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Abstract: The study proposes that the pre-sowing treatment of the seeds be carried out in a laboratory chamber 

with flat electrodes. In the Finite Element Method Magnetics (FEMM) software environment, the modelling of the electric 

field of the flat electrodes chamber.  

It has been established that the adopted shape of the walls of the  working chamber create non-uniformity of the 

electric field in the area of the treated seeds and thus result in uneven pre-sowing impact of the corona discharge field 

upon the seeds.  

After the performed modelling it has been found that the connection on edges on the top and bottom bodies of the 

chamber distort the electric field in the inter-electrode gap. 

Keywords: Finite Element Method Magnetics (FEMM) software environment, electrode system of flat electrodes, 

electric field strength  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

За стимулиране на развитието и добивите на селскостопанските култури се използват 

редица традиционни и нетрадиционни методи. 

Перспективно направление в тази посока е предсеитбената обработка на семената с 

различни физични полета. В това направление са постигнати известни успехи при 

отглеждането на царевица [13], пшеница [6], тритикале [3,7], слънчоглед [5,9], памук [8], 

зеленчукови култури [1,4,11] и др. 

Обработката на семената от култури, богати на мазнини,  в Русенския университет „А. 

Кънчев”, се извършва в полето на променливо високо напрежение. За целта се използва 

специално конструирана камера с електроди плоскост-плоскост [5,8] и повишено променливо 

напрежение с честота 50Hz.  

Цел на изследването е моделиране и изследване на електрическото поле между 

електродите  плоскост-плоскост на лабораторната камера за предсеитбена електромагнитна 

обработка на семена от култури, богати на мазнини. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД 

В Русенския университет „А. Кънчев” се провеждат многогодишни изследвания на 

влиянието на предсеитбените обработки на семена в електромагнитни полета върху 

развитието на растенията. Обект на изследването е използваната при тези обработки 

лабораторна камера за предсеитбена електромагнитна обработка на семена от култури, богати 

на мазнини [5,8]. 

По време на предсеитбената обработка семената се поставят в работната камера, чиито 

стени са метални и представляват самите плоски електроди. 

На фиг.1. схематично е показана използваната лабораторна камера за предсеитбена 

обработка на богатите на мазнини семена. Основата на камерата 1 е изработена от 

електрокартон с дебелина 2 mm. Върху тази основа са монтирани стените на камерата. Две от 

тези стени са метални и представляват плоски метални електроди 2. Разстоянието между 

електродите на камерата е 20 mm. Другите две стени 4 са от изолационен материал 

(електрокартон с дебелина 2 mm). Стените на камерата са съединени, чрез залепване.  
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Към единия електрод 2 (фиг.1.) се подава фазата на повишеното напрежение с честота 50 

Hz, а към другия се свързва работната нула на източника за повишено напрежение. При сега 

използваната уредба той е трансформатор 20/0,1kV. 

Обработката на изследваните семена се извършва в създалото се променливо 

електрическо поле между двата електрода 2. За целта семената предварително се насипват в 

работната камера. Продължителността на въздействието е според конкретния план на 

експеримента. 
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Фиг.1. Лабораторна уредба с плоски електроди за предсеитбена електромагнитна обработка 

на семена: 1 - изолационна основа; 2 – плоски метални електроди;  3 - обработвани семена; 

4– стени на корпуса на камерата изработени от изолационен материал 

 

Моделирането на електрическите полета, между електродите плоскост-плоскост в 

лабораторната камера, се извършва в програмната среда Finite Element Method Magnetics 

(FEMM) [2]. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕТО 

Електрическото поле в междуелектродното пространство (фиг.1.) е моделирано при 

различни стойности на приложеното, към електродите,  напрежение.  

При анализа на получените модели е установено, че характерът на полето е еднотипен. 

Затова по-долу са разгледани само по един модел на напрежението и интензитета на полето 

между двата електрода [10,12]. 

На фиг.2. е показан компютърният модел на електрическото поле, при напрежение 

между електродите 5 kV, на сеченията А-А и В-В от фиг.1. Получените стойности за 

напрежението в междуелектродното пространство са показани с различни цветове. Встрани от 

модела е представена легенда, със стойностите на напрежението за всеки един от цветовете.  
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Фиг.2. Компютърен модел на електрическото поле, при напрежение 

 между електродите 5 kV, на сечение А-А (а) и на сечение В-В (б) от фиг.1.: 

 1 - изолационна основа; 2 – плоски метални електроди; 3 - обработвани семена;  

4 - стени на корпуса на камерата, изработени  от изолационен материал  

 

В представения модел (фиг.2.) пространството над електродите е въздух, а под тях с 

електрокартон 1 и под него въздух. Самото междуелектродно пространство на работната 

камера е изцяло запълнено със семена.  

Моделът на разпределение на напрежението е получен като са отчетени диелектричните 

проницаемости Ɛ на отделните елементи, участващи в  изследването.  Големината на 

напрежението, в различните участъци на уредбата, е показана в цветово и цифрово изражение 

вдясно на фиг.2. 

От фиг.2а. фиг.2б. може да се констатира, че в областта, запълнена със семена, 

разпределението на напрежението е сравнително равномерно. Известна неравномерност се 

наблюдава в крайните зони и при двете сечения.  

Получените компютърни модели на интензитета на електрическото поле, за сеченията 

А-А и В-В от фиг.1., са показани съответно на фиг.3. и фиг.4. Границите на изменение на 

интензитета в междуелектродното пространство са показани с различни цветове. От двете 

фигури може да се констатира, че по всички ръбове в конструкцията на камерата се 

наблюдават значителни изменения в интензитета на електрическото поле. В средната част на 

камерата, където се намира по-голямата част от семената се получава преобладаващ 

интензитет със стойности (1,541…1,644).105V/m. Средната стойност на този интензитет е 

1,593.105 V/m. 
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Фиг.3. Компютърен модел на интензитета на електрическото поле при напрежение 

 между електродите 5 kV по сечение A-A: 1 - изолационна основа (съгласно фиг.1.); 2 – 

плоски метални електроди;  3 - обработвани семена 

 

При случая от фиг.3. (сечение А-А от фиг.1.) около горния и долния край на вертикалните 

електроди 2 се образуват две сравнително симетрични зони с неравномерен интензитет на 

полето. Тези зони са показани с прекъсната линия и са означени със съответна буква – А и В. 

На фиг.3.б те са представени в увеличен мащаб.  

Зона А от фиг.3.б е в горния край на камерата. Там електродите на камерата и 

обработваните семена граничат с околния въздух. Нейното цветово изображение показва, че 

семената, намиращи се около горните краища на вертикалните електроди на камерата са 

подложени на интензитет с повишени стойности. От фиг.3.б може да се отчете, че 

интензитетът на електрическото поле в тази зона започва от 1,644.105 V/m, като в горния край 

на електродите на камерата достига до стойност 1,952.105V/m.  

Зона В от фиг.3.б се намира в долния край на камерата, тук електродите на камерата и 

обработваните семена граничат с изолационната основа на камерата 1 (фиг.1.). В тази зона 

неравномерността на полето е по-силно изразена, отколкото при зона А.  От фиг.3.б може да 

се отчете, че интензитетът на електрическото поле в зона В започва от 1,644.105V/m, като в 

долния край на камерата (граничния ръб с основата) достига до стойност 2,055.105V/m.  

На фиг.4. е показано изменението на интензитета по сечението В-В (фиг.1.). Тук в 

областта около граничните ръбовете, между електродите 2 и изолационните стени 4 на 

камерата, се образуват две изцяло симетрични зони (означени с C и D) с неравномерен 

интензитет на полето. На фиг.4.б те са представени в по-голям мащаб.  

От фиг.4.б може да се отчете, че интензитетът на електрическото поле в  зоните C и D, в 

областта около граничния ръб между електродите 2 и изолационната стена на корпуса 4 на 

камерата, се изменя в интервала (1,644…2,055).105V/m. Тези стойности са значително по-

големи от средната стойност на интензитета в останалата част от камерата, където се намира 

основното количество от обработваните семена.  
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Фиг.4. Компютърен модел на интензитета на електрическото поле при напрежение 

 между електродите 5 kV по сечение B-B:  2 – плоски метални електроди (съгласно фиг.1.);  

3- обработвани семена; 4 - стени на корпуса на камерата от изолационен материал 

 

От описаното се установява, че по време на електромагнитното въздействие 

обработваните семена са подложени на различни стойности на интензитета на полето. 

Изследванията показват, че  в зоните (А, В, C и D) от фиг.3. и фиг.4., с повишен интензитет на 

полето, са разположени около 10% от семената. Така се получава обработка на семената с 

нееднакви параметри на полето. Впоследствие това води до некоректни резултати при  

изследвания за установяване на ефекта от обработката на семената. 

От получените при моделирането резултати и техния анализ се установява, че 

интензитетът на полето около горния и долния ръб на електродите, и покрай вертикалните 

ръбове между електродите и изолационните стени на камерата е различен и значително по-

голям от този на в основното количество на  семената.  

Описаните изкривявания на електрическото поле могат да се обяснят с факта, че 

електродите 2, изолационните стени  4 и основата 1 на камерата (фиг.1.) са оформени под ъгъл 

90°. 

  Проведеният анализ показва, че за постигане на равномерна предсеитбена обработка на 

семена, богати на мазнини е необходима оптимизация на конструкцията на работната камера.   

 

ИЗВОДИ 

1. За предсеитбена електромагнитна обработка на семена, богати на мазнини се използва 

лабораторна камера с електроди плоскост-плоскост и повишено променливо напрежение. 

2. В програмна среда Finite Element Method Magnetics (FEMM) e извършено моделиране 

на електрическото поле на електродната система на камера с плоски, паралелно разположени, 

електроди.  

3. Установено е, че възприетата форма на работната камера създава неравномерност на 

електрическото поле в зоната на обработваните семена, което води до нееднакво предсеитбено 

въздействие на електрическото поле върху семената. 

4. За постигане на равномерна предсеитбена обработка на семена, богати на мазнини е 

необходима оптимизация на конструкцията на работната камера.    
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