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Актуальність та постановка проблеми. У наш час потребується 
більше розроблення та впровадження електротехнологічних методів 

обробки ґрунтових і рослинних об’єктів. Створення та впровадження 
апаратури, електрообладнання для нових електротехнологій вимагає 

проведення інтенсивних досліджень електрофізичних властивостей 
рослинних  об’єктів, що є одними з найважливіших характеристик 

біоматеріалів [1-4]. Їх дослідження і вивчення складають обов'язкову 
частину програми розробки та впровадження кожного 

електротехнологічного процесу, відповідного обладнання та 
підвищення рівня компетенції кадрів в областях мехатроніки та 
робототехніки, електроніки, схемотехніки та програмування. 

При біологічних дослідах в рослинництві і селекції поряд з 
польовими дослідами ведуться роботи і в лабораторних умовах із 

застосуванням установок штучного клімату із-за складностей 
проведення польових робіт: час проведення дослідів обмежено 

вегетаційним період; важко використовувати стаціонарне лабораторне 
обладнання та прилади; результати залежать від погодних умова. Тому 

установки штучного клімату (шафи, камери, фітотрони тощо) широко 
використовуються при натурному моделюванні (вирощуванні рослин в 

штучних умовах) і в дослідах, спрямованих на: розкриття 
взаємозв'язків рослинних об’єктів з навколишнім середовищем; 

визначення можливостей рослинних об’єктів,коли закономірності ходу 
кліматичних факторів і співвідношення їх рівнів відрізняються від тих, 
що спостерігаються в природі, до яких в процесі тривалої еволюції 

пристосувалися рослинні об’єкти; дослідження реакції рослинних 
об’єктів у відповідь на зовнішній електромагнітний вплив [5-7]. 

Основні матеріали дослідження. Нижче наведена установка 
штучного клімату з інформаційно-вимірювальними системами при 

дослідженнях рослин і електротехнологій. Вегетаційно-кліматична 
камера, призначена для вирощування рослин, являє собою вбудовану в 



один з кутів приміщення шафу з джерелами фітовипромінювання, в 

якій переміщається за рахунок природної циркуляції підігрівається 
електронагрівачем повітря. У спрощеному варіанті задньою стінкою і 

бічним огорожею можуть служити стіни приміщення, де 
експлуатується камера. Друга бічна огорожа, а також верхня і нижня 

полиці кріпляться до стін приміщення за допомогою куточків. 
Передньою стінкою служать скляні двері. У блоці управління 

змонтовані сигнальні лампи, вимикачі та інші апарати керування 
температурним і світловим режимами. Всередині камери встановлені: 

решітки (полиці), на яких розміщуються ящики з рослинами; 
вуглецевої стрічки, ізольований електроізоляційним картоном; 

опромінювачі з фітолампами; електроконтактний термометр з 
магнітним пристосуванням [8]. 
Обсяг робочої камери розділений гратами на 4 секції, в останній 

встановлені піддони з водою для створення вологого режиму. Операції, 
що виконуються в автоматичному режимі: підтримка в робочій камері 

заданої температури; включення і відключення фітоламп в залежності 
від зовнішньої освітленості. Операції, що виконуються вручну: 

розміщення піддону з водою і ящиків з ґрунтом; знімання РО; 
установка контакту термометра на задану температуру; включення в 

мережу. 
 

 
1- лоток для вирощування рослин; 2- світильник люмінесцентний з 

фітолампами 

Рисунок  1 – Вегетаційно- кліматична камера: 
 
Таблиця 1 – Технічні характеристики вегетаційно – кліматичної 

камери 

Параметри Значення 

Номінальна напруга, В 220 



Номінальна частота, Гц 50 

Номінальна потужність, кВт 1,1 

Діапазон регулювання 

температури,℃ 

18-20 

Габаритні розміри,мм 930*500*1700 

Опромінення рослин, фт/м2 8 

Маса,кг Не більше 50 

 

Висновки: Установка штучного клімату  призначена для 
вирощування рослин в регульованих штучних умовах та проведення 

дослідження впливу фізичних і кліматичних факторів зовнішнього 
середовища на рослини. В такій установці контроль та регулювання 

факторів середовища проводиться для створення штучно 
відтворюваних зовнішніх умов по фіторадіації, температурі і вологості 

повітря і ґрунтових середовищ при дослідженнях процесів у рослин. 
Дослідник в автоматичному режимі реального часу отримує 

інформацію про стан рослин і навколишнього середовища. Відомості 
про структурно-функціональні зміни, інтенсивності фізіологічних 

процесів в рослинах виявляються після додаткової обробки отриманого 
інформаційного матеріалу, спеціальних вимірювань і розрахунків. 
Видавцем накопичення даних про електрофізичні властивості і 

структурно-функціональні зміни рослин, одержуваних в 
експериментах на установках з контрольованими і регульованими 

Умовами штучної середовища, стає можливим вирішення актуальної 
проблеми розробки теорії та практики оптимального електричного 

пошкодження. 
Застосування вегетаційно-кліматичної камери дозволяє 

підвищити ефективність процесу розробки теорії про хід 
найважливіших фізіологічних процесів при електромагнітному 

пошкодженні рослинних об’єктів, відповідно, електротехнологій і 
мобільних електротехнологічних установок та машин при впливі 

факторів зовнішнього середовища. 
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