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Abstract. The practice of Precision Agriculture and the high tractors 
technical performances have imposed their equipping by intelligent equipment 
that has to manage database which conditions operation process optimization. 
It has been presented on paper the main realizations on domain and it is made 
a technical performances synthesis of the worldwide last generation  tractors. 

 

I. MATERIAL ŞI METODĂ 

Progresele tehnologice din ultimele decenii au determinat, pe de o parte, 
îmbunătăţirea şi creşterea performanţelor tehnice ale tuturor subansamblelor din 
componenţa tractoarelor, iar, pe de altă parte, s-au creat noi oportunităţi pentru 
ridicarea indicilor de calitate a lucrărilor agricole, concomitent cu reducerea  costurilor 
pentru executarea acestora. Pentru a scoate în evidenţă importanţa acestor aspecte, 
s-au luat în studiu echipamentele inteligente cu care sunt dotate tractoarele de ultimă 
generaţie. Astfel, gestionarea electronică a dozării şi avansului injecţiei combustibilului 
la motoarele Diesel a fost impusă atât de legislaţia antipoluare, cât şi de ponderea 
costurilor cu combustibilul în ansamblul cheltuielilor de producţie. Prin implementarea 
acestei tehnologii se asigură realizarea următoarelor funcţii : 

• Selectarea, fără restricţie, a caracteristicii de debit la valoarea optimă de 
funcţionare a motorului, indiferent de regimul de lucru; 

• Corelarea caracteristicii de debit în funcţie de temperatura momentană a 
aerului aspirat în motor, a motorinei şi a agentului de răcire a motorului, corespunzător 
unor anumite regimuri, precum şi reglarea precisă a cantităţii de motorină, 
corespunzător debitului de aer aspirat şi turaţiei arborelui motor; 

• Controlul turaţiei motorului în situaţia activării/dezactivării unor instalaţii 
auxiliare antrenate de motor/tractor, cum ar fi: electroventilatorul, aerul 
condiţionat,diferite organe de lucru din componenţa maşinilor agricole etc.; 

• Controlul asupra tendinţei de “salt” în caracteristica de debit; 
• Controlul funcţiei de menţinere constantă a vitezei de deplasare a agregatului 

agricol, fără a fi necesară intervenţia mecanizatorului; 
• Controlul asupra limitării vitezei maxime de deplasare a tractorului; 
• Autodiagnosticarea; 
• Afişarea unor date referitoare la sarcină, turaţie, consum de combustibil, 

suprafaţa lucrată, distanţa parcursă, patinare, consum specific pe unitatea de 
suprafaţă, etc.; 

• Permite creşterea presiunii de injecţie  de până la 1800 bari. 



Dintre sistemele de injecţie gestionate electronic, de ultimă generaţie, s-a remarcat 
instalaţia de tipul „cu rampă comună” (common rail) – fig. 1 – la care fiecare injector 
este conectat la o conductă (comună tuturor injectoarelor), în care permanent se  

 

 
Fig. 1 - Schema constructivă a sistemului de injecţie de tipul „cu rampă comună”  

(common rail): 
1 – debimetru pentru aer; 2 – unitate electronică de control (ECU); 3 – pompă de înaltă presiune; 4 – 

rampă comună; 5 – injectoare; 6 – senzor pentru poziţia arborelui cotit;  
7 – senzor pentru temperatura lichidului de răcire; 8 – filtru; 9 – pedala de acceleraţie. 

 

 
Fig. 2 - Sistemul de senzori care alimentează computerul (ECU) cu informaţii reale: 

1 – baterie; 2 – debitmetru de aer; 3, 4 – senzori pentru identificarea poziţiei arborelui motor; 5 – 
senzor pentru urmărirea depresiunii din galeria de admisie; 6 – conducta pentru alimentare; 7 – 
senzor pentru controlul temperaturii combustibilului; 8 – senzor pentru temperatura lichidului de 
răcire; 9 – senzorul frânei de parcare; 10 – rampă de injecţie cu senzor de presiune; 11 – senzor 

pentru pedala de frână şi ambreiaj;  
12 – potenţiometru pentru pedala de acceleraţie; 13 – radar; 14 – cuplă pentru diagnosticare; 15 – 

echipament ISOBUS (GPS); 16 – regulatorul pompei de presiune;  
17 – pompa de presiune; 18 – injector; 19 – bujia incandescentă; 20 – încălzitor pentru combustibil; 

21 – electropompă; 22 – compresor AC; 23 – electrovalvă pentru remorcă;  
24 – echipament pentru cuplare automată a cutiei de viteză; 25 – electroventilator. 
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găseşte combustibil la presiune înaltă (1400 – 1800 bar),iar dozarea şi avansul 
injecţiei sunt monotorizate şi comandate de unitate electronică de control ( Electronic 
Control Unit -ECU) ;  

În aceste condiţii, unitatea electronică de control (ECU) este un computer 
specializat care prelucrează informaţii reale primite de la sistemul de senzori 
amplasaţi pe tractor sau pe maşina agricolă cu care lucrează în agregat (fig. 2).La 
tractoarele cu putere de peste 100 CP, fabricate după 2005, unitatea electronică de 
control (ECU) îndeplineşte şi alte funcţii complementare, cum ar fi : 

• Schimbarea automată a treptelor de viteză, în funcţie de rezistenţa la 
tracţiune a maşinii agricole; 

• Cuplarea şi decuplarea punţii motrice faţă, în funcţie de condiţiile specifice 
de lucru; 

• Cuplarea automată a frânii de parcare pe ambele punţi motoare; 
• Afişarea vitezei de lucru şi a coeficientului de patinare a roţilor motoare, în 

care caz tractorul este prevăzut şi cu un echipament de radar; 
• Funcţionarea ridicătorului hidraulic cu reglaj de poziţie sau forţă; 
• Afişarea suprafeţei lucrate; 
• Permite gestionarea efectuării lucrărilor agricole, în vederea practicării 

conceptului de „agricultură de precizie”, prin folosirea sistemului GPS, în concordanţă 
cu standardul ISO 11783 (fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3 - Sistemul ISOBUS pentru gestionarea lucrărilor agricole de precizie: 
1 – tractor cu echipamentul de gestionare a lucrărilor agricole; 2 – monitorul de 

vizualizare a informaţiilor din cabina tractorului; 3 – terminal pentru conectare la GPS; 
4 – cablu pentru transferul de date; 5 – conector; 6 – cablu ISOBUS; 7 – microprocesorul 
maşinii agricole (ECU); 8 – echipament terminal de execuţie (pentru reglarea cantităţii de 
îngrăşământ, pesticid etc.); 9 – secţiunile computerului (ECU) montate pe tractor şi care 

gestionează baza de date privind transmisia, motorul şi ridicătorul hidraulic; 
10 – computerul central (ECU) care gestionează, în ansamblu, baza de date, conectat 

cu terminalul din cabină; 11 – aparatura sistemului GPS care transmite datele la 
calculatorul din fermă. 

 
 

 1023



 

II. REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Prin implementarea tehnologiei de injecţie controlată electronic, 

caracteristicele de funcţionare a motorului Diesel se modifică esenţial. De 
exemplu, pentru un motor fabricat de firma Deutz cu patru cilindri, prin 
supraalimentare, echipat cu unitate de control electronică şi cu sistem de injecţie 
cu rampă comună (common rail), puterea maximă creşte de la 80 Kw la 100 kw, 
momentul motor se majorează de la 400 Nm la 550 Nm iar consumul specific 
scade de la 210 g/kwh la sub 200 g/kwh (fig. 4). 

  
 

Fig.4 - Caracteristica de debit pentru un motor DEUTZ cu patru cilindri, în funcţie de gradul de 
echipare: 

P - puterea motorului (kW); Cs - consum specific de combustibil (g/kWh); M - momentul motor 
(Nm); 1 – motor Diesel cu patru cilindri; 2 - motor Diesel echipat cu supraalimentare; 3 - 

motor Diesel echipat cu supraalimentare si unitate electronica de control(ECU). 
 
Analizând caracteristica de debit, se constată că, prin echiparea motorului 

clasic cu echipamente care controlează precis dozarea motorinei şi avansul la 
injecţie, scade turaţia optimă de funcţionare a motorului. Astfel, pentru  acelaş 
motor cu supraalimentare, injecţie common rail şi controlul electronic al injecţiei, 
turaţia pentru momentul motor maxim scade de la 1600 rot/min la 1400 rot/min, 
iar curba puterii, la partea superioară este mult mai aplatizată, ceea ce asigură, 
pentru intervalul de turaţii 1800 ÷ 2200 rot/min, o putere maximă constantă de 
aproximativ 100 kw. Dotarea motoarelor Diesel cu echipamente inteligente  
asigură nu numai creşterea performanţelor tehnice ci realizează şi o reducere 
semnificativă a noxelor (fig. 5),permiţând producătorilor să realizeze motoare 
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ecologice în concordanţă cu normele de mediu. 
Aşa cum se poate observa din fig.5 , începând cu 1996, producătorii de 

motoare au fost obligaţi să găsească soluţii tehnice pentru a fabrica motoare 
ecologice. 

 Sistemele prezentate mai sus sunt capabile să gestioneze funcţionarea 
motoarelor, astfel încât, în prezent noxele emise de motoarele echipate conform 
EURO-3 să fie sub limita prescripţiilor stabilite de normele internaţionale,iar 
începând cu 2015,prin echiparea cconform EURO-5  valoarea  noxelor de NOx să 
scadă sub 1,0 g/kWh şi particulele de fum să fie sub 0,05 g/kWh. 
 

 
Fig. 5 - Nomogramele privind nivelul de poluare realizat de motoarele Diesel  

în funcţie de putere şi de gradul de echipare 
 
 

III. CONCLUZII 

Dotarea tractoarelor de ultimă generaţie cu sisteme inteligente complexe 
asigură o gestionare totală a bazei de date ce condiţionează practicarea unei 
agriculturi de precizie, concomitent cu reducerea impactului faţă de mediu şi 
anume : 

• Realizarea baze de date necesară practicării agriculturii de precizie; 
• Creşterea performanţelor subansamblelor din componenţa tractoarelor, 

în special a motoarelor, transmisiei şi echipamentelor de lucru; 
• Reducerea costurilor cu combustibilul; 
• Creşterea productivităţii muncii; 
• Ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor agricole; 
• Crearea de condiţii pentru practicarea unei agriculturi durabile; 
• Reduce efortul şi crează condiţii de lucru fără stres pentru mecanizator 
• Fabricarea de motoare ecologice. 
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