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АНОТАЦІЯ

     Кравченко С. В. Термоелектричні перетворювачі для живлення
бездротових датчиків. – Рукопис.
Спеціальність 163 – Біомедична інженерія, освітньо-професійна
програма – Біомедична інженерія. – КрНУ. – Кременчук, 2019 р.
Атестаційна робота магістра на отримання кваліфікації науковий
співробітник за спеціальністю 163 – Біомедична інженерія – Кременчуцький
національний університет імені М. Остоградського, Кременчук, 2019 р.
      Робота складається із вступу, 4 розділів, висновків, переліку викорис-
таних джерел, додатків і має загальний обсяг 116 сторінки. Основна частина
роботи викладена на 84 сторінках, містить 85 рисунків, 6 таблиць та список
використаних джерел 65 на 8 сторінках.
     Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми термоелектричних
перетворювачів для живлення бездротових датчиків.
     Об’єкт дослідження – процес акумулювання енергії з оточуючого се-
редовища, під яким розуміють перетворення вільної (невикористаної) приро-
дної або технологічної енергії на електричну.
Предметом досліджень є термоелектричні перетворювачі з малими
масо-габаритними показниками (для мобільних пристроїв).
Мета та задачі досліджень. Метою даної роботи є дослідження існую-
чих методів живлення бездротових датчиків і розробка системи живлення
бездротових датчиків на основі використання термоелектронних генераторів.
Методи дослідження. Теоретичні: теорія перетворення теплової енер-
гії в електричну; вивчення параметрів ТЕП та їх конструкційних і експлуата-
ційних характеристик.
Експериментальні дослідження базувались на застосуванні методів ви-
мірювальної техніки та засобів комп’ютерного моделювання.
Наукова новизна роботи полягає в наступному:
– отримала подальший розвиток математична модель термоелектрич-
ного генератора теплообмінного типу, що забезпечує можливість розрахунку
і оптимізації параметрів подібних пристроїв.
Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Виконаний
аналіз принципів побудови термоелектричних перетворювачів енергії.
2. Проведено моделювання термоелектричних перетворювачів. 3. Виконане
схемотехнічне проектування та необхідні конструкторські розрахунки.

Ключові слова: RFID мітки, джерела живлення, термоелектричний ефект.

ABSTRACT

     Kravchenko S. V. Thermoelectric converters for powering wireless
sensors. – Manuscript.
Program Subject Area 163 – Biomedical Engineering, Educational and



professional program – Biomedical Engineering. – KrNU. – Kremenchug,
2019.
    Qualification paper of the Master Degree of Biomedical Engineering – Kre-
menchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchug, 2019.
    The work consists of an introduction, 4 chapters, conclusions, a list of used
sources, applications and has a total volume of 116 pages. The bulk of the work is
outlined on 84 pages, contains 85 figures, 6 tables and a list of used sources of 65
on 8 pages.
    The work is devoted to solving the urgent problem of thermoelectric
converters for powering wireless sensors.
Keywords: RFID tags, power supplies, thermoelectric effect.
The object of the study is the process of accumulating energy from the
environment, which means the conversion of free (unused) natural or technological
energy into electrical energy.
The subject of research is the are thermoelectric converters with small mass
dimensions (for mobile devices).
Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to investigate
existing methods of power supply for wireless sensors and to develop a power
supply system for wireless sensors based on the use of thermoelectronic
generators.
Research methods. Theoretical: theory of conversion of thermal energy into
electrical; study of TEC parameters and their structural and operational
characteristics.
Experimental studies were based on the application of measurement
techniques and computer simulation tools.
The scientific novelty of the work is as follows:
– mathematical model of thermoelectric generator of heat exchange type,
which provides the possibility of calculating and optimizing the parameters of such
devices, was further developed.
The task was solved as follows: 1. The analysis of the principles of
construction of thermoelectric energy converters was performed. 2. Thermoelectric
converters are simulated. 3. Completed schematic design and necessary design
calculations
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