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Szklarnie - to najdoskonalszy rodzaj konstrukcji zamkniętej gleby. Głównym 

zadaniem takich konstrukcji jest kontynuacja wegetacji lub całorocznego wzrostu roślin, 

co osiąga się poprzez stworzenie pożądanego mikroklimatu. 

Ostatnio zwiększył się poziom technologiczny i techniczny takich budynków.  

Dane porównawcze dotyczące powierzchni 

szklarni na osobę na Ukrainie iw innych krajach 

Jednak obecny poziom zużycia 

energii niezbędny do uprawy w 

szklarniach w agrokompleksie na 

Ukrainie znacznie przekracza wielkość 

produkcji w rozwiniętych krajach 

świata. 

Rozwiązanie tego problemu 

wymaga znalezienia sposobów na 

wykonanie dwóch zadań: zmniejszenie 

kosztów energii i zwiększenie 

wydajności zakładu. 



Głównym celem badań jest optymalizacja proesu proukcji warzyw w obiektach 

szklarniowych. Zapewnienie odowieniego mikroklimatu generuje koszty, które 

w znaczący sposób wpływają na wielkość proukcji oraz cenę prouktu. W celu 

obniżenia kosztów proukcji należy dokonać optymalizacji algorytmu regulacji 

mikroklimatu w szklarni. 

Zakres pracy: 

o porównanie spektrum oraz technicznych i ekonomicznych cech lamp LED i 

lamp sodowych jako sposobu oświetlenie roślin podczas okresu 

produkcyjnego; 

o opracowanie funkcjonalnego systemu oświetlenia ASK w szklarni; 

o opracowanie algorytmu sterowania układem oświetlenia roślin w szklarni; 

o wybierać i opisywać urządzenia pomocnicze i urządzenia kontrolne w 

szklarni; 

 



• Strefa klimatyczna: wschodnia Polisia Ukrainy 

• Średnie roczne opady: 630 mm 

• Średnia roczna temperatura powietrza: 

•                                     Izoterma lipca (+19 ° C) 

•                                     Izoterma stycznia (-6 ° С) 

• Całkowite roczne promieniowanie słoneczne 

     (w umiarkowanych warunkach zachmurzenia) - 4000 MJ/m² 

• Ilość światła słonecznego w ciągu roku wynosi 1800 godzin 

Wieś Novy Petrovtsi, Vyshgorod district 

Region Kijów 

Szklarnia blokowa 4 generacji 

typu "Venlo", wysokość - 4,5 m. 

Nowoczesny sprzęt holenderski 

  Firma Hoogendoorn 



Obszar eksperymentalnej szklarni S=144 m² 

Całkowita powierzchnia szklarni S= 2 464 m² 





Fotosynteza 

Transpiracja 

odparowanie wody z powierzchni rośliny, która następuje 

przez szparki (liść - główny narząd transpiracji). 

Jedna roślina ogórka szklarniowego w okresie owocowania 

dziennie odparowuje 1,2-1,5 litra wody. 

Wykorzystanie energii świetlnej przez roślinę 

Substancje organiczne (cukry-> skrobia) - powstałe w 

wyniku fotosyntezy stanowią 95% całkowitej masy upraw. 

Podczas odparowywania nadmiaru wody 

wykorzystywana jest również energia, ale w 

tym okresie rośliny zatrzymują wzrost i 

rozwój, co negatywnie wpływa na plony. 
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Światlo dla wzrostu 

Krzywa światłoczułości oka ludzkiego 

Krzywa typowego spektrum światła dla roślin 



1 μMol/m²*s = 0,22W/m²(FAP) = 0,43W/m²(energia) = 56 Lk 

 

1 W/m²(FAP) = 4,6 μMol/m²*s= 2W/m²(energia) = 260 Lk 

 

1 W/m²(energia) = 2,3 μMol/m²*s = 0,5 W/m² (FAP) = 130 Lk 
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Konwersja liczby fotonów – mikromoli na metr kwadratowy 

na sekundę (1 μMol/m²) z FAP, energią i Luks (Lk) 
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Kijów Czwarta strefa światła 

2017 

Miesięcy 
Iluminacja,  

J/cm2 

Średni czas 

dnia,  

godziny 

Suma 

promieniowania 

w   

J, dzień 

W szklarni, Mole 

/ dzień 

Styczeń 9498 8,53 0,28 4,44 

Luty 12959 10,09 0,35 6,48 

Marsz 24834 11,95 0,39 11,61 

Kwiecień 45587 13,83 0,46 22,02 

Maj 56833 15,53 0,50 26,57 

Czerwiec 66645 16,42 0,55 32,19 

Lipiec 68074 15,94 0,51 31,82 

Sierpień 57173 14,40 0,46 26,73 

Wrzesień 42667 12,57 0,42 20,61 

Październik 16334 10,68 0,34 7,64 

Listopad 7558 8,97 0,30 3,65 

Grudzień 6682 8,05 0,26 3,12 



Zalety : 

- opłacalność 

- długowieczność 

- wysoka wydajność świetlna 

- widmo jest bliskie do 

światła słonecznego 

- wysoka wydajność 

Wady: 

- silne ciepło 

- niebezpieczny 

- praca urządzeń zależy od napięcia 

- powtórz opóźnienie 
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Lampy sodowe wysokiego ciśnienia



Zalety: 

- Łatwy w użyciu 

- Długowieczność 

- Wydajność 

- Nie podgrzewaj 

- Ekonomiczny w użyciu 

- Zmienność użytkowania 

Wady: 

- Wysoka cena 

- Mały kąt rozpraszania światła 

- Degradacja lekkich elementów 
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Uzależnienie ceny zużytej energii i  

wydane na zakup lamp od ich liczby 

Obliczanie optymalnej wymiany lamp sodowych 

na lampy LED 





Проект контролю мікрокліматом в теплиці  



Charakterystyka: 

• mikrokontroler - ATmega2560 

• Napięcie robocze - 5V 

• Zasilanie - 7-12V 

• Cyfrowe wejścia / wyjścia - 54 

• Wejścia analogowe - 16 

• Pamięć flash ma 256 KB 

• SRAM - 8KB 

• EEPROM - 4 kB 

• Częstotliwość zegara to 16 MHz 

Fragment strumienia 

  dane z archiwum 
Środowisko oprogramowania 

Mikrokontroler Arduino MEGA ADK 



1. W trakcie pracy opis i dalsze porównanie spektrum i charakterystyki 

technicznej dwóch rodzajów lamp do oświetlania lamp szklarniowych LED i 

sodu 

2. Opracowano schemat funkcjonalny systemu automatycznej kontroli 

oświetlenia w szklarni, 

3. Modele sterowania i oświetlenia mikroklimatu w szklarni zostały uznane i 

wybrane jako jeden z jego parametrów, 

4. Wybrano i opisano urządzenia wspomagające i sterujące, 

5. Oblicza się i uzasadnia bardziej ekonomiczny system oświetlenia 

szklarniowego. 



Dziękuję za uwagę  


