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Анотація. У статті наведені результати розробки мобільного додатку для візуалізації дефектів фотоелект-

ричних сонячних елементів. Виконано огляд результатів досліджень з візуалізації дефектів фотоелектрич-

них сонячних елементів у коронному розряді. Розроблено мобільний додаток для обробки зображень корон-

ного розряду. Наведено результати обробки зображення сонячного елемента при збудженні  коронного роз-

ряду. 
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ВСТУП 
Одним з дієвих методів контролю фотоелектричних сонячних елементів 

є газорозрядна візуалізація (ГРВ) дефектів. Коронний розряд, як відомо, ви-

никає при напрузі електричного поля приблизно в 10 кВ/см у повітряному 

просторі між електродами. Світіння при коронному розряді можна спостері-

гати, якщо поверхня електроду має гострі фрагменти. Зона біля цього елект-

роду характеризується значно більш високим значенням напруги поля у по-

рівнянні з середнім значенням для всього проміжку.  

Пристрої контролю поверхні деталей у коронному розряді дозволяють 

побачити, де виникають дефекти, однак для цього потрібно використовувати 

персональний комп'ютер зі спеціально встановленим програмним забезпе-

ченням. Окрім цього необхідно мати телевізійну камеру. 

 При наявності телевізійної камери, яка безпосередньо вбудована у те-

лефон, можливе створення мобільного засобу діагностики методом газороз-

рядної візуалізації. Для цього необхідно паралельно вирішити дві задачі: 

 створити малогабаритний газорозрядний пристрій (ГРП) із автономним 

живленням; 

 розробити мобільний додаток обробки та аналізу зображень дефектів у 

коронному розряді для телефону. 

 

ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ 

Останніми роками на кафедрі наукових, аналітичних та екологічних 

приладів і систем досліджено режими збудження імпульсного коронного ро-

зряду у повітрі над поверхнею провідників та напівпровідників, розроблено 

компактний газорозрядний пристрій із діелектричним бар’єром з покраще-

ними експлуатаційними характеристиками, створено телевізійний лаборато-

рний стенд для дослідження дефектів в коронному розряді [1-4]. Отримані 

нами результати довели можливість створення мобільного засобу газорозря-

дної візуалізації дефектів при пониженій до 1,5 кВ амплітуді імпульсів збу-

дження розряду. Конструкцію ГРП вдосконалено за рахунок використання 

прозорого електроду на склі. Це надало можливість отримувати зображення 

розряду  у фронтальній  площині без завад і спотворень. Надалі вдосконален-
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ня методу і засобу ГРВ було зосереджено на створенні мобільного додатку. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для методу ГРВ був розроблений мобільний додаток на базі операційної 

системи iOS. Додаток складається з декількох компонентів. Перший крок для 

користувача мобільним додатком - це обрання методу отримання фотографії 

(рис. 1). В мобільному додатку реалізована можливість зробити фотографію 

(рис. 1. а) в той же час що і проведення вимірювання. Окрім цього в мобіль-

ному додатку на даному екрані є можливість завантажити раніше зроблену 

фотографію (рис. 1. б). Це дозволяє не бути прив'язними до часу проведення 

або мобільного пристрою. Можливе завантаження фотографії з іншого при-

строю. 

 

 
Рисунок 1. Елементи екрану обрання методу завантаження фотографії. а) створити фотог-

рафію використовуючи камеру; б) завантажити раніше зроблену фотографію з галереї мо-

більного пристрою 

 

Після обрання фотографії або її створення вона передається на наступ-

ний екран де проводиться її обробка.  Для досягнення результату й візуаліза-

ції зон найбільших недоліків додаток оброблює отримане зображення протя-

гом декількох етапів. У першу чергу отримане зображення (рис. 2) проходить 

етап перетворення в безбарвне зображення за допомогою зменшення насиче-

ності до значення нуля. Потім підвищують контраст. Це дозволяє виділити 

різність кольорів на фотографії більш точно. Потім додаток виконує налаш-

товування порогового рівня зображення. 
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Рисунок 2. Фотоелектричний сонячний елемент у коронному розряді 

 

Наприкінці додаток будує карту дефектів фотоелектричного сонячного 

елементу (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Візуалізація дефектів фотоелектричних сонячних елементів: за допомогою 

елементу “Повзунок” у користувачів є можливість регулювати коефіцієнт щільності для 

карти дефектів 
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ВИСНОВКИ 

В ході проведених досліджень практично доведена можливість ство-

рення мобільного додатку для обробки зображень коронного розряду, зокре-

ма, при діагностиці дефектів фотоелектричних сонячних елементів. Отрима-

ний результат є важливим етапом розробки та вдосконалення газорозрядного 

методу і засобу візуалізації дефектів над поверхнею провідників та напівпро-

відників. 
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