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REZUMAT 

RAPORT DE CERCETARE 
LA 

PROIECTUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PNCDI-II 
NR. 52-107 DIN  01.10.2008  

 
 DENUMIREA PROIECTULUI: "CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA 
              ORGANELOR DE LUCRU PENTRU PREGĂTIREA PATULUI GERMINATIV  
              ÎN CONCORDANŢĂ CU CERINŢELE UNEI AGRICULTURI DURABILE" 
 
 ETAPA II: "MODELAREA FIZICĂ A INTERACŢIUNII ROATĂ-ORGAN DE  
              LUCRU CU SOLUL FOLOSIND METODA ELEMENTELOR FINITE" 
 

Raportul de cercetare pentru etapa a II-a a proiectului cuprinde opt capitole şi 
concluziile finale, în care sunt prezentate: bazele teoretice ale modelării prin metoda 
elementelor finite, modelarea fizico-matematică a interacţiunii sol-roată, simularea 
numerică a interacţiunii sol-roată, simularea numerică a interacţiunii organ activ-sol, 
bazele teoretice ale modelării prin metoda volumelor finite, modelarea fizico-
matematică a interacţiunii sol-organ activ, diseminarea rezultatelor şi achiziţia 
materialelor şi echipamentelor, concluziile referitoare la problemele prezentate în cele 
opt capitole. 

În capitolul 1 se face o scurtă introducere, în care este prezentată importanţa 
solului pentru omenire, rolul primordial al acestuia în menţinerea vieţii pe pământ. 
Este necesar însă să se practice o agricultură durabilă, să se caute soluţii reale de 
reducere a impactului lucrărilor agricole efectuate mecanizat asupra solului, de 
prevenire a degradării acestuia. 

Capitolul 2 "Bazele teoretice ale modelării prin metoda elementelor finite" 
tratează principalele probleme referitoare la metoda elementelor finite: definirea 
acesteia, un scurt istoric, domeniile de aplicare, tipurile de elemente finite, energia 
potenţială totală, ecuaţia elementului finit, modul de aplicare a metodei elementelor 
finite, evaluarea rezultatelor. 

Cel de al 3-lea capitol "Modelarea fizico-matematică a interacţiunii sol-
roată" tratează pe larg aspectele privind modelarea interacţiunii roată-sol. Întrucât 
interacţiunea roată-sol poate modifica unele însuşiri ale acestuia, se prezintă mai întâi 
proprietăţile fizice şi cele mecanice ale solului. În continuare se face un studiu teoretic 
referitor la tensiunile şi deformaţiile ce apar în sol ca urmare a interacţiunii acestuia cu 
roţile şi şenilele. Se prezintă, de asemenea, aspectele teoretice privind procesele de 
afundare şi de rostogolire a roţilor, studiate prin metode analitice.  

În cadrul capitolului 4 "Simularea numerică a interacţiunii sol-roată" se 
prezintă diferite probleme referitoare la simularea interacţiunii dintre roată şi sol. În 
vederea studierii acestor probleme s-a construit un model tridimensional roată-sol de 
analiză a compactării care determină starea de tensiuni din sol (modelul este alcătuit 
dintr-o roată şi o porţiune dintr-un canal de sol). În final se dau rezultatele modelării şi 
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simulării. 
Capitolul 5 "Bazele teoretice ale modelării prin metoda volumelor finite" 

tratează această metodă, insistându-se asupra particularităţilor şi algoritmilor cele mai 
adaptate pentru simularea curgerilor şi fenomenelor asociate din sol, când acesta 
intră în interacţiune cu un organ activ de lucrat solul. Se arată că metoda cu volume 
finite este mai avantajoasă decât metoda cu elemente finite, fiind şi mai uşor de 
înţeles. 

Cel de al 6-lea capitol "Modelarea fizico-matematică a interacţiunii sol-
organ activ" tratează aspectele principale ale acestei modelări. Sunt prezentate mai 
întâi bazele teoretice ale modelării interacţiunii organ activ-sol, inclusiv etapele 
principale ale procesului de modelare: construcţia modelului fizic, construcţia 
modelului matematic, construcţia modelului numeric. Etapa finală a modelării şi 
simulării este validarea rezultatelor obţinute, aceasta realizându-se prin metodele: 
compararea cu date experimentale, compararea cu alte modele, efectuarea de 
analize de sensibilitate parametrice, verificarea absenţei erorilor numerice. În 
continuare se prezintă bazele teoretice ale procesului tehnologic executat de 
organele active pentru lucrat solul: acţiunea penei simple (triedrice) şi a celei 
tetraedrice asupra solului, procesul de lucru al organelor active de extirpare ale 
cultivatoarelor. 

În capitolul 7 "Simularea numerică a interacţiunii organ activ-sol" sunt 
tratate principalele aspecte privind această simulare. Pentru efectuarea studiilor s-a 
realizat o simulare CFD (calculul dinamicii fluidelor) cu ajutorul programului FLUENT, 
în scopul determinării forţei de tracţiune şi distribuţiei presiunii pe un organ activ de 
prelucrare a solului de tip cuţit-săgeată. Simularea a ţinut cont de interacţiunea 
dinamică între organul activ şi sol, utilizând un comportament de curgere fluidă a 
solului. Trebuie menţionat faptul că simularea se realizează considerând că organul 
activ modelat este staţionar în mijlocul unui domeniu de curgere vâsco-plastică a 
solului (canalul de sol se deplasează). 

Capitolul 8 "Diseminarea rezultatelor obţinute şi achiziţia materialelor şi 
echipamentelor" cuprinde problemele legate de participarea la simpozioane 
ştiinţifice, de publicarea lucrărilor ştiinţifice privind rezultatele obţinute în cadrul 
studiilor efectuate, de achiziţia unor materiale şi echipamente. Sunt prezentate cele 
zece lucrări ştiinţifice publicate în etapa a II-a a proiectului, problemele urmărite şi 
rezultatele obţinute. În ceea ce priveşte echipamentele pentru efectuarea cercetărilor 
trebuie arătat faptul că s-a conceput, proiectat şi realizat un canal de sol pentru 
modelarea şi reproducerea proceselor de lucru ale organelor active pentru lucrat 
solul. 

La sfârşitul raportului de cercetare se prezintă concluziile formulate în legătură 
cu studiile efectuate. Astfel, sunt prezentate concluziile referitoare la bazele teoretice 
ale modelării prin metoda elementelor finite şi metoda volumelor finite, modelarea 
fizico-matematică a interacţiunii roată-sol şi a celei organ activ-sol, simularea 
numerică a interacţiunii roată-sol şi a celei organ activ-sol. Sunt scoase în evidenţă 
rezultatele remarcabile obţinute în urma studiilor efectuate şi utilitatea acestora pentru 
cercetările întreprinse în condiţii de laborator şi cele executate în condiţii de producţie.  


