
УДК 616 

ЗАСОБИ ІНФРАЧЕРВОНОЇ ТЕРМОГРАФІЇ У ЗАДАЧАХ 
ТЕЛЕМЕДИІЩВИ 

Котовський В.Й., д.т.н., 
Воробйов 0.М., ст. ВИЮІадач, 
Лазарчук-Воробйова Ю.В., асистент 
Луданов Д.К., ст. вихладач 
Начіональний технічний університет УкраіНи 

«КиївсьІСUй політехнічний інститут», (Україна. м. Киів) 

Aнomtzцitl - розглядається мож;швість передачі даних (термограм) 
на в-ідстані за допомогою мережі Інтернет. 

Клю"ОtІі словr1 - телемедицина, інфрачервона термографія, 
діагностування, термокабіна. 

Постановка проблеми. За допомогою спеціальної термохабіни 

вирішується задача пісної діаmОСТИЮІ патопоrіч::нях станів організму 
людини на ранніх стадіях їх виниmеВWІ з :можливістю подальшого 
використання результатів засобами сучасної телемедицини, що є 
важливим для своєчасного розmифруванш й уточнеІПІЯ отриманої 
інформації різними спеціалістами. 

Аналіз останніх досліджень. Метод інфрачервоної (ІЧ) термографії 
засновується на різвнці температур навколишнього середовища та об'єкту 
досліджень [1]. Чим більша різниця температур, mм більш коmрасmими 
стають термограми. Термокабіна надає можливість отримати оптимальні 
параметри для проведення досліджень і тахим: чином збільшиm 
х:овтрастність термограм. 

Формулювання цілей. Передача отриманої діаrвостичноі 
інформації за допомогою термохабіви на будь-.яку відстань у режимі 
реального часу. 

Основна частина. Існує декілька основних направлень 
телемедицини: телеконфереиціJІ, моиіторииr та біотелеметрія, управління 
пацієнтами ва відстані. Теnемедицива відкриває велихі мо:ж.пивості обміну 
інформацією в режимі «пацієш-.лікар» чи <<Пікар-ліх.ар», з метою 
хоисультаціі та постановки вірного діагнозу. Пропонуєrьс11 спосіб 

отримання достовірної інформації в реальному масшrабі часу за 
допомогою засобів телемедицини, що дозволиrь аналізувати термограми, 
проводити їх хкісиу оцінку у режимі конференції. 

Перед поча'І')[ОМ обстеження пацієнт заходить до термо:кабіни з 
заданими умовами (температура 18-21°С, вологість повітря (55-60%)±5 і 
після адаптації обстежується за допомогою ІЧ-термографа [2]. 
Обстеженяя проводять в різних проеІ<Ціях і при різних положеННJІХ. тіла 
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Рис. І Термоrрамма 

пацієша, одержуючи відповідні термоrрами. Отриманий розподіл 
температурних полів, відображується на термоrрамі, за допомогою 
спеціальної програми можна відправИ'lИ через Інтернет з ціллю уточнення 
та постановки попереднього діагнозу на будь-яку відстань у будь-пу 
'!'ОЧІ)' свhу одночасно різним спеціалістам. 

Висновки. Вmr.ористанюr телемедицини значно поширює 

можливосrі інфрачервоної термоrрафії. Сrворені термоrрафічні бази 
даних сприяють оперативному застосуваmпо отриманої діаmостичної 

інформації для постановки попереднього діагнозу, або прогнозу 
протікання певного захворюванвя. 
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