необережне ви-
користання термометрів вони розбивалися, 
а ртуть, залягала десь по шпаринах житло-
вих приміщень або лікарень, поступово от-
руюючи людей, що там знаходяться. Тому 
в останні десятиріччя, завдяки досягненням 
у мікроелектроніці, розроблені електронні 
термометри [1-3], які поступово замінюють 
ртутні. 

Однак цим екологічні проблеми не 
розв’язані в повній мірі. В якості джерел 
живлення для електронних термометрів ви-
користовуються хімічні гальванічні елеме-
нти, які містять у своєму складі отруйні ре-
човини такі як луги, свинець, кадмій, ртуть, 
цинк та нікель. Згідно статистичних даних 
вже виготовлено близько 200 млн. електро-
нних медичних термометрів, а для забезпе-
чення населення такими термометрами їх 
необхідно близько 1 млрд. штук. Тобто така 
кількість хімічних елементів має щороку 
замінюватися у термометрах, оскільки ре-
сурс роботи їх не більше одного року, а при 
інтенсивному використанні термометра, 
наприклад у лікарні, він значно менший. 
Однак утилізація і переробка таких хіміч-
них гальванічних елементів практично від-
сутня. 
Хімічні гальванічні елементи мають ще 
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один недолік – у період, коли закінчується 
їх термін придатності, виникає проблема 
достовірності показів електронного термо-
метра. Ця проблема є важливою, оскільки 
від показів термометра залежить прийняття 
першочергових дій. Звідси слідує, що замі-
на хімічних елементів на такі, що не мають 
вказаних недоліків є актуальною. 
Тому метою даної роботи є розробка 

термоелектричного джерела живлення для 
електронного медичного термометра, за-
вдяки якому термометр буде працювати від 
тепла тіла людини. 

1. Ідея приладу та фізична модель 
Ідея приладу полягає в заміні традицій-

ного джерела живлення (хімічного гальва-
нічного елемента) на термоелектричне 
джерело живлення в електронному медич-
ному термометрі [4-11]. В свою чергу, тер-
моелектричне джерело живлення склада-
ється з термоелектричного модуля 2, радіа-

тора 1, який сприймає тепло тіла людини, 
та радіатора 3, що відводить тепло з холод-
ної грані модуля в навколишнє середовище 
(рис.1). Для того, щоб отримати необхідні 
електричну напругу та потужність для жи-
влення електронного термометра за допо-
могою термоелектричного модуля 2 слід 
організувати перепад температури між його 
гранями. В конструкції приладу використо-
вується стабілізатор напруги 4 термоелект-
ричного модуля до рівня U = 1.5 В. Таке 
термоелектричне джерело живлення може в 
повній мірі замінити звичайний хімічний 
гальванічний елемент живлення в електро-
нному медичному термометрі. 
У фізичній моделі враховуються контак-

тні опори переходів між тілом людини і ра-
діатором, між радіатором і термоелектрич-
ним модулем, а також теплові опори радіа-
торів та їх теплообмін з навколишнім сере-
довищем. 

 

 
 

Рис.1.  Фізична модель електронного медичного термометра з термоелектричним джерелом живлення: 
1 – радіатор, який сприймає тепло тіла людини, 2 – термоелектричний модуль, 3 – радіатор, що відво-
дить тепло, 4 – стабілізатор напруги, 5 – електронний термометр, Q1 – тепловий потік від тіла людини 
до радіатора, Q2 – тепловий потік від радіатора до термоелектричного модуля, Q3 – тепловий потік з ра-
діатора в оточуюче середовище, Q4 – тепловий потік з радіатора в оточуюче середовище, W – електрич-
на потужність термоелектричного модуля. 
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Оскільки датчик температури електро-
нного термометра і радіатор, що сприймає 
тепло людини, повинні контактувати з ті-
лом людини, то було б раціонально викона-
ти останній у вигляді додаткового метале-
вого корпусу термометра (рис.2). 

 
Рис. 2. Конструкція термоелектричного дже-
рела живлення електронного медичного тер-
мометра: 1 – радіатор, який сприймає тепло 
тіла людини, 2 – термоелектричний модуль,  
3 – радіатор, що відводить тепло з холодної 
грані модуля в навколишнє середовище. 

2. Розрахунок фізичної моделі елект-
ронного медичного термометра з термо-
електричним джерелом живлення 

2.1. Розрахунок генераторного термо-
електричного модуля для живлення еле-
ктронного медичного термометра 
Відомо [12-14], що термоелектрорушій-

на сила (термоЕРС) генераторного модуля 
визначається за формулою: 

N Tε α= ⋅ ⋅ ∆ ,   (1) 
де ε – термоЕРС термоелемента, α – коефі-
цієнт термоЕРС термоелектричної вітки, N – 
кількість термоелектричних віток,  ∆Т – рі-
зниця температур між спаями термоелемен-
та. 
Розглянемо режим узгодженого наван-

таження, тобто режим максимальної поту-
жності джерела живлення. З технічних ха-
рактеристик електронних медичних термо-
метрів відомо, що для їх живлення необ-
хідна електрична напруга U = 1.5 В. Тоді 
необхідна термоЕРС має складати  ε = 3 В. 
Експериментальні дослідження показу-

ють, що при перепаді температур між тілом 
людини і оточуючим середовищем ΔТ=10–
15°С встановлюється перепад температур 

між гранями термоелектричного модуля 
ΔТ=5°С. 
З вище сказаного слідує, що кількість 

кристалів такого термоелектричного моду-
ля складає 

3000N
T

ε
α

= =
⋅ ∆

 шт., (2) 

де α = 200·мкВ/К – коефіцієнт термоЕРС ві-
ток термоелектричного модуля на основі 
матеріалу Bi-Te. 
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Рис.3. Графік залежності електричного струму 
від часу для електронного медичного термоме-
тра. 

Із приведеного графіку на рис.3 видно, 
що при сталій напрузі U=1,.5 В електрич-
ний струм, а отже і опір термометра, змі-
нюються зі сталою частотою. Максимальне 
значення струму складає I=36 мкА, що від-
повідає максимальному значенню спожив-
чої потужності P=0,054 мВт. 
При цьому електрична потужність тер-

моелектричного модуля визначається спів-
відношенням: 

2

H

UP
R

= ,  (3) 

де  Rн – опір навантаження (термометра). 
Нескладними математичними розрахун-

ками можна визначити, що опір наванта-
ження складає Rн=41,7 кОм. 
Оскільки ми розглядаємо режим узго-

дженого навантаження, то опір термоелект-
ричного модуля r дорівнює максимальному 
значенню опору електронного медичного 
термометра Rн. Тоді електричний опір ге-
нераторного термоелектричного модуля ви-
значається за формулою: 

1 .lr N
Sσ

= ⋅ ⋅    (4)
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Звідси слідує, що площа поперечного пере-
різу однієї вітки такого модуля дорівнює: 

6 236 10 .
н

l NS см
Rσ

−⋅
= = ⋅

⋅
 (5) 

Отже, геометричні розміри термоелект-
ричного модуля (як один із варіантів) мо-
жуть бути наступними: 
– кількість кристалів: N = 3000 шт.; 
– висота вітки термоелектричного модуля: 

l = 5 мм; 
– площа поперечного перерізу однієї віт-
ки: S = (0,06×0,06) мм2. 

– загальні габаритні розміри термоелект-
ричного модуля: (3,5×3,5×5) мм. 
Таким чином, знайдено геометричні ро-

зміри генераторного термоелектричного 
модуля для живлення термометра. Розміри 
такого модуля є співрозмірними з розміра-
ми традиційного хімічного гальванічного 
джерела живлення електронного медичного 
термометра. 

2.2. Розрахунок радіатора, що сприй-
має тепло тіла людини 
Враховуючи, що ККД термоелектрично-

го генераторного модуля при перепаді тем-
ператур між його верхньою та нижньою 
гранями ΔТ=5°С складає η=0,2% знайдемо 
значення теплового потоку Q через модуль, 
необхідне для забезпечення живлення елек-
тронного медичного термометра, викорис-
товуючи вираз для ККД модуля: 

100 %W
Q

η = ⋅ .   (6) 

Звідси знаходимо значення теплового 
потоку через термоелектричний модуль: 

27WQ мВт
η

= = .  (7) 

Відомо [15], що в середньому загальна 
площа тіла людини складає S=1,8 м2. У ста-
ні спокою людина виділяє близько 
Q=100 Вт теплової енергії. Тобто в серед-
ньому з 1 см2 тіла людини виділяється бли-
зько Q=5 мВт теплової енергії. 
Таким чином, для того, щоб термоелект-

ричний модуль забезпечив живлення елек-
тронного медичного термометра, необхідно 
приблизно 5–6 см2 контактної площі повер-

хні тіла людини. 

2

2

1

5.4
cм

QS cм
q

≈ ≈ .  (8) 

Таким чином, визначено приблизну 
площу контактної поверхні тіла людини та 
радіатора, що сприймає тепло людини. 

2.3. Розрахунок радіатора, що відво-
дить тепло з холодної грані термоелект-
ричного модуля в навколишнє середо-
вище 
Відомо, що питомий контактний тепло-

вий опір між тілом людини та металевим 
корпусом термометра складає: 

1

2

7.8T
К смR
Вт
⋅

= .  (9) 

Теплові втрати на контакті тіла людини 
та радіатора, що сприймає тепло людини, 
складають: 

1
1

1

0.07TR Q
T С

S
⋅

∆ = = ° .  (10) 

З виразу для кондуктивного теплообміну 
[16] 

2
2

SQ T
l

κ= ⋅ ⋅ ∆        (11) 

знайдемо перепад температури на радіато-
рі, що сприймає тепло людини: 

2
2

0.1lT Q C
Sκ

∆ = ⋅ = °
⋅

, (12) 

де κ=1,64 Вт∙см/К  – коефіцієнт теплопро-
відності матеріалу радіатора, що сприймає 
тепло людини, S2 – площа поперечного пе-
рерізу радіатора, l – довжина тієї частини 
радіатора, що знаходиться між тілом люди-
ни та термоелектричним модулем. 
Питомий контактний тепловий опір між 

металевим корпусом радіатора і термоелек-
тричним модулем: 

2

2

0.56T
К смR
Вт
⋅

= .       (13) 

Тоді знайдемо температурні втрати на 
контакті радіатора, що сприймає тепло тіла 
людини, з термоелектричним модулем та 
модуля з радіатором, що відводить тепло: 

2
3

3

2 0.02TR Q
T С

S
⋅

∆ = ⋅ = ° , (14) 

де S3 – площа контакту термоелектричного 
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модуля з радіатором. 
При перепаді температур між гранями 

термоелектричного модуля ∆Т=5°С можна 
розрахувати температуру холодного радіа-
тора Тх.р., що відводить тепло з холодної 
грані модуля в навколишнє середовище: 

Тх.р.=Ттіла–∆Т1–∆Т2–∆Т3–Тн.с.=31,4 °С   (15) 
Припустимо, що середня температура 

радіатора, що відводить тепло складає 
Тх.р=30°С, тоді площа поверхні радіатора: 

. .х р
QS

Tα
=

⋅ ∆
,      (16) 

де 25.6 4 6 ВтV
м К

α = + ⋅ ≈
⋅

 – коефіцієнт теп-

лообміну між поверхнею радіатора та на-
вколишнім середовищем, V – швидкість 
руху повітря відносно радіатора. 
Припустимо, що температура навколиш-

нього середовища не перевищує Тпов=25°С, 
тоді перепад температур між поверхнею 
радіатора і повітрям навколишнього сере-
довища становить ∆Т=Тх.р.–Тпов=30–25= 
=5°С, що використаємо для розрахунку не-
обхідної площі радіатора, що відводить теп-
ло: 

29QS см
Tα

= =
⋅ ∆

.  (17) 

Таким чином, визначено мінімальну 
площу радіатора, що відводить тепло з хо-
лодної грані термоелектричного модуля в 
навколишнє середовище. 

3. Результати експериментальних до-
сліджень 
Конструкція електронного медичного 

термометра з термоелектричним джерелом 
живлення наведена на рис.4. 
Для підтвердження ідеї приладу було 

проведено експериментальні дослідження 
електронного медичного термометра з тер-
моелектричним джерелом живлення. Для 
цього виготовлено експериментальний зра-
зок термоелектричного джерела живлення 
(рис.5). В конструкції було використано 
термоелектричний модуль з наступними 
параметрами: кількість віток термоелект-
ричного матеріалу N=1500 шт., площа по-

перечного перерізу однієї вітки модуля 
S=(0,.12×0,15) мм2, висота віток  l=12 мм, 
внутрішній опір модуля R =9,.7 кОм. Між 
модулем та поверхнею радіаторів розміщу-
валася електроізоляційна поліамідна плівка 
товщиною h=0,06 мм. 
Запропонований експериментальний 

зразок такого термоелектричного джерела 
живлення електронного медичного термо-
метра представляє собою систему двох ра-
діаторів, між якими розміщений термоелек-
тричний модуль. Радіатор, що сприймає те-
пло тіла людини, виконаний у вигляді кор-
пусу, в який власне поміщено електронний 
медичний термометр. 
Результати проведених експерименталь-

них досліджень термоелектричного джере-
ла живлення для електронного медичного 
термометра наведені у таблиці 1. 
Слід зазначити, що при серійному виро-

бництві таких термометрів їх конструкція 
буде дещо спрощеною, оскільки пластма-
совий корпус термометра буде замінений 
на металевий, що одночасно буде викону-
вати функцію радіатора, що сприймає теп-
ло тіла людини (рис.6). 
Оцінки показують, що вартість термо-

електричного модуля, спеціально виготов-
леного для електронного медичного термо-
метра з термоелектричним джерелом жив-
лення, має складати 0,2–0,5 $, а заміна пла-
стмасового корпусу на металевий та вико-
ристання металевого радіатора також може 
бути оцінена близько 0,5 $. Тому ціна тер-
моелектричного джерела живлення буде 
співрозмірною з ціною хімічного гальвані-
чного джерела електрики, що зменшить ви-
трати на заміну батарейок у декілька разів. 
Варто відмітити, що серійне виробниц-

тво запропонованого термоелектричного 
джерела живлення для електронних медич-
них термометрів дозволить знизити їх вар-
тість до конкурентоспроможного рівня, але 
при цьому такі прилади матимуть значно 
нижчу вартість обслуговування, адже вони 
не потребують періодичної заміни джерела 
живлення. Саме цим обумовлена економіч-
на доцільність виробництва електронних 
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а)  

б)  

в)  

Рис.4 а,б,в.  Конструкція електронного медичного термометра з термоелектричним джерелом живлен-
ня: а) конструкція термоелектричного джерела живлення електронного термометра,  б) електронний 
термометр,  в) зовнішній вигляд електронного термометра з термоелектричним джерелом живлення. 

 

 
 
Рис.5. Зовнішній вигляд експериментального зразка термоелектричного джерела живлення для елект-
ронного медичного термометра. 
 
Таблиця 1. Результати експериментальних досліджень термоелектричного джерела живлення для елек-
тронного медичного термометра. 

E, B U, В I, mA Tкім, ºC Tтіла, ºC ΔT, ºC P, мВт 

2.55 2.05 0.048 22 36.6 14.6 0.1 

 

 
 
Рис.6. Зовнішній вигляд електронного медичного термометра з термоелектричним джерелом живлення 
при серійному виробництві: 1 – металевий корпус, який сприймає тепло тіла людини,  2 – радіатор, що 
відводить тепло з холодної грані модуля в навколишнє середовище. 
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термометрів із термоелектричним джере-
лом живлення. 
Впровадження запропонованого елект-

ронного медичного термометра з термоеле-
ктричним джерелом живлення стане ще од-
ним кроком на шляху підвищення безпеч-
ності та екологічності медичного облад-
нання, яке використовує людина. 

Висновки 
1. Експериментально підтверджено мож-
ливість використання термоелектрично-
го перетворювача тепла тіла людини для 
забезпечення електричною енергією еле-
ктронного медичного термометра. 

2. Розроблено та виготовлено експеримен-
тальний зразок термоелектричного дже-
рела живлення, електрична потужність 
якого становить P=0,1 мВт при напрузі 
U=1,5 В, що є достатнім для роботи еле-
ктронного медичного термометра. 

3. Показано, що заміна в електронних ме-
дичних термометрах традиційних хіміч-
них гальванічних джерел живлення на 
термоелектричні має екологічну та еко-
номічну доцільність. 
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