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DESCRIERE:
I ve ția se referă la o secție ultifu cțio ală, care se o tează pe cadrul unui utilaj agricol tractat, desti ată prelevării probelor de sol, citirii
și î registrării computerizate a parametrilor solului, exemplu pH și te peratură, precum și a coordonatelor GPS.

DESCRIPTION:
The invention relates to a multifunctional section, which is mounted on a trailed agricultural machine, designed for taking soil samples,
reading and computerized recording of soil parameters, for example pH and temperature, as well as GPS coordinates.

REZUMAT:
Problema teh i ă pe care o rezolvă soluția propusă o stă în realizarea
unei se ții cu care se pot identifica unele caracteristici ale solului înaintea
începerii lu rărilor agricole în vederea opti izării parametrilor care să o du ă
la reșterea efi ie ței și a recoltelor.

COMPONENȚĂ:
Se ția este al ătuită din răzdarul (1) în for ă de V culcat, cu vârful spre
dire ția de înaintare, din suportul (2) de fixare pe cadru, tubul (3) cu cap sferic
prevăzut cu gură pentru preluarea probelor de sol, obturatorul (4) care oprește
solul în interiorul răzdarului pentru citirea parametrilor și permite preluarea
eșa tio ului de sol, jgheabul (5) prin care ir ulă sau stațio ează solul din care se
prelevează probele, actuatorul linear (6) care a țio ează pe verti ală obturatorul
(4) între extre itățile unui șliț pe cursa (c), traductorul (7) pentru determinarea
temperaturii și pH-ul solului prin senzorii (S1) și (S2), montat solidar cu
obturatorul (4), precum și un sistem electronic de prelucrare și stocare a datelor
(Unitate de Co a dă și Control — UCC, GPS, calculator portabil etc.)
În timpul lucrului, se ția ultifu țio ală se deplasează în sol la o
adâncime (h) astfel încât prin tubul cu cap sferic (3) și jgheabul (5) pătru de și se
deplasează solul dislocat pentru prelevare. În fu ție de dista ța de prelevare a
probelor de sol, UCC-ul, pe baza i for ațiilor primite de la GPS, se de la șează
actuatorul linear (6) care o a dă coborârea obturatorului (4) și oprirea solului
în tub cu cap sferic (3). Simultan cu oprirea solului prelevat în tubul cu cap sferic
(4) se oprește și solul aflat în jgheabul (5), iar traductorul (7) care este montat
solidar pe obturatorul (4) o oară în solul aflat în jgheabul (5). Sistemul este
e ți ut în a eastă poziție timp suficient pentru înregistrarea parametrilor
solului (pH-ul și umiditatea) prin senzorii (S1) şi (S2) și a coordonatelor GPS, în
memoria UCC.
După finalizarea î registrării, obturatorul (4) se ridi ă pe verti ală în
poziția i ițială î preu ă cu traductorul (7) și se așteaptă o ouă o a dă de
prelevare a ur ătoarei probe de sol. La sfârșitul perioadei de lucru, parametrii
ăsurați sunt des ăr ați prin intermediul i terfeței USB în memoria unui
calculator portabil pentru prelu rări ulterioare.

AVANTAJE:
❑
❑
❑
❑
❑

precizie ărită a datelor înregistrate în timp real, concomitent cu localizarea geografi ă a acestora (GPS);
posibilitatea de înregistrare a mai multor categorii de date la o si gură trecere;
procesul de lucru este aproximativ continuu, fără întreruperi tehnologice;
costuri reduse de fa ri ație prin utilizarea unei scheme de o a dă ele tri ă si plă cu actuator;
timpul de ăsurare i șorat permite lucrul la viteze mai mari sau reșterea de sității punctelor de ăsurare pe unitatea de suprafață.
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