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Abstract: Growing plants in greenhouses during the cold half-year requires additional artificial lighting. 

Nowadays, for that LEDs are used due to their unbeatable good qualities - especially energy efficiency and long 
operational life. The chemical reactions involved in photosynthesis take place over a specific period of time during 
which the cells do not practically absorb the additional amount of  photons .Thus regardless the abundance of light 
there is a saturation level which limits the efficiency of the process.  

In this paper a full spectrum LED module for greenhouse lighting is developed. It is drived with constant current 
sources (for 3 separate spectrum channels) and controlled by popular microcontroller. The system allows the operator 
to run it in various pulse regimes alternating on/off lamp state. The designed lamp is tested and with proper passive 
heat sinks its thermal stablility is ensured. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Целогодишното отглеждането на растения в оранжерии изисква изкуствено 
поддържане на ключови фактори на околната среда: температура, влажност на въздуха и 
почвата и не на последно място – количество светлина. Основният механзъм за получаване 
на енергия при растенията е фотосинтезата. Тя е процес, при който при наличието на 
светлина и въглероден диоксид в хлоропластите се синтезират захари.  В природата 
съществуват няколко активни вещества - пигменти благодарение, на които се осъществява 
този процес, като най-разпространи са хлорофил-А и Б. Тяхната спектрална чувствителност е 
силно нееднородна, като максимумът ѝ е в червената и синята спектрална област (фиг 1). В 
сравнение с човешкото зрение, където максимумът на чувствителност е около 550nm, 
растенията не поглъжат активно жълто-зелената област, което прави използването на 
стандартни лампи за осветление при хора неадекватно за нуждите на оранжерийното 
производство. 

                                                 
1 Докладът е представен на пленарната сесия на 27 октомври 2017 с оригинално заглавие на български 

език: LED МОДУЛ С ПРОМЕНЛИВИ СВЕТЛИННИ РЕЖИМИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Фиг. 1. Спектър на поглъщане на светлинни фотони от различни пигметни при 

растенията. (Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu. (2005)) 
 
С напредването на LED технологията все по-изгодно става използването на 

светодиодни модули за изкуствено осветление на растения. Причините за това са по-добрата 
енергина ефективност и по-добрите спектрални  характеристики – същестуват светодиоди 
излъчващи само в различни спекрални зони, покриващи синята и червената област на 
чувствителност на пигментите в листата на растенията. Тъй като процеса на фотосинтеза има 
все пак различно релаксационно време, за оптимизиране на изразходваната енергия за 
осветление могат да бъдат прилагани различни светлиини режими редуващи светъл с тъмен 
период.   

В настоящата статия е описана светлинна уредба даваща възможност на изследователи 
да провеждат изпитания с различни режими на осветление в условия подобни на тези в 
оранжерийното производство. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

Проектиране, избор и експериментални х-ки на светоди за модулно осветление 

За добро покриване на максимумите на абсорбционния спектър на фотосинтезата е 
необходимо съчетаването на сини и червени светодиоди.  Избраните светоди за настоящата 
разработка са HPL-H44LH DeepRed, OSRAM Red,  OSRAM Blue, с еднакъв номинален ток 
350mA, което позволява тяхното последователното свързване в общи канали. Техните 
характеристики, снети в интегрална сфера със спектрорадиометър са представени в Таблица 
1. 

Таблица 1. Характеристи на светодиодните елементи 
Тип LED Red DeepRed Blue 

Номинален ток [mA] 350 350 350 
Пад на напрежение [V] 2,12 2,3 3,31 

Номинална ел. Мощност [W] 0,742 0,805 1,159 
Фотосинтезен фотонен поток 

PPF [umol/s] 
0,398 1,085 1,097 

 
За получаване на oсветително тяло с фотозинтезен фотонен поток (PPF) сравним с 

предлаганите на пазара подобни лампи са избрани 100 Red, 16 Deep Red и 30 Blue (Фиг. 2). 
Общият светлинен добив на всички лампи е 90 umol/s. Описаните по-горе светодиодни групи 
са комбинирани в единно осветително тяло, което е монтирано в лабораторна клетка с 
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размери ШхДхВ - 40х50х80см. При това разпределение светлиният добив на единица площ е 
450  umol/m2s. 

Минимализиране на броя захранващи модули съобразно пада на напрежение на 
отделните LED е постигнато чрез организирането им в 4 независими канала с мощност под  
35W:  канали 1 и 2 - 40 Red, канал 3 - 20Red и 16 Deep Red,  канал 4 – 30 Blue.  

 

 
 

Фиг. 2. Светодиодните модули в действие. 
 

Електронно управление 

Изследването на различни видове растения  се нуждае от различни светлинни режими 
на работа на светодиодни групи. За улесненено използване на установката е създадено 
удобно електронно управление през WEB интерфейс посредством популярна развоен модул 
Arduino Leonardo ETH базиран на ATmega32U4 микронтролер. Изборът на тази платка е 
заради вградената подръжка на Ethernet мрежова свързаност посредством W5500 TCP/IP 
конторлер и широко поддържаната среда за програмиране на ATmega сериите чипове.  

За същинското захранване на светодиодните групи се използват постояннотокови 
драйвери - Meanwell LCM-40. В режим на работа при ток 350mA (номиналният за 
използваните LED) те позволяват захранване на консуматори с пад на напрежение до 100V. 
Същественото им предимство, обаче е поддържката на PWM канал, чрез който плавно може 
да се контролира изходния ток от драйвера. Тъй като този димиращ канал изисква 
напрежение от 0-10V, се налага галванично отделяне от контролерите с оптрони (Фиг. 3). За 
лесно разширение на систамата с допълнителни канали не се използват вградените таймери 
на ATmega, а чрез I2C комуникационна шина се осъществява управление на 16-канален 
PWM контролер NXP PCA9685, който от своя страна контролира постоянно токовите 
драйвери (Фиг. 3). 

 
 Блокова диаграма на реализираното управление е представена на Фиг. 3, а снимка на 

реализирания макет е показана на Фиг. 4. 
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Фиг. 3: Блокова диаграма за управление на 4-те светодиодни канала. 

 

 
Фиг 4. Макет на 4-канално светодиодно управление с Ардуино. 

 
Изследователят може да задава режими на осветление чрез опростен WEB интерфейс 

(Фиг. 5.) през компютър или телефон свързан към мрежата, към която е закачен Arduino 
Leonardo ETH контролера. За всеки един канал може да се контролира токът (осветеността) 
на канала, както и времената през които каналът е включен и изключен. 
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Фиг. 5. Управляващ 4-те канал WEB интерфейс. 

 

ИЗВОДИ  

Проектирана и реалзирина е лабораторна установка за отглеждане на растения в 
оранжерийно-подобна среда. Интелигентното управление на 4 отделни LED канала, дава 
възможност на потребителя да зарава различни режими редуващи включено и изключено 
състояние на осветлението за изследване на потенциални разлики в разтежа на растенията.  
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