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Мета роботи – розробити неохолоджуваний тепловізор з чудовою якістю
зображення і тепловою чутливістю, що перевершує 0,1 ° С при кімнатній
температурі для діагностики патологічного стану людини. Термографія
безпосередньо використовує теплове випромінювання для вимірювання
температурної поведінки шкіри. Технологія використовується в якості
допомоги в клінічній практиці, з розширеною базою даних з більш ніж 10,000
медичних описів клінічного застосування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: диференційний підсилювач,аналого-цифровий 
перетворювач,блок керування,термографічний 
пристрій,мікроконтролер,функціональна  та принципова схема,блок живлення

The purpose of the work is to develop a non-cooled thermal imager with
excellent image quality and thermal sensitivity exceeding 0.1 ° С at room 
temperature
for diagnosing human pathological conditions. Thermography directly uses thermal
radiation to measure the temperature behavior of the skin. The technology is used as a
relief in clinical practice, with an expanded database of more than 10,000 medical
descriptions of clinical application.


