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70 DE ANI DE LA CREAREA PRIMELOR INSTITUTE DE CERCETARE

Academicianul Ion Bostan, la începutul anilor 
1980, a elaborat un nou tip de transmisie pla-

netară deosebită de cele clasice prin principiul nou de 
transformare și transmitere a mișcării și sarcinii, care 
a intrat în circuitul terminologic mondial cu denumi-
rea Transmisii Planetare Precesionale (TPP) cu an-
grenaj multipar. Astfel, în anul 1983 tânărul doctor în 
știinţe Ion Bostan înregistrează în Registrul de Stat al 
fostei URSS primul brevet de invenţie TPP.

TPP posedă avantaje excepţionale datorate princi-
piului nou de transformare a mișcării și sarcinii prin 
utilizarea mişcării sfero-spaţiale cu un punct fix al sa-
telitului angrenat cu două danturi laterale centrale cu 
dinţi având profil convex-concav variabil și cu diferen-
ţa lor de ±1.

Particularităţile geometro-constructive ale angre-
najului precesional plasează TPP printre cele mai per-
formante transmisii cunoscute la scara mondială după 
diapazonul lor extins al rapoartelor de transmitere 
într-o treaptă (12÷3600) și după capacitatea lor por-
tantă mare, determinată de multiplicitatea absolută a 
angrenării concomitente a dinţilor (100 %).

Datorită avantajelor constructiv-cinematice uni-
ce, TPP au fost implementate în diverse domenii de 
aplicare: mecanisme de acţionare în aparatele cosmice 
de zbor; în complexele robotizate  submersibile pentru 
extracţia concrețiunilor fero-manganice de pe fundul 
Oceanului Planetar de la adâncimi până la 7 000 m; 
în mecanisme de acţionare a sistemelor de orientare 
cu mișcări extrem de lente (rapoarte de transmitere de 
până la 14 000 000); în sisteme de reglare a presiunii 
în gazoductele magistrale; în tehnologii de extracţie a 
petrolului de la adâncimi mari; în industria de auto-
mobile; în mecanisme pentru transmiterea mișcării 
prin perete, în mecanica fină etc.

Un aspect important al cercetărilor sale îl consti-
tuie Transmisiile Planetare Precesionale cinematice 
de putere mică utilizabile în mecanica fină. La ele se 
raliază și cercetările recente legate de elaborarea mi-
crosatelitului, în special a giroscopului.

Viziunea știinţifică largă i-a permis acad. Ion 
Bostan să se orienteze și spre alte domenii necesare 
economiei naţionale, cum ar fi sistemele de conver-
sie a energiilor regenerabile. În acest domeniu au fost 
elaborate, brevetate și fabricate sisteme de conversie 
a energiei eoliene și a energiei cinetice de curgere a 
apei, precum și sisteme de orientare a panourilor fo-
tovoltaice.
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Concomitent, acad. Ion Bostan a elaborat teoria 
fundamentală a angrenajului precesional multipar, te-
oria fundamentală a tehnologiei de generare a profilu-
rilor convex-concave variabile cu sculă precesională. 
În afară de aceasta, a elaborat în baza staticii și dina-
micii metodele de calcul ingineresc al Transmisilor 
Planetare Precesionale. Aceste aspecte ale cercetărilor 
știinţifice au fost publicate în peste 600 de lucrări ști-
inţifice, 12 monografii, inclusiv în Antologia Invenţii-
lor, în trei volume. 

Aspectele inovaţionale tangibile Transmisiilor 
Planetare Precesionale au fost protejate cu peste 170 
de brevete de invenţie, cuprinzând peste 25 de struc-
turi cinematice, angrenaje noi, tehnologii noi de gene-
rare a profilurilor dinţilor convex-concave variabile, 
cutii de viteze, hidrotransmisii, o gamă largă de con-
strucţii pentru diverse domenii de aplicare.

Graţie principiului nou de transformare a mișcă-
rii și de transmitere a sarcinii și caracterului scien-
tointensiv complex, tematica Transmisilor Planetare 
Precesionale, la recomandarea Ministerului Edu-
caţiei din fosta URSS, a fost inclusă în anul 1990 în 
programele de studiu obligatoriu la disciplina Organe 
de mașini pentru instituţiile de învăţământ superior 
tehnic.

 


