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PRINCIPALELE NOTA łII 

 
 

NotaŃie  Denumire 

A - coeficient necesar pentru calculul temperaturii operative 
şi depinde de viteza aerului 

ADu - aria corpului uman calculată cu formula lui DuBois 

Ar - aria radiantă efectivă a corpului uman 

C - constantă în calculul indicelui de confort Van Zuilen 

cp - căldura specifică masică a componentelor habitaclului 

Cres - căldura pierdută prin convecŃie în timpul respiraŃiei 

Ec - căldura pierdută prin evaporarea transpiraŃiei 

Eres - căldura pierdută prin evaporare în timpul respiraŃiei 

H - căldura pierdută prin convecŃie, radiaŃie și conducŃie 

h - înălŃimea persoanei 

Icl - izolaŃia termică a vestimentaŃiei 

m - masa persoanei 

mp - masa componentelor habitaclului 

M - căldura pierdută de corp(metabolism) 

pa - presiunea parŃială a vaporilor de apă în aer 

E - energia internă  

avQ&  - fluxul de căldură al aerului viciat 

condQ&  - fluxul de căldură cedat prin conducŃie 

convQ&  - fluxul de căldură cedat prin convecŃie 

RCQ /
&  - fluxul de căldură al aerului aspirat care este încălzit/ răcit 

SQ&  - fluxul de căldură datorat radiaŃiei solare 

MOTQ&  - fluxul de căldură adus în habitaclu din spaŃiul motorului 
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NotaŃie  Denumire 

pQ&  - fluxul de căldură cedat de pasageri 

TQ&  - fluxul de căldură transmis prin pereŃii habitaclului 

Sm - suprafaŃa corpului omenesc 

t - timpul 

ta - temperatura aerului interior 

ti - temperatura suprafeŃei i 

 - temperatura medie a suprafeŃei corpului omenesc 
considerat îmbrăcat 

 - temperatura medie radiantă 

 - viteza aerului în incintă 

W - căldura pierdută prin desfăşurarea unei activităŃi 

 - conŃinutul de umiditate al aerului 

 - coeficientul de convecŃie 

 - coeficientul de radiaŃie 

 - emisivitatea termică 

 - factorul de formă al suprafeŃei 1 în raport cu suprafaŃa 2 

 - constanta Stefan-Boltzmann 
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CONFORTUL TERMIC ÎN AUTOTURISME 
 

SenzaŃia de confort este asigurată pe de o parte de anumiŃi factori legaŃi de schimbul 
de căldură dintre om și mediul înconjurător și care constituie confortul termic și, pe de altă 
parte, de puritatea aerului, nivelul de zgomot, gradul de ionizare a aerului. 

Incintele închise, din care fac parte şi autovehiculele, trebuie să asigure astfel valori 
optime ale acestor factori pentru ca ocupanŃii lor să fie în confort termic. 

 

CAPITOLUL I 
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1.1 Obiectivele tezei 
 

���� Prezentarea noŃiunilor de confort termic şi bilanŃ termic al corpului 
uman. 

���� Studiul parametrilor care determină şi influenŃează starea de confort 
termic în autovehicule şi analiza relaŃiilor ce se stabilesc între aceştia. 

���� Definirea indicilor de confort termic şi stabilirea zonelor de confort. 
���� Analiza sistemelor utilizate pentru realizarea unui microclimat optim în 

habitaclu. 
���� Analiza bilanŃului termic al habitaclului. 
���� Realizarea de măsurători pentru determinarea parametrilor de confort. 
���� Determinarea unor relaŃii analitice prin care să se caracterizeze evoluŃia 

temperaturii şi a vitezei aerului în habitaclu, pornind de la datele 
experimentale. 

���� Elaborarea unei metodologii de calcul pentru simularea numerică a 
microclimatului din autoturisme prin evaluarea transferului de căldură 
între mediul exterior-habitaclu-pasageri. 

���� Folosirea programelor de simulare numerică Theseus-Fe şi Ansys 
Fluent pentru evaluarea temperaturii şi vitezei aerului din habitaclul unui 
autovehicul. 

���� Evaluarea indicilor de confort ai ocupanŃilor unui autovehicul cu ajutorul 
simulării numerice. 

���� Propunerea unei direcŃii de urmat pentru optimizarea confortului termic 
al ocupanŃilor unui autovehicul. 

���� Realizarea unui plan factorial de experimente virtuale pentru analiza 
modificărilor propuse. 

���� Alegerea soluŃiei optime ce permite obŃinerea unui confort termic 
adecvat. 

 

1.2 Organizarea tezei 
 

Lucrarea este structurată în patru părŃi (figura1.1), după cum urmează: 
Partea I: Formularea problemei cu prezentarea parametrilor ce influenŃează 

confortul la autoturisme (capitolul 1). 
Partea a II a: Prezentarea fundamentală a bilanŃului termic şi a sistemelor 
destinate îmbunătăŃirii gradului de confort al ocupanŃilor autovehiculului 
(capitolul 2 ). 
Partea a III a: Evaluarea rezultatelor prin determinări experimentale şi simulare 
numerică (capitolele 3 şi4). 
Partea a IV a:Optimizarea confortului termic din habitaclu prin folosirea 
simulării numerice (capitolul 5) 
În final teza este completată cu un capitol ce cuprinde concluziile finale şi 

contribuŃiile personale (capitolul 6).
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Figura 1.1 Organizarea tezei 
 

 

Partea IV 

Optimizare 

Partea III  

Evaluarea rezultatelor 

Partea II  

Prezentarea fundamentală 

Partea I  

Formularea problemei 

2.Climatizarea şi condi Ńionarea 
aerului din habitaclu  

3.Cercetarea experimental ă 
pentru determinarea 

parametrilor de microclimat din 
autoturisme  

4.Simularea numeric ă a 
microclimatului din autoturisme  

5.Optimizarea confortului termic 
folosind simularea numeric ă 

1.Confor tul termic în autoturisme  
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1.3 Definirea confortului termic 
 
Confortul termic este definit în ISO 7730 ca fiind „acea condiŃie a minŃii care 

exprimă satisfacŃie faŃă de mediul termic”. Aceasta este o definiŃie agreată de cele 
mai multe persoane deoarece, fiind senzorială și nu calitativă, nu poate fi ușor 
convertită în parametri fizici [50].  

O altă definiŃie a confortului termic este dată de Santamouris [38] care îl 
definesc ca fiind „totalitatea condiŃiilor pentru care o persoană nu ar prefera un mediu 
diferit” din punct de vedere termic. Este un concept complex deoarece depinde de o 
serie de parametrii fizici, organici şi externi. 

Pentru obŃinerea confortului termic este necesară realizarea unui mediu termic 
neutru, pentru care o persoană să nu simtă nici prea cald și nici prea rece. 

Definirea confortului termic reprezintă o sarcină dificilă deoarece trebuie Ńinut 
cont de mai mulŃi factori personali și de mediu pentru a decide condiŃiile care fac ca o 
persoană să se simtă confortabil. Acești factori reprezintă ceea ce se numește 
„mediul termic uman” [4]. 

Într-un studiu statistic publicat în Anglia în 2009, s-a evidenŃiat faptul că o 
persoană petrece într-un an aproximativ 225 ore în vehicul. Acest lucru duce la 
necesitatea realizării rapide a unui confort termic optim în habitaclu pentru ocupanŃii 
acestuia.  

NoŃiunea de confort termic implică atât microclimatul dintr-un vehicul, cât şi 
factori de natură psihologică  şi mentală. Realizarea unui confort termic adecvat este 
foarte importantă, deoarece afectează întregul moral uman. Chiar dacă organismul 
uman se adaptează la mediul înconjurător prin strategii adaptive de genul îmbrăcare, 
dezbrăcare, schimbare de poziŃie, etc., aceste strategii nu sunt de durată. ASHRAE 
consideră 80% dintre ocupanŃii unei incinte o limită rezonabilă pentru un număr 
minim de oameni care trebuie mulŃumiŃi de confortul termic creat. Din aceste 
considerente, în proiectarea interioarelor vehiculului şi a sistemelor de condiŃionare, 
ventilare şi încălzire a habitaclului,  una dintre condiŃiile de care trebuie să se Ńină 
seama este realizarea confortului termic pentru factorul uman. Evaluarea confortului 
este subiectivă şi include satisfacŃia, acceptarea, caracterul plăcut  sau  reacŃii 
negative [45]. 

 
1.4 Bilan Ńul termic al corpului uman 
 
1.4.1 Termoreglarea organismului uman 
 

Sistemul de termoreglare al organismului uman permite ajustarea fiziologică a 
încărcării termice și asigurarea confortului termic al corpului în diverse condiŃii. 
Căldura corpului uman este produsă în principal prin metabolism. În condiŃii normale, 
corpul uman își păstrează o temperatură proprie de 37°C [2].  
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Modificările din mediul climatic exterior produc și modificări în interiorul 
organismului uman, aici intervenind procesul de termoreglare. 

Astfel, când corpul devine prea cald, vasele de sânge se vor dilata, crescând 
circulaŃia sângelui prin vasele capilare de la nivelul pielii și ulterior corpul va începe 
să transpire. TranspiraŃia este o formă de răcire efectivă, deoarece energia necesară 
evaporării transpiraŃiei este luată din piele. ProducŃia de transpiraŃie poate fi 
determinată de creștere cu câteva zecimi de grad a temperaturii pielii. 

În momentul în care corpul este prea rece, prima reacŃie este aceea de 
contracŃie a vaselor de sânge, acest lucru ducând la reducerea circulaŃiei sângelui 
prin vasele capilare de la nivelul pielii. Ce-a de-a doua reacŃie va fi tremuratul, acesta 
ducând la o creștere a producŃiei de căldură internă prin stimularea sistemului 
muscular. 

Între corpul uman și mediul extern există un schimb permanent și variabil 
cantitativ de căldură, prin care se menŃin echilibrul termic al corpului. Cei doi senzori 
care controlează echilibrul termic sunt:   

o unul situat în piele și care pornește în momentul în care temperatura 
scade sub 34°C,  

o celalalt situat în hipotalamus și care pornește în momentul în care 
temperatura depășește 37°C.  

Acești receptori sunt sensibili la schimbările rapide de temperatură și sunt 
rapid adaptabili.  

O persoană în stare de repaus produce aproximativ 100W de căldură. Dacă 
îmbrăcăminte și mediul exterior sunt adaptate, aceeași cantitate de căldură va fi 
cedată mediului înconjurător. Astfel, echilibrul termic este realizat și persoana va fi 
neutră din punct de vedere termic. Odată cu creșterea temperaturii ambientului, 
fenomenele de convecŃie și radiaŃie vor scădea. Evaporarea transpiraŃiei va trebui să 
compenseze această creștere pentru a echilibra producŃia de căldură. TranspiraŃia 
este deci asociată cu o senzaŃie de cald sau chiar disconfort. Într-un mediu rece, 
convecŃia și radiaŃia vor crește, ducând astfel la o pierdere mai mare de căldură 
decât cea generată. Răspunsul fiziologic va fi reducerea circulaŃiei periferice cu 
scopul de a scădea temperatura acestora și deci gradientul de temperatura dintre 
acestea și mediul exterior. În acest caz, persoana va simŃi rece sau disconfort. Un 
răspuns normal la această problemă este adăugarea sau eliminarea de haine [38].  

Se poate concluziona că pentru un interval destul de restrâns al pierderii de 
căldură datorată radiaŃiei, conducŃiei sau convecŃiei este menŃinută o temperatură 
optimă a pielii și deci o stare neutră de confort termic.  

 
 

1.4.2 Modelul fiziologic uman 
 

În prezent există mai multe modele de sisteme umane fiziologic-termice, toate 
având ca bază sisteme multi-nod, în care sistemul termic uman a fost simplificat într-
o serie de noduri ce reprezintă segmente ale corpului. 
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Divizarea corpului uman se poate face în şapte segmente şi anume: cap, 
trunchi, braŃ stânga, braŃ dreapta, mâini, picioare şi laba piciorului [6], acestea fiind 
caracterizate aşa cum se vede în figura 1.2 

  

a) segment dezbrăcat b) segment îmbrăcat 
Figura 1.2 Modelul fiziologic uman 

 
Pentru menŃinerea unui confort termic trebuie îndeplinite două condiŃii și 

anume:  
� legătura dintre 

temperatura pielii și a 
inimii să determine o 
senzaŃie termică 
neutră; 

� respectarea ecuaŃiei 
bilanŃului termic al 
corpului.  

EcuaŃia bilanŃului termic 
se referă la faptul că energia 
produsă de metabolism(QM) 
trebuie să fie egală cu suma 
căldurilor cedate de corp către 
mediul ambiant. 

Căldura cedată către 
mediul exterior poate fi de două 
tipuri: 

� căldură perceptibilă 
o convecŃie – Qconv 
o radiaŃie – Qrad 
o conducŃie – Qcond 

� căldură latentă - Ql 
o evaporarea 

transpiraŃiei 
o procesul de 

transpiraŃie 

 
Figura 1.3  Procesele de schimb de căldură dintre om 

şi mediul ambiant [60] 

GRĂSIME 

PIELE 

MUŞCHI CENTRU 

ÎMBRĂCĂMINTE 

GRĂSIME 

PIELE AER 

MUŞCHI CENTRU 

RespiraŃie 

(convecŃie şi evaporare) 

Evaporare 

(transpiraŃie) 

Contact 
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În figura 1.3 se pot observa procesele prin care are loc schimbul termic dintre 
om şi mediul ambiant, în cazul nostru habitaclul autovehiculului [60]. 

Legătura dintre parametrii temperatura pielii, temperatura miezului corpului și 
activitatea ce determină senzaŃia termică neutră este prezentată în figura 1.4. 

Căldura rezultată din arderile interne este eliminată în proporŃie de aproximativ 
95% sub formă de căldură perceptibilă(prin conducŃie, convecŃie şi radiaŃie) şi sub 
formă de căldură latentă(respiraŃie şi transpiraŃie) [1],[18]. 

Astfel, relaŃia de bilanŃ termic, ce exprimă confortul termic la modul general 
poate fi scrisă sub forma: 

 

 (1.1) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4 BilanŃul energetic al corpului uman 
 

Valorile căldurilor schimbate prin convecŃie şi radiaŃie  pot fi pozitive sau 
negative, după cum sunt temperaturile elementelor din încăpere în raport cu 
temperatura corpului uman. 

DependenŃa dintre căldura cedată şi temperatura aerului este prezentată în 
figura 1.5. Aceasta este dată pentru condiŃiile de repaus şi din analiza graficelor se 
poate observa că la temperaturi scăzute, căldura pierdută prin convecŃie şi radiaŃie 
este dominantă, iar la temperaturi mai mari de 23°C, devine semni ficativă căldura 
pierdută prin evaporare [1]. 
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Figura 1.5 DependenŃa dintre căldura cedată pe oră şi temperatura aerului[18] 

 
Deoarece valoarea căldurii cedate prin conducŃie este mult mai mică decât 

valoarea totală a căldurii, aceasta poate fi neglijată, iar ecuaŃia 1.1 poate fi scrisa sub 
forma: 

 (1.2) 

 
Temperatura aerului influenŃează schimbul de căldură prin convecŃie. Atunci 

când temperatura aerului este sub temperatura corpului apare senzaŃia de frig şi 
invers, când temperatura aerului o depăşeşte pe cea a corpului, apare senzaŃia de 
căldură. 

Expresia transferului de căldură prin convecŃie: 

 (1.3) 
unde:  - coeficientul de schimb superficial prin convecŃie de la om 

la aerul interior[W/m2·°C] 
  - suprafaŃa corpului omenesc[m2] 
  - temperatura medie a suprafeŃei corpului omenesc 

considerat îmbrăcat[°C] 
  - temperatura aerului interior[°C] 
 

Parametrul   este direct dependent de viteza de mișcare a aerului  . 
Întrucât pentru același individ, suprafaŃa corpului și temperatura medie a suprafeŃei 
corpului sunt constate, rezultă că fluxul de căldură cedat prin convecŃie de om este 
dependent de   și de .  

Schimbul de căldură prin radiaŃie, între corpul uman și suprafeŃele ce 
delimitează habitaclul (vom considera coeficientul de iradiere φ≈1) se poate scrie sub 
forma: 

 (1.4) 
unde:  - coeficientul de schimb superficial prin radiaŃie [W/m2°C] 

  - suprafaŃa corpului omenesc[m2] 
  - temperatura medie a suprafeŃei corpului omenesc 

considerat îmbrăcat[°C] 
  - temperatura medie radiantă [°C] 
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Din această relaŃie se observă că pierderea de căldură prin radiaŃie a corpului 
omenesc depinde în primul rând de temperatura medie radiantă, , care constituie 
de asemenea, un factor de confort termic.Acesta va fi definit la  § 1.5. 

Valorile coeficienŃilor de schimb de căldură prin radiaŃie şi prin  convecŃie sunt 
aproximativ egale, acest lucru rezultând din faptul că temperatura aerului interior şi a 
pereŃilor sunt apropiate ca valoare. Acest lucru implică egalitatea dintre cantitatea de 
căldură schimbată prin convecŃie şi cea schimbată prin radiaŃie în cazul în care 
organismul uman se află în repaus. Dacă organismul uman nu se află în repaus, 
atunci coeficientul de schimb de căldură prin convecŃie creşte, în acelaşi timp 
coeficientul de schimb de căldură prin radiaŃie rămâne constant.  

Ca o concluzie legată de modalităŃile de transfer de căldură între om şi mediul 
ambiant dintr-o incintă, se poate spune că transferul de căldură între om şi mediul 
înconjurător se realizează prin: 

� ConvenŃie şi conducŃie (42…44%), 
� RadiaŃie (32…35%), 
� Evaporare (21….26%). 

 
1.5 Parametrii ce caracterizeaz ă confortul termic 

 

Unul dintre cei mai des folosiŃi indicatori pentru evaluarea confortului termic 
este temperatura,  aceasta fiind ușor de evaluat.Majoritatea subiecŃilor pot relaŃiona 
gradul de confort cu valoarea acestui parametru. Dar, deși acesta este un indicator 
important, doar temperatura aerului în sine nu prezintă un indicator valabil și precis al 
confortului sau disconfortului termic. Temperatura aerului va trebui să fie totdeauna 
luată în considerare în relaŃie cu alŃi factori de mediu și personali. 

Confortul termic este afectat de procesele de conducŃie, convecŃie, radiaŃie, 
precum şi de pierderile de căldură prin evaporare. 

Putem spune că gradul de confort termic al unei persoane este influenŃat de 
șase parametri ce pot fi împărŃiŃi în două mari grupe: 

� factori de mediu: 
o temperatura aerului interior habitaclului; 
o temperatura medie radiantă; 
o umiditatea relativă a aerului; 
o viteza aerului; 

� factori personali: 
o metabolism;  
o izolaŃia termică a hainelor. 

Cei șase factori prezentaŃi mai sus sunt independenŃi, dar, după cum am 
precizat anterior, pentru evaluarea corectă a gradului de confort termic va fi nevoie 
de considerarea legăturilor dintre aceștia. În figura 1.6 este prezentat schematic 
acest lucru.  
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Figura 1.6  Reprezentarea schematică a legăturii dintre 

parametrii ce caracterizează confortul termic 
 
În continuare vom descriere fiecare din parametrii ce caracterizează starea de 

confort termic. 
 

 

1.5.1 Temperatura aerului din interiorul habitaclul ui 
 

Temperatura aerului interior habitacluluiti, care reprezintă cel mai comun 
indicator al confortului termic, se defineşte ca fiind temperatura aerului din jurul 
corpului uman, la distanŃă faŃă de radiaŃia surselor de căldură. VariaŃiile chiar foarte 
reduse ale  acestei temperaturi sunt sesizate imediat de organismul uman. Această 
temperatura este considerată ca valoare medie şi trebuie reconsiderată în funcŃie de 
cazul analizat. 

 

1.5.2 Temperatura medie radiant ă 
 

Temperatura medie radiantă are o influenŃă mai mare decât temperatura 
aerului interior asupra modului în care persoanele pierd sau primesc căldură din 
mediul înconjurător. Pielea omului absoarbe aproape la fel de multă energie ca un 
obiect negru mat. Valoarea temperaturii medii de radiaŃie determină mărimea 
schimbului radiant de căldură al omului cu mediul ambiant.  

Temperatura medie radiantă reprezintă temperatura echivalentă a suprafeŃelor 
ce limitează incinta și conduce la același schimb de căldură prin radiaŃie între om și 
suprafeŃe având diferite temperaturi superficiale și poate fi exprimată prin următoarea 
relaŃie aproximativă: 

 

(1.5) 

unde: 

 

- suma ariilor suprafeŃelor elementelor de 
construcŃie care delimitează habitaclul [m2] 

 
 

- temperatura medie a fiecărei suprafeŃe 
menŃionate[°C] 
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Temperatura medie a pereŃilor incintei trebuie să fie apropiată de temperatura 

aerului interior. Temperatura medie radiantă este în mod indirect influenŃată de tipul 
de sistem de încălzire/răcire utilizat. Aceasta înseamnă că pentru o anume incintă 
echipată cu sisteme de încălzire/răcire diferite, temperatura medie radiantă 
rezultantă va fi diferită. 

 

1.5.3 Umiditatea relativ ă a aerului 
 

În ceea ce privește schimbul de căldură latentă, Ńinând seama de legea 
difuziunii, acesta este dependent de câmpul de concentraŃie al vaporilor de apă din 
aerul din interiorul automobilului, fiind determinat de umiditatea relativă a aerului, φi, 
care constituie un al treilea factor de confort termic. Aceasta se defineşte ca raportul 
dintre  presiunea parŃială a vaporilor de apă şi presiunea de saturaŃie la o anumită 
temperatură şi presiune. 

 Umiditatea influenŃează schimbul de căldură al unei persoane cu mediul 
înconjurător prin evaporarea transpiraŃiei la suprafaŃa pielii. Dacă temperatura și 
umiditatea au valori ridicate, posibilitatea realizării schimbului de căldură prin 
evaporare scade. În condiŃiile temperaturii ridicate, disconfortul crește pe măsură ce 
umiditatea are valori mai ridicate. Pentru valori minime sau maxime ale temperaturii, 
atunci când umiditatea este redusă, apare efectul de uscare a căilor respiratorii. 

 

1.5.4 Viteza aerului 
 

Un alt parametru care influenŃează schimbul de căldură este reprezentat de 
viteza aerului, . Astfel, dacă temperatura aerului este mai mare decât temperatura 
corpului şi umiditatea este redusă, creșterea mișcării aerului va reduce temperatura 
corpului prin intensificarea procesului de evaporare. În aceleași condiŃii de 
temperatură și umiditate, în absenŃa mișcării aerului, corpul nu poate pierde o 
cantitate mare de căldură prin evaporare. Astfel,  va apărea căldura insuportabilă, și 
deci reducerea capacităŃii de lucru a conducătorului auto precum și senzaŃia de 
disconfort pentru ceilalŃi ocupanŃi ai automobilului [44], [11]. 

Astfel, rezultă că cei patru factori de mediu ambiant care determină confortul 
termic într-un automobil și care influenŃează schimburile de căldură 
perceptibilă(convecŃie și radiaŃie) și latentă dintre om și mediu sunt: temperatura 
interioară a habitaclului, viteza aerului, umiditate relativă a aerului din habitaclu și 
temperatura medie radiantă. 

1.5.5 Metabolismul 
 

Căldura generată de corpul uman (energia internă) depinde de gradul activităŃii 
musculare, de condiŃiile date de mediul înconjurător precum şi de mărimea corpului. 
Temperatura corpului este menŃinută constantă la 37 ±0,8 oC, de un sistem de 
reglare complex, condus de un centru termoregulator situat în hipotalamus.  Pentru a 
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uşura transferul termic şi a resimŃi senzaŃia de confort, cu cât activitatea musculară 
este mai intensă, cu atât temperatura aerului interior trebuie să fie mai scăzută. 
Energia internă produsă pe unitatea de suprafaŃă poate să varieze de la 45W/m2 (0,8 
met) pentru un om în stare de repaus până la 500 W/m2 (~9 met) pentru un om care 
aleargă. Energia internă se determină ca diferenŃa între căldura metabolică şi 
energia consumată în unitatea de timp pentru efectuarea diferitelor activităŃi 
mecanice (mers, mişcare, muncă, etc) [6]. 

 

 (1.6) 
 
 

unde:  - energia internă [W/m2] 
  - căldura produsă de corp(metabolism) [W/m2] 
  - căldura pierdută prin desfăşurarea unei activităŃi 

[W/m2] 
 
 Randamentul mecanic al corpului uman se defineşte cu relaŃia: 

 
(1.7) 

 
 Ca ordin de mărime, W este mult mai mică decât M, de aceea se poate 

considera egală cu zero pentru majoritatea activităŃilor. 
Unitatea de măsură pentru metabolism este met ( 1 met = 58 W/m2 ). O 

persoană adultă are suprafaŃa corpului de aproximativ 1,7m2, astfel, o persoană în 
confort termic cu un nivel al activităŃii de 1met va avea o pierdere de căldură de 
100W. 

Pentru calculul suprafeŃei corpului uman, DuBois[9]a propus formula: 
 

 (1.8) 
  

unde:  - aria corpului [m2] 
  - masa persoanei [kg] 
  - înălŃimea persoanei[m] 
 
 În tabelul 1.1 sunt prezentate câteva valori ale ratei metabolice organismului 

uman caracteristice diverselor activităŃi ale omului.  
 

Tabel 1.1Valori ale ratei metabolice pentru diverse activităŃi 
Activitate met W/m2 

Somn 0,7 40 

Repaus întins în pat 0,8 45 

Şezut, odihnă 1 58 

Stând, muncă sedentară, pasager 1,2 70 
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Condus vehicul 1,38 80 

1.5.6 Izola Ńia termic ă a hainelor 
 

Îmbrăcămintea are o influenŃă deosebită asupra senzaŃiei de confort. IzolaŃia 
termică dată de o Ńinută vestimentară se caracterizează prin rezistenŃele termice ale 
elementelor îmbrăcămintei, care variază în limite foarte largi [6]. 

NotaŃia unităŃii de măsură pentru izolaŃia termică oferită de haine este clo şi 
vine de la cuvântul englezesc clothing (îmbrăcăminte).Îmbrăcămintea are rolul de a 
reduce căldura pierdută de corpul uman şi este clasificată în funcŃie de valoarea 
izolaŃiei termice pe care aceasta o oferă.  

În tabelul 1.2 sunt prezentate valorile izolaŃiei furnizate de diverse articole 
vestimentare 
 
Tabel 1.2.Valori ale izolaŃiei termice furnizată de haine 

CombinaŃia de haine clo m2·K/W 

Om dezbrăcat 0 0 

Pantaloni scurŃi 0,1 0,018 

Haine pentru climat tropical (subŃiri) 0,3 0,047 

Haine de vară (îmbrăcăminte uşoară) 0,5 0,078 

Salopetă de lucru 0,8 0,124 

Haine de interior pentru iarnă 1,0 0,155 

Costum  1,5 0,233 

 
Valoarea unităŃii de măsură pentru izolaŃia furnizată de îmbrăcăminte este 1clo 

=0,155m2·K/W. 
 

1.6 RelaŃii între parametrii confortului termic 
 

Fiecare dintre acești factori de confort, luat ca atare, nu poate determina 
condiŃiile de confort pentru orice valori ale celorlalŃi factori. Confortul termic poate fi 
atins prin diferite combinaŃii ale acestora, efectul pozitiv sau negativ al unui 
parametru putând fi îmbunătăŃit sau contrabalansat de un alt parametru. Se preferă 
însă ca atingerea confortului termic să se facă cu un consum minim de energie. 
Îmbrăcămintea este parametrul cel mai ușor de modificat pentru menŃinerea 
confortului termic. Mișcare aerului în jurul corpului poate, de asemenea, să 
influenŃeze confortul pentru că ea determina schimbul convectiv de căldură al 
corpului și influenŃează capacitatea de evaporare a apei în aer. Vitezele mari de 
mișcare a aerului determină creșterea vitezei de evaporare a transpiraŃiei, consecutiv 
apariŃia senzaŃiei de rece, și în plus reducerea efectului negativ al umidităŃii ridicate. 

Evaluarea nivelului de confort printr-un indicator global este foarte dificil de 
realizat, deoarece  trebuie să fie cuantificate influenŃele tuturor parametrilor  de 
confort.  La ora actuală, aprecierea confortului se face prin măsurarea fiecărui 
parametru sau prin intermediul indicilor de confort. Indicii de confort sunt mărimi 
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complexe care Ńin seama de influenŃa combinată a unora dintre parametrii de mediu 
enunŃaŃi la paragraful anterior. 

Pornind de la acești parametri putem vom defini: 
� temperatura operativă: aceasta depinde de temperatura interioară a 

incintei și de temperatura medie radiantă; 
� temperatura echivalentă: aceasta depinde de temperatura interioară a 

incintei, de temperatura medie radiantă și de valoarea vitezei aerului; 
� temperatura efectivă: depinde de temperatura interioară a incintei, 

temperatura medie radiantă și de gradul de umiditate al aerului. 
 

1.6.1 Temperatura operativ ă 
 

Realizarea confortului termic impune ca temperatura senzorială să ia o 
anumită valoare denumită temperatură de confort sau temperatura operativă . 
Temperatura operativă se defineşte ca fiind temperatura uniformă a unei incinte 
radiante negre, în care un ocupant schimbă aceeaşi cantitate de căldură prin radiaŃie 
şi prin convecŃie ca într-o ambianŃă neuniformă 

Conform SR EN ISO 7730 se poate  utiliza o formulă simplificată pentru 
calculul temperaturii operative [50]: 

 (1.9) 
unde:  - coeficient în funcŃie de viteza aerului interior(tabel 1.3) 
  - temperatura aerului din interiorul incintei[°C] 
  - temperatura medie radiantă [°C] 
  
 Tabelul 1.3 . Valoarea coeficientului A în funcŃie de viteza aerului interior 

 [m/s] <0,2 0,2….0,6 0,6……1.0 
A 0,5 0,6 0,7 

  
 Temperatura operativă sau temperatura de confort reprezintă efectul complex 
al temperaturii aerului interior şi al temperaturii suprafeŃelor înconjurătoare. În figura 
1.7 este prezentată o diagramă în care sunt arătate limitele de confort termic pentru 
temperatura operativă în funcŃie de intensitatea activităŃii depuse şi de îmbrăcăminte.  
Diagrama este valabilă pentru umidităŃi ale aerului de aproximativ 50% şi pentru 
viteze ale aerului foarte mici.  
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Figura 1.7 Limite de confort pentru temperatura operativă 

1.6.2 Temperatura echivalent ă 
 

Această noŃiune a fost introdusă pentru prima data de Dufton în 1929 și derivă 
din temperatura operativă prin includerea în relaŃia acesteia a vitezei aerului pe lângă 
un corp încălzit [14],[33]. 

O ecuaŃie empirică pentru calculul temperaturii echivalente,  este indicată 
de Nillson[33]: 

Astfel, pentru  

 (1.10) 

iar pentru  

 
(1.11) 

unde:  - izolaŃia termică a vestimentaŃiei[m2·°C/W] 
  - temperatura aerului din interior[°C] 
  - temperatura medie radiantă [°C] 
  - viteza aerului în incintă [m/s] 

În urma cercetărilor efectuate, s-au conturat diferite formule empirice cu 
ajutorul cărora se pot determina valori, ce pot exprima confortul termic. 

1.6.3 Temperatura efectiv ă 
 

Se defineşte temperatura efectivă (tef), conform ASHRAE, ca şi temperatura 
distribuită uniform pe suprafaŃa unei anvelope imaginare, la o valoare a umidităŃii 
relative de 50%, la care o persoană ar schimba aceeaşi cantitate de căldură ca cea 
din mediul considerat.   Se stabilesc zonele de confort termic ca fiind acele zone care 
asigură un mediu termic acceptabil (de care sunt mulŃumiŃi cel puŃin 80% dintre 
persoanele aflate în interior) pentru ocupanŃi îmbrăcaŃi adecvaŃi anotimpului şi 
efectuând o activitate fizică foarte  uşoară (aproximativ sedentară). 

 
Tabel 1.4  Limitele acceptabile pentru temperatura efectiva 
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Anotimp Limita superioara tef Limita inferioara 
Vara 22,8  OK 26,1  
Iarna 20,0  OK 23,9  

 
Bedford a determinat temperatura efectivă folosind relaŃia: 

 (1.12) 
Un indice de confort Van Zuilen  este dat de relaŃia: 

 (1.13) 
unde: C - o constantă ce are valoarea -9,2 pentru perioada de iarnă 

și -10,6 pentru perioada de vară 
  - conŃinutul de umiditate al aerului [g/kg] 
 

Confortul termic este apreciat prin valorile lui B obŃinute, valori prezentate în 
tabelul 1.5,  astfel: 

 
Tabel 1.5  Evaluarea confortului termic în funcŃie de indicele Van Zuilen 

Valoarea lui B SenzaŃia termică 
-3..-2 frig sau rece 

-1 răcoare confortabilă 
0 confort optim 

+1 cald confortabil 
+2..+3 prea cald și foarte cald 

 

Acest indice de confort este calculat în funcŃie de patru parametri ( ) 
care influenŃează confortul termic și care este apreciat tot pe o scală cu 7 puncte, ca 
și indicele PMV pe care îl vom prezenta în continuare. 

 

1.7 Indicii de confort termic 

1.7.1 Indicii de confort PMV, PPD şi DTS 
 

Conform ISO 7730, combinaŃia celor șase parametri determină gradul general 
de confort și este exprimat prin indicii PMV(PredictedMeanVote) și 
PPD(PredictedPercentage of Dissatisfied). Indicele PMV, votul mediu, prezice 
valoarea medie a unei categorii de subiecŃi dintr-un grup de persoane aflate într-un 
mediu dat. 
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Figura 1.8 Harta confortului termic 

 
ISO 7730 Ńine cont de cei șase parametri ce influenŃează schimbul de căldură 

pentru a putea realiza un calcul cât mai concret al bilanŃului termic. 
Această ecuaŃie descrie legătura dintre parametrii fizici măsurabili și senzaŃia 

termică neutră corespunzătoare unei persoane ”medii”. 
 

 (1.14) 

unde: M - căldura produsă de corp(metabolism)[W/m2] 
 W - căldura pierdută prin desfăşurarea unei activităŃi(lucru 

mecanic) [W/m2] 
 H - căldura pierdută prin conducŃie, convecŃie şi radiaŃie 

[W/m2] 
 Ec - căldura pierdută prin evaporarea transpiraŃiei [W/m2] 
 Cres - căldura pierdută prin convecŃie în timpul respiraŃiei [W/m2] 
 Eres - căldura pierdută prin evaporare în timpul respiraŃiei [W/m2] 

 
Pentru termenii din ecuaŃia 1.14 vom avea următoarele exprimări: 

 (1.15) 

 (1.16) 

 (1.17) 
unde:  - presiunea parŃială a vaporilor de apă în aer. Se 

recomandă  (de asemenea, 
umiditatea relativă trebuie să fie între 30 și 70%) 

 
Pentru calculul căldurii pierdute de suprafaŃa corpului prin convecŃie, radiaŃie și 

conducŃie (H) există trei relaŃii de calcul, în funcŃie de temperatura pe care o vom 
folosi în calcul (temperatura medie radiantă, temperatura operativă sau temperatura 
echivalentă). 

���� în funcŃie de temperatura operativă,  

 
(1.18) 

���� în funcŃie de temperatura medie radiantă,  

 
(1.19) 

Temperatura aerului 

Temperatura medie radianta 

Umiditatea relativa 

Viteza aerului 

BILANłUL TERMIC 

Căldura internă produsă 

Căldura pierduta prin transpiraŃie 

Căldura pierdută prin respiraŃie 

PMV 

PPD 
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���� în funcŃie de temperatura echivalentă,  

 
(1.20) 

 
Pentru simplificare, vom nota: 

 
(1.21) 

unde:  - coeficient de emisie la suprafaŃa corpului, exprimat ca un 
raport din puterea de emisie a corpului negru; 

  - constanta Stefan-Boltzmann[W/(m2·K4) 

 
  - aria radiantă efectivă a corpului[m2] 
  - aria suprafeŃei corpului după formula lui DuBois[m2] 

 
Pornind de la identificarea termenilor care apar în relaŃia 2.14 vom putea defini 

indicii de confort PMV și PPD. 
Astfel, PMV este definit ca un  vot mediu previzibil - un indice care reprezintă  

opŃiunea medie previzibilă a unui grup numeros de persoane, asupra senzaŃiei 
termice produse de un anumit mediu şi se calculează din bilanŃul termic al corpului 
uman. În vederea evaluării senzaŃiei de confort termic se utilizează scara subiectivă 
de confort (conform ASHRAE) cu şapte nivele, bazată pe modelul Fanger, care 
exprimă o clasificare în funcŃie de valorile pe care le ia  indicele global de confort 
termic PMV, conform figurii 1.9. 

Indicele PPD –procent previzibil de nemulŃumiŃi -  reprezintă, procentual, o 
valoare admisă de indivizi nemulŃumiŃi  de o stare a parametrilor de confort interior. 

Pornind de la această definiŃie, indicii PMV și PPD sunt determinaŃi analitic cu 
următoarele relaŃii, în conformitate cu ISO 7730 și ASHRAE Fundamentals 2009: 

 
(1
.2
2) 

 (1
.2
3) 

 
În aceste două relaŃii, avem următorii termeni: 
 

 
(1.24) 

pentru  
(1.25) 
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pentru  

(1.26) 

 
Prin evaluarea expresiei 1.23 (figura 1.10) se observă că în cazul în care 

PMV=0 (situaŃie de confort termic total) există un minim procent de persoane 
nesatisfăcute de 5%. Pentru procentajul maxim de 20% (PPD<20%) de 
nesatisfacere, PMV are valori de +0,85 şi -0,85, deci -0,85 <PMV<+0,85. 

 

 
Figura 1.9 CorelaŃia între indicele PMV și senzaŃia termică resimŃită 

Indicele DTS 
(SenzaŃia Termică 
Dinamică)este, la fel ca 
PMV și PPD un indice 
de confort global. Acest 
indice a fost validat în 
urma unui număr ridicat 
de experimente, în care 
subiecŃii au fost expuși 
condiŃiilor diferite de 
mediu, de la foarte cald 
la foarte rece. De asemenea, acest indice a fost validat în condiŃii dinamice, cu 
schimbarea rapidă a temperaturii ambiante. SubiecŃii au fost puși să exprime starea 
de confort pe o scară similară cu cea ASHRAE cu 7 niveluri din figura 1.9. Sub 
schimbările bruște de temperatură, subiecŃii evaluaŃi au fost puși să indice starea de 
confort la intervale bine stabilite de timp [45], [50]. 

Calculul indicilor de confort necesita utilizarea analizei numerice. 
 

1.7.2 Temperatura echivalent ă local ă şi indicii de confort local 
 

Atunci când, de exemplu, o parte a corpului este rece şi o parte este caldă, 
chiar dacă ecuaŃia de confort termic este satisfăcută,  există totuşi un disconfort 

 
Figura 1.10 VariaŃia indicelui PPD în funcŃie de PMV 
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local. Acesta apare fie datorită unui câmp de radiaŃie asimetric, fie datorită unui 
gradient de temperatură vertical sau senzaŃiei de curent (răcire convectivă a 
corpului). 

 

1.7.2.1 Radia Ńia termic ă asimetric ă 
 

Aceasta apare datorită temperaturii diferite pe care o au componentele 
habitaclului: ferestrele, plafonul, panourile ușilor etc.. Asimetria radiaŃiei poate fi 
descrisă de un parametru denumit temperatură asimetrică de radiaŃie, definită ca 
diferenŃa dintre temperaturile radiante a doi pereŃi plani opuşi unui element mic plan. 

 (1.27) 
unde:  - temperaturile radiante a două 

semispaŃii(temperaturi plane radiante)  
 
DiferenŃa între temperatura plană radiantă şi temperatura medie radiantă 

este că temperatura plană radiantă descrie efectul temperaturii într-o singură direcŃie, 
spre deosebire de temperatura medie radiantă care descrie efectul temperaturii în 
toate direcŃiile.  

Temperatura radiantă plană se determină cu relaŃia: 

 

(1.28) 

unde: 
 - 

factor de formă al suprafeŃei i pe 
suprafaŃa j 

 - temperatura suprafeŃei j [K] 
 

1.7.2.2 Gradientul vertical de temperatur ă al aerului 
 

În mod normal, temperatura aerului dintr-un vehicul nu este constantă. 
Gradientul de temperatură vertical se  în cazul unei incinte se defineşte ca scăderea 
pe care o suferă temperatura aerului în oC pentru o diferenŃă de nivel de la 1,1 m la 
0,1m deasupra nivelului gleznelor. Acesta poate reprezenta o sursă de disconfort 
atâta timp cât depăşeşte anumite valori.  

Recomandarea pentru gradientul termic vertical dată de ISO 7730 este ca 
valoarea maximă a acestuia să fie de 3oC  la o înălŃime deasupra solului între 0,1 şi 
1,1mpentru o persoană aşezată,  iar ASHRAE recomandă o aceeaşi valoare a 
gradientului, la o înălŃime între  0,1 şi 1,7 m, pentru o persoană în picioare. 

 

1.7.2.3 Viteza local ă a curen Ńilor de aer 
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CurenŃii de aer sunt motivele cele mai des întâlnite ale unei situaŃii de 
disconfort în interiorul unei 
incinte. În ISO 7730 este 
prezentată o diagramă (figura 
1.11) în care este prezentată 
legătura dintre viteza medie, 
temperatura aerului interior, 
activitatea fizică desfăşurată şi 
indicele îmbrăcămintei. 

Standardul ISO 14505-2 
conŃine informaŃii pentru 
evaluarea condiŃiilor de climat 
din vehicul, dar acest standard 
poate fi utilizat și pentru alte 
incinte închise cu condiŃii 
termice asimetrice. 

Această metodă poate fi 
aplicată cu ajutorul 
programelor de simulare numerică, calculându-se o temperatură echivalentă pe 
fiecare sector al corpului uman. 

Pornind de la această premisă și de la standardul ISO 14505-2 se pot 
diferenŃia indicii de confort termic local pentru fiecare parte a corpului uman în funcŃie 
de anotimp. Indicele de confort local depinde în primul rând de temperatura 
echivalentă, așa cum se poate observa și din figura 1.12 [52]. 

 
Figura 1.12 Zonele de confort termic local, conform ISO 14505-2[60] 

 

1.8 Diagrama psihrometric ă 
 

Legătura dintre temperatura aerului după termometrul uscat şi vaporii de apă 
prezenŃi în aer, poate fi descrisă grafic prin diagrama psihrometrică. Diagrama 
psihrometrică este construită grafic având pe orizontală temperatura aerului după 
termometrul uscat şi pe verticală raportul umidităŃii aerului [1], [52]. 

 
Figura 1.11 Viteza  medie a aerului în funcŃie de 

temperatura aerului interior, activitatea fizică 
desfăşurată, rezistenŃa termică a îmbrăcămintei 
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Raportul umidit ăŃii sau 
con Ńinutul de umiditate  
este definit ca raportul 
dintre greutatea aerului 
umed şi greutatea aerului 
uscat dintr-un amestec de 
aer - vapori. 

Pentru orice 
temperatură a aerului, 
există un conŃinut maxim 
de umiditate, la care 
temperatura aerului după 
termometrul uscat este 
egală cu temperatura 
aerului după termometrul 
umed. Acesta este punctul 
de saturaŃie al aerului şi 
este reprezentat grafic, 
funcŃie de conŃinutul de 
umiditate pentru fiecare temperatură sub formă de linie de saturaŃie (figura 1.13). 

 La saturaŃie, temperatura aerului după termometrul uscat este egală cu 
temperatura aerului după termometrul umed. MenŃinerea constantă a temperaturii  

după termometrul umed, presupune căderea conŃinutului de umiditate, odată 
cu creşterea temperaturii după termometrul uscat. (figura 1.14). 

 
Figura 1 .13 Reprezentarea diagramei psihrometrică: 

saturaŃia aerului ca o funcŃie de temperatură 

 
Figura 1.14   Diagrama psihrometrică: la 

saturaŃie temperaturile sunt egale 

Punct de saturaŃie la 20°C 

Punct de saturaŃie la 0°C 

10°C termometru umed 

20°C termometru umed 0°C termometru umed 



CAPITOLUL I  Confortul termic în autoturisme 

31 

 

Umiditatea relativ ă reprezintă conŃinutul de umiditate a aerului, exprimat ca 
procent al punctului de saturaŃie pentru acea temperatură. De exemplu, pentru o 
umiditate relativă de 50% , la o temperată de 30°C, punctul de satura Ńie este 13,37 
g/kg , atunci la aceeaşi umiditate relativa, un conŃinut de umiditate egal cu 7,29 g/kg 
corespunde unei temperaturi de 20°C.  

Temperatura aerului după termometrul umed este un indicator direct al 
entalpiei aerului. Entalpia aerului este definită ca suma căldurii perceptibilă 
(sensibile) şi căldurii latente.  

Dacă aerul este saturat, nu survine evaporarea şi în acest caz cele două 
temperaturi după termometrul uscat şi 
umed sunt egale. 

Unitatea de măsură pentru 
entalpie este [Btu/lb] sau [J/kg] sau 
[kcal/kg]. 

De asemenea, poate apărea 
evaporare la entalpie constantă, dacă 
aerul câştigă căldură latentă şi 
eliberează proporŃional căldură 
sensibilă, adică temperatura aerului 
după termometrul uscat descreşte şi 
coeficientul de umiditate creşte 
(figura1.15). 

 Căldura latent ă şi  căldura sensibil ă 
 Orice modificare pe axa verticală a diagramei psihrometrice, care 

corespundevariaŃiei conŃinutului de umiditate, reprezintă o schimbare a căldurii 
latente care poate fi măsurată pe scara entalpiei. De exemplu, dacă presupunem că 
la momentul iniŃial un corp se găseşte la temperatura de 30 °C şi conŃinut de 
umiditate 10 g/kg, valoarea entalpieieste 55,73kJ/Kg aer uscat conform diagramei. 
La o scădere a conŃinutului de 
umiditate de la valoarea de 10 
g/kg la 5 g/kg, şi a temperaturii la 
20°C, corespunz ătoare unei 
entalpii de 32,80kJ/Kg aer uscat, 
apare o diferenŃă de entalpie 
22,93kJ/Kg aer uscat. Această 
diferenŃă corespunde unei cedării 
de căldură latentă 12,68 kJ/kgaer 
uscat, datorată scăderii 
conŃinutului de umiditate şi de 
căldură sensibilă 10,25 kJ/kg aer 
uscat, datorată reducerii de 
temperatură (figura 1.16). 

 

 
Figura 1.15.  Reprezentarea liniilor entalpiei pe 

diagrama psihrometrică 

 
Figura 1.16  Determinarea căldurii latente şi 

sensibile prin variaŃia entalpiei 

Căldura sensibilă 

Entalpia = 
55,7326 kJ/kg 

Entalpia= 45,4865 kJ/kg 

Entalpia= 32,8036 kJ/kg 

Căldura latentă 
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1.9 Zone de confort 
 

Confortul într-un automobil este 
considerat optim, în condiŃiile în care 
temperatura variază între (22-25)°C, 
umiditatea relativă între 30% şi 70%, 
iar viteza uniformă a aerului de 
aproximativ 1,25 m/s [18]. 

 Limitele confortului funcŃie de temperatura şi umiditatea relativă a aerului, în 
stare de repaus, sunt prezentate în figura 1.17 (diagrama ASHRAE) şi în tabelul 1.6 . 

 

 
Tabel 1.6Limitele confortului termic 

Limita inferioară Limita superioară Anotimpul 
Temperatura[°C] Umiditatea 

relativă [%] 
Temperatura[°C] Umiditatea 

relativă [%] 
Iarna 16,0 - 17,0 30-70 21,0 -23,5 30-70 
Vara 18,0 -19,5 30-70 23,5 -26,5 30-70 

 

Liniile corespunzătoare temperaturii efective delimitează zona de confort 
(considerând temperatura medie radiantăşi mişcarea aerului constante). De reŃinut 
faptul că liniile temperaturii efective sunt înclinate de la dreapta spre stânga şi se 
intersectează cu temperatura aerului după termometrul uscat, pe linia umidităŃii 
relative de 50%. De asemenea, la temperaturi scăzute liniile temperaturii efective 
sunt aproape verticale, iar odată cu creşterea temperaturii, conŃinutul de umiditate 
devine semnificativ şi astfel apare o înclinare mai pronunŃată a liniilor. 

 
 

 

Figura1.17 . Zonele de confort iarnă/vară pe diagrama psihrometrică funcŃie de 
temperatura efectivă şi umiditate[18] 
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 O temperatură interioară 
confortabilă este dependentă de 
temperatura exterioară a mediului 
ambiant şi cantitatea de aer introdusă în habitaclu (figura  1.18). 

De exemplu: 
o Temperatura exterioară joasă (20°C) determin ă creşterea temperaturii 

interioare la 28°C şi creşterea cantităŃii de aer la 8 kg/min. 
o Temperatura exterioară ridicată(40°C) determin ă scăderea temperaturii 

interioare la 23 °C şi creşterea cantităŃii de aer la 10 kg/min. 
o Temperatură moderată a mediului exterior(10°C) determin ă scăderea 

temperaturii interioare la 21,5 °C şi scăderea cantităŃii de aer la 4 kg/min. 
În urma cercetărilor, s-a demonstrat că odată cu creşterea temperaturii medii 

radiante ( ) se extinde zona de confort pe timp de iarnă, respectiv odată cu 
creşterea vitezei aerului se extinde zona de confort în timpul verii – figura 1.19 [1]. 

 

 

Aprecierea confortului termic se poate face analizând efectul combinat al 
temperaturii interioare cu fiecare din factorii menŃionaŃi. 

În tabelul 1.7 se prezintă tipuri de climă pentru diferite Ńări, cu precizarea 
temperaturilor minime şi maxime, precum şi intervalul de umiditate relativă. 

 

 

Tabel 1.7  Tipuri de climă 
Climatul Caracteristici łări reprezentative 

Foarte rece � veri foarte scurte şi ierni foarte lungi; 
� Tmin= -25°C... -50°C (iarna, vara) 

Regiuni din Canada şi 
USA, Finlanda, Siberia 

Rece � veri scurte şi ierni lungi; 
� Tmin = -20°C...-42°C (iarna, noaptea); 
� Tmax= 34°C (vara, ziua); 
� Umiditatea = 36-96%. 

Suedia, 
Norvegia,Danemarca,G
ermania de Nord, 
Canada, USA, 
Finlanda, Europa 
Orientală 

Figura 1.18  VariaŃia temperaturii interioare şi 
cantităŃii de aer în funcŃie de temperatura 

exterioară[18] 

 

 

Figura 1.19  Efectul temperaturii medii radiante şi a mişcării aerului asupra zonelor de 
confort[18] 
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Temperat � veri călduroase şi ierni aspre ;  
� Tmin= -3°C...-27°C (iarna, noaptea); 
� Tmax= 38…40°C (vara, ziua); 
� Umiditatea = 36....96%. 

FranŃa şi ariile 
limitrofe,mai puŃin 
Germania de Nord 

Mediteranean � veri lungi şi ierni scurte şi blânde; 
� Tmin = -5°C… -10°C (iarna, noaptea);  
� Tmax = 38°C…42°C (vara, ziua); 
� Umiditatea = 43...90%. 

łările limitrofe Mării 
Mediterane; 

Tropical şi 
ecuatorial 
maritim 

� vara şi iarna nu sunt strict diferenŃiate;  
� temperatura diurnă este constantă tot 

timpul anului diferind cea nocturnă; 
� Tmed

=30°C; 
� Umiditatea = 80...99%. 

Asia de Sud-Est, Antile, 
Guyana, Venezuela, 
Coasta de Fildeş; 

Tropical şi 
ecuatorial 
continental 

� diferenŃa de temperatură mai marcată 
între sezonul ploios şi cel secetos; 

 

Senegal, Sudan, 
Congo, Ciad, Camerun, 
Kenya; 

Saharian � diferenŃe mari de temperatură între zi 
şi noapte; 
� Tmax= 43°C...53°C ; 
� Tmin = -7°C  
� Umiditatea = 3….80%. 

Algeria, Tunisia, 
Mauritania, Libya, 
Sudan, zona deşertică 
a Arabiei; 

 

 

1.10 Utilizarea manechinelor termice 
 
Măsurarea parametrilor de climat folosind manechine termice face posibilă 

evaluarea diferitelor soluŃii pentru obŃinerea confortului termic. De asemenea, 
manechinele pot fi utilizate pentru măsurarea izolaŃiei furnizată de haine sau scaune 
[35]. 

Primul manechin termic a fost introdus in 1985 de Wynon [34], [42]și după 
aceea s-au dezvoltat și utilizat alte manechine termice. 

Manechinele termice sunt în prezent disponibile la scară largă și sunt utilizate 
preponderent pentru măsurarea izolaŃiei furnizate de haine. Problema este că 
manechinele nu răspund la stimulii de mediu la fel ca și subiecŃii umani. Majoritatea 
manechinelor din prezent nu prezintă capabilitatea de a transpira și deci nu pot 
evalua decât transferul de aer uscat. Răcirea prin evaporare a corpului uman este 
critică și de multe ori cea mai utilizată componentă a sistemului termoregulator uman. 
Un manechin termic ar trebui să deŃină această capabilitate pentru a simula cu 
precizie răspunsul organismului uman la stimulii de mediu. 

Un manechin termic ce permite măsurarea tuturor factorilor ce influenŃează 
starea de confort și care reacŃionează și se adaptează unui mediu precum omul nu a 
fost încă dezvoltat. Un manechin termic cu aceste capabilităŃi ar ajuta industria să 
dezvolte sisteme de control al climatului mult mai eficiente pentru toate domeniile în 
care este nevoie. 

Pentru a putea evalua cu precizie corpul uman, un manechin termic trebuie să 
aibă următoarele proprietăŃi[34]: 
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� formă și mărime adecvată a corpului; 
� abilitatea de a controla energia emisă; 
� abilitatea de a distribui energia pe întreaga suprafaŃă a corpului; 
� emisia de căldură prin piele; 
� controlul distribuŃiei e transpiraŃie pe suprafaŃa corpului. 

După cum am precizat, până în prezent nici un manechin care să 
îndeplinească aceste condiŃii nu este disponibil. În funcŃie de anumite situaŃii, de 
exemplu atunci când sunt echipate cu vestimentaŃie de iarnă, manechinele termice 
sunt limitate la o distribuŃie uniformă a temperaturii pe întreaga suprafaŃă a pielii, deși 
în mod normal, extremităŃile corpului suferă scăderi mari în temperatura pielii. Acest 
lucru duce la o supra-estimare a pierderii de căldură a extremităŃilor în rezultatele 
obŃinute cu ajutorul manechinelor termice [33]. 

Pentru a îmbunătăŃi sistemele HVAC, măsurarea cu ajutorul manechinelor 
trebuie corelată cu senzaŃia termică experimentată de subiecŃii umani expuși 
acelorași condiŃii. Astfel, criteriul de acceptare a condiŃiilor climatice poate fi definit în 
termeni de cantităŃi măsurate cu ajutorul manechinului [53]. 

Deși există unele limitări, manechinul termic reprezintă o cale rapidă, precisă 
și eficientă pentru evaluarea confortului termic în vehicule. 

Odată cu dezvoltarea manechinelor termice fizice s-au dezvoltat și 
manechinele termice virtuale. Până în prezent au fost dezvoltate mai multe modele 
de sisteme umane fiziologic-termice. Aceste modele sunt în general caracterizate de 
modele multi-nod, în care sistemul uman este simplificat într-o serie de noduri care 
reprezintă segmente ale corpului. 
 Deoarece, în partea de simulare numerică vom folosi manechinul Fiala FE, 
integrat în programul Theseus FE, în continuare vom prezenta o scurtă descriere a 
acestuia. 
 Manechinul Fiala FE furnizează toate efectele termo-fiziologice ale 
organismului uman, toate rezultatele care atestă acest lucru fiind publicate în 1998. 

Din punct de vedere matematic, organismul uman poate fi împărŃit în două 
sisteme care interacŃionează pentru termoreglarea acestuia: 

� sistemul activ – acesta controlează termoreglarea; 
� sistemul pasiv – acesta este controlat de sistemul activ. 
Sistemul activ este simulat prin modele cibernetice care estimează 

răspunsurile de termoreglare: transpiraŃie, vaso-contracŃie și vasodilataŃie, tremurat.  
Sistemul pasiv este simulat prin modelarea fizică a corpului și prin fenomenele 

de transfer de căldură. 
Modelarea fizică a corpului uman este aproximată prin cilindri sau sfere, 

acestea fiind separate în sectoare și divizate în straturi ce corespund pielii, grăsimii, 
mușchilor și oaselor. 

Manechinul Fiala combină cele două sisteme: activ și pasiv într-un mod 
complex și rezultatele obŃinute sunt similare cu cele obŃinute în mod experimental 
[12]. 
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Manechinul Fiala FE este divizat în 15 segmente ce descriu corpul uman. În 
figura 1.20este prezentată discretizarea manechinului și compoziŃia unui segment al 
acestuia. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.20 Manechinul Fiala-FE[60] 
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CONDIłIONAREA AERULUI DIN HABITACLU 
 
Ridicarea gradului de confort din habitaclu constituie o sarcină primordială a 

constructorilor de automobile şi una din condiŃii este de a prevedea un sistem de 
ventilare, încălzire şi climatizare care să asigure pasagerilor din interiorul 
automobilului "senzaŃia de confort". 

Un sistem de încălzire, ventilare şi climatizare asigură parametrii de confort 
termic în habitaclul automobilului prin intermediul unor circuite de aer care fac posibil 
schimbul de căldură necesar pentru reglarea temperaturii interioare, umidităŃii şi 
cantităŃii de aer. 

PerformanŃele sistemului de încălzire sunt guvernate de impunerile legislative 
reglementate prin Directiva 78/317 CEE, pentru Comunitatea Europeană. 

CAPITOLUL II  
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2.1 Sisteme destinate men Ńinerii microclimatului din autoturisme 
 

În prezent există instalaŃii de ventilare, încălzire şi condiŃionare a aerului care 
să satisfacă toate condiŃiile necesare realizării şi menŃinerii unui confort termic 
adecvat în habitaclu. 

La orice sistem de ventilare este necesar să se introducă în habitaclu aer (aer 
recirculat, aer introdus), care să preia nocivităŃile în exces (căldură, umiditate, gaze, 
vapori nocivi şi praf) şi să le elimine odată cu acesta (aer viciat, aer evacuat). 

În funcŃie de complexitatea instalaŃiei de ventilare mecanică, aceasta poate fi 
simplă (introducere şi evacuare) sau combinată (cu încălzire, răcire, uscare sau 
umidificare). 

În general, prin vehicularea mecanică a unui debit de aer se urmăreşte 
creşterea şi menŃinerea unei temperaturi aproximativ constante, în perioada de iarnă 
şi limitarea creşterii temperaturii interioare peste o anumită valoare, în perioada de 
vară. 

Pentru reglarea temperaturii de ieşire a sistemului de încălzire există două 
concepte: 

� controlul încălzirii prin intermediul lichidului de răcire; 
� controlul încălzirii prin intermediul aerului. 

La autovehiculele cu motoare răcite cu lichid, căldura lichidului de răcire este 
utilizată pentru a încălzi habitaclul. 

La motoarele răcite cu aer, căldura motorului este luată de la tubulatura de 
evacuare sau în unele cazuri de la circuitul de ungere. 

Un dezavantaj îl reprezintă faptul că încălzirea realizată depinde de 
temperatura şi presiunea lichidului de răcire, adică performanŃele radiatorului sunt 
afectate de turaŃia şi sarcina motorului. 

Datorită variaŃiilor temperaturii aerului exterior şi a vitezei automobilului, ce 
produc fluctuaŃii ale temperaturii din compartimentul pasagerilor, este necesar un 
control electronic al sistemului de încălzire cu rol de menŃinere constantă a 
microclimatului în habitaclu. Astfel, la sistemele de încălzire ce folosesc temperatura 
lichidului de răcire, senzorii de temperatura trimit informaŃii către unitatea de control, 
aceasta urmând să le compare cu temperatura selectată. Reglarea constă în 
modificarea debitului agentului de răcire cu ajutorului unei electrovalve comandată de 
o unitate centrală de control [13]. 

În sistemele de încălzire ce folosesc aer cald se utilizează un volet cu 
comandă mecanică pentru a oferi o reglare variabilă a temperaturii. 

InstalaŃiile de climatizare au rolul de a creşte gradul de confort al ocupanŃilor 
unui autovehicul. Acestea se deosebesc de ventilarea mecanică prin faptul că aerului 
de ventilare i se pot regla simultan cel puŃin doi parametri, astfel încât se pot realiza 
răcirea, uscarea şi umidificarea aerului. 

Dar cum în habitaclu temperatura este variabilă, este nevoie de o climatizare 
automatizată care să controleze distribuŃia aerului şi a debitul ventilat, în funcŃie de 
starea din exterior (figura 2.1). 
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Figura 2.1  DistribuŃia aerului în habitaclu(Skoda Superb) 

 
Sistemele de climatizare moderne pentru automobilele din clasele superioare 

folosesc diferite variante de climatizare automate, şi anume: 
� climatizarea în 2 zone; 
� climatizarea în 3 zone; 
� climatizarea în 4 zone. 

La climatizarea în două zone, performanŃa maximă se obŃine la funcŃionarea în 
regim automat. DistribuŃia debitului de aer se poate face şi manual. De asemenea, 
temperatura şi 
distribuŃia aerului se 
poate face separat, 
atât pentru partea 
dreaptă cât şi partea 
stângă. 

La climatizarea 
în trei şi patru zone, 
livrarea debitului de 
aer poate fi realizată 
printr-un sistem de 
climatizare bi-bloc sau 
prin utilizarea unui 
sistem suplimentar de 
climatizare amplasat în 
consola spate centrală 

 
Figura 2.2 Sistemul Thermotronic(Mercedes Benz) 



CAPITOLUL II  Condi Ńionarea aerului din habitaclu 

37 

 

(figura 2.2). Acest sistem este compus dintr-un evaporator, ventilator şi un sistem de 
comandă electronic. În figurile 2.3- 2.4 sunt prezentate modurile de distribuŃie ale 
aerului integrate de producători pentru diverse vehicule. 

 

Figura 2.3 DistribuŃia aerului în 
habitaclu pentru Skoda Octavia 

Figura 2.4 DistribuŃia aerului în habitaclu pentru 
Skoda Fabia Combi 

 
Procesul scurt şi complex de dezvoltare a necesitat folosirea sistemelor CAD-

CAE pentru construcŃie, calcul şi realizarea prototipurilor. 
 

2.2 Elemente de fizica microclimatului 
 

Aerul atmosferic este format din aer umed, substanŃe gazoase şi praf. 
Aerul umed este un amestec de aer uscat şi vapori de apă. Aerul normal uscat 

conŃine azot şi oxigen cărora li se adaugă procente neglijabile de alte gaze existente 
permanent în atmosferă cum ar fi: argon, bioxid de carbon şi gaze rare. ComponenŃa 
atmosferei se modifică foarte puŃin în timp şi în spaŃiu la suprafaŃa pământului, spre 
deosebire de marile înălŃimi unde predominante sunt gazele uşoare. Aerul uscat se 
exprimă prin participaŃiile componenŃilor săi principali, adică 0,21 oxigen şi 0,79 azot, 
ca participaŃii volumetrice [10]. 

 

2.2.1 Bilan Ńul termic al habitaclului 
 
În bilanŃul termic al habitaclului, fluxul de căldură al aerului aspirat, care este 

încălzit/ răcit, trebuie să Ńină seama de o serie de moduri de transfer de căldură [10], 
[40]. 

EcuaŃia de bilanŃ termic trebuie să Ńină seama de fluxul de căldură al radiaŃiei 

solare, (
SQ& ), fluxul de căldură emis de persoanele din habitaclu, ( pQ& ), fluxul de 

căldură transmis prin pereŃii habitaclului, ( TQ& ), precum şi al aerului viciat, ( avQ& ).  
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O imagine a unui bilanŃ termic pentru habitaclului unui autoturism este 
prezentată în figura 2.5 [58]. 

 

 
Figura2.5 BilanŃul termic al habitaclului[58] 

 
Expresia bilanŃului termic al habitaclului este: 

 

0/ =+++± avTpMOTSRC QQQQQQ &m&m&&&&    (2.1) 

din care rezultă, fluxul de căldură al aerului aspirat, dat de relaŃia: 
 

( )pMOTSavTRC QQQQQQ &&&&&& ++−±±=± /    (2.2) 

unde:  

RCQ /
&

 

- fluxul de căldură al aerului aspirat care este încălzit/ răcit şi 
poate avea semnul pozitiv (aport de căldura), respectiv 
negativ (necesar de căldură). 

SQ&  - fluxul de căldură datorat radiaŃiei solare; 

MOTQ&

 

- 
fluxul de căldură adus în habitaclu din spaŃiul motorului; 

pQ&  - fluxul de căldură cedat de pasageri; 

avQ&  - fluxul de căldură al aerului viciat; 
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TQ&  - fluxul de căldură transmis prin pereŃii habitaclului. 

 

2.3 Circula Ńia şi distribu Ńia aerului în habitaclu 

2.3.1 Circula Ńia aerului 
 
În general, aerul exterior este captat de la baza parbrizului, într-o zonă de 

suprapresiune dinamică, fiind apoi distribuit în habitaclu. În momentul în care un 
automobil rulează pe o cale de rulare, se stabilesc zone de presiune variabilă, în 
funcŃie de viteza de deplasare şi de forma aerodinamică [8], [24]. 

Astfel, pentru a crea o circulaŃie naturală a aerului prin habitaclu, se plasează 
intrările de aer în zonele de suprapresiune şi ieşirile în zonele de depresiune. 

Reciclarea aerului constă în prelevarea aerului din habitaclu şi tratarea termică 
a acestuia înainte de reintrarea în habitaclului, în general, captarea făcându-se sub 
planşa de bord. Dezavantajul utilizării 
prelungite a acestui mod de 
funcŃionare este reprezentat de 
aburirea geamurilor. Evacuarea 
aerului se realizează, în general prin 
deschizăturile situate în partea din 
spate a automobilului, în zonele de 
depresiune [8]. 

În procesul de ventilaŃie, 
distribuŃia aerului cald/rece în 
habitaclu se face după trecerea prin 
radiator/evaporatori. Pentru reglarea 
eficientă a temperaturii se foloseşte 
un volet de amestec, acesta având 
rolul de combinare a aerului cald cu 
cel rece.  

De asemenea, se mai foloseşte şi un volet de recirculare a aerului, acesta 
având rolul de a alege intrarea din exterior sau recircularea aerului din habitaclu. Pe 
lângă aceşti voleŃi, mai există şi alŃii care permit  repartizarea aerului în habitaclu. 

2.3.2 Reglarea climatiz ării 
 

Climatizarea poate fi reglată atât automat cât şi manual, urmărindu-se 
menŃinerea unei temperaturi constante în interiorul vehiculului şi respectarea 
condiŃiilor de confort[8], [18]. 

SituaŃiile de reglare a climatizării sunt următoarele: 
� încălzirea aerului: aerul este captat din exterior şi este dirijat prin 

intermediul voletului de amestec spre radiatorul de încălzire. 

 
Figura 2.6 a)Zonele de presiune şi depresiune; 

b) Amplasarea zonelor de introducere şi 
evacuare a aerului din habitaclu[8] 
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� răcirea aerului: aerul este preluat din exterior şi traversează 
evaporatorul, care răceşte şi usucă aerul. 

� răcire maximă: se selectează recircularea aerului şi aerul deja răcit 
trece din nou prin evaporator, lucru ce permite răcirea mai accentuată a 
acestuia. 

� dezaburire rapidă: pentru dezaburirea rapidă se foloseşte climatizarea 
în funcŃia dezaburire. În acest caz, vaporii de apă din aer condensează 
în contact cu evaporatorul, iar apoi aerul este reîncălzit la trecerea prin 
aerotermă[8]. 

 

 

1. Filtru de aer 
2. Volet de recirculare 
3. Compresor 
4. Schimbător de căldură 
5. Volet reglare temperatură 
6. Volet pentru distribuirea aerului 
7. Fante degivrare 
8. Fante superioare 
9. Pasaj spre zona din spate 
10. Conducte spre picioarele pasagerilor 
11. Curgerea agentului de răcire 
12. Panou de comandă 
13. Evaporator 

Figura 2.7 . Componentele unităŃii de condiŃionare a aerului[8] 
 
Atunci când se integrează un evaporator, tot fluxul de aer ce va intra în 

habitaclu, va trece prin acesta, indiferent dacă sistemul de aer condiŃionat este pornit 
sau nu.  
 Sistemele de aer condiŃionat pot fi instalate  

� în bordul automobilului(figura 2.8); 
� în portbagajul acestuia(figura 2.9); 
� pot exista vehicule ce au două sisteme de aer condiŃionat. 

 

  
Figura 2.8 CirculaŃia aerului în habitaclu în 
cazul unui sistem de aer condiŃionat integrat 

în bord[8] 

Figura 2.9 . CirculaŃia aerului în habitaclu 
în cazul unui sistem de aer condiŃionat 

integrat în portbagaj[8] 
 
Prin intermediul sistemului de climatizarea şi condiŃionare a aerului, distribuŃia 

aerului în habitaclu se poate efectua în următoarele variante:  
� single zone – oferă aceeaşi temperatură în habitaclu având ca avantaje 

construcŃia simplă; 
� dual zone – permite modificarea temperaturii pentru conducător şi 

pasagerul din faŃă; 
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� tri-zone – adaugă o a treia zonă  reprezentată de pasagerii din spate; 
� quad-zone – prezintă patru zone de temperatură ce pot fi configurate, 

permiŃând astfel fiecărui ocupant să îşi aleagă temperatura dorită. 

2.4 Condi Ńionarea  aerului 
 

Studii ştiinŃifice conduse de WHO (World HealthOrganization) au arătat că 
abilităŃile de concentrare şi reacŃie ale unei persoane sunt scăzute atunci când se 
lucrează sub stres. 

Datorită razelor solare puternice, temperatura din interiorul habitaclului poate 
creşte cu aproximativ 15°C fa Ńă de temperatura mediului ambiant şi în special în 
zona capului. 

Studiile au arătat că o creştere a temperaturii de la 25 la 35 °C reduce 
senzorul de percepŃie şi puterea de reacŃie cu 20%, ce echivalează cu o concentraŃie 
de alcool în sânge de 0,5 ml [18]. 

Sistemul de aer condiŃionat este un sistem care păstrează temperatura aerului 
la un nivel confortabil pentru corpul uman, contribuind în acelaşi timp şi la 
dezumidificarea aerului. 

Acestea au ca principiu de funcŃionare răcirea aerului prin absorbŃia de 
căldură la vaporizarea unui agent frigorific. 

Astfel de sisteme trebuie să fie capabile să asigure o temperatură confortabilă 
în habitaclul automobilului chiar şi în condiŃiile în care temperatura mediului ambiant 
atinge valori de 40 ... 45°C. 

Deoarece sistemul este deosebit de complicat constructiv, problema 
optimizării performanŃelor acestuia trebuie privită numai în corelaŃie cu 
adaptabilitatea şi influenŃa acesteia asupra funcŃionării automobilului[18]. 

GraŃie simŃurilor noastre, în special a celui tactil, putem evalua diferenŃele de 
temperatură dintre două corpuri sau să definim temperatura unui corp cu următoarele 
calificative: glacial, foarte frig, frig, neutru, călduŃ, cald, foarte cald, fierbinte. 

Deoarece corpul uman dispune de o scală care este personală şi uneori 
interpretarea poate părea ambiguă, apare necesitatea utilizării termometrului pentru 
măsurarea temperaturii. 

Când se încălzeşte un corp se produc mai multe fenomene: dimensiunile 
variază, temperatura şi radiaŃia cresc, rezistenŃa electrică variază. 

În cazul unui fluid: 
� volumul său creşte la presiune constantă; 
� presiunea sa creşte la volum constant. 
Deci, temperatura, presiunea şi volumul determină starea unui corp şi toŃi 

aceşti factori sunt legaŃi între ei [5]. 
Există trei principii utilizate în sistemele de producere a frigului: 
Principiul fizic 
Trecerea din starea solidă în starea lichidă se face folosind căldura latentă de 

topire. Schimbarea de stare(din stare lichidă în stare gazoasă) se face cu absorbŃie 
de căldură. Destinderea unui gaz se face cu absorbŃie de energie calorică. 
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Principiul fizico-chimic 
Acest principiu este bazat pe absorbŃia diferitelor săruri în diferiŃi solvenŃi. 

Sărurile de amoniac dizolvate în apă absorb căldura. 
Principiul termo-electric 
Efectul Peltier constă în degajarea sau absorbția de căldură la joncțiunea 

dintre doi conductori diferiți (metal sau semiconductor), când prin aceasta circulă un 
curent electric. Efectul Peltier este reversibil prin inversarea polarităŃii. 

Sistemele de climatizare din autovehicule utilizează aceste principii: 
- Efectul Peltier pentru sistemele folosite la răcire(frigidere în limuzine) 
- Schimbarea de stare a unui fluid pentru a obŃine temperaturi scăzute în 

habitaclu. 
De exemplu, apa urmează această lege: starea solid ă - starea lichid ă - 

starea gazoas ă. 

Sistemele de climatizare pentru autoturisme trebuie să reziste în situaŃii 
dificile. Astfel, dacă un autovehiculul staŃionează mai multe ore în soare, energia 
primită este de exemplu 1000 W/m2, astfel temperatura interiorul habitaclului ajunge 
la 60-65 °C. Atunci, instala Ńia de climatizarea trebuie, ca la temperaturi de până la 45 
°C, s ă producă în timp scurt o energie de răcire mai mare de 10 kWh. 

Procesele fizice utilizate în tehnica frigului sunt transformările de fază (mai 
ales vaporizarea), laminarea şi destinderea adiabatică cu cedare de lucru mecanic. 

InstalaŃiile de condiŃionarea a aerului întâlnite pe automobile se bazează pe 
principiul de funcŃionare al maşinilor frigorifice cu comprimare mecanică. 

Transportul căldurii de la corpul răcit către mediul ambiant, prin răcirea 
artificială, se realizează pe baza ciclurilor termodinamice inversate parcurse de 
diferiŃi agenŃi de lucru [8]. 

În cazul sistemelor de condiŃionare a aerului pentru autovehicule, cel mai 
cunoscut şi utilizat agent frigorific este tetrafluoretan (CH2F-CF3), cunoscut şi ca 
R134a, din categoria hidrofluorocarburi(HFC).  
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Ciclul frigorific ideal este ciclul Carnot inversat, reversibil care permite 
evacuarea căldurii de la corpul răcit către mediul ambiant, cu un consum minim de 
energie. 

Pentru evacuarea în mediul ambiant a căldurii preluate de la corpul răcit, este 
necesară ridicarea temperaturii agentului frigorific până la o valoare cel puŃin egală 
cu cea a mediului ambiant. 

Principiul de funcŃionare a sistemului de aer condiŃionat, respectiv reducerea 
temperaturii aerului preluat din exterior(38°C) la o temperatură de 10°C pentru aerul 
condiŃionat introdus în habitaclu, este prezentat în figura 2.10 [57]. 

2.5 Concluzii 
 

Confortul termic din habitaclu prin care se defineşte microclimatul ambiental se 
realizează prin instalaŃia de climatizare şi condiŃionare a aerului. 

VariaŃia temperaturii şi umidităŃii aerului exterior, precum şi viteza automobilului 
variază în limite foarte largi, astfel că pentru obŃinerea unui microclimat optim în 
habitaclu este necesară controlarea electronică a sistemului de încălzire, ventilare şi 
condiŃionare a aerului. 

InstalaŃiile de condiŃionare a aerului folosite pentru autoturisme permit obŃinerea 
unui grad ridicat de confort în habitaclu.  

Complexitatea acestora variază în funcŃie de vehicul, astfel există instalaŃii care 
permit obŃinerea unui grad de confort specific fiecărui ocupant al vehiculului. 

CirculaŃia aerului în habitaclu are două funcŃii şi anume asigură aportul de aer 
proaspăt din exterior şi/sau reciclarea aerului în vederea izolării ocupanŃilor de 
exterior în cazul poluării exterioare şi realizării rapide a confortului în cazuri extreme 
de funcŃionare. 

Când ventilaŃia cu aer proaspăt devine insuficientă asigurării unui confort termic 
optim, se utilizează metoda condiŃionării aerului prin absorbŃia de căldură la 
vaporizarea unui agent frigorific. Instalațiile de condiŃionare a aerului utilizate la 
autoturisme se bazează pe principiul de funcŃionare al instalaŃiilor frigorifice cu 
comprimare mecanică. 
 

Figura 2.10 Principiul de funcŃionare a sistemului de aer condiŃionat[57] 
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DETERMINAREA PARAMETRILOR DE MICROCLIMAT 
 
Optimizarea condiŃiilor de mediu din autoturisme reprezintă un complex de 

măsuri cu efect subiectiv prin care se urmărește realizarea stării de confort necesară 
atât conducătorului, prezent permanent în vehiculul în mișcare, cât și pasagerilor, 
ocupanŃi temporari ai locurilor din autoturism. 

În acest capitol vom prezenta condiŃiile impuse de norme, mijlocele și 
metodele de măsurare și cercetările experimentale care au scopul de a determina și 
verifica parametrii principali de microclimat și anume: valorile temperaturilor în 
anumite puncte ale habitaclului, viteza aerului la ieșirea din aeratoare și în habitaclu 
și umiditatea aerului. 

Cercetările experimentale pentru determinarea parametrilor de microclimat se 
realizează în conformitate cu normele în vigoare și au ca obiectiv determinarea 
valorilor reale ale mărimilor care caracterizează confortabilitatea la autoturisme. 

Rezultatele experimentale sunt prezentate sub formă analitică, tabelară sau 
grafică. 

CAPITOLUL III  
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3.1 Metode experimentale şi aparatur ă utilizat ă pentru m ăsurarea 
parametrilor de microclimat 

 

Pentru aprecierea eficienŃei sistemului de încălzire/condiŃionare a aerului din 
habitaclu trebuie analizate valorile temperaturilor măsurate în diverse puncte din 
interiorul vehiculului, temperatura şi viteza aerului  măsurate la ieşirea din aeratoare, 
viteza aerului la nivelul pasagerilor din faŃă precum şi analiza umidităŃii aerului din 
habitaclu. 

Măsurarea acestor parametri se realizează în diferite condiŃii impuse de 
normele în vigoare[45], [48], [51] 

3.1.1 Aparatura folosit ă şi calibrarea acesteia 

3.1.1.1 Măsurarea temperaturii din interiorul habitaclului  
 

Pentru măsurarea temperaturilor din interiorul vehiculului am utilizat un număr 
de 12 traductoare de tip termocuplu conectate la un sistem de achiziŃie a datelor, 
precum şi un termometru. PoziŃionarea acestora în habitaclu va fi prezentată în § 
3.1.2. 

O termocuplă este reprezentată de o joncŃiune între două metale diferite între 
care se produce o diferenŃa de potenŃial atunci când acestea se află la temperaturi 
diferite.  Termocuplele sunt utilizate ca senzori de măsurare sau control a 
temperaturii. Acestea prezintă ca avantaj costul redus, însă principala limitare a 
acestora este dată de precizia lor, fiind foarte dificil de obŃinut sisteme a căror eroare 
de măsură să fie inferioară unităŃii de măsură a temperaturii. 

În cazul nostru, am folosit pentru măsurarea temperaturii termocuple de tip K, 
proprietăŃile acestora fiind prezentate în tabelul 3.1. 
 

Tabel 3.1  ProprietăŃile termocuplelor 
Tip termocuplă: K 
Materiale folosite: Cromel (Ni 90%-Cr 10%)  

Alumel (Ni 95%-Mg 2%-Al 2%-Si 1% ) 
Sensibilitatea: 41µV/°C  
Domeniul de măsură: -200°C...1350°C  
Clasa de toleranŃă: Clasa I (±1,5°C în intervalul -40°C .. 375°C)   

 

 
 

Figura 3.1. Termocuplă de tip K Figura 3.2 Codul culorilor pentru termocuplă K 
 
Pentru a putea măsura variaŃia în timp a temperaturii în cele 12 puncte în care 

vom plasa termocuplele va trebui să folosim un sistem de achiziŃie a datelor de tip 
WebDAQ/100. 
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Acesta va fi conectat la un 
PC laptop cu ajutorul unui cablu 
de reŃea cross-over. Sistemul de 
achiziŃie este alimentat  electric 
folosind un convertizor  ce 
permite alimentarea acestuia la 
bateria automobilului [27], [63]. 

Cele 12 termocuple au 
fost legate la intrările sistemului 
de achiziŃie prin intermediul unei 
placi furnizate odată cu 
aparatul(figura 3.4). 

După realizarea conectării celor 
12 termocuple la sistemul de achiziŃie şi 
conectarea acestuia din urmă la PC se 
va continua cu configurarea sistemului 
de achiziŃie. 
 Se vor alege pe rând: tipul de 
termocuple utilizate, denumirea fiecărui 
canal pe care se face achiziŃia ( în cazul 
de faŃă Termocupla1…Termocupla12), 
rata cu care se vor înregistra 
temperaturile măsurate în fiecare din cele 12 puncte.  
 

 

 

 
Figura 3.3. Sistemul de achiziŃie WebDAQ/100 

 
Figura 3.4. Placa folosită pentru conectarea 

termocuplelor 

 
Figura 3.5. Alegerea tipului de termocuple utilizat 
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Deoarece termocuplele sunt conectate la sistemul de achiziŃie prin intermediul 
unei plăci speciale, va trebui să configurăm în primul rând tipul de termocuple, 
canalele de achiziŃie folosite, tipul de conectare ( diferenŃial sau doar la un capăt), 
rata de câștig (gain rate), unitatea de măsură aleasă şi parametrul de calibrare al 
plăcii de conectare.  
În funcŃie de tipul ales de conectare, se pot măsurători folosind 6 termocuple, pentru 
modul de conectare diferenŃial sau 12 pentru modul de conectare la un singur capăt. 
Pentru experimentele noastre vom folosi modul de conectare la un singur capăt [63]. 
 Deoarece temperaturile ce le vom măsura 
sunt inferioare valorii de 600°C vom folosi ca rat ă 
de amplificare x400, valoare recomandată în 
documentaŃia sistemului de achiziŃie. 

Unitatea de temperatură aleasă va fi gradul 
Celsius iar parametrul de calibrare al plăcii de 
achiziŃie a fi egal cu 4700. 

După ce am realizat pasul menŃionat anterior 
vom trece la alegerea canalelor de intrare pe care 
le vom folosi pentru achiziŃia de date. Deoarece 
pentru conectarea  termocuplelor am ales canalele 
cu numerele 5,6,7,14,15,16, iar pentru măsurarea 
temperaturii ambientale sunt folosite canalele 8 si 
13, celelalte canale vor fi dezactivate. Acest lucru 
ne va permite să micşorăm dimensiunea fișierului 
ce va conŃine datele de achiziŃie.  

 
 

 
Figura 3.6. Configurarea 

individuală a canalelor  

 
Figura 3.7. Fereastra principală a meniului de achiziŃie a datelor 
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Configurarea individuală a fiecărui canal în parte ne va permite să dăm un 
nume fiecărei termocuple utilizate, să alegem intervalul de timp la care valorile 
măsurate vor fi scrise în fişierul ce conŃine datele de achiziŃie, să alegem metoda de 
compensare(în cazul nostru folosind senzorul CJC) precum şi canalul la care este 
conectat acest senzor (canalul cu numărul 13). 
După realizarea configurării individuale a fiecărui canal, vom reveni la meniul 
principal al sistemului de achiziŃie, acesta trebuind să arate ca în figura 3.7.  

Tot în acest meniu se defineşte şi intervalul de timp la care datele vor fi 
transferate de către sistemul de achiziŃie în fişierul ce va conŃine la final valorile 
măsurate. Deoarece în meniul de configurarea al canalelor de intrare am ales Rate 2, 
intervalul de timp la care se vor memora datele va fi de 2 secunde. Aceste configurări 
trebuie verificate înainte de pornirea fiecărui test [17]. 

3.1.1.2 Măsurarea vitezei aerului 
 

Viteza aerului a fost măsurată cu ajutorul unui anemometru cu fir cald de tip 
Testo 425. Caracteristicile acestuia sunt prezentate în tabelul 3.2. 

 
Tabel 3.2  ProprietăŃile anemometrului Testo 425 [59] 
Viteza aerului  
Domeniul de măsura 0–20 m/s 
Precizia ±(0,3m/s + 5% din valoarea măsurată) 
RezoluŃia 0,01m/s 
Temperatura  
Domeniul de măsură 0°C - 70°C  
Precizia ±0,5°C în intervalul 0…60°C  

±0,7°C pe intervalele r ămase 
RezoluŃie 0,1°C   

 

 

 
Figura 3.8. Anemometru cu fir cald Testo 425 

 

Pentru măsurarea vitezei s-a folosit opŃiunea anemometrului de a calcula o 
valoare medie a vitezei pe un interval de timp dat. În cazul nostru, intervalul de timp a 
fost de 10s. 
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3.1.1.3 Măsurarea temperaturii ambiante 
 

Pentru măsurarea temperaturii interioare precum şi exterioare se foloseşte un 
termometru(-40°C …100°C). 

De asemenea, s-au mai folosit pentru măsurarea temperaturii aerului şi un 
termohigrograf de tip Lufft OPUS 10 şi un anemometru Testo 425. 

 

 
Figura 3.9. Termometru  

 
 

3.1.1.4 Măsurarea umidit ăŃii relative a aerului 
 

Măsurarea umidităŃii relative a aerului s-a realizat cu ajutorul unui 
termohigrograf de tip LufftOPUS 10. Caracteristicile acestuia sunt prezentate în 
tabelul 3.3, iar o imagine a aparatului de măsură în figura 3.10. 
 

 
Tabel 3.3 ProprietăŃile termohigrograf Lufft Opus 10 [55] 
Umiditate  
Domeniul de măsura 0-95% RH 
Precizia ±2% RH 
RezoluŃia 0,5% 
Temperatura  
Domeniul de măsura -20°C..50°C 
Precizia ±0,3°C în intervalul 0-40°C 
RezoluŃia 0,1°C  

 

 
Figura 3.10. Termohigrograf electronic Lufft OPUS 10 
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3.1.2 Metode experimentale 
 

3.1.2.1 Măsurarea temperaturii în habitaclu 
 

Pentru măsurarea temperaturii din habitaclu se folosesc 12 termocuple 
poziŃionate conform figurii 3.11. Amplasarea termocuplelor în diferite puncte este 
necesară deoarece se doreşte cunoaşterea valorii temperaturii în zone diferite ale 
corpului uman(zona picioarelor, zona corpului, zona capului) [18], [57]. 

 
Figura 3.11. Dispunerea punctelor de măsurare a temperaturii în interiorul habitaclului 

conform procedurii de măsurare în 12 puncte 
 
PoziŃionarea şi identificarea termocuplelor este prezentată în tabelul 3.4. 
 

Tabel 3.4 Identificarea termocuplelor 
Nr. termocuplă NotaŃie PoziŃie 

T1 B_S Bord stânga 

T2 B_D Bord dreapta 

T3 P_S_F Picioare conducător autovehicul 

T4 P_D_F Picioare pasager dreapta faŃă 

T5 G_S_F Genunchi conducător autovehicul 

T6 G_D_F Genunchi pasager dreaptafaŃă 

T7 C_S_F Cap conducător autovehicul 

T8 C_D_F Cap pasager dreapta faŃă 

T9 P_S_S Picioare pasager stânga spate 

T10 P_D_S Picioare pasager dreaptaspate 

T11 C_S_S Cap pasagerstângaspate 

T12 C_D_S Cap pasager dreaptaspate 
 

 
Se poate observa că 10 din cele 12 termocuple sunt poziŃionate pentru a 

măsura temperaturile din zonele capului şi picioarelor pentru cei patru ocupanŃi ai 
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vehiculului şi abdomenului pentru ocupanŃii locurilor din faŃă. Celelalte 2 termocuple 
sunt poziŃionate în imediata vecinătate a bordului pentru a măsura temperatura din 
această zonă care este influenŃată direct de radiaŃia solară. 
 După montarea sistemului de achiziŃie şi a termocuplelor în punctele stabilite 
urmează o etapă de „expunere” a autovehiculului în mediul ambiant. Această 
perioadă are rolul de a realiza o evaluare corectă a situaŃiilor din viaŃa reală. Durata 
acestei perioade este de una sau de două ore, iar pe parcursul acestei etape nu se 
efectuează nici o înregistrare. 
 Totodată, înainte de perioada de expunere, se realizează şi alegerea modului 
de distribuŃie a aerului în habitaclu, acesta depinzând de tipul de test ce se doreşte 
efectuat. Pentru testarea eficienŃei sistemului de încălzire, modul de distribuŃie a 
aerului va fi „3”, iar pentru sistemul de condiŃionare a aerului va fi ales modul „1”. 
Aceste moduri de introducere a aerului sunt prezentate în tabelul 3.5. 
 Atunci când efectuăm măsurătorile pe timpul perioadei de iarnă, pentru ca tot 
fluxul de aer să fie dirijat spre picioare, trebuie să avem aeratoarele de pe planşa de 
bord închise. 
 
Tabel 3.5  Prezentarea modului de introducere a aerului în habitaclu 

PoziŃia Reprezentare  Descriere 
1 

 

Fluxul de aer este dirijat numai spre aeratoarele de pe planşa 
de bord. 

2 

 

Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele de pe planşa de 
bord şi picioarele pasagerilor. 

3 

 

Fluxul de aer este dirijat spre picioarele ocupanŃilor şi 
aeratoarele de pe planşa de bord.Pentru a dirija fluxul de aer 
numai spre picioare, închideŃi aeratoarele de pe planşa de 
bord. 

4 

 

Fluxul de aer este repartizat între toate aeratoarele, 
dispozitivele de dezaburire ale geamurilor laterale faŃă, frizele 
dispozitivului de dezaburire a parbrizului şi picioarele 
pasagerilor. 

5 

 

Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de 
dezaburire a parbrizului şi s pre dis pozitivele de dezaburire 
ale geamurilor laterale faŃă. 

 
 La sfârşitul acestei perioade, autovehiculul este gata pentru efectuarea 
măsurătorilor. Astfel, se va porni simultan vehiculul şi sistemul de achiziŃie(fără a 
înregistra parametrii), iar după 20 de secunde se va porni sistemul a cărui 
performanŃă se doreşte evaluată(cel de încălzire a aerului pentru testele din perioada 
rece, sau cel de condiŃionare a aerului pentru testele ce au loc vara). Simultan cu 
pornirea sistemului auxiliar se va începe şi înregistrarea datelor [57]. 
 În oricare din aceste cazuri debitul de aer introdus este pe treapta maximă, în 
cazul autovehiculului nostru treapta IV. 
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 Sistemul de achiziŃie permite înregistrarea valorilor la orice interval de timp, 
dar cum evoluŃia temperaturii în habitaclu este lentă, vom programa sistemul de 
achiziŃie să înregistreze valorile parametrilor măsuraŃi la 2 secunde.   

Durata medie a unui test este de 25-30 de minute, perioadă în care 
automobilul va trebui să ruleze cu o viteză de aproximativ 40km/h. 

La finalul testului, datele se vor transfera din memoria sistemului de achiziŃie 
într-un calculator şi vor fi prelucrate folosind diverse programe. Astfel, se vor trasa 
graficele distribuŃiei temperaturii în timp pentru fiecare dintre cele 12 termocuple 
amplasate, precum şi calculul valorii medii a temperaturii din habitaclu, aceasta fiind 
egală cu media aritmetică a temperaturii din cele 12 puncte. 
 

 
(3.1) 

 
unde:   

tM - temperatura medie din habitaclu 
ti - temperaturile măsurate în punctele considerate, i=1..n 
n - numărul de puncte în care se fac măsurătorile 

 
 CondiŃiile de mediu exterior în care se desfăşoară experimentele sunt 
caracteristice fiecărei încercări în parte.  
 La încercarea instalaŃiei de încălzire a aerului, temperatura mediului ambiant 
trebuie să fie situată între [48], [57]: 

� -10°C şi -5°C, pentru vehiculele destinate utiliz ării într-un climat 
temperat cald; 

� -10°C şi -10°C, pentru vehiculele destinate utiliz ării într-un climat 
temperat rece; 

� -25°C şi -15°C, pentru vehiculele destinate utiliz ării într-un climat rece 
sau în condiŃii deosebite. 

La încercarea instalaŃiei de condiŃionare a aerului, temperatura mediului 
ambiant trebuie să fie situată între +20°C şi +40°C, intervalul orar trebuie s ă fie în 
perioada de radiaŃie solară maxima(ora 12 – ora 16). O altă condiŃie este 
reprezentată de absenŃa precipitaŃiilor şi a nebulozităŃii [18], [57]. 

Pentru măsurarea temperaturii aerului furnizat de sistemul de condiŃionare sau 
încălzire se va folosi un termometru care va fi amplasat fie în imediata apropiere a 
aeratoarelor centrale, pentru măsurătorile ce au timp pe perioada de vară, fie în zona 
introducerii aerului de la picioarele pasagerului din dreapta. Valorile pentru acest 
parametru se vor citi din două în două minute şi se vor nota. 

Umiditatea aerului din habitaclu este măsurată cu ajutorul unui termohigrograf  
amplasat pe consola centrală, între scaunele din faŃă. 
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3.1.2.2 Măsurarea temperaturii aerului la ie şirea din aeratoare şi în habitaclu 
 

Procedura anterioară permite măsurarea şi înregistrarea temperaturii doar în 
interiorul habitaclului, temperatura aerului la ieşirea din aeratoare fiind în schimb 
măsurată cu ajutorul unui termometru. 

În continuare vom prezenta o procedură derivată din cea anterioară, care ne 
va permite să măsurăm atât temperatura aerului la ieşirea din aeratoare cât şi 
temperatura aerului în interiorul habitaclului în cele opt puncte caracteristice(nivelul 
capului şi picioarelor pentru cei patru ocupanŃi). 

Astfel, vom putea monitoriza mai bine evoluŃia temperaturii aerului introdus de 
sistemul de condiŃionare şi vom putea observa şi eventuala variaŃie a valorii 
temperaturii între cele patru aeratoare, această variaŃie fiind dată de lungimea diferită 
a conductelor de distribuŃie a aerului în habitaclu. 

În tabelul 3.6 este prezentată notaŃia ce va fi folosită pentru termocuplele 
folosite, amplasarea acestora în habitaclu fiind prezentată în figura 3.12. 

 

 
Figura 3.12. Dispunerea punctelor de măsurare a temperaturii la ieşirea din aeratoare şi în  

interiorul habitaclului 
 

Tabel 3.6 Identificarea termocuplelor 
Nr. termocuplă NotaŃie PoziŃie 

T1 A_S_L Aerator stânga 

T2 A_D_L Aerator dreapta 

T3 A_S_C Aerator central stânga 

T4 A_D_C Aerator central dreapta 

T5 P_S_F Picioare conducător autovehicul 

T6 P_D_F Picioare pasager dreaptafaŃă 

T7 C_S_F Cap conducător autovehicul 

T8 C_D_F Cap pasager dreapta faŃă 

T9 P_S_S Picioare pasager stângaspate 

T10 P_D_S Picioare pasager dreaptaspate 

T11 C_S_S Cap pasager stângaspate 

T12 C_D_S Cap pasager dreaptaspate  
 



CAPITOLUL III  Determinarea parametrilor de microclimat 

54 

 

3.1.2.3 Măsurarea vitezei aerului la ie şirea din aeratoare 
 

Viteza aerului introdus prin aeratoare este un parametru ce caracterizează 
indirect starea de confort din habitaclu, influențând însă viteza aerului în apropierea 
pasagerilor. 

 Pentru măsurarea vitezei aerului, instrumentul folosit este reprezentat de un 
anemometru cu fir cald, în cazul nostru Testo 425 [59]. 

Se vor măsura valorile vitezei aerului la ieşirea din aeratoare şi/sau frizele de 
degivrare luând în considerare diferitele reglaje ale debitului şi diferitele repartiŃii ale 
debitului de aer. 

PoziŃionarea anemometrului se va face la o distanŃă de aproximativ 50mm faŃă 
de aeratorul pentru care se măsoară viteza, fiind aşezat perpendicular pe normala la 
suprafaŃa aeratorului. Centru anemometrului va trebui să fie pe axa perpendiculară 
pe suprafaŃa aeratorului, în centru acestuia. 

Deoarece există mici fluctuaŃii în debitul de aer introdus, nu se va măsura o 
valoare instantanee, şi se va folosi o funcŃie a aparatului de măsură de a realiza o 
medie în timp a valorilor măsurate.În cazul nostru, acest interval de timp fiind de 10s. 

Pentru fiecare aerator în parte se vor face trei măsurători, iar valoarea finală 
va fi trecută într-un tabel. 

 
Tabel 3.7 Punctele folosite pentru măsurarea vitezei 

NotaŃie PoziŃie 
A_S_L Aerator stânga 
A_D_L Aerator dreapta 
A_S_C Aerator centrustânga 
A_D_C Aerator centrudreapta 
D_S Degivrare stânga 
D_D Degivrare dreapta 
D_C_S Degivrare centralstânga 
D_C_D Degivrare centraldreapta  

 

 Măsurarea vitezei aerului la ieşirea din aeratoare se poate realiza atât cu 
vehiculul staŃionat cât şi cu vehiculul în mişcare. În cazul în care această determinare 
se face cu vehiculul în mişcare trebuie precizată în raportul de măsurare viteza 
vehiculului. 
 Rezultatele obŃinute vor fi prelucrate şi se va realiza un grafic ce va evidenŃia 
diferenŃele de viteză. 

3.1.2.4 Măsurarea vitezei aerului la nivelul pasagerilor din faŃă 
 

O influenŃă deosebită asupra confortului pasagerilor o reprezintă valoarea 
vitezei aerului în planul feŃei ocupanŃilor locurilor din faŃă. Acest parametru este 
influenŃat atât de poziŃia aeratoarelor cât şi de modul de distribuŃie ales şi de treapta 
de turaŃie a motoventilatorului [57]. 
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Pentru măsurarea vitezei aerului se va folosi o grila de măsură de formă 
trapezoidală amplasată la o distanŃă bine definită de marginea superioară a 
parbrizului. Această distanŃă este caracteristică fiecărui vehicul şi este determinată 
de poziŃia ocupanŃilor locurilor din faŃă. În cazul nostru aceasta are valoarea de  
300mm. 

 

 
Figura 3.13. Grilă de măsură[57] 

 

Grila de măsură are dimensiunile unui trapez isoscel, cu baza mare de 
1350mm, baza mică de 1050mm şi o înălŃime de 400mm. Ochiurile au formă pătrată, 
dimensiunea acestora fiind de 50x50mm. 

Instrumentul de 
măsură folosit este tot un 
anemometru cu fir cald, 
acesta fiind în cazul nostru 
Testo 425 (§ 3.1.1.2). 

Viteza aerului se va 
măsura în centrul fiecărui 
ochi al grilei de măsură, fiind 
mediat în acest caz  ca şi o 
valoare pe 10 secunde. 
Pentru fiecare aerator se vor 
realiza câte trei măsurători şi 
rezultatele vor fi trecute într-
un tabel pentru o prelucrare 
ulterioară. 

Anemometrul va fi amplasat în imediata vecinătate a ochiurilor grilei de 
măsură, într-un plan paralel cu aceasta. 

Procedura se foloseşte doar cu sistemul de ventilare poziŃionat pe treapta 
maximă, aeratoarele trebuie să fie deschise la maxim. 

Obiectivul acestui test, este de a nu avea o viteză mai mare de 4m/s la nivelul 
feŃei conducătorului şi pasagerului din dreapta faŃă. 

 
Figura 3.14. PoziŃionarea grilei în habitaclu[57] 
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3.2 Măsurarea parametrilor de microclimat 
 
ObŃinerea şi menŃinerea unui grad de confort termic optim în habitaclul unui 

vehicul necesită aducerea şi menŃinerea valorilor parametrilor caracteristici într-un 
interval bine stabilit. 

Parametrii caracteristici ce caracterizează microclimatul sunt reprezentaŃi de 
temperatură, umiditate, cantitatea de aer introdusă şi curgerea aerului în habitaclu. 

Pentru a măsura parametrii de microclimat va trebui să analizăm variaŃia 
temperaturii şi a umidităŃii, a cantităŃii de aer adusă din exterior, precum şi a curgerii 
aerului în habitaclu. 

3.2.1 Pregătirea autovehiculului pentru desf ăşurarea probelor 
 

Înainte de realizarea oricărei încercări, autovehiculul utilizat va trebui pregătit.  
Aşa cum am precizat în debutul acestui capitol, vom realiza mai multe tipuri de 
încercări, acestea desfăşurându-se atât în diferite condiŃii, atât cu autovehiculul 
staŃionat cât şi în mişcare. Pentru buna desfăşurare a acestora, înainte de efectuarea 
propriu-zisă a măsurătorilor, s-au verificat următoarele [17], [18], [57]: 

� funcŃionarea corectă a autoturismului; 
� funcŃionarea corecta a instalaŃiei de condiŃionare a 

aerului (pentru încercările în care a fost nevoie de utilizarea acesteia) 
� funcŃionarea corectă a instalaŃiei de încălzire a 

aerului (pentru încercările efectuate în timpul anotimpului rece) 
� închiderea uşilor şi a geamurilor. 
Testele efectuate cu vehiculul în mişcare s-au desfăşura pe raza oraşelor 

Mioveni şi Piteşti precum şi pe DN73 Pitești-Mioveni, iar cele cu vehiculul staŃionar în 
incinta Centrului de Cercetare Ingineria Automobilului al UniversităŃii din Piteşti.  

Sistemul de comanda al instalaŃiei de încălzire şi climatizare a aerului este 
prezentat în figura 3.15 iar modul în care se face distribuŃia aerului în habitaclu în 
figura 3.16. 

 

 

A – Reglaj viteză de ventilare 

B – Reglare temperatura aer 

C – Punere în funcŃiune mod izolare 

D – RepartiŃie aer 

E – Punere în funcŃiune a aerului 

condiŃionat 

Figura 3.15. Ansamblul de comandă al sistemului HVAC [47] 
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Figura 3.16. DistribuŃia aerului în habitaclu [47] 

 

3.2.2 Efectuarea m ăsur ătorilor și analiza rezultatelor 
 

În cadrul acestui capitol s-au efectuat măsurători pentru: 
� determinarea temperaturilor la funcŃionarea instalaŃiei de aer condiŃionat 

o determinarea temperaturii aerului în cele 12 puncte ale 
habitaclului(procedura prezentată în §3.1.2.1) 

o determinarea temperaturii aerului la ieşirea din aeratoare şi în 
habitaclu(procedura prezentată în §3.1.2.2) 

� determinarea temperaturii la funcŃionarea instalaŃiei de încălzire a 
aerului 

o determinarea temperaturii în cele 12 puncte ale 
habitaclului(procedura prezentată în §3.1.2.1) 

� determinarea vitezei aerului la ieşirea din aeratoare(procedura 
prezentată în §3.1.2.3) 

� determinarea vitezei aerului la nivelul ocupanŃilor scaunelor din faŃă 
(procedura prezentată în §3.1.2.3) 

 

 

 

 

 

1 – Aerator lateral stânga 
2 – Friză de dezaburire geam lateral 
stânga 
3 – Frize de dezaburire parbriz 
4 – Aeratoare centrale 

5 – Tablou de comandă 
6 – Friză de dezaburire geam 
lateral dreapta 
7 – Aerator lateral dreapta 
8 – Ieşire pentru încălzirea 
picioarelor pasagerilor 
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3.2.2.1 Determinarea temperaturii aerului la func Ńionarea instala Ńiei de 
condi Ńionare 

 

Măsurătorile s-au efectuat pe un autovehicul echipat cu un motor de 
capacitate cilindrică 1390cm3. 

Fiecare experiment va fi precedat de o 
perioadă de expunere de cel puŃin 60 de minute 
în care vehiculul se va afla în bătaia directă a 
razelor de soare, pentru ca temperatura din 
interiorul acestuia să atingă valorile 
caracteristice situaŃiilor reale. Intervalul orar ales 
pentru efectuarea acestor experimente este 12-
16, deoarece în această perioadă intensitatea 
radiaŃiilor solare este maximă.  

La efectuarea tuturor măsurătorilor am 
considerat următoarele reglaje: 
  

 
Temperatură - Răcire maximă 
RepartiŃie aer - Doar spre faŃă 
Aeratoare - Toate aeratoarele deschise, ca în figura 3.17 
Reglaj viteză de ventilare - Treapta IV 
Intrare aer - Recirculare 

 

3.2.2.1.1 Determinarea temperaturii aerului în 12 p uncte din habitaclu 
 

Procedura de măsurare folosită pentru acest test este cea din § 3.1.2.1. 
Pentru măsurarea temperaturii în 12 puncte ale habitacluluivom poziŃiona 

termocuplele în conformitate cu figura 3.11,  în figurile 3.18-3.21 fiind prezentată 
dispunerea termocuplelor în interiorul habitaclului. 
 

 

  
Figura 3.18. PoziŃionarea termocuplelor de pe bord 

 

 

 
Figura 3.17. Deschiderea 

aeratoarelor 

B_S 
B_D 
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Figura 3.19. PoziŃionarea termocuplelor din zona faŃă - picioare 

 

 

 

Figura 3.20. PoziŃionarea termocuplelor din zona spate - picioare 
 

 

  
Figura 3.21. PoziŃionarea termocuplelor din zona capului 

 

 AchiziŃia datelor s-a realizat prin intermediul sistemului WebDAQ/100 iar 
rezultatele au fost afișate prin intermediul calculatorului(figura 3.22). 
 

P_S_F 
P_D_F 

G_S_F G_D_F 

P_S_S 

P_D_S 

C_S_F C_D_F 
C_S_S C_D_S 
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Figura 3.22. Sistem de achiziŃie WebDAQ/100 conectat la PC 

 
CondiŃiile de mediu ambiant sunt prezentate în tabelul 3.8, iar rezultatele 

măsurătorilor în tabelul 3.9. 
 

Tabel 3.8 CondiŃiile de mediu ambiant 
Temperatura exterioară 38°C 
Umiditate relativă 50%  
Data experimentului 13.08.2010 
Ora de începere 12:45 
Durata experimentului 30 min 
Viteză de rulare medie 40km/h 

*Ora de începere este considerată ora la care se va porni vehiculul. 
 

Caracteristicile sistemului de aer condiŃionat prezent pe vehicul sunt 
următoarele[47], [57]: 

- Compresor: SANDEN SD7V16 
- Condensator: Valeo 513*396*12 
- Grup climatizare: Valeo 
- Refrigerent: R 134a 

 
În figura 3.23 este reprezentată distribuŃia temperaturilor în interiorul 

habitaclului în cele 12 puncte măsurate pe intervalul de timp considerat precum și 
prelucrarea statistică folosind programul Table Curve [15], [18], [54]. 
 În tabelul 3.10 observăm dependenŃa umidităŃii aerului din habitaclu în funcŃie 
de timp, iar în tabelul 3.11 evoluŃia umidităŃii aerului din habitaclu în funcŃie de 
temperatura acestuia. 
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Tabel 3.9Valorile temperaturii măsurate în habitaclu 

Timp[min] 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 PoziŃie 

Temperatura[°C] 
B_S 1 60,0 52,6 46,9 42,1 39,9 38,5 37,0 35,8 35,0 34,2 33,5 32,7 32,0 31,0 30,6 29,9 

B_D 2 61,4 54,4 46,0 42,4 39,8 37,6 35,8 34,7 33,5 32,5 31,4 30,8 30,1 29,4 29,3 28,3 

P_S_F 3 49,2 48,4 45,9 41,9 39,5 38,0 36,8 35,8 34,1 32,5 31,7 30,2 29,6 29,3 28,8 28,2 

P_D_F 4 49,0 48,1 45,1 41,4 39,1 37,4 36,0 34,4 33,0 31,5 29,8 29,1 28,6 28,2 27,9 27,4 

G_S_F 5 51,1 45,2 40,3 36,2 34,3 33,1 31,8 30,8 30,1 29,4 28,8 28,2 27,5 26,7 26,3 25,7 

G_D_F 6 52,8 46,7 39,5 36,5 34,2 32,3 30,8 29,8 28,8 27,9 27,0 26,5 25,8 25,3 25,2 24,3 

C_S_F 7 56,2 44,0 34,8 31,2 29,4 28,2 26,2 25,5 24,4 24,1 23,5 22,8 22,2 21,9 21,6 21,3 

C_D_F 8 56,7 44,3 35,0 31,5 29,4 27,2 25,7 25,1 24,1 23,4 22,5 22,0 21,5 20,9 20,5 20,1 

P_S_S 9 47,3 48,4 41,3 37,6 35,9 33,9 32,3 31,7 30,2 29,9 28,8 27,9 27,4 27,3 27,2 26,5 
P_D_S 10 49,4 49,2 41,3 37,9 35,4 33,3 32,4 30,6 29,7 28,8 28,4 27,9 27,1 26,5 26,4 25,5 
C_S_S 11 58,3 48,5 41,5 37,4 34,3 33,2 31,9 29,5 27,8 27,5 27,1 26,8 26,5 26,3 26,1 24,0 

C_D_S 12 60,7 49,8 40,3 36,5 34,6 32,8 32,0 30,4 28,9 28,2 27,7 26,9 26,3 26,0 25,5 25,3 

Introdus 51.9 29,8 18,2 15,2 13,4 12,1 11,1 10,2 9,7 9,0 8,5 8,0 7,5 7,2 7,0 6,7  
 

 

Tabel 3.10VariaŃia umidităŃii în funcŃie de timp 
Timp[min] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
Umiditate[%] 62,2 59,3 57,0 55,3 53,8 52,6 51,5 50,4 49,6 48,8 48,1 47,7 47,1 46,8 46,2 45,0  

 

Tabel 3.11VariaŃia umidităŃii în funcŃie de temperatură 
Temperatura[°C]  54,4 48,3 41,5 37,7 35,5 33,8 32,4 31,2 30,0 29,0 28,3 27,6 27,0 26,6 26,3 25,5 

Umiditate[%] 62,2 59,3 57,0 55,3 53,8 52,6 51,5 50,4 49,6 48,8 48,1 47,7 47,1 46,8 46,2 45,0  
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Figura 3.23. DistribuŃia temperaturii în habitaclu a) valori măsurate b) valori aproximate 

 

a) 

b) 
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Vom obŃine astfel o funcŃie de forma celei date de ecuaŃia (3.1) al cărei factor 
de încredere este de 0,95: 
 

 (3.1
) 

unde: 
t - timpul[minute] 
i - punctele din habitaclu 1…12 
a..l - constante ale ecuaŃiei : a = 60,592643252 ; b = -4,40264974 ;  

c = 0,359833052; d = -0,01668272 ; e = 0,000393543 ; f = -
3,6717e-06; g = -1,93341769 ; h = 1,14194899; j = -0,39045806; 
k = 0,046435033; 
l = -0,00175171  

 

Folosind datele din tabelul 3.10 vom trasa graficul dependenŃei umidităŃii 
aerului din habitaclu în funcŃie de timp,acest grafic fiind reprezentat în figura 3.24. 
 

 
Figura 3.24. VariaŃia umidităŃii aerului din habitaclu în funcŃie de timp 

 

În urma prelucrării datelor obŃinute cu ajutorul programului Table Curve, se 
observă faptul că în cazul nostru, variaŃia umidităŃii în funcŃie de timp este dată de o 
ecuaŃie de forma(3.2) pentru care factorul de încredere este de 0,996: 
 

 
(3.2) 

unde: 
t - timpul [minute] 

 - umiditatearelativă[%] 
a..c - constante ale ecuaŃiei : a = 40,603322 ; b = 18,210608 ; c = 

14,147044  
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Folosind datele din tabelul 3.11 vom trasa graficul dependenŃei umidităŃii 
aerului din habitaclu în funcŃie de temperatura aerului. Acest grafic este prezentat în 
figura 3.25. Se poate determina folosind programul Table Curve funcŃia ce 
caracterizează această dependenŃă. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că 
umiditatea relativă din interiorul habitaclului trebuie să varieze în intervalul 30-70%.  

 

 

 

 
Figura 3.25. VariaŃia umidităŃii aerului din habitaclu în funcŃie de temperatură 

 

EcuaŃia (3.3) ce caracterizează această dependenŃă are un factor de 
încredere egal cu 0,97, forma acesteia fiind dată de funcŃia: 
 

 
(3.3) 

unde: 
T - temperatura [°C] 

 - umiditatea relativă[%] 
a..b - constante ale ecuaŃiei : a =102,50707; b = -165,8105 
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3.2.2.1.2 Determinarea temperaturii aerului la ie şirea din aeratoare şi în 
habitaclu 

 

În cadrul acestor măsurători am analizat valorile temperaturilor la ieșirea din 
cele patru aeratoare de pe planșa de bord precum și în 8 puncte din habitaclu. Cele 
12 puncte de poziŃionare ale termocuplelor sunt prezentate în figura 3.12. 

Pentru determinarea temperaturii aerului la ieșirea din aeratoare, se vor lega 
la sistemul de achiziŃie doar 4 termocuple și le vom fi poziŃionate la ieșirea din cele 
patru aeratoare de pe planșa de bord, așa cum se observă și în figurile  3.26 și 3.27. 

  
Figura 3.26. PoziŃionarea și identificare termocuplelor pentru aeratoarele laterale 

 
Figura 3.27. PoziŃionarea și identificarea termocuplelor pentru aeratoarele centrale 

 
 PoziŃionarea termocuplelor folosite pentru măsurare temperaturii la nivelul 
picioarelor ocupanŃilor vehiculului este prezentată în figura 3.28 , iar cele pentru 
măsurarea temperaturii la nivelul capului sunt prezentate în figura 3.29. 
 

  

Figura 3.28. PoziŃionarea termocuplelor din zona picioarelor 

A_S_L A_D_L 

A_S_C A_D_C 

P_S_F P_D_F 
P_S_S P_D_S 
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Figura 3.29. PoziŃionarea termocuplelor din zona capului 
La fel ca și în cazul anterior, achiziŃia de date s-a realizat cu ajutorul 

sistemului WebDAQ /100 iar afișarea acestora s-a realizat prin intermediul unui 
calculator. 
 

Caracteristicile sistemului de aer condiŃionat prezent pe vehicul sunt 
următoarele [47], [57]: 

- Compresor: SANDEN SD7V16 
- Condensator: Valeo 513*396*12 
- Grup climatizare: Valeo 
- Refrigerent: R 134a 

 
 

CondiŃiile de mediu exterior la desfășurarea acestor măsurători sunt 
prezentate în tabelul 3.12. 
 

Tabel 3.12 CondiŃiile de mediu ambiant 
Temperatura exterioară 32°C 
Umiditate relativă 55%  
Data experimentului 22.08.2010 
Ora de începee 13:30 
Durata experimentului 30 min 
Viteza de rulare medie 40km/h 

*Ora de începere este considerată ora la care se va porni vehiculul. 
 

În urma testului au rezultat valorile prezentate în tabelul 3.13, iar analiza 
grafică a datelor este prezentată în figura 3.30 pentru temperatura măsurată la 
nivelul capetelor şi picioarelor ocupanŃilor vehiculului  şi în figura 3.31 pentru 
temperatura măsurată la nivelul aeratoarelor. 

De  asemenea, în tabelele 3.14 şi 3.15 sunt prezentate și variaŃia umidităŃii în 
funcŃie de timp, respectiv dependenŃa umidităŃii aerului din habitaclu de temperatura 
acestuia. 
 

C_S_F C_D_F C_S_S C_D_S 
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Tabel 3.13 Valorile temperaturii măsurate la ieşirea din aeratoare şi în habitaclu 
Timp[min] 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Poziție 
Temperatura[°C] 

A_S_L 1 32,0 21,0 16,4 13,9 12,0 10,5 9,5 8,7 8,5 7,8 7,4 7,0 6,7 6,4 6,2 6,0 
A_D_L 2 32,0 21,1 16,5 14,1 12,3 10,7 9,8 9,0 8,5 8,1 7,4 7,3 7,0 6,7 6,4 6,2 
A_S_C 3 32,0 20,9 16,2 13,5 11,7 10,2 9,2 8,4 8,0 7,6 7,2 6,8 6,5 6,2 6,0 5,8 
A_D_C 4 32,0 20,9 16,2 13,5 11,7 10,2 9,2 8,4 8,0 7,6 7,2 6,8 6,5 6,2 6,0 5,8 
P_S_F 5 37,7 35,6 34,9 31,7 30,5 29,4 28,9 28,3 27,4 26,9 26,5 25,9 25,6 25,4 24,9 24,6 
P_D_F 6 38,0 35,3 31,2 29,4 29,0 27,9 27,2 26,4 26,1 26,1 25,5 25,3 24,9 24,5 24,3 24,3 
C_S_F 7 48,4 37,4 31,0 28,6 26,5 25,5 24,5 23,7 23,0 22,3 21,6 21,4 21,2 21,1 21,0 20,9 
C_D_F 8 49,2 35,8 28,8 26,2 24,9 23,5 22,9 22,3 21,8 21,4 20,8 20,6 20,4 20,3 20,2 20,1 
P_S_S 9 36,3 37,8 33,8 31,9 30,6 29,1 28,3 27,4 26,9 26,4 25,8 25,3 25,2 24,4 24,2 24,1 
P_D_S 10 37,5 39,4 33,1 30,2 28,7 27,8 26,6 26,3 25,4 24,8 24,4 24,1 23,7 23,7 23,3 22,9 
C_S_S 11 48,8 37,6 32,9 30,6 28,8 26,9 25,8 24,9 24,5 24,4 23,5 23,3 23,0 22,3 22,3 22,3 
C_D_S 12 51,5 40,4 35,0 32,5 30,5 29,0 28,0 26,9 26,4 26,1 25,5 24,8 25,0 24,1 24,1 24,2  

 

 

Tabel 3.14 VariaŃia umidităŃii în funcŃie de timp 
Timp[min] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
Umiditatea[%] 63,5 62,6 59,0 58,5 58,4 58,3 58,2 58,1 58,0 57,9 57,8 57,8 57,7 57,6 57,5 57,5  

 

 

Tabel 3.15 VariaŃia umidităŃii în funcŃie de temperatură 
Temperatura[°C] 43,4 37,4 32,6 30,2 28,7 27,4 26,5 25,8 25,2 24,8 24,2 23,8 23,6 23,2 23,0 22,9 
Umiditatea[%] 63,5 62,6 59,0 58,5 58,4 58,3 58,2 58,1 58,0 57,9 57,8 57,8 57,7 57,6 57,5 57,5  
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Figura 3.30 DistribuŃia temperaturii în habitaclu a) valori măsurate b) valori aproximate 

 

 

a) 

b) 
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Figura 3.31 VariaŃia temperaturii la ieșirea din aeratoare a) valori măsurate b) valori 
aproximate 

 

a) 

b) 
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În urma prelucrării datelor obŃinute cu ajutorul programului Table Curve [54] 

vom obŃine următoarele ecuaŃii pentru distribuŃia temperaturii în interiorul 
habitaclului(3.4) și la ieșirea din aeratoare(3.5). 
 Factorul de încredere al ecuaŃiei (3.4) este de 0,90, în timp ce pentru ecuaŃia 
(3.5) aceasta are valoarea 0,996. 
 

(3.4) 

unde: 
t - timpul[minute] 
i - punctele din habitaclu 1…12 
a..k - constante ale ecuaŃiei : a = 78,964792 ; b = -10,262251 ; c = -

649,73957; d = 0,74499667 ; e = 3605,8981 ; f = 13,824469; 
g = 0,0011000292 ; h = -6378,9795; j = 1,2476174; k = 
0,020431626  

 
 

 (3.5) 
unde: 
t - timpul[minute] 
i - punctele din habitaclu 1…12 
a..g - constante ale ecuaŃiei : a = 31,531263; b = -6,0650038; c = 

0,72104429; d = -0,044044256 ; e =0,0012952535; f =-
1,4516648e-05; g =0,1784375; h=-0,0578125 

 
 Cu datele din tabelul  3.14 vom trasa graficul variaŃiei umidităŃii aerului în timp, 
acesta  fiind reprezentat în figura 3.32. 
 

 
Figura 3.32 VariaŃia umidităŃii aerului din habitaclu în funcŃie de timp 
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În urma prelucrării datelor obŃinute cu ajutorul programului Table Curve, se 
observă faptul că în cazul nostru, variaŃia umidităŃii în funcŃie de timp este dată de o 
ecuaŃie de forma(3.6) pentru care factorul de încredere este de 0,996: 
 

 (3.6) 

unde: 
t - timpul [minute] 
 - umiditatearelativă[%] 

a..c - constante ale ecuaŃiei : a = 57,709607 ; b = 6,1544447 ; c = 
3,8034145 

 
Cu datele din tabelul  3.15 vom trasa graficul dependenŃei umidităŃii aerului 

din habitaclu de temperatura acestuia. 
 

 
Figura 3.33 VariaŃia umidităŃii aerului din habitaclu în funcŃie de temperatură 

 

EcuaŃia (3.7) ce caracterizează această dependenŃă are o abatere medie 
pătratică de 0,97, forma acesteia fiind dată de funcŃia: 
 

 
(3.7) 

unde: 
T - temperatura [C] 

 - umiditatearelativă[%] 
a..b - constante ale ecuaŃiei : a = 102,50707 ; b = -165,8105  
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3.2.2.2 Determinarea temperaturii aerului la func Ńionarea instala Ńiei de înc ălzire 
a aerului 

 

Măsurătorile s-au efectuat pe un autovehicul echipat cu un motor cu 
capacitatea cilindrică de 1390cm3. 

La efectuarea tuturor măsurătorilor am considerat următoarele reglaje: 
Temperatura - Încălzire maximă 
RepartiŃie aer - Totul spre picioare 
Aeratoare - Toate aeratoarele închise 
Reglaj viteză de ventilare - Treapta IV 
Intrare aer - Recirculare 

 
 Intervalul orar ales pentru efectuarea acestor experimente este 7-9.  

Pentru determinarea temperaturii aerului în cele 12 puncte, termocuplele vor fi 
poziŃionate în habitaclu conform §3.1.2.1. 

CondiŃiile de mediu exterior la desfășurarea acestor măsurători sunt 
prezentate în tabelul 3.16. 

Tabel 3.16  CondiŃiile de mediu ambiant 
Temperatura exterioară -10°C 
Umiditate relativă 62%  
Data experimentului 23.01.2011 
Ora de începere 08:10 
Durata experimentului 28min 
Viteza de rulare medie 40km/h 

*Ora de începere este considerată ora la care se va porni vehiculul. 
 

În tabelul 3.17 sunt prezentate rezultatele obŃinute în urma testului iar în figura 
3.34  este reprezentată distribuŃia temperaturilor în interiorul habitaclului în cele 12 
puncte măsurate pe intervalul de timp considerat, precum și reprezentarea grafică a 
rezultatelor ce se obŃin prin prelucrarea datelor cu ajutorul programului Table Curve. 

De  asemenea, în tabelele 3.18 și 3.19 sunt prezentate și variaŃia umidităŃii în 
funcŃie de timp, respectiv dependenŃa umidităŃii aerului din habitaclu de temperatura 
acestuia 

Programul Table Curve ne permite să determinăm ecuaŃia ce caracterizează 
fenomenul studiat pe intervalul de timp în fiecare punct din cele 12 considerate. 
Astfel, putem determina valorile temperaturii în cele 12 puncte în orice moment de 
timp pe intervalul de la 0 la 26 minute folosind ecuaŃia (3.8).  Această ecuaŃie are un 
factor de încredere egal cu 0,95. 

 (3.8) 
unde: 
t - timpul[minute] 
i - punctele din habitaclu 1…12 
a..k - constante ale ecuaŃiei : a =-8,1760533; b = 4,2500678; c = -

0,5051977; d = 0,037290039; e = -0,012978528; f 
=1,6765616e-05; g = 3,6883359; h = -0,68703151; j 
=0,019301713; k = 0,0011209067 

 
Cu datele din tabelul  3.18 vom trasa graficul variaŃiei umidităŃii aerului în timp, 

acesta  fiind reprezentat în figura 3.35. 
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Tabel 3.17 Valorile temperaturii măsurate în habitaclu la folosirea instalaŃiei de încălzire 
 

Timp[min] 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Pozitie 

Temperatura[°C] 
B_S 1 -6,2 1,8 5,8 8,6 10,8 12,6 14,6 16,6 18,8 21,0 22,9 24,8 26,3 27,8 
B_D 2 -6,2 1,8 5,8 8,5 10,7 12,5 14,6 16,5 18,7 20,9 22,7 24,7 26,2 27,6 

P_S_F 3 -6,9 1,5 6,3 10,2 14,0 17,6 20,8 23,8 25,4 26,8 27,9 28,6 28,9 29,1 
P_D_F 4 -6,8 1,3 6,2 9,7 13,3 16,9 20,1 23,0 25,0 26,2 27,6 28,3 28,6 28,7 
G_S_F 5 -6,0 1,5 4,7 7,4 9,5 11,3 13,8 15,6 18,0 20,2 21,8 23,8 25,1 26,4 
G_D_F 6 -6,0 1,5 4,7 7,3 9,4 11,2 13,7 15,4 17,8 20,0 21,6 23,6 24,9 26,2 
C_S_F 7 -5,0 1,4 5,6 8,5 11,0 13,2 15,2 17,0 18,6 19,7 20,7 21,4 21,8 22,2 
C_D_F 8 -5,1 1,0 5,2 8,0 10,5 12,7 14,6 16,4 18,0 19,3 20,4 21,0 21,4 21,8 
P_S_S 9 -7,2 -0,4 2,4 4,4 6,0 7,6 8,8 10,2 11,8 13,2 14,6 16,0 17,0 18,0 
P_D_S 10 -7,1 -0,4 2,4 4,4 5,9 7,5 8,7 10,1 11,7 13,1 14,5 15,8 16,8 17,8 
C_S_S 11 -5,2 1,0 5,1 7,6 9,3 10,7 12,3 14,2 16,0 17,7 19,5 21,3 22,9 24,2 
C_D_S 12 -5,2 1,0 5,1 7,7 9,4 10,8 12,4 14,3 16,1 17,8 19,7 21,5 23,1 24,4 

Introdus 14,4 24,8 32,4 39,5 43,2 45,8 48,1 50,6 52,4 54,1 55,7 56,7 58,1 59,2  
 

Tabel 3.18 VariaŃia umidităŃii în funcŃie de timp 
Timp[min] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 
Umiditatea[%] 62,2 59,3 57,0 55,3 53,8 52,6 51,5 50,4 49,6 48,8 48,1 47,7 47,1 46,8  

 
 
Tabel 3.19  VariaŃia umidităŃii în funcŃie de temperatură 
Temperatura[°C
] -6,1 1,1 4,0 7,7 

10,
0 12,0 14,1 16,1 18,0 19,7 21,2 22,6 23,6 24,5 

Umiditatea[%] 62,2 59,3 57,0 55,3 
53,
8 52,6 51,5 50,4 49,6 48,8 48,1 47,7 47,1 46,8  
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Figura 3.34. VariaŃia temperaturii în habitaclu a) valori măsurate b) valori aproximate 

 

a) 

b) 
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Figura 3.35. VariaŃia umidităŃii aerului din habitaclu în funcŃie de timp 

 

În urma prelucrării datelor obŃinute cu ajutorul programului Table Curve, se 
observă faptul că în cazul nostru, variaŃia umidităŃii în funcŃie de timp este dată de o 
ecuaŃie de forma(3.9) pentru care factorul de încredere este de 0,999: 
 

 (3.9) 

unde: 
t - timpul [minute] 
 - umiditatearelativă[%] 

a..c - constante ale ecuaŃiei : a =44,629375; b =17,341786; c = 
12,607218 

 

Cu datele din tabelul  3.19 vom trasa graficul dependenŃei umidităŃii aerului din 
habitaclu de temperatura acestuia. 
 

 
Figura 3.36 VariaŃia umidităŃii aerului din habitaclu în funcŃie de temperatură 
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EcuaŃia (3.10) ce caracterizează această dependenŃă are un factor de 

încredereegal cu  0,995, forma acesteia fiind dată de funcŃia: 
 

 (3.10) 
unde: 
T - temperatura [°C] 

 - umiditatearelativă[%] 
a..b - constante ale ecuaŃiei : a = 7,6993289 ; b = -0,035792207 
 

  

  

3.2.2.3 Determinarea vitezei aerului la ie șirea din aeratoare 
 

Un parametru foarte 
important ce trebuie evaluat este 
reprezentat de viteza aerului la 
ieșirea din aeratoare și din frizele 
de degivrare [16]. 

Procedura pentru 
determinarea vitezei aerului la 
ieșirea din aeratoare este 
prezentată în § 3.1.2.3 
 În figurile 3.37–3.38 sunt 
prezentate două imagini cu 
poziŃionarea anemometrului 
pentru măsurarea vitezei aerului. 
 

 

 

 

Figura 3.38. Măsurarea vitezei aerului la ieșirea din frizele de degivrare 
 

Determinări experimentale ale vitezei aerului la ieșirea din aeratoare sunt 
prezentate în tabelul 3.20. În acest tabel sunt prezentate datele pentru două 
distribuŃii ale aerului, și anume: totul spre fa Ńă și faŃă + picioare . 
 

 

 
Figura 3.37. Măsurarea vitezei aerului la aeratorul 

central dreapta 

D_L_D 
D_C_D D_C_S 

A_D_C A_S_C 
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Tabel 3.20Măsurarea vitezei aerului la ieșirea din aeratoare 

Viteza [m/s] DistribuŃie 
aer 

Treapta 
A_S_L A_S_C A_D_C A_D_L 

IV 9,59  8,46 8,70 9,57  
II 6,69  5,76  5,87  6,68  
II 4,01  3,44  3,54  4,00   
I 2,15  1,94  1,88  2,13  

IV 6,40  6,01  5,97  6,32  
III 4,70  4,30  4,25  4,68  
II 2,95  2,80  2,77  2,92   
I 1,67  1,50  1,48  1,66   

 

În figurile 3.39 și 3.40 este prezentată variaŃia vitezei aerului la ieșirea din 
aeratoare pentru cele două moduri de distribuŃie în funcŃie de treapta de turaŃie. 
 

 
Figura 3.39. Viteza aerului la ieșirea din aeratoare în funcŃie de treapta de turaŃiepentru 

modul de distribuŃie 1 
 

 
Figura 3.40. Viteza aerului la ieșirea din aeratoare în funcŃie de treapta de turaŃiepentru 

modul de distribuŃie 2 
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Determinările experimentale ale vitezei aerului la ieșirea din frizele de 

degivrare sunt prezentate în tabelul 3.21. Datele din acest tabel corespund modului 
de distribuŃie dezaburire .  În figura 3.41 este prezentată variaŃia vitezei aerului la 
ieșirea din frizele de degivrare în funcŃie de treapta de turaŃie. 

 
Tabel 3.21Măsurarea vitezei aerului la ieșirea din aeratoare şi frizele de degivrare 

Viteza [m/s] DistribuŃie 
aer 

Treapta 
A_S_L A_D_L D_S D_S_C D_D_C D_D 

IV 2,99 2,94 6,28 10,53 9,77 6,22 
III 1,71 1,64 4,07 8,21 7,97 3,97 
II 1,45 1,42 3,18 4,88 4,81 3,10  
I 0,90 0,82 2,10 3,10 3,06 2,03  

 
 

 
Figura 3.41. Viteza aerului la ieșirea din frizele de degivrare si aeratoare în cazul modului 

de distribuŃie 5 
 

3.2.2.4 Determinarea vitezei aerului la nivelul ocupan Ńilor locurilor din fa Ńă 
 

Folosind metoda prezentată în §3.1, am determinat profilul vitezei aerului la 
nivelul ocupanŃilor locurilor din faŃă. 

Pentru măsurarea vitezei aerului se va considera sistemul de aer condiŃionat 
al vehiculului pornit iar ventilatorul va fi pe poziŃia maximă. 

Valoarea maximă a vitezei la nivelul ocupanŃilor locurilor din faŃă nu trebuie să 
depășească 4 m/s [31]. 

În figura 3.42 se poate observa un detaliu cu privire la poziŃionarea grilei de 
măsură și a anemometrului. 
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Figura 3.42 Măsurarea vitezei aerului la aeratorul central dreapta 

 

 

Deschiderea aeratoarelor este 
prezentată în figura 3.43.  

Valorile măsurate sunt trecute 
într-unfişier  Excel pregătit special 
pentru introducerea acestor rezultate, 
aşa cum se vede în tabelul 3.22. 

Se poate observa că valorile mai 
mici de 0,1m/s sunt colorate în gri, cele 
cuprinse între 0,1 şi 0,5 m/s sunt 
colorate în mov, iar cele ce depăşesc 
această valoare sunt colorate în verde. 

Tabel 3.22 Măsurarea vitezei aerului la nivelul ocupantior din fata 

 
 

 
Figura 3.43. Deschiderea aeratoarelor 
pentru măsurarea vitezei la nivelul fetei 

ocupanŃilor vehiculului 

Pozi Ńionarea anemometrului în centrul 
ochiului grilei de m ăsur ă 
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Pentru o mai bună vizualizare a rezultatelor se va crea un grafic ce este 
prezentat în figura 3.44. 

 

 
Figura 3.44. Reprezentarea grafică a vitezei aerului la nivelul ocupanŃilor locurilor 

din faŃă 
 

Din analiza acestor rezultate, se observă că în partea centrală a grilei de 
măsură valoarea maximă a vitezei este de 3,4 m/s, distribuŃia fiind uniformă în partea 
centrală a acesteia. 

Pentru părŃile laterale observăm o mică depăşire a limitei impuse de normele 
Renault, 4,1m/s cu un maxim impus de 4m/s, depăşire care are loc în vecinătatea 
geamului. 

În urma analizei, putem concluziona că valorile obŃinute sunt acceptabile. 

3.3 Concluzii 
 

Aprecierea eficienŃei instalaŃiei de climatizare şi condiŃionare a aerului se face 
prin comparaŃia valorilor temperaturii obŃinute prin măsurarea acesteia în diferite 
puncte ale habitaclului, măsurarea umidităŃii aerului şi a vitezei acestuia.  

Parametrii de microclimat au fost evaluaŃi prin măsurarea temperaturii în 
punctele de interes, a umidităŃii şi a vitezei aerului la intrarea în habitaclu şi in planul 
ocupanŃilor locurilor din faŃă. Rezultatele obŃinute au evidenŃiat faptul că modificările 
cele mai mari ale parametrului temperatură au loc în primele 10 minute, urmând ca 
apoi, modificarea acestuia să se facă mai lent, astfel după 20 de minute de la 
demararea testului, valorile încep să se stabilizeze. 

Pentru efectuarea măsurătorilor, aparatura folosită a cuprins: 
- 12 traductoare de tip termocuplă pentru măsurarea temperaturii aerului; 
- termohigrograf Lufft, pentru măsurarea umidităŃii relative a aerului; 
- anemometru cu fir cald Testo pentru măsurarea vitezei aerului; 

AchiziŃia datelor s-a realizat cu ajutorul unui sistem Web DAQ/100 şi a unui 
laptop, la o frecvenŃă de eşantionare de 10Hz, iar transferul datelor de la sistem la 
calculator s-a efectuat la un interval de 2 secunde. 
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Din analiza temperaturilor corespunzătoare celor patru zone importante: zona 
capului si picioarelor pentru ocupanŃii locurilor din faŃă respectiv spate, se constată 
că după 20 de minute de la funcŃionarea instalaŃiei de condiŃionare a aerului pornind 
de la o temperatură iniŃială de 54,4°C  ob Ńinem la final o temperatură de 28,3°C în 
primul caz, respectiv pornind de la o temperatură iniŃială de 43,4°C ajungem la 
24,2°C.  În cel de-al doilea caz, dup ă 30 de minute, temperatura la care se ajunge în 
habitaclu este de 25,5°C  în primul caz, respectiv 22,9°C în cel de-al doilea. 

CondiŃiile exterioare ale primului experiment sunt condiŃii extreme de 
temperatură pentru o Ńară cu un climat temperat-continental, iar cele din cel de-al 
doilea caz reprezintă valori normale ale temperaturii aerului într-o zi de vară. 

Analiza temperaturilor măsurate în perioada rece, ne arată faptul că pornind 
de la o temperatură medie a aerului interior de -6,1°C, dup ă o perioadă de 20 minute 
ajungem la o temperatură medie în habitaclu de 21,2°C, iar dup ă 26 minute la 
24,5°C.  

Temperatura medie, după 20 minute, la nivelul picioarelor ocupanŃilor locurilor 
din faŃă este de 27,8°C iar la nivelul picioarelor ocupan Ńilor locurilor din spate este de 
doar 14,6°C..  

La nivelul capului ocupanŃilor locurilor din faŃă și spate, valorile medii ale 
temperaturii sunt 20,8°C , respectiv 19,5°C, valori  ce se încadrează în cele prevăzute 
de norme.  

Măsurătorile cu privire la viteza aerului la ieșirea din aeratoare și frizele de 
degivrare au evidenŃiat valori maxime de 9,59m/s la ieșirea din aeratoare, respectiv 
de 10,53m/s la ieșirea din friza centrală de dezaburire. 

Studiind datele cu privire la viteza aerului la ieșirea din aeratoare putem 
observa că avem o distribuŃie simetrică a aerului la ieșirea din aeratoare, cu o 
distribuŃie de 26,5% din volum la ieșirea din fiecare aerator lateral și de 23,5% la 
ieșirea din fiecare aerator central. 

Analizând distribuŃia vitezelor la ieșirea din frizele de degivrare, în cazul în 
care sistemul este comutat pe dezaburire,  observăm că avem un debit important de 
aer ce iese și prin aeratoarele laterale.  De asemenea, se poate observa că există  o 
diferenŃă de până la 0,76 m/s între viteza aerului la ieșire prin friza de degivrare 
central stânga respectiv dreapta. Acest lucru este explicabil prin forma geometrică a 
frizei, deoarece este necesar să distribuie un debit mai mare de aer pe parbriz în 
dreptul conducătorului. 

În urma măsurării vitezei aerului la nivelul ocupanŃilor locurilor din faŃă, am 
observat o distribuŃie uniformă a vitezei aerului în acest plan. Viteza maximă a 
aerului este de 3,4 m/s în zona centrală şi de 4,1m/s şi 4,0m/s în zona din apropierea 
geamului faŃă stânga, respectiv dreapta. Aceste valori depășesc puŃin normele 
RENAULT  care cer ca viteza aerului la nivelul ocupanŃilor locurilor din faŃă să nu 
depășească 4 m/s. 

Pentru prelucrarea datelor experimentale am folosit programele Table Curve 
3D, Table Curve 2D și respectiv Microsoft Excel. 
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Cu ajutorul programului Table Curve am obŃinut și ecuaŃiile ce reprezintă 
funcŃii analitice, utile pentru simularea numerică a microclimatului. 
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SIMULAREA NUMERICĂ A MICROCLIMATULUI DIN AUTOTURISME 
 
Automobilul simulat numeric 100% nu este încă o realitate, însă evoluŃia hardware si 

software a calculatoarelor face ca procentul să fie din ce în ce mai aproape de valoarea 
maximă. 

Frontiera dintre virtual şi real este din ce în ce mai îngustă, mai ales datorită faptului 
că modelarea şi concepŃia diferitelor piese şi sisteme se realizează în totalitate cu ajutorul 
calculatorului. 

Poate unul dintre cele mai importante aspecte legate de folosirea simulării numerice 
este legat de reducerea timpului necesar dezvoltării unui produs. Deoarece timpul înseamnă 
bani, această reducere se traduce într-o reducere de costuri. 

Totuşi, pentru folosirea simulării numerice, trebuie realizate metodologii de calcul 
care să permită obŃinerea de rezultate similare cu cele obŃinute în urma experimentelor. 
Odată cu realizarea acestor proceduri, simularea numerică poate fi folosită cu succes pentru 
evaluarea diferitelor modificări ale produselor sau sistemelor evaluate. 

Astfel, pentru a crea un confort termic adecvat în interiorul autovehiculelor, şi totodată 
pentru respectarea termenelor de dezvoltare ale produselor, producătorii de autovehicule au 
introdus simularea numerică a confortului din habitaclu în grila lor de aplicaŃii. 

Acest lucru permite analiza mai multor propuneri şi alegerea celei mai bune dintre 
acestea, care să corespundă atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic. 

În cazul nostru, folosind programele Theseus-FE şi Ansys Fluent şi pornind de la 
rezultatele experimentale prezentate în capitolul anterior, vom realiza o metodologie de 
calcul pentru evaluarea confortului termic din habitaclu. 
 

CAPITOLUL IV  
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4.1. Simularea numeric ă a habitaclului 
 

Analiza climatică a spaŃiului interior se referă la calculul transferului de căldură 
dintre componentele habitaclului, cât şi a persoanelor din interiorul autoturismului, 
luându-se în considerare mecanismele transportului termic: conducŃie, convecŃie şi 
radiaŃie. Acestea sunt descrise amănunŃit în [40] 
 Cele mai importante mecanisme care afectează transferul de căldură în 
habitaclul unui autovehicul sunt reprezentate în figura 4.1 [36]. 
 

 
Astfel, bilanŃul termic global pentru habitaclu se calculează cu relaŃia: 

 

convcondradtot
tot QQQQ

dt

dQ
&&&& ++==  (4.1) 

unde:  
radQ&  - fluxul de căldură cedat prin radiaŃie  

condQ&

 
- fluxul de căldură cedat prin conducŃie 

convQ&

 
- fluxul de căldură cedat prin convecŃie 

 Se consideră semnului + sau - în cazul în care se introduce, respectiv elimină 
căldură în interiorul automobilului. 

După calculul debitului de căldură total, rezultă variaŃia de temperatură în 
funcŃie de timp: 

 

 

Figura. 4.1   CondiŃiile termodinamice de conservare e energiei în habitaclu[36] 
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tot
pp

Q
mcdt

dT
&

⋅
= 1  (4.2) 

unde:  
T - temperatura suprafeŃei habitaclului [°C] 
t - timpul [s] 

cp - căldura specifică a componentelor habitaclului [J/(kg K)]; 
mp - masa componentelor habitaclului [kg]; 
 

Datorită faptului că repartizarea temperaturii în autovehicul este neomogenă, 
pentru un calcul cât mai eficient, spaŃiul interior este împărŃit în mai multe volume de 
aer. Prin această metodă se pot anticipa, de exemplu, temperaturile din zona faŃă şi 
zona spate a habitaclului. 

O reprezentare schematică a mecanismelor de transfer de căldură din interiorul 
autovehiculului este reprezentată grafic în figura 4.2 [18]. 

 

 

A – absorbŃie;        

R – reflexie; 

E – emisie; 

D – difuzie ; 

Cv – convecŃie ; 

C – conducŃie ; 

Tr –  cedare de 
căldură prin 
transpiraŃie ;   

Q – producŃie de 
căldură 

Cr – cedare de 
căldură prin 
respiraŃie ; 

 

Ct – cedare de 
căldură prin 
tremurat ; 

Figura 4.2 Reprezentarea schematică a transferului de căldură  mediu exterior - habitaclu – 
pasageri [18] 
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4.2 Metodologie pentru analiza climatic ă a habitaclului folosind 
cuplarea dintre programele Theseus FE şi Ansys Fluent 
 
În urma analizei bibliografice, [36], [37]  am constatat că pentru evaluarea cât 

mai corectă atât a parametrilor este indicată folosirea a două programe: unul care să 
rezolve ecuaŃiile de transfer de masă din habitaclu, ecuaŃii ce caracterizează 
curgerea aerului la ieşirea din aeratoare, iar cel de-al doilea să rezolve ecuaŃiile de 
transfer de căldură şi să aibă integrat de asemenea şi un manechin termic virtual, 
acesta din urmă permiŃând evaluarea indicilor de confort termic [41]. 

În cazul nostru, programele alese au fost Ansys Fluent şi Theseus FE, 
cuplarea dintre acestea realizându-se în conformitate cu schema din figura 4.3. [43],  
[56], [60], [61], [62]. 

 

 

Figura 4.3  Modul de realizare a cuplării programelor Ansys Fluent şi Theseus FE 
În continuare, vom  descrie pe scurt etapele ce se urmăresc în realizarea 

acestui calcul. 

4.2.1 Pre-procesarea 
 
Primul pas ce trebuie făcut pentru a putea realiza un calcul climatic este 

reprezentat de realizarea discretizării cu elemente finite a modelului 3D ce reprezintă 
habitaclul vehiculului. 

Pentru această etapă de lucru, programul folosit este Beta Cae Ansa. Acesta 
ne permite să importăm geometria existentă în format *.igs şi să o prelucrăm prin 
eliminarea detaliilor care nu influenŃează curgerea aerului în habitaclu. În figura 4.4 
se poate observa că din modelul prelucrat lipsesc detaliile de pe consola centrală şi 
bord [25], [46]. 
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Figura 4.4  Model geometric simplificat 

 

După eliminare detaliilor ce nu prezintă influenŃă asupra curgerii, următoarea 
etapă este reprezentată de împărŃirea habitaclului pe elemente componente.  

Astfel, se vor defini ca entităŃi geometrice geamurile, panourile uşilor, 
componentele bordului, scaunele, acoperişul, manechinele, e.t.c., după cum se 
poate observa în figura 4.5. Pentru o uşurinŃă în manipulare, elementele care 
constituie habitaclul vor avea înaintea denumirii prefixul geo_,  elementele ce 
constituie manechinele vor avea prefixul mnq_, iar cele care descriu zonele de 
intrare şi ieşire a aerului din habitaclu inlet, respectiv outlet. 

 

 

Figura 4.5  Fereastră a programul Ansa cu detaliile părŃilor componente 
 

Următorul pas constă în realizarea discretizării cu elemente finite a 
suprafeŃelor ce reprezintă atât componentele habitaclului cât şi manechinele termice 
[37]. 
 Pentru a putea face o simulare numerică cu ajutorul programului Ansys Fluent 
vom avea nevoie atât de o discretizare fină a suprafeŃelor, cât şi de o discretizare a 
întregului domeniu de calcul. Programul Theseus FE necesită pentru rezolvarea 
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ecuaŃiilor legate de transferul de căldură doar o discretizare a suprafeŃelor, cu 
elemente nu foarte fine. 

Pornind de la aceste date, vom realiza iniŃial o discretizare cu elemente fine a 
elementelor ce compun habitaclul, aceasta fiind folosită ulterior pentru realizarea 
volumului. După obŃinerea discretizării volumului, se va exporta fişierul rezultat într-
un format *.msh, acesta putând fi apoi importat în programul Ansys Fluent. 

Următorul pas constă în modificarea dimensiunii elementelor folosite pentru 
discretizare şi salvarea acesteia în format exploatabil de către programul Theseus 
FE. 
 În figura 4.6 se pot observa diferenŃele dintre discretizările necesare 
programelor Ansys Fluent şi Theseus FE [46]. 
 

  

Figura 4.6 DiferenŃa dintre discretizare necesară programului Fluent şi cea necesara 
programului Theseus 

4.2.2 Realizarea calculului folosind programul Ansy s Fluent 
 

Aşa cum am amintit mai sus, 
programul Ansys Fluent ne permite atât 
să definim condiŃiile la limită, 
proprietăŃile materialelor, tipul solverului 
, realizarea calculului cât şi post 
procesarea rezultatelor obŃinute. 

În urma studiului bibliografic, s-a 
constatat că este suficient un calcul 
staŃionar al curgerii aerului pentru a 
evidenŃia structura curgerii acestuia în 
habitaclu. Amintim că programul Ansys 
Fluent rezolva ecuaŃiile în mod iterativ 
iar timpul de convergenŃă al soluŃiei 
depinde în mare măsură de puterea de 
calcul disponibilă, de dimensiunea 
domeniului de calcul şi de parametrii de 
calcul.  

În cazul nostru, intrările aerului în 
habitaclu vor fi considerate mass-flow-
inlet şi va trebui definit debitul de aer ce 
este introdus în habitaclul prin acestea,  vectorul de poziŃie precum şi formularea 

 

Figura 4.7  Alegerea modului de rezolvare a 
ecuaŃiilor 
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turbulenŃei. În figura 4.8 este evidenŃiată o fereastră a programului Ansys Fluent în 
care se introduc toate aceste detalii [22], [25]. 

  

Figura 4.8  Setarea modelului de turbulenŃă a)0-500 iteraŃii; b) 500-5000iteraŃii 

După alegerea tipului de turbulenŃă, următorul pas constă în impunerea 
condiŃiilor la limită şi definirea proprietăŃilor fluidului, care în cazul nostru este 
reprezentat de aerul din habitaclu. În 
figura 4.9 sunt evidenŃiate poziŃiile 
aeratoarelor pentru un calcul standard 
de folosire a sistemului de aer 
condiŃionat cu modul de distribuŃie „totul 
spre faŃă”. 

Deoarece fluxul de aer trebuie 
sa iasă din habitaclu, va trebui definită 
şi o zonă prin care acesta părăseşte 
habitaclul, şi impuse condiŃii la limită 
corespunzătoare.  

În bibliografie, condiŃia optimă ce 
este impusă la ieşire este 
pressureoutlet, iar setarea acesteia 
este prezentată în figura 4.11. 

 

Tabel 4.1  ProprietăŃile fluidului 
Parametru Valoare 
Densitate 1,225kg m3 

Viscozitate 1,7894·10-5 kg(m-1s-1) 
 

După impunere acestor condiŃii la limită, urmează realizarea calculului propriu 
zis şi post-procesarea rezultatelor. 

 
 

 

Figura 4.9  EvidenŃierea aeratoarelor în 
modelul de calcul 
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Figura 4.10  Definirea condiŃiilor limită de 
introducere 

Figura 4.11  Definirea condiŃiilor limită de 
ieşire 

 
Ca strategie de simulare se va realiza iniŃial un număr de 500 de iteraŃii şi se 

vor analiza calitativ rezultatele obŃinute. După aceste 500 de iteraŃii, se va schimba 
modelul  de turbulenŃă din k-ε Standard în k- ε Realizable şi se va continua pana la 
cel puŃin 5000 de iteraŃii.  

Calculul se consideră finalizat în momentul în care observăm o variaŃie mică a 
valorilor reziduale, aşa cum se poate vedea în figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12  VariaŃia în timp a valorilor reziduale 
 

La finalizarea calculului se va realiza post-procesarea rezultatelor obŃinute, 
atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ. 

Pentru vizualizarea distribuŃiei vitezelor aerului în habitaclu se vor realiza 
plane de secŃiune conform cu tabelul 4.2, iar evidenŃierea lor e realizată în figura 
4.13. 
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Tabel 4.2Plane de post-procesare 
Paralel cu planul xOy - nivelul toracelui 

- nivelul capului 
Paralel cu planul xOy - centrul scaunului din dreapta faŃă 

- centru scaunului din stânga faŃă 
Paralel cu planul yOz - nivelul capului ocupanŃilor din faŃă 

- nivelul capului ocupanŃilor din spate 
 

 

Figura 4.13  EvidenŃierea planelor de post-procesare 
 

Deoarece viteza aerului în apropierea componentelor şi debitul de aer 
schimbat între zona faŃă şi zona spate reprezintă condiŃii la limită necesare 
programul Theseus, va trebui să extragem aceste valori din rezultatele obŃinute[25]. 

Folosind un mic program Matlab şi un fişier *.txt vom realiza un jurnal ce ne va 
permite crearea de suprafeŃe de post-procesare în programul Fluent. 

Valorile obŃinute se vor scrie într-un fişier Excel şi vor reprezenta fie valoarea 
medie a vitezei, fie debitul de aer, în funcŃie de necesar.  

4.2.3 Realizarea calcului folosind programul Theseu s-FE 
 

Pentru calculul cu programul Theseus FE vom avea nevoie de o discretizare 
mai puŃin fină, aşa cum am precizat şi la § 4.1.1.[3] 
 După importarea în programul Theseus-FE a geometriei discretizate vom 
folosi fişiere de tip *.py (python) pentru introducerea rapidă proprietăŃilor materialelor 
şi tipului de elemente utilizate, precum şi a condiŃiilor la limită pentru fiecare din 
elementele componente [28]. 
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 După impunerea acestor condiŃii 
la limită locale, se vor impune condiŃiile 
la limită globale caracterizate de poziŃia 
soarelui, de temperatura şi umiditatea 
exterioară şi intensitatea radiaŃiilor 
solare. 
 În figura 4.14 este reprezentată 
definirea unghiurilor de altitudine şi 
azimut ce determină poziŃia soarelui pe 
bolta cerească. Acestea sunt în strânsă 
legătură cu coordonatele geografice, 
data şi ora [27]. 

În figura 4.15 este evidenŃiată 
fereastra programului Theseus-FE care ne permite să introducem condiŃiile la limită 
globale [61]. 
 De asemenea, vom defini şi condiŃiile la limită ce definesc schimbul de căldură 
dintre diferitele zone stabilite: volume, cavităŃi, „zone de aer”.  
 Aceste condiŃii la limită sunt caracterizate în cazul 
nostru prin temperatura iniŃială şi modul de definire al 
transferurilor de căldură prin convecŃie  şi radiaŃie. 
 După definirea acestor condiŃii se vor defini şi 
contactele termice dintre ocupanŃi şi scaune, precum şi 
variaŃia în timp a debitului şi temperaturii  aerului  introdus în 
habitaclu de către sistemul HVAC. 
 Următorul pas constă în exportarea acestui fişier ca 
un fişier de calcul şi folosirea fişierelor obŃinute în urma 
calculului cu programul Fluent pentru configurarea condiŃiilor 
la limită convective, caracterizate de viteza aerului în 
vecinătatea perimetrelor. 
 De asemenea, se vor introduce şi valorile debitelor de 
aer schimbate între cele două „zone de aer” faŃă şi spate. 
 După realizarea acestor modificări, se va trece la 
demararea calculului propriu-zis. 
 La finalul calculului, rezultatele obŃinute pot fi 
exprimate atât numeric cât şi grafic.  
 Numeric vor fi prezentate valorile temperaturii din 
„zonele de aer” stabilite, indicii de confort global ai 
ocupanŃilor, iar grafic vor putea fi prezentate sub formă de imagini temperaturile 
diferitelor componente la diferite intervale de timp şi indicii de confort. Aceştia din 
urmă pot fi obŃinuŃi şi numeric, pe când valoarea temperaturii pe componente este 
prezentată numeric sub forma unei valori medii. 
 

 

Figura  4.14 . PoziŃia soarelui în Theseus 
FE[27] 

 
Figura  4.15 . 

Introducerea condiŃiilor 
limită globale 

SOARE 
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4.2.4 Post-procesare finala 
 

Folosind rezultatele obŃinute cu ajutorul programelor Theseus FE şi Ansys 
Fluent, vom utiliza programul CEI Ensight pentru vizualizarea într-o singură imagine  
a rezultatlor, lucru ce ne permite o mai buna înțelegere din punct de vedere calitativ 
şi cantitativ  a rezultatelor obŃinute [49].  

În figura 4.16 se poate observa o post-procesare combinată a acestor 
rezultate, în care liniile de câmp sunt colorate în funcŃie de valoarea vitezei, 
componentele habitaclului în funcŃie de temperatura pe care o au, iar manechinele 
termice în funcŃie de indicele de confort local definit de ISO 14505-2 [23].  

 
Figura 4.16  Post-procesare avansată a rezultatelor obŃinute 

 

4.3 Simularea condi Ńionării aerului din habitaclu 
 

O foarte mare importanŃă o prezintă pentru producătorii de autovehicule 
furnizarea unui sistem de condiŃionare a aerului care să satisfacă necesitatea de 
confort termic pentru o categorie cât mai mare de utilizatori. 

Deoarece în capitolul 3 am prezentat rezultatele obŃinute în urma a  două 
măsurători la funcŃionarea instalaŃiei de aer condiŃionat, va trebui sa realizăm tot 
două simulări numerice pentru a valida metodologia de calcul. 

4.3.1 Simularea numeric ă a habitaclului folosind softul Fluent 
 

În ambele cazuri în care s-au efectuat măsurătorile, instalaŃia de aer 
condiŃionat fiind configurată pentru a furniza debitul maxim, vom realiza o singura 
simulare folosind programul Fluent pentru ambele cazuri [26]. 

Urmărind paşii prezentaŃi în §4.2.1 şi §4.2.2, datele importante sunt prezentate 
în tabelele următoare. 
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Tabel 4.3  Numărul de elemente folosite pentru discretizare 
SuprafaŃă Aprox. 250000 
Volum Aprox. 1900000 
 
 Vom considera că debitul de aer este direcŃionat spre faŃa conducătorului şi 
pasagerului din dreapta, astfel vom putea introduce şi valorile componentelor 
vectorilor ce descriu aceaste direcŃii. Acest lucru este prezentat în tabelul 4.4, iar 
aeratoarele impactate sunt evidențiate în figura 4.17. 
 
Tabel 4.4  CondiŃii la limită 

Debit masic 0,03445kg/s Aerator stânga lateral 
Vectori poziŃie dx:0,645dy:0,240dz:0,280 
Debit masic 0,03005kg/s Aerator stânga central 
Vectori poziŃie dx: 0,600dy:-0,250dz:0,270 
Debit masic 0,03005kg/s Aerator dreapta central 
Vectori poziŃie dx:0,600dy:0,210dz:0,270 
Debit masic 0,03445kg/s Aerator dreapta lateral 
Vectori poziŃie dx:0,645dy:-0,240dz:0,280 

 
 

 
Figura 4.17  Aeratoare impactate 

 
 După impunerea acestor condiŃii limită, se va realiza calculul conform metodei 
prezentată în § 4.1.2 şi se va urmări evoluŃia valorilor reziduale. Se poate constata că 
după un număr de 5000 de iteraŃii, variaŃia valorilor reziduale este foarte mică, deci 
putem concluziona că s-a atins convergenŃa soluŃiei. Calculul a fost rulat pe un 
calculator dotat cu procesor Intel Quad Core 2,83Ghz şi 8Gb de RAM, iar durata 
totală, de la importarea modelului până la atingerea convergenŃei, a fost de 
aproximativ 2h30min. 

În tabelul 4.5 sunt prezentate coordonatele planelor de post procesare. 
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Figura 4.18  EvoluŃia în timp a valorilor reziduale 

 

  

Tabel 4.5 Plane de post-procesare 
- nivelul toracelui z=830mm Paralel cu planul xOy 
- nivelul capului z=1020mm 
- centrul scaunului din dreapta faŃă y=-325mm Paralel cu planul xOz 

- centru scaunului din stânga faŃă y=325mm 

- nivelul capului ocupanŃilor din faŃă x=1360mm Paralel cu planul yOz 
- nivelul capului ocupanŃilor din spate x=2200mm 

 
Rezultatele obŃinute în urma acestui calcul sunt prezentate în figura 4.19. 

 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  z=830mm 
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DistribuŃia vitezelor în planul  z=1020mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  x=1360mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  x=2200mm 
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DistribuŃia vitezelor în planul  y=-325mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  y=325mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  y=0mm 

Figura 4.19  Post procesarea rezultatelor obŃinute cu softul Fluent 
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Analizând aceste cartografii, observăm faptul că volanul obturează fluxul de 
aer ce intră prin aeratoare. 
 Aşa cum am precizat, acest calcul ne permite să calculăm şi debitul de aer ce 
trece din zona faŃă în zona spate precum şi cel ce trece din spate în faŃă. Aceste 
valori ne sunt necesare pentru efectuarea calculului Theseus. 
 

Tabel 4.6  Debitul de aer ce este schimbat între cele două zone ale vehiculului 
Debit faŃă-spate 0,323 kg/s 
Debit spate-faŃă 0,193 kg/s 

 
 Vitezele aerului în apropierea perimetrelor sunt exportate direct într-un fişier 
Excel pentru a fi prelucrate, în vederea utilizării acestora ca şi condiŃii la limită în 
programul Theseus. 
 

4.3.2 Simularea numeric ă a habitaclului folosind softul Theseus FE– cazul 1  
 

Pentru simularea numerică a habitaclului cu programul Theseus, primul pas 
este de a importa fişierul ce conŃine geometria vehiculului considerat. 

Apoi, în urma folosirii script-urilor Python se impun condiŃiile la limită, singurele 
valori ce se vor introduce manual sunt cele legate de condiŃiile exterioare(tabelul 
4.7), şi parametrii sistemului de aer condiŃionat, tabelul 4.8. 
 
Tabel 4.7  Parametrii exteriori  

Parametru Valoare 
Intensitatea radiaŃiei solare [W/m2] 1000 
Unghiul de azimut [°] 90 
Unghiul de altitudine [°] 45 
Temperatura mediului [°C] 32 
Umiditatea mediului [%] 50 
Temperatura medie radiantă a cerului [°C] 15,6 

 
Tabel 4.8  Parametrii sistemului de aer condiŃionat 

Timp[s] Debit[kg/s] Temperatura[°C] Timp[s] Debit[k g/s] Temperatura[°C] 
0 0,130 51,9 960 0,130 9,7 
120 0,130 29,8 1080 0,130 9,0 
240 0,130 18,2 1200 0,130 8,5 
360 0,130 15,2 1320 0,130 8,0 
480 0,130 13,4 1440 0,130 7,5 
600 0,130 12,1 1560 0,130 7,2 
720 0,130 11,1 1680 0,130 7,0 
840 0,130 10,2 1800 0,130 6,7 

 
Celelalte condiŃii la limită vor fi introduse folosind fişiere Matlab care perimt 

modificarea fişierului de calcul Theseus-FE, preluând date din fişiere  .txt şi Excel. 
Rezultatele obŃinute sunt prezentate în tabelul 4.9 şi figura 4.20, comparativ cu cele 
obŃinute experimental. 
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Tabel 4.9   Rezultatele obŃinute în urma simulării numerice 

Timp[s] Temperatura 
faŃă [°C] 

Temperatura 
spate [°C] 

Temperatura 
medie calcul[°C] 

Temperatura medie 
măsurată[°C] 

0 44,92 44,28 44,08 44,4 
120 37,81 38,70 38,21 37,4 
240 32,38 34,70 32,97 32,6 
360 29,76 31,19 30,40 30,2 
480 28,37 29,81 29,01 28,7 
600 27,19 28,67 27,85 27,4 
720 26,09 27,61 26,77 26,5 
840 25,41 26,92 26,09 25,8 
960 24,83 26,35 25,51 25,2 
1080 24,42 25,92 25,09 24,8 
1200 23,92 25,43 24,59 24,2 
1320 23,43 24,96 24,11 23,8 
1440 22,95 24,50 23,64 23,6 
1560 22,68 24,21 23,37 23,2 
1680 22,45 23,98 23,13 23,0 
1800 22,24 23,76 22,92 22,9 

 
 

 
Figura 4.20  VariaŃia în timp a temperaturii din habitaclu 

 
 

Analizând rezultatele obŃinute vom observa că există o corelaŃie strânsă între 
rezultatele obŃinute experimental şi cele obŃinute prin simulare numerică.  
 În figura 4.21 se poate observa distribuŃia temperaturilor pe diferitele 
componente ale habitaclului la finalul simulării numerice. 

Datele ce caracterizează confortul termic al ocupanŃilor sunt prezentate 
tabelar cât şi grafic,  iar evaluarea confortului local este prezentată în figura 4.23. 
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Figura 4.21  Temperatura componentelor habitaclului la finalul simulării 

 

Tabel 4.10 Indicii de confort pentru cei doi ocupanŃi 
 conducător auto pasager 
Timp[s] DTS PMV PPD teq[°C] DTS PMV  PPD teq[°C] 

0 0,00 3,00 100,00 142,67 0,00 3,00 100,00 104,56 
120 2,85 3,00 100,00 44,26 2,74 3,00 100,00 39,55 
240 1,60 3,00 100,00 37,74 2,76 3,00 99,90 35,97 
360 1,14 2,95 98,89 34,81 2,69 2,72 97,02 34,86 
480 0,85 2,45 92,28 34,18 0,97 2,31 88,62 32,58 
600 0,52 2,00 76,88 31,88 0,73 1,95 74,23 31,56 
720 0,16 1,59 56,05 30,72 0,48 1,61 56,94 30,63 
840 0,01 1,33 42,03 29,98 0,34 1,38 44,63 29,98 
960 -0,20 1,11 31,15 29,36 0,19 1,19 34,98 29,45 

1080 -0,32 0,95 24,15 28,90 0,08 1,05 28,30 29,03 
1200 -0,52 0,77 17,46 28,40 -0,07 0,90 22,03 28,60 
1320 -0,79 0,59 12,35 27,91 -0,22 0,75 16,87 28,19 
1440 -0,96 0,42 8,68 27,44 -0,38 0,61 12,78 27,79 
1560 -1,03 0,31 7,06 27,16 -0,54 0,51 10,54 27,52 
1680 -1,08 0,23 6,06 26,92 -0,60 0,44 8,96 27,30 
1800 -1,11 0,14 5,43 26,71 -0,66 0,37 7,77 27,09 
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Figura 4.22  VariaŃia în timp a indicilor de confort 
 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.23 Evaluarea confortului local conform ISO 14505 
 

Analizând indicii de confort ajungem la concluzia că ambii ocupanŃi ai 
vehiculului prezintă un confort termic optim.  

Indicii de confort local ne prezintă influenŃa temperaturii aerului introdus prin 
aeratoare asupra mâinilor şi antebraŃelor şoferului, acestea resimŃind o senzaŃie 
termică de rece. De asemenea, se poate observa şi influenŃa radiaŃiei solare asupra 
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braŃului stâng al şoferului şi coapsei stânga a pasagerului din spate. De asemenea, 
zonele de contact dintre ocupanŃi şi scaun creează un disconfort termic [3], [21]. 

Figura 4.24  prezintă o imagine globală a habitaclului.  Fluxul de aer ce iese 
din aeratoare este colorat în funcŃie de viteza acestuia, componentele habitaclului 
sunt colorate în funcŃie de temperatura pe care o au iar manechinele termice în 
funcŃie de indicele de confort local. 

 
Figura 4.24 Parametrii de confort 

 

4.3.3 Simularea numeric ă a habitaclului folosind softul Theseus – cazul  2 
 

Al doilea caz de simulare constă în evaluarea indicilor de confort ai ocupanŃilor 
unui autovehicul pentru o zi călduroasă de vară. Astfel, condiŃiile la limită sunt 
prezentate în tabelul 4.11, restul condiŃiilor la limită fiind aceleaşi ca şi în cazul 
anterior.  
 
Tabel 4.11  Parametrii exteriori  

Parametru Valoare 
Intensitatea radiaŃiei solare [W/m2] 1000 
Unghiul de azimut [°] 330 
Unghiul de altitudine [°] 45 
Temperatura mediului [°C] 38 
Umiditatea mediului [%] 50 
Temperatura medie radiantă a cerului [°C] 25 

 
 
Rezultatele obŃinute în urma simulării numerice sunt prezentate în continuare. 

 
Tabel 4.12   Rezultatele obŃinute în urma simulării numerice 

Timp[s] Temperatura 
faŃă[°C] 

Temperatura 
spate [°C] 

Temperatura 
medie calcul[°C] 

Temperatura medie 
măsurată[°C] 

0 52,43 58,71 55,24 54,4 
120 45,49 46,73 46,04 48,3 
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Timp[s] Temperatura 
faŃă[°C] 

Temperatura 
spate [°C] 

Temperatura 
medie calcul[°C] 

Temperatura medie 
măsurată[°C] 

240 39,72 41,39 40,47 41,5 
360 35,92 37,76 36,74 37,7 
480 34,04 35,82 34,84 35,5 
600 32,45 34,25 33,25 33,8 
720 30,96 32,80 31,78 32,4 
840 29,84 31,67 30,66 31,2 
960 28,81 30,66 29,64 30,0 
1080 28,13 29,95 28,94 29,1 
1200 27,36 29,19 28,18 28,3 
1320 26,62 28,46 27,44 27,6 
1440 25,89 27,75 26,72 27,0 
1560 25,55 27,37 26,36 26,6 
1680 25,28 27,08 26,08 26,3 
1800 24,74 26,56 25,56 25,5 

 

 
Figura 4.25  VariaŃia în timp a temperaturii din habitaclu 

 
Analizând rezultatele obŃinute, putem observa că există o corelaŃie strânsă 

între rezultatele obŃinute experimental şi cele obŃinute prin simulare numerică.  

 
Figura 4.26  Temperatura componentelor habitaclului la finalul simulării 
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 În figura 4.26 se poate observa distribuŃia temperaturilor pe diferitele 
componente ale habitaclului la finalul simulării numerice. 
 Datele ce caracterizează confortul termic al ocupanŃilor sunt prezentate 
tabelar cât şi grafic,  iar evaluarea confortului local este prezentată în figura 4.28. 
 
Tabel 4.13 Indicii de confort pentru cei doi ocupanŃi 

 conducător auto pasager 
Timp[s] DTS PMV PPD teq[°C] DTS PMV  PPD teq[°C] 
0 0,00 3,00 100,00 143,93 0,00 3,00 100,00 161,98 
120 2,90 3,00 100,00 47,73 2,90 3,00 100,00 49,27 
240 2,92 3,00 100,00 42,28 2,93 3,00 100,00 44,55 
360 1,95 3,00 100,00 38,51 2,93 3,00 100,00 41,43 
480 1,75 3,00 99,99 36,34 2,92 3,00 100,00 39,56 
600 1,41 3,00 99,49 34,57 2,31 3,00 100,00 38,06 
720 1,00 2,54 94,29 32,99 2,15 3,00 99,99 36,70 
840 0,72 2,11 81,60 31,79 2,04 3,00 99,81 35,60 
960 0,38 1,72 63,05 30,71 1,89 2,94 98,84 34,63 
1080 0,21 1,46 48,64 29,96 1,80 2,70 96,70 33,90 
1200 -0,10 1,17 33,86 29,16 1,66 2,45 92,30 33,19 
1320 -0,40 0,89 21,91 28,41 1,51 2,21 85,35 32,51 
1440 -0,69 0,63 13,28 27,67 1,36 1,99 76,13 31,87 
1560 -0,78 0,49 9,99 27,28 1,29 1,85 69,59 31,46 
1680 -0,90 0,38 8,00 26,98 1,21 1,75 64,22 31,14 
1800 -1,16 0,19 5,72 26,46 1,06 1,59 55,78 30,69 

 

 
Figura 4.27 VariaŃia în timp a indicilor de confort 
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Analizând indicii de confort ajungem observăm faptul că pentru şofer se atinge 
un confort termic optim, iar pasagerul din spate prezintă un disconfort termic, acesta 
fiind cauzat atât de influenŃa radiaŃiei solare cât şi de temperatura ridicată şi de faptul 
că fluxul de aer introdus de instalaŃia de condiŃionare nu  are impact asupra  lui. 

 

  

 
 

 

Figura 4.28 Evaluarea confortului local conform ISO 14505 
 

 

Se poate observa influenŃa fluxului de aer introdus în habitaclu prin 
aeratoarele din dreapta la capului şi mâinii stângi ale pasagerului din spate. 

Figura 4.29 prezintă o imagine globală habitaclului pentru cazul considerat.  
Fluxul de aer ce iese din aeratoare este colorat în funcŃie de viteza acestuia, 
componentele habitaclului sunt colorate în funcŃie de temperatura pe care o au iar 
manechinele termice în funcŃie de indicele de confort local. 

 

Figura 4.29  Parametrii de confort 
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4.4 Simularea înc ălzirii habitaclului pe timp de iarn ă 
 

O altă parte a validării constă în verificarea aplicabilităŃii metodologiei şi pentru 
perioada de iarnă.  

Aşa cum am făcut şi în calculele anterioare, prima etapă constă în simularea 
curgerii aerului în habitaclu, iar cea de-a doua etapă constă în evaluarea parametrilor 
şi indicilor ce caracterizează confortul termic. 

 

4.4.1 Simularea numeric ă a curgerii aerului prin habitaclu la func Ńionarea 
instala Ńiei de înc ălzire a aerului 

 

Deoarece pe perioada iernii trebuie asigurată în primul rând o încălzire mai 
accentuată a picioarelor, modul de distribuŃie a aerului va fi „totul spre picioare”.  

Ca geometrie de calcul se va folosi aceeaşi geometrie de la calculul efectuat 
la paragraful 4.2, cu precizarea că introducerea aerului în habitaclu se va face doar 
pe la aeratoarele situate la picioarele conducătorului şi pasagerului din dreapta faŃă, 
aşa cum se poate observa şi din figura 4.30. CondiŃiile la limită sunt prezentate în 
tabelul 4.14. 

 

 
stânga faŃă dreapta faŃă 

Figura 4.30  Aeratoarele impactate în cazul încălzirii habitaclului 
 

Tabel 4.14  CondiŃiile la limită 
Debit masic 0,065kg/s Aerator stânga  
Vectori poziŃie perpendicular pe suprafaŃa de ieşire 
Debit masic 0,065kg/s Aerator dreapta  
Vectori poziŃie perpendicular pe suprafaŃa de ieşire 

 
După impunerea acestor condiŃii limită, se va realiza calculul conform metodei 

prezentată la paragraful 4.2.2 şi se va urmări evoluŃia valorilor reziduale. Se poate 
constata că după un număr de 5500 iteraŃii, variaŃia valorilor reziduale este foarte 
mică, deci se poate concluziona că s-a atins convergenŃa soluŃiei. 
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Figura 4.31  EvoluŃia în timp a valorilor reziduale 

 

Planele de postprocesare a rezultatelor sunt cele prezentate în tabelul  4.5 iar 
vizualizarea rezultatelor pe aceste plane este prezentată în figura 4.32. 

Aşa cum am precizat, acest calcul ne permite să calculăm şi debitul de aer ce 
trece din zona faŃă în zona spate precum şi cel ce trece din spate în faŃă. Aceste 
valori ne sunt necesare pentru efectuarea calculului Theseus [29]. 
 

Tabel 4.15  Debitul de aer ce este schimbat între cele două zone ale vehiculului 
Debit faŃă-spate 0,203 kg/s 
Debit spate-faŃă 0,073 kg/s 

 
 Vitezele aerului în apropierea perimetrelor sunt exportate direct într-un fişier 
Excel pentru a fi prelucrate în vederea utilizării acestora ca şi condiŃii limită în 
programul Theseus. 
 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  z=830mm 
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DistribuŃia vitezelor în planul  z=1020mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  x=1360mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  x=2200mm 
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DistribuŃia vitezelor în planul  y=-325mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  y=325mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  y=0mm 

Figura 4.32  Post procesarea rezultatelor obŃinute cu softul Fluent 
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4.4.2 Realizarea calcului Theseus 
 

Urmărind metodologia prezentată în §4.1 şi folosită şi pentru calculele de la 
paragraful 4.2 se va realiza o simulare numerică folosind programul Theseus FE, 
pentru evaluarea parametrilor şi indicilor de confort în cazul funcŃionării instalaŃiei de 
încălzire a aerului [29]. 

CondiŃiile limită specifice acestui caz sunt prezentate în tabelele 4.16 şi 4.17, 
restul datelor fiind introduse fie cu ajutorul scripturilor Python , fie cu ajutorul unor 
programe dezvoltate cu ajutorul Matlab. 

 
Tabel 4.16  Parametrii exteriori  

Parametru Valoare 
Unghiul de azimut [°] 90 
Unghiul de altitudine [°] 45 
Temperatura mediului [°C] -10 
Umiditatea mediului [%] 62 
Temperatura medie radiantă a cerului [°C] -20 

 
Tabel 4.17  Parametrii sistemului de încălzire a aerului 

Timp[s] Debit[kg/s] Temperatura[°C] Timp[s] Debit[k g/s] Temperatura[°C] 
0 0,130 14,4 840 0,130 50,6 
120 0,130 24,8 960 0,130 52,4 
240 0,130 32,4 1080 0,130 54,1 
360 0,130 39,5 1200 0,130 55,7 
480 0,130 43,2 1320 0,130 56,7 
600 0,130 45,8 1440 0,130 58,1 
720 0,130 48,1 1560 0,130 59,2 

 
 Următorul pas constă în evaluarea temperaturii aerului din interiorul 
habitaclului şi a indicilor de confort.  

În tabelul 4.18 este prezentată evoluŃia în timp a temperaturii aerului în 
habitaclu, comparată cu valoarea obŃinută în urma măsurătorilor, aceasta fiind apoi 
prezentată şi în figura 4.33. 

 
Figura 4.33  VariaŃia în timp a temperaturii din habitaclu 
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Tabel 4.18   Rezultatele obŃinute în urma simulării numerice 
Timp[s] Temperatura 

faŃă [°C] 
Temperatura 

spate [°C] 
Temperatura 

medie calcul[°C] 
Temperatura medie 

măsurată[°C] 
0 -5,94 -7,32 -6,56 -6,1 

120 1,01 0,03 0,57 1,1 

240 4,60 3,14 3,95 4,9 

360 7,72 5,85 6,89 7,7 

480 10,42 8,23 9,44 10,0 

600 13,08 10,58 11,96 12,0 

720 15,14 12,48 13,95 14,1 

840 17,07 14,24 15,80 16,1 

960 18,93 15,93 17,59 18,0 

1080 20,73 17,57 19,32 19,7 

1200 22,49 19,18 21,01 21,2 

1320 23,76 20,41 22,27 22,6 

1440 24,93 21,52 23,41 23,6 

1560 25,83 22,43 24,31 24,5 

 
Analizând rezultatele obŃinute, putem observa că există o corelare strânsă 

între rezultatele obŃinute experimental şi cele obŃinute prin simulare numerică.  
 În figura 4.34 se poate observa distribuŃia temperaturilor pe diferitele 
componente ale habitaclului la finalul simulării numerice. 

Figura 4.34  Temperatura componentelor habitaclului la finalul simulării 
 
Datele ce caracterizează confortul termic al ocupanŃilor sunt prezentate tabelar cât şi 

grafic,  iar evaluarea confortului local este prezentată în figura 4.36. 
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Tabel 4.19 Indicii de confort pentru cei doi ocupanŃi 

 conducător auto pasager 
timp[s] DTS PMV PPD teq[°C] DTS PMV PPD t eq[°C] 

0 0.00 -3.00 100.00 - 0.00 -3.00 100.00 - 
120 -2.39 -3.00 99.98 0.67 -2.40 -3.00 99.97 0.57 
240 -2.50 -3.00 99.34 4.80 -2.52 -3.00 99.36 4.79 
360 -2.58 -2.55 94.34 6.32 -2.60 -2.62 95.61 6.20 
480 -2.40 -2.09 80.79 8.48 -2.49 -2.22 85.66 8.24 
600 -2.20 -1.65 58.98 10.54 -2.32 -1.83 68.52 10.20 
720 -2.02 -1.28 39.47 12.22 -2.15 -1.50 50.65 11.83 
840 -1.87 -0.94 24.79 14.77 -2.01 -1.18 34.51 14.33 
960 -1.67 -0.61 12.93 15.25 -1.82 -0.89 21.56 14.76 
1080 -1.46 -0.30 6.84 16.67 -1.62 -0.60 12.46 16.12 
1200 -1.27 0.01 5.00 18.05 -1.44 -0.31 7.05 17.45 
1320 -1.05 0.26 6.37 19.14 -1.23 -0.08 5.13 18.53 
1440 -0.88 0.48 9.84 20.13 -1.06 0.13 5.37 19.51 
1560 -0.74 0.67 14.41 20.95 -0.92 0.32 7.11 20.34 
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Figura 4.35  VariaŃia în timp a indicilor de confort 

 
Analizând indicii de confort ajungem la concluzia că ambii ocupanŃi ai 

autovehiculului prezintă un confort termic optim.  
Indicii de confort local ne prezintă influenŃa temperaturii aerului introdus prin 

zona picioarelor. Astfel, piciorul drept al şoferului prezintă o senzaŃie de cald, acelaşi 
lucru întâmplându-se şi cu partea inferioară a antebraŃului stâng. Se poate observa 
senzaŃia de disconfort local creată la nivelul capului pentru pasagerul din spate. 
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Figura 4.36 Evaluarea confortului local conform ISO 14505 

 
Figura 4.37 prezintă o imagine globală a parametrilor de confort evaluaŃi în 

cazul considerat.  Fluxul de aer ce iese din aeratoare este colorat în funcŃie de viteza 
acestuia, componentele habitaclului sunt colorate în funcŃie de temperatura pe care o 
au iar manechinele termice în funcŃie de indicele de confort local. 

 

Figura 4.37  Parametrii de confort  
 

4.5 Măsurarea vitezei aerului la ie şirea din aeratoare şi în planul 
ocupan Ńilor locurilor din fa Ńă 
 

Un parametru important care este de multe ori evidenŃiat în lucrările cu privire la 
evaluarea confortului ocupanŃilor unui vehicul este reprezentat de viteza aerului la 
ieşirea din aeratoare şi la nivelul capului ocupanŃilor locurilor din faŃă [7], [20], [30], 
[32]. 
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4.5.1 Pregătirea modelului 

 
Pentru efectuarea calculului vom avea nevoie de o geometrie simplificată a 

habitaclului care să conŃină doar conductele de introducere a aerului în habitaclu şi 
jumătatea superioară a părŃii frontale a vehiculului, aşa cum se vede în figura 4.38. 

 

Figura 4.38  Geometria necesară pentru efectuarea calculului 

 
În realizarea simulării ne vom folosi de unul dintre principalele avantaje ale 

programului Fluent şi anume de a importa ca şi condiŃii limită rezultatele dintr-un 
calcul anterior. 

Astfel calculul va fi divizat în două parŃi: 
- evaluarea vitezei aerului la ieşirea din aeratoare; 
- evaluare vitezei aerului la nivelul ocupanŃilor locurilor din faŃă. 
Avantajul acestui tip de abordare constă în faptul că se pot folosi rezultatele 

obŃinute în primul calcul pentru orice altă configuraŃie a habitaclului, astfel 
reducându-se timpul de calcul. 

4.5.2 Evaluarea  vitezei aerului la ie şirea din aeratoare 
 
Pornind de la geometria prezentată în figura 4.38 vom alege doar părŃile ce 

reprezintă conductele de introducere a aerului în habitaclu şi vom construi trei 
volume ce vor reprezenta zonele în care va curge aerul [30], [32] , [39]. 

 

 
Figura 4.39  Geometria necesară pentru efectuarea calculului 
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În urma discretizării cu elemente finite, se obŃine un număr de aproximativ 
132000 elemente de suprafaŃă şi aproximativ 930000 elemente de volum. 

În figura 4.39 se observă geometria necesară pentru efectuarea acestui 
calcul, condiŃiile limită impuse fiind prezentate în tabelul 4.20. Acestea sunt condiŃiile 
care sunt impuse şi calculului de la § 4.2, şi caracterizează o distribuŃie a aerului de 
26,5-23,5-23,5-26,5 stânga lateral-stânga centru-dreapta centru-dreapta lateral, aşa 
cum se poate vedea în figura 4.40 [31], [47]. 

 
Tabel 4.20  CondiŃiile la limită necesare efectuării calcului 
Treaptă Debit stânga 

lateral [kg/s] 
Debit stânga 
central [kg/s] 

Debit dreapta 
central [kg/s] 

Debit  dreapta 
lateral [kg/s] 

III 0,02385 0,02115 0,02115 0,02385 
IV 0,03450 0,03050 0,03050 0,03450 

 

 
                     

26,5% 
23,5% 23,5% 26,5% 

Figura 4.40  DistribuŃia debitului de aer prin cele 4 aeratoare 
 

Pornind de la datele de mai sus, vom efectua calculul cu programul Fluent 
folosind modelul de turbulenŃa k-ε cu formularea Standard pentru primele 500 iteraŃii, 
urmând ca apoi să mai efectuăm încă 4500 iteraŃii cu formularea Realizablek-ε. 

Rezultatele obŃinute sunt prezentate în figurile 4.41 - 4.44, iar comparaŃia 
valorilor obŃinute cu cele măsurate este prezentată în tabelul 4.21. 

 
Figura 4.41  Liniile de câmp ce caracterizează viteza la ieşirea din aeratoare 

pentru treapta III a ventilatorului 
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Aerator lateral stânga Aerator lateral dreapta 

  
Aerator central stânga Aerator central dreapta 

Figura 4.42  Viteza aerului la ieşirea din aeratoare pentru treapta III a ventilatorului 

 
 
 

 
Figura 4.43  Liniile de câmp ce caracterizează viteza la ieşirea din aeratoare 

pentru treapta IV a ventilatorului 
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Aerator lateral stânga Aerator lateral dreapta 

  
Aerator central stânga Aerator central dreapta 

Figura 4.44  Viteza aerului la ieşirea din aeratoare pentru treapta IV a 
ventilatorului 

 
Valorile din tabel reprezintă valorile maxime, valori ce corespund punctelor în 

care s-au efectuat şi măsurătorile. 

 
Tabel 4.21  Rezultatele calculului 

Treapta   A_S_L[m/s] A_S_C[m/s] A_D_C[m/s] A_D_L[m/s] 
Calcul 6,73 5,85 5,95 6,72 
Experiment 6,69 5,76 5,87 6,68 III 
Ecart +0,04 +0,09 +0,08 +0,04 
Calcul 9,63 8,49 8,72 9,58 
Experiment 9,59 8,46 8,70 9,57 IV 
Ecart +0,04 +0,03 +0,02 +0,01 

 
Rezultatele ce caracterizează viteza aerului la ieşirea din aeratoare vor fi 

exportate şi vor constitui baza calculului de evaluare a vitezei la nivelul ocupanŃilor 
locurilor din faŃă 

4.5.3 Evaluarea vitezei aerului la nivelul ocupan Ńilor locurilor din fa Ńă 
 
Folosind rezultatele obŃinute în calculul anterior pentru treapta a IV-a de turaŃie 

a ventilatorului, vom evalua viteza aerului la nivelul ocupanŃilor scaunelor din faŃă. 
Geometria necesară acestui calcul este prezentată în figura 4.45, valorile 

vitezei la intrarea în habitaclu fiind importate din calculul anterior [31]. 
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Figura 4.45  Geometria necesară efectuării calculului 

 
Strategia de simulare este aceeaşi pe care am folosit-o în toatele calculele ce 

au necesitate utilizarea programului FLUENT, şi anume, primele 500 iteraŃii folosind 
modelul de turbulenŃă k-ε Standard, iar apoi pentru minim 4500 iteraŃii folosind 
modelul k-εRealizable. 
 Planul în care se face post-procesarea rezultatelor este situat la o distanŃă de 
300mm de partea superioară a parbrizului, în aceeaşi poziŃie cu planul în care se 
face măsurarea rezultatelor în capitolul III. 
 Din analiza figurii 4.46 se poate observa că distribuŃia vitezei aerului în planul 
ocupanŃilor locurilor din faŃă este aceeaşi ca şi în cazul măsurătorilor, iar în tabelul 
4.22 se prezintă o comparaŃie între valorile maxime măsurate şi calculate în cele trei 
zone: lateral stânga, centru şi lateral dreapta. 
 

Figura 4.46  Reprezentarea grafică a rezultatelor obŃinute 
Tabel 4.22  ComparaŃie între valorile maxime obŃinute 

 Lateral stânga Central stânga Central dreapta Lateral dreapta 
Calcul  4,2 m/s 3,5 m/s 3,5 m/s 4,3 m/s 
Experiment 4,0 m/s 3,4 m/s 3,4 m/s 4,1 m/s 
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Analizând rezultatele obŃinute, putem observa că în cazul în care debitul de 

introducere al aerului în habitaclu este ales pe treapta IV, viteza aerului la nivelul 
ocupanŃilor locurilor din faŃă depăşeşte valoarea reglementată, şi anume maxim 
4m/s. 

 

4.6 Validarea rezultatelor 
 

Pentru validarea rezultatele obŃinute prin simularea numerică a microclimatului 
s-au folosit rezultatele obŃinute în cercetarea experimentală prezentată în Capitolul 
III. 

Din analiza comparativă a rezultatelor obŃinute în urma simulării şi cele 
obŃinute experimental se constată: 

� în urma simulării de curgere a aerului în habitaclu, se constată faptul că 
viteza aerului obŃinută prin simulare numerică la nivelul aeratoarelor este apropiată 
de viteza măsurată în aceleaşi condiŃii. 

� ecartul dintre valorile vitezelor măsurate şi cele obŃinute în urma 
simulării numerice în planul din faŃa ocupanŃilor din faŃă ai vehiculului este inferior 
valorii de 0,2m/s. 

� analiza climatică a celor 2 zone de aer din habitaclu se realizează prin 
pornirea de la aceeaşi temperatura interioară ca şi în cazul experimentului. Valorile 
obŃinute pentru aceleaşi condiŃii ca şi în experimente sunt similare. 

ConcordanŃa dintre rezultatele obŃinute experimental şi cele pe baza modelului 
de simulare, confirmă veridicitatea modelului de calcul şi a programului de simulare 
pentru evaluarea microclimatului din habitaclu 
 

4.7 Concluzii 
 

Aprecierea climatizării habitaclului se regăseşte în termodinamica generala a 
automobilului. Analiza climatică a spaŃiului interior se referă la calculul transferului de 
căldură dintre componentele habitaclului şi persoanele din interiorul automobilului, 
luându-se în considerare mecanismele transportului termic de căldură prin conducŃie, 
convecŃie şi radiaŃie între mediul exterior-habitaclu-pasageri. 

Deoarece repartiŃia temperaturii în habitaclu este neomogenă, volumul interior 
al autoturismului trebuie împărŃit in mai multe volume de aer, numite in lucrare 
"airzone", definite prin omogenitate în privinŃa parametrilor de confort şi cu ajutorul 
cărora se pot caracteriza parametrii de confort în zone de interes precum zona 
capului şi zona picioarelor. 

Satisfacerea cerinŃelor simulării a impus utilizarea programelor CATIA pentru 
modelarea 3D a habitaclului, Beta Cae ANSA pentru discretizarea cu elemente finite 
a modelului şi definirea airzonelor şi a programului Ansys Fluent pentru curgerea 
aerului prin habitaclu şi a programului Theseus FE pentru evaluarea temperaturii şi a 
indicilor de confort. 
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La analiza climatică a spaŃiului interior se obŃin rezultate complete numai prin 
simularea cuplată dintre procesul integrat al climatizării automobilului, pornind de la 
intrarea aerului, până la confortul pasagerilor. În acest sens prin programul de 
simulare s-au avut în vedere 2 airzone iar rezultatele s-au referit la distribuŃia aerului 
în habitaclu şi la analiza climatică a airzonelor. 

Din compararea rezultatelor simulării numerice a habitaclului cu rezultatele 
obŃinute in cercetarea experimentală a automobilului a relevat o concordanŃă intre 
model şi realitate, fapt ce reprezintă o validare a modelului de calcul şi a programului 
de simulare. Acestea au fost elaborate ca instrumente virtuale de evaluare a 
microclimatului din habitaclu. 
 



 

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMIZAREA CONFORTULUI TERMIC FOLOSIND SIMULAREA 
NUMERICĂ 

 

Pe lângă avantajele legate de reducerea costului şi timpului de dezvoltare al 
produselor, simularea numerică poate fi folosită cu succes şi pentru realizarea de optimizări 
asupra acestora. 

Utilizarea simulării numerice permite folosirea calculatorului pe post de „laborator 
virtual”, astfel putându-se realiza diferite „experimente virtuale” folosind un plan de „încercări” 
bine stabilit. 

Metoda planului de experimente este folosită cu succes şi în cazul simulării numerice, 
permiŃând astfel reducerea numărului de cazuri considerate. 

Această abordare este utilizabilă mai ales în cazul în care timpul şi costul necesare 
realizării experimentelor sunt ridicate, precum şi atunci când procedura de optimizare implică 
un număr ridicat de variabile care interacŃionează. 

Astfel, folosind metodologia dezvoltată în capitolul anterior, vom alege un număr de 
parametri pentru care vom stabili anumite intervale de variaŃie şi vom analiza rezultatele 
obŃinute în urma fiecărui „experiment virtual”. 

 

 

CAPITOLUL V  
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5.1. Alegerea cazului de studiu şi parametrilor analiza Ńi 
 

Analizând datele obŃinute în § 4.3.3, constatăm faptul că în cazul unei 
temperaturi exterioare ridicate, sistemul standard de distribuŃie a aerului în habitaclu  
nu este eficient şi pentru ocupanŃii locurilor din spate. 

Astfel, cazul în care se observă cel mai mare disconfort este cel în care 
temperatura exterioară este de 38°C, acesta fiind şi baza simulărilor numerice pentru 
analiza posibilităŃilor de optimizare a confortului termic pentru pasagerii din spate. 

Parametrii ce vor fi evaluaŃi sunt reprezentaŃi de indicii de confort PMV, PPD şi 
DTS.  

 
5.2. Prezentarea solu Ńiilor de optimizare şi a condi Ńiilor limit ă 

 

După cum am precizat, varianta de referinŃă este considerată cea prezentată 
în §4.3, iar valorile de referinŃă pentru indicii de confort şi temperatură sunt 
prezentate în tabelul 5.1. 

 
Tabel 5.1  Valorile de referinŃă pentru indicii de confort şi temperatură  

 DTS PMV PPD 
Conducător -1,16 0,19 5,72% 

Indici de confort 

Pasager 1,06 1,59 55,78% 
Zona faŃă 24,74°C Temperatură 
Zona spate 26,56°C 

 
Considerând această situaŃie ca variantă de bază, am hotărât să realizăm un 

plan factorial de „experimente virtuale” pentru a analiza influenŃa debitului de aer 
introdus asupra indicilor de confort termic pentru ocupanŃii locurilor din faŃă şi din 
spate ai autovehiculului. 

Analizând datele din tabel, am constatat faptul că ocupanŃii locurilor din spate 
prezintă un disconfort termic, acesta fiind cauzat atât de temperatura aerului cât şi de 
slaba circulaŃie a aerului în zona din spate. Am hotărât să integrăm şi în partea din 
spate un sistem de distribuŃie a aerului provenit de la unitatea HVAC, astfel, primul 
parametru pe care îl vom varia este debitul de aer introdus în partea din spate, ca un 
procent din debitul total, acesta având valori cuprinse între 20 şi 40%. 

De asemenea, în urma analizei bibliografice, am constatat că există trei 
moduri de distribuŃie a aerului spre partea din spate a autovehiculului a aerului 
provenit de la sistemul de condiŃionare: 

a) prin aeratoare situate în consola centrală; 
b) prin aeratoare laterale, situate în montanŃii stâlpilor centrali ai caroseriei; 
c) prin aeratoare situate în consola centrală şi în montanŃii centrali. 
În analiza propusă pentru optimizare, am considerat că debitul de aer introdus 

în partea din spate este împărŃit între aceste patru aeratoare. 
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Figura 5.1  Amplasarea aeratoarelor în habitaclu 
 
Cum debitul de aer introdus în partea spate poate fi împărŃit între aeratoarele 

din montaŃi şi cele din consola centrală, am stabilit ca al doilea parametru ce se va 
varia în planul de experienŃe să fie reprezentat de procentul de aer introdus în partea 
din spate prin aeratoarele din stâlpii laterali, acesta variind între 0 şi 100% din debitul 
introdus în partea din spate. 

Vom stabili pentru fiecare din cei doi parametrii de variaŃie câte trei valori, pe 
care le vom trece în tabelul 5.2. 

 
Tabel 5.2 Factorii de încercat şi valorile acestora 

Nivel Factor de încercare 
0 1 2 

A Procent de aer distribuit în partea din spate(%) 20 30 40 
B Procent de aer distribuit prin aeratoarele laterale din spate(%) 0 50 100 

 
Constatăm că este vorba de un plan factorial cu 9 cazuri, variaŃiile parametrilor 

în aceste nouă cazuri fiind prezentate în tabelul 5.3. 
 

Tabel 5.3 Planul factorial de încercări pentru evaluarea confortului termic 
 

Parametru Cazul 
A B 

Cazul 1 0 0 
Cazul 2 0 1 
Cazul 3 0 2 
Cazul 4 1 0 
Cazul 5 1 1 
Cazul 6 1 2 
Cazul 7 2 0 
Cazul 8 2 1 
Cazul 9 2 2 

Aerator lateral 
stânga faŃă 

Aerator lateral 
dreapta faŃă 

Aerator lateral 
dreaptaspate 

Aerator lateral 
stânga spate 

Aerator central 
stânga faŃă 

Aerator central 
dreapta faŃă 

Aerator central 
dreaptaspate 

Aerator central 
stângaspate 



CAPITOLUL V                                      Optimizarea co nfortului termic folosind simularea numeric ă 

123 
 

 
În fiecare din cele nouă cazuri considerate vom evalua valoarea temperaturii 

atât pentru zona din faŃă cât şi pentru zona din spate, precum şi indicii de confort 
local şi global pentru ocupanŃii vehiculului. 

Debitul de aer introdus în habitaclu este acelaşi pentru toate cele nouă cazuri 
considerate, valorile debitelor individuale fiind trecute în tabelul 5.4. Cum distribuŃia 
aerului prin aeratoare este simetrică stânga-dreapta, vom prezenta doar valorile 
debitelor introduse prin aeratoarele din partea dreaptă. 

 
Tabelul 5.4  Debitele de aer introduse prin aeratoare 
 

Dreapta faŃă [kg/s] Dreapta spate [kg/s]  
Aerator central Aerator lateral Aerator central Aerator  lateral 

Cazul 1 0,024440 0,027560 0,01300 0 
Cazul 2 0,024440 0,027560 0,00650 0,00650 
Cazul 3 0,024440 0,027560 0 0,01300 
Cazul 4 0,021385 0,024115 0,01950 0 
Cazul 5 0,021385 0,024115 0,00975 0,00975 
Cazul 6 0,021385 0,024115 0 0,01950 
Cazul 7 0,018330 0,020670 0,02600 0 
Cazul 8 0,018330 0,020670 0,01300 0,01300 
Cazul 9 0,018330 0,020670 0 0,02600 

 
 Datele din acest tabel reprezintă parametrii de intrare pentru calculul ce va fi 
efectuat cu programul Ansys Fluent. 
 CondiŃiile de mediu care vor fi folosite pentru calculul cu programul Theseus 
FE sunt prezentate în tabelul 5.5, acestea fiind identice cu cele din calculul de 
validare prezentat în §4.3.3. 
  
Tabel 5.5  CondiŃiile de mediu necesare pentru calculul realizat cu programul Theseus FE 

Parametru Valoare 
Intensitatea radiaŃiei solare [W/m2] 1000 
Unghiul de azimut [°] 330 
Unghiul de altitudine [°] 45 
Temperatura mediului [°C] 38 
Umiditatea mediului [%] 50 
Temperatura medie radiantă a cerului [°C] 25 

 
 Un alt parametru important este reprezentat de caracteristica sistemului de aer 
condiŃionat şi de temperatura aerului introdusă în habitaclu.  Vom considera că 
temperatura aerului la ieşirea din aeratoare este aceeaşi, indiferent de poziŃionarea 
acestora în habitaclu. 

Celelalte condiŃii legate de transferul de aer între airzone-uri şi vitezele în 
apropierea pereŃilor sunt extrase după finalizarea calculului cu programul Ansys 
Fluent folosind fişiere journal.  
 Toate aceste date sunt necesare pentru realizarea calculului ce ne permite să 
evaluăm atât temperaturile din interiorul habitaclului cât şi indicii de confort. 



CAPITOLUL V                                      Optimizarea co nfortului termic folosind simularea numeric ă 

124 
 

 
Tabel 5.6  Parametrii sistemului de aer condiŃionat 
 

Timp [s] Temperatura [°C] Timp [s] Temperatura [°C] 
0 51,9 960 9,7 

120 29,8 1080 9,0 
240 18,2 1200 8,5 
360 15,2 1320 8,0 
480 13,4 1440 7,5 
600 12,1 1560 7,2 
720 11,1 1680 7,0 
840 10,2 1800 6,7 

 

5.3. Prezentarea rezultatelor ob Ńinute 
 

Folosind metodologia prezentată în §4.2, vom realiza cele nouă calcule din 
planul factorial de experimente. 

Prima etapă constă în realizarea simulărilor numerice cu programul Ansys 
Fluent, acestea permiŃându-ne să evaluăm viteza aerului în habitaclu şi în apropierea 
perimetrelor, precum şi transferul de aer dintre zonele faŃă şi spate ale habitaclului. 
Aceste date sunt necesare apoi ca parametrii de intrare pentru programul Theseus 
FE. 
 Vom prezenta în prima parte rezultatele obŃinute cu programul Ansys Fluent, 
urmând ca în partea a doua să prezentăm rezultatele obŃinute cu programul Theseus 
FE. 
 În urma analizei rezultatelor se va alege cea mai bună varianta de distribuŃie a 
aerului în habitaclu care asigură obŃinerea celui mai bun grad de confort termic 
pentru ocupanŃii autovehiculului 
 

5.3.1. Rezultatele ob Ńinute în urma simul ării numerice cu ajutorul programului 
Fluent 

 

După stabilirea strategiei de simulare, vom realiza calculele stabilite în planul 
de experimente. Principalele rezultate ale calculului Fluent ce trebuie evidenŃiate sunt 
reprezentate de viteza maximă a aerului în zona capului ocupanŃilor vehiculului. 
Acestea sunt prezentate grafic în figura 5.2 pentru cazul 9, restul imaginilor fiind 
prezentate în Anexa IV. O sinteză a valorilor maxime ale vitezei aerului la nivelul 
capului este prezentată în tabelul 5.7, iar în tabelul 5.8 este prezentată valoarea 
medie a vitezei în vecinătatea celor doi ocupanŃi pentru cazurile studiate. 

În tabelul 5.9 sunt prezentate valorile debitului de aer schimbat între zona faŃă 
şi zona spate a vehiculului, aceste rezultate fiind importante pentru calculul ce va fi 
realizat cu programul Theseus FE. 
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DistribuŃia vitezelor în planul  x=1360mm 

 

DistribuŃia vitezelor în planul  x=2200mm 

 

DistribuŃia vitezelor în planul  y=-325mm 
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DistribuŃia vitezelor în planul  y=325mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  z=1020mm 

Figura 5.2 DistribuŃia vitezelor în habitaclu pentru cazul 9 

Tabel 5.7Viteza maximă a aerului în planul de secŃiune orizontal corespunzător nivelului 
capului pentru fiecare ocupant (z=1020mm) 

 Conducător 
autovehicul 

Pasager dreapta 
faŃă 

Pasager stânga 
spate 

Pasager dreapta 
spate 

Cazul 1 1,40 m/s 1,86 m/s 0,93 m/s 0,90 m/s 
Cazul 2 1,44 m/s 1,83 m/s 0,85 m/s 0,88 m/s 
Cazul 3 1,46 m/s 1,87 m/s 1,87 m/s 1,71 m/s 
Cazul 4 1,24 m/s 1,62 m/s 1,17 m/s 1,18 m/s 
Cazul 5 1,26 m/s 1,64 m/s 1,27 m/s 1,60 m/s 
Cazul 6 1,22 m/s 1,66 m/s 2,66 m/s 2,60 m/s 
Cazul 7 1,06 m/s 1,36 m/s 1,57 m/s 1,58 m/s 
Cazul 8 1,07 m/s 1,41 m/s 1,71 m/s 1,52 m/s 
Cazul 9 1,23 m/s 1,41 m/s 3,64 m/s 3,51 m/s 
ReferinŃă 2,26 m/s 4,02 m/s 1,00 m/s 1,43 m/s 

 
Deşi în tabel sunt valori ale vitezei mai mari de 3 m/s, în urma analizei 

imaginilor se observă că în imediata apropiere a capetelor ocupanŃilor viteza nu 
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depășește 2,1 m/s. În general, valoarea vitezei aerului în apropierea capului celor doi 
ocupanŃi este  sub 1,4 m/s pentru conducător şi 1,05 m/s pentru pasagerul din spate. 
ExcepŃie de la aceasta fac cazurile 6 şi 9, cazuri în care viteza aerului la nivelul 
capului ocupantului locului din dreapta spate este inferioară valorii de 1,75m/s şi 
respectiv 2,1 m/s. 

Observăm faptul că deşi pentru situaŃia de referinŃă viteza maximă a aerului în 
zona din faŃă este de 4,02 m/s, în apropierea capului conducătorului aceasta este 
inferioară valorii de 2,45 m/s. Pentru ocupantul locului din spate, valoarea maximă a 
vitezei aerului în apropierea capului este inferioară lui 0,70 m/s.  

De asemenea, din analiza Anexei IV, se poate observa influenŃa poziŃionării 
aeratoarelor din spate asupra curgerii aerului în habitaclu. 

 
Tabel 5.8Valoarea medie a vitezei aerului în apropierea celor doi ocupanți 

 Conducătorautovehicul Pasager spate 
Cazul 1 0,53 m/s 0,31m/s 
Cazul 2 0,55 m/s 0,31 m/s 
Cazul 3 0,52 m/s 0,38 m/s 
Cazul 4 0,47 m/s 0,35 m/s 
Cazul 5 0,48 m/s 0,32 m/s 
Cazul 6 0,46 m/s 0,45 m/s 
Cazul 7 0,40 m/s 0,40 m/s 
Cazul 8 0,40 m/s 0,34 m/s 
Cazul 9 0,39 m/s 0,50 m/s 
ReferinŃă 0,91 m/s 0,28 m/s 

 
 Valorile din tabelul 5.8 reprezintă valoarea medie a vitezei aerului în imediata 

vecinătate a celor doi ocupanŃi, la o distanŃă de 10mm. Se poate observa că, în 
comparaŃie cu cazul de referinŃă, unde diferenŃa dintre valoarea medie a vitezei între 
conducător şi pasager este de 0,6 m/s, în cazurile propuse pentru analiză ecartul 
este de maxim 0,24 m/s, existând chiar situaŃii în care valorile sunt egale. 

Cu ajutorul programului Ansys Fluent vom extrage şi valorile schimbului de aer 
dintre zonele faŃă şi spate ale habitaclului. Acestea sunt prezentate în tabelul 5.9. 

 
Tabel 5.9Transferul de masă dintre cele două zone 

 Transfer faŃă-spate[kg/s] Transfer spate-faŃă[kg/s] 
Cazul 1 0,296 0,166 
Cazul 2 0,298 0,168 
Cazul 3 0,364 0,234 
Cazul 4 0,295 0,165 
Cazul 5 0,291 0,161 
Cazul 6 0,354 0,224 
Cazul 7 0,304 0,174 
Cazul 8 0,288 0,158 
Cazul 9 0,361 0,231 
ReferinŃă 0,322 0,192 

 
Datele prezentate în tabelul 5.9, împreună cu cele din tabelele 5.5, 5.6 şi 5.8 

reprezintă o parte din parametrii de intrare pentru efectuarea calculului cu programul 
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Theseus FE, calcul ce ne permite evaluarea indicilor de confort termic şi a 
temperaturii din habitaclu. 

 

5.3.2. Rezultatele ob Ńinute în urma simul ării numerice cu ajutorul programului 
Theseus FE 
 

În urma realizării calculelor cu programul Theseus FE, vom obŃine valorile ce 
descriu evoluŃia temperaturii în habitaclu şi indicii ce permit evaluarea confortului 
termic al ocupanŃilor autovehiculului. 

Vom prezenta în continuare valorile temperaturii în cele două zone ale 
habitaclului pentru cele 9 cazuri considerate, comparativ cu valorile obŃinute în 
calculul de referinŃă. 

Se poate observa că odată cu creşterea debitului de aer introdus în zona din 
spate, temperatura aerului din acea zonă scade cu până la 2,2°C. Temperatura 
aerului din partea faŃă suferă variaŃii mici, ea crescând cu până în 0,2°C. 

 
Tabel 5.10Temperatura aerului în zona din faŃă 

 Temperatura[°C] 
Timp 0s 600s 1200s 1800s 
Cazul 1 52,43 32,43 27,34 24,70 
Cazul 2 52,43 32,46 27,38 24,73 
Cazul 3 52,43 32,58 27,51 24,87 
Cazul 4 52,43 32,48 27,41 24,75 
Cazul 5 52,43 32,46 27,40 24,75 
Cazul 6 52,43 32,53 27,48 24,84 
Cazul 7 52,43 32,57 27,50 24,83 
Cazul 8 52,43 32,49 27,44 24,79 
Cazul 9 52,43 32,58 27,52 24,86 
ReferinŃă 52,43 32,45 27,36 24,74 

 

Tabel 5.11 Temperatura aerului în zona din spate 
 Temperatura[°C] 
Timp 0s 600s 1200s 1800s 
Cazul 1 58,71 33,15 28,12 25,45 
Cazul 2 58,71 33,18 28,14 25,48 
Cazul 3 58,71 33,17 28,15 25,50 
Cazul 4 58,71 32,62 27,60 24,92 
Cazul 5 58,71 32,59 27,58 24,91 
Cazul 6 58,71 32,66 27,65 24,99 
Cazul 7 58,71 32,15 27,13 24,43 
Cazul 8 58,71 32,01 27,01 24,33 
Cazul 9 58,71 32,27 27,25 24,56 
ReferinŃă 58,71 34,25 29,19 26,56 
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Din datele prezentate în tabel, se constată că deşi debitul de aer este împărŃit 
între zona faŃă şi zona spate, temperatura din zona faŃă păstrează în toate cele nouă 
cazuri considerate valori similare cu cele din cazul considerat ca referinŃă. 

De asemenea, se observă că odată cu creşterea debitului de aer introdus în 
zona din spate, ecartul dintre valorile temperaturii pentru zonele din faŃă şi spate se 
reduce, ajungând chiar în situaŃia în care temperatura din partea spate este mai 
scăzută cu aproximativ 0,4°C decât cea din partea fa Ńă. 

 În figura 5.3 
se poate observa şi 
grafic această 
evoluŃie a 
temperaturii în cele 
două zone la finalul 
simulării, pentru toate 
cele 10 cazuri. 

Se poate 
observa că în cazurile 
4-9 temperatura 
aerului în habitaclu 
este aproape 
omogenă, ecart-urile dintre zona faŃă şi zona spate fiind sub 0,5°C. 

În figura 5.4 este prezentată o imagine cu distribuŃia valorii temperaturii pe 
diferitele componentele interiorului, iar în tabelul 5.11 sunt prezentate valorile 
maxime ale temperaturii bordului şi poliŃei din spate pentru cele nouă cazuri 
considerate. 
 

 

Figura 5.4 Temperatura componentelor habitaclului după 1800s (cazul 9) 
Tabel 5.12 Temperatura maximă pe componentele habitaclului 

 Temperatura[°C] 
 Bord PoliŃă spate 
Cazul 1 54,93 58,95 
Cazul 2 54,56 58,75 
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Figura 5.3 Temperatura în  habitaclu la finalul simulării 
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 Temperatura[°C] 
 Bord PoliŃă spate 
Cazul 3 54,66 58,75 
Cazul 4 55,33 58,33 
Cazul 5 55,11 58,70 
Cazul 6 55,09 58,19 
Cazul 7 55,35 57,41 
Cazul 8 55,54 58,39 
Cazul 9 55,40 57,21 
ReferinŃă 54,07 59,38 

 
 Din tabel se poate observa faptul că odată cu creşterea debitului de aer 
introdus în zona din spate, temperatura maximă înregistrată la nivelul bordului creşte, 
în timp ce temperatura maximă înregistrată la nivelul poliŃei din spate scade. 
DiferenŃele maxime înregistrate, comparativ cu situaŃia de referinŃă sunt de +1,47°C 
la nivelul bordului, respectiv –2,17°C la nivelul p oliŃei din spate. 
 În continuare vom prezenta analiza indicilor de confort termic pentru toate cele 
nouă cazuri studiate. Aceştia sunt prezentaŃi în tabelele 5.13 – 5.20, şi grafic în figura 
5.5. 

După cum am precizat şi în capitolele anterioare, ASHRAE consideră că 
nivelul de confort este acceptabil dacă avem un număr de maxim 20% de persoane 
nemulŃumite. Astfel, indicele PPD are valoarea 20%, iar indicele PMV care 
corespunde acestei valori trebuie să fie cuprins în intervalul [-0,85 0,85]. Indicele 
DTS ce caracterizează starea de confort este cuprins în intervalul [-1 1]. 
 
Tabel 5.13 Valorile indicelui DTS pentru conducătorul autovehiculului 

 DTS 
Timp[s] 0 600 1200 1800 
Cazul 1 0,00 1,58 0,31 -0,66 
Cazul 2 0,00 1,57 0,28 -0,70 
Cazul 3 0,00 1,61 0,38 -0,58 
Cazul 4 0,00 1,63 0,43 -0,51 
Cazul 5 0,00 1,62 0,42 -0,53 
Cazul 6 0,00 1,65 0,48 -0,45 
Cazul 7 0,00 1,68 0,58 -0,32 
Cazul 8 0,00 1,70 0,57 -0,33 
Cazul 9 0,00 1,71 0,60 -0,29 
ReferinŃă 0,00 1,41 -0,10 -1,16 

 
Tabel 5.14  Valorile indicelui  PMV pentru conducătorul autovehiculului 

 PMV 
Timp[s] 0 600 1200 1800 
Cazul 1 3,00 3,00 1,42 0,52 
Cazul 2 3,00 3,00 1,40 0,49 
Cazul 3 3,00 3,00 1,46 0,56 
Cazul 4 3,00 3,00 1,49 0,60 
Cazul 5 3,00 3,00 1,47 0,58 
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 PMV 
Timp[s] 0 600 1200 1800 
Cazul 6 3,00 3,00 1,52 0,64 
Cazul 7 3,00 3,00 1,58 0,72 
Cazul 8 3,00 3,00 1,57 0,70 
Cazul 9 3,00 3,00 1,59 0,73 
ReferinŃă 3,00 3,00 1,17 0,19 

 
Tabel 5.15  Valorile indicelui PPD pentru conducătorul autovehiculului 

 PPD 
Timp[s] 0 600 1200 1800 
Cazul 1 100,00 99,69 46,75 10,63 
Cazul 2 100,00 99,67 45,51 9,96 
Cazul 3 100,00 99,74 48,99 11,66 
Cazul 4 100,00 99,73 50,39 12,60 
Cazul 5 100,00 99,71 49,50 12,13 
Cazul 6 100,00 99,75 51,91 13,52 
Cazul 7 100,00 99,79 55,43 15,83 
Cazul 8 100,00 99,76 54,59 15,41 
Cazul 9 100,00 99,79 56,03 16,32 
ReferinŃă 100,00 99,49 33,86 5,72 

 
Tabel 5.16  Valorile teq mediu pentru conducătorul autovehiculului 

 teq[°C] 
Timp[s] 60 600 1200 1800 
Cazul 1 49,83 35,09 30,05 27,48 
Cazul 2 49,98 35,03 29,95 27,36 
Cazul 3 49,88 35,20 30,19 27,63 
Cazul 4 49,57 35,26 30,33 27,79 
Cazul 5 49,66 35,20 30,24 27,69 
Cazul 6 49,56 35,32 30,42 27,90 
Cazul 7 49,26 35,49 30,68 28,17 
Cazul 8 49,26 35,43 30,62 28,12 
Cazul 9 49,25 35,52 30,73 28,25 
ReferinŃă 51,00 34,57 29,16 26,46 

 
Tabel 5.17  Valorile indicelui DTS pentru pasager 

 DTS 
Timp[s] 0 600 1200 1800 
Cazul 1 0,00 2,19 1,44 0,75 
Cazul 2 0,00 2,20 1,45 0,77 
Cazul 3 0,00 2,16 1,34 0,60 
Cazul 4 0,00 2,12 1,28 0,52 
Cazul 5 0,00 2,13 1,32 0,58 
Cazul 6 0,00 2,06 1,14 0,31 
Cazul 7 0,00 2,01 1,06 0,20 
Cazul 8 0,00 2,06 1,18 0,38 
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 DTS 
Timp[s] 0 600 1200 1800 
Cazul 9 0,00 1,96 0,93 0,02 
ReferinŃă 0,00 2,31 1,66 1,06 

 
Tabel 5.18  Valorile indicelui  PMV pentru pasager 

 PMV 
Timp[s] 0 600 1200 1800 
Cazul 1 3,00 3,00 2,16 1,29 
Cazul 2 3,00 3,00 2,17 1,30 
Cazul 3 3,00 3,00 2,09 1,19 
Cazul 4 3,00 3,00 2,00 1,11 
Cazul 5 3,00 3,00 2,03 1,16 
Cazul 6 3,00 3,00 1,90 0,99 
Cazul 7 3,00 3,00 1,80 0,89 
Cazul 8 3,00 3,00 1,87 0,98 
Cazul 9 3,00 3,00 1,73 0,80 
ReferinŃă 3,00 3,00 2,45 1,59 

 
 
Tabel 5.19  Valorile indicelui PPD pentru pasager 

 PPD 
Timp[s] 0 600 1200 1800 
Cazul 1 100,00 100,00 83,61 39,66 
Cazul 2 100,00 100,00 83,87 40,09 
Cazul 3 100,00 100,00 80,65 34,97 
Cazul 4 100,00 99,99 76,79 31,03 
Cazul 5 100,00 99,99 78,29 33,17 
Cazul 6 100,00 99,99 72,20 25,71 
Cazul 7 100,00 99,97 67,01 21,64 
Cazul 8 100,00 99,98 70,35 25,18 
Cazul 9 100,00 99,96 63,34 18,51 
ReferinŃă 100,00 100,00 92,30 55,78 

 
Tabel 5.20  Valorile teq mediu pentru pasager 

 teq[°C] 
Timp[s] 60 600 1200 1800 
Cazul 1 52,41 37,28 32,34 29,78 
Cazul 2 52,44 37,29 32,35 29,80 
Cazul 3 52,71 37,14 32,08 29,48 
Cazul 4 52,44 36,86 31,86 29,26 
Cazul 5 52,32 36,91 31,96 29,39 
Cazul 6 52,76 36,69 31,57 28,91 
Cazul 7 52,56 36,39 31,31 28,66 
Cazul 8 52,28 36,48 31,49 28,88 
Cazul 9 52,83 36,28 31,07 28,37 
ReferinŃă 52,53 38,06 33,19 30,69 
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Figura 5.5  Indicii de confort la finalul simulării  pentru cazurile considerate 
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Valorile obŃinute pentru indicii de confort în cazurile prezentate mai sus ne 
permit să evaluăm gradul de confort pentru fiecare pasager în parte, evaluarea 
gradului de confort pentru întreg habitaclu fiind mai dificil de realizat. 

Pentru a putea evalua gradul de confort al întregului habitaclu va trebui să 
definim un indice care să ne permită integrarea valorii obŃinute pentru indicii PMV, 
PPD şi DTS în cazul tuturor ocupanŃilor evaluaŃi. Acest indice ne va permite să 
evaluăm dacă se atinge sau nu starea de confort termic pentru toŃi ocupanŃii 
habitaclului. 

Cum indicii PMV şi DTS au valori cuprinse între -3 şi +3, unde valorile 
negative reprezintă disconfortul cauzat de temperatura scăzută iar cele pozitive 
disconfortul cauzat de temperatura ridicată, cu valoarea 0 caracteristică stării neutre, 
vom defini indici PMVG şi DTSG care au valorile egale cu valorile absolute ale indicilor 
PMV şi DTS. Aceste valori ne permit să evaluăm cât de aproape suntem de starea 
neutră de confort, fără să Ńinem cont de senzaŃia de cald sau de rece. 

 

DTSDTSG =  (5.1) 

PMVPMVG =  (5.2) 

 
 În cazul indicelui PPD, trecerea la indicele PPDG se va face folosind relaŃia: 
 

%100

3PPD
PPD G

⋅=  (5.3) 

  
Din analiza valorilor ce se obŃin pentru cei trei indici, constatăm că aceştia 

variază în intervalul [0…3], unde valoarea 0 caracterizează starea neutră de confort, 
iar valoarea 3 starea maximă de disconfort. 

Pentru evaluarea gradului de confort vom defini, aşa cum am precizat mai sus, 
doi indici de confort. Unul ne va permite să spunem dacă se atinge sau nu confortul 
termic în habitaclu, iar cel de-al doilea să evaluăm cât de aproape suntem de starea 
neutră de confort. 

În conformitate cu ASHRAE, se consideră atingerea confortului termic atunci 
când un număr de maxim 20% dintre ocupanŃii unei incinte sunt nemulŃumiŃi de 
confortul termic din acea incintă. Astfel, valoarea PPD este egală cu 20%, ceea ce 
conduce la un indice PPD Ńintă, notat cu PPDT egal cu 0,6. 

Cum valoarea indicelui PPD este corelată direct cu valoarea indicelui PMV, 
valoarea indicelui PMVT va fi egală cu 0,85. În cazul indicelui DTS, valoarea Ńintă 
DTST va fi egală cu 1. 

Indicii de confort ce îi vom defini în continuare sunt egali cu  suprafaŃa unui 
grafic de tip radar pe care am reprezentat valorile evaluate ale indicilor PMVG, PPDG 
şi DTSG pentru ocupanŃii autovehiculului în cazul cărora am evaluat aceşti parametrii. 

Primul indice definit va fi indicele de confort general (ICG) , acesta  
permiŃându-ne să constatăm dacă s-a atins sau nu starea de confort pentru toŃi 
ocupanŃii vehiculului(consideraŃi în calcul). Pentru construcŃia acestui grafic vom 
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considera următorul lucru: în cazul în care valoarea unuia dintre indicii PMVG, PPDG 
şi DTSG este mai mică decât valoarea Ńintă se va folosi la construcŃia graficului 
valoarea Ńintă a acelui indice. Valoarea acestui indice se va compara cu valoarea 
indicelui în cazul în care toŃi indicii au valoarea egală cu cea Ńintă, valoare ce va fi 
considerată valoare obiectiv. 

Un al doilea indice de confort va fi indicele de confort general 
absolut(ICGA) , acesta fiind construit tot la fel ca şi ICG, dar valorile folosite sunt cele 
ale indicilor PMVG, PPDG şi DTSG. Ca şi evaluare, gradul de confort este cu atât mai 
bun cu cât valoarea acestui indice este mai mică. 

În tabelul 5.21 sunt prezentate valorile indicilor de confort în toate cazurile, 
necesare pentru evaluarea indicelui de confort general şi în tabelul 5.22 pentru 
evaluarea indicelui de confort general absolut. 

Folosind datele din aceste tabele, se vor realiza diagramele din figurile 5.6 şi 
5.7, necesare pentru calculul indicilor de confort general şi general absolut. 

 
Tabel 5.21  Valorile indicilor de confort pentru calculul indicilor de confort general 

 Conduc ător Pasager 
Cazul DTSG PMVG PPDG DTSG PMVG PPDG 
Cazul 1 1,00 0,85 0,60 1,00 1,29 1,19 
Cazul 2 1,00 0,85 0,60 1,00 1,30 1,20 
Cazul 3 1,00 0,85 0,60 1,00 1,19 1,05 
Cazul 4 1,00 0,85 0,60 1,00 1,11 0,93 
Cazul 5 1,00 0,85 0,60 1,00 1,16 1,00 
Cazul 6 1,00 0,85 0,60 1,00 0,99 0,77 
Cazul 7 1,00 0,85 0,60 1,00 0,89 0,65 
Cazul 8 1,00 0,85 0,60 1,00 0,98 0,76 
Cazul 9 1,00 0,85 0,60 1,00 0,85 0,60 
Referin Ńă 1,16 0,85 0,60 1,06 1,59 1,67 
Obiectiv 1,00 0,85 0,60 1,00 0,85 0,60 

 
 

Tabel 5.22  Valorile indicilor de confort pentru calculul indicelui de confort general 
absolut 

 Conduc ător Pasager 
Cazul DTSG PMVG PPDG DTSG PMVG PPDG 
Cazul 1 0,66 0,52 0,32 0,75 1,29 1,19 
Cazul 2 0,70 0,49 0,30 0,77 1,30 1,20 
Cazul 3 0,58 0,56 0,35 0,60 1,19 1,05 
Cazul 4 0,51 0,60 0,38 0,52 1,11 0,93 
Cazul 5 0,53 0,58 0,36 0,58 1,16 1,00 
Cazul 6 0,45 0,64 0,41 0,31 0,99 0,77 
Cazul 7 0,32 0,72 0,47 0,20 0,89 0,65 
Cazul 8 0,33 0,70 0,46 0,38 0,98 0,76 
Cazul 9 0,29 0,73 0,49 0,02 0,80 0,56 
Referin Ńă 1,16 0,19 0,17 1,06 1,59 1,67 
Obiectiv 1,00 0,85 0,60 1,00 0,85 0,60 
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Cazul 1 Cazul 2 Cazul 3 

Cazul 4 Cazul 5 Cazul 6 
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Cazul 7 Cazul 8 Cazul 9 
  

 ReferinŃă  

Figura 5.6 Graficul de sinteză pentru indicii de confort general la finalul simulării comparativ cu obiectivul 
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Cazul 1 Cazul 2 Cazul 3 

   
Cazul 4 Cazul 5 Cazul 6 
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Cazul 7 Cazul 8 Cazul 9 

 

 

 

 ReferinŃă  

Figura 5.7 Graficul de sinteză pentru indicii de confort general absolut la finalul simulării  
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Tabel 5.23  Evaluarea indicelui de confort general(ICG)  
 Nivelul parametrului 
Parametru A B 

ICG Raport 

Cazul 1 0 0 2,072 1,221 
Cazul 2 0 1 2,609 1,537 
Cazul 3 0 2 2,359 1,390 
Cazul 4 1 0 2,180 1,285 
Cazul 5 1 1 2,282 1,345 
Cazul 6 1 2 1,942 1,144 
Cazul 7 2 0 1,765 1,040 
Cazul 8 2 1 1,921 1,132 
Cazul 9 2 2 1,697 1,000 
Referin Ńă   3,646 2,148 
Obiectiv   1,697 1,000 

 
 
Tabel 5.24  Evaluarea indicelui de confort general absolut(ICGA) 

 Nivelul parametrului 
Parametru A B 

ICGA 

Cazul 1 0 0 1,748 
Cazul 2 0 1 1,787 
Cazul 3 0 2 1,430 
Cazul 4 1 0 1,219 
Cazul 5 1 1 1,335 
Cazul 6 1 2 0,905 
Cazul 7 2 0 0,706 
Cazul 8 2 1 0,906 
Cazul 9 2 2 0,520 
Referin Ńă   2,911 
Obiectiv   1,697 

 
 

Evaluarea rezultatelor se poate face atât din analiza graficelor cât şi din 
analiza numerică indicilor de confort generali, aceştia fiind prezentaŃi în tabelul 5.23,  
indicele de confort general şi în tabelul 5.24 pentru indicele de confort general 
absolut. 

Indicele de confort general ne oferă un răspuns la întrebarea dacă toŃi 
ocupanŃii autovehiculului se află în stare de confort, acest lucru fiind caracterizat de o 
valoare egală cu valoarea obiectiv. 

Evaluarea indicelui de confort general se poate face şi ca un raport între 
valoarea obŃinută pentru acesta în cazul considerat şi valoarea obiectiv, astfel în 
cazul nostru se observă că avem valori cuprinse între 1, pentru cazul 9 şi 2,148 
pentru cazul de referinŃă. 

Indicele de confort general absolut ne ajută la alegerea celei mai bune dintre 
situaŃiile în care se obŃine un confort termic optim pentru toŃi ocupanŃii vehiculului. 
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Analizând indicii de confort global pentru cele nouă cazuri constatăm că doar 
într-o singură situaŃie s-a atins confortul termic optim pentru toŃi ocupanŃii, şi anume 
în cazul 9. 

Din analiza figurii 5.7 şi a tabelului 5.24 constatăm că în cazul 9, valoarea 
indicelui de confort general absolut este mai mică decât cea de referinŃă. 

Pentru a ne face un punct de vedere mai bun asupra acestor indici, putem 
constata că în cazul 6, ICGA este mai mic decât pentru cazul 8, dar totuşi, din punct 
de vedere al ICG, cazul 8 are o valoare mai bună.  

Astfel, se constată că pentru evaluarea mai multor soluŃii se va folosi întâi 
indicele ICG şi apoi, în cazul în care mai multe dintre soluŃii îndeplinesc criteriile 
stabilite, se va alege cea mai bună dintre acestea folosind ICGA. 

Cazul 9 de optimizare reprezintă o distribuŃie a aerului de 60% în partea din 
faŃă şi 40% în partea din spate, acesta din urmă fiind distribuit prin aeratoare situate 
în montanŃii B ai caroseriei. 

Pe lângă sporirea confortului termic, acestea au şi rolul de a dezaburi sau 
dezgheŃa geamurile din spate. 

În figura 5.8 sunt prezentate soluŃiile alese de unii producători de autovehicule 
pentru aeratoarele amplasate în montanŃii B. 

 

  
Audi A6 Volvo XC60 Volvo S60 

Figura 5.8  SoluŃii tehnice pentru aeratoarele situate în montanŃii B 
 
În continuare, vom evalua indicii de confort local pentru cazul de confort termic 

optim, comparativ cu cei din starea de referinŃă. 
În figura 5.9 este prezentată distribuŃia indicilor de confort local definiŃi de 

norma ISO 14505-2, iar în figurile 5.10 şi 5.11 avem reprezentate grafic variaŃiile 
temperaturii echivalente pe fiecare parte a corpului pentru conducător şi respectiv 
pasager. 
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Figura 5.9  DistribuŃia confortului local conform ISO 14505-2 
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Figura 5.10 VariaŃia temperaturii echivalente pentru conducător 

 
Figura 5.11 VariaŃia temperaturii echivalente pentru pasager 

 
Din analiza figurilor 5.10 – 5.11 se constată că temperatura echivalentă a 

conducătorului creşte în cazul 9 faŃă de cazul de referinŃă cu o valoare medie de 
aproximativ 2,2°C, în timp ce pentru ocupantul locului din spate, aceasta scade în 
medie cu 2,8°C.  
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Cele mai importante modificări au loc la nivelul braŃelor şi coapsei drepte 
pentru conducător, unde apare o senzaŃie de disconfort termic produsă de 
temperatura ridicată. 

Pentru ocupantul locului din spate, se observă modificări importante la nivelul 
feŃei, pieptului, abdomenului, umărului stâng şi braŃului stâng. 

Din analiza figurilor se poate constata că am obŃinut o stare de confort mai 
bună decât cea din modelul de referinŃă. 

În figura 5.12 sunt prezentate influenŃele debitului de aer introdus prin 
aeratoare asupra celor doi ocupanŃi precum şi asupra temperaturii de pe diferitele 
componente ale habitaclului, pentru cazul 9. 

 

 

 
Figura 5.12 Vizualizarea rezultatelor pentru cazul 9 

 
În urma analizei rezultatelor obŃinute pentru cele 9 cazuri propuse am ales cea 

mai bună soluŃie pentru obŃinerea unui confort termic optim în habitaclul unui 
autovehicul. 

5.4. Concluzii 
 

Folosirea simulării numerice ne permite să înŃelegem influenŃa pe care o au  
poziŃionarea aeratoarelor în habitaclu şi debitul de aer introdus prin acestea asupra  
confortului termic din habitaclul unui autovehicul. 

Evaluarea confortului termic în habitaclu s-a realizat după mai multe axe: 
 

� Distribu Ńia vitezelor  
 

� distribuŃia vitezelor în habitaclu este variată şi depinde de poziŃionarea 
aeratoarelor şi debitul de aer introdus prin acestea.  
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� Temperatura în habitaclu  
 

� analizând rezulatele obŃinute pentru temperatura din habitaclu se poate 
observa că odată cu creşterea debitului de aer introdus în zona din spate a 
habitaclului, temperatura din acea parte va scădea cu până la maxim 2,2°C, 
comparativ cu situaŃia de referinŃă. 

� pentru partea din faŃă a habitaclului nu observăm modificări semnificative în  
valoarea temperaturii medii, diferenŃa maximă fiind de 0,3°C. 

 

� Indicii de confort  
 

� în urma analizei indicilor de confort local, folosind un parametru determinat de 
aria suprafeŃei definită de cei şase indici de confort global, constatăm că în 
toate cazurile propuse se obŃine un confort termic global al ocupanŃilor mai 
bun decât în cazul de referinŃă. 

� analizând cele nouă propuneri, putem constata că la acelaşi debit de aer 
introdus în zona din spate, confortul este mai bun în cazul în care acesta este 
distribuit fie prin aeratoarele centrale fie prin cele laterale decât dacă ar fi 
distribuit prin toate cele patru aeratoare. 

� se poate constata din analiza graficelor că cele mai bune două situaŃii de 
confort termic sunt reprezentate de introducerea unui debit de 40% din debitul 
total, debit distribuit fie prin aeratoarele centrale, fie prin cele laterale. 

� îmbunătăŃirea gradului de confort general aduce de la sine şi o îmbunătăŃire a 
gradului de confort local al ocupanŃilor. 
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CONCLUZII FINALE ŞI CONTRIBUłII PERSONALE 
 

În momentul de faŃă automobilul nu mai este un lux ci o necesitate, fiind unul 
dintre cele mai importante mijloace de transport. El trebuie să îndeplinească o serie 
de condiŃii printre care siguranŃă, fiabilitate, funcŃionalitate şi nu în ultimul rând, 
confortabilitate. 

ToŃi constructorii de automobile pun accent pe realizarea unui confort termic 
optim în habitaclu, care să fie în concordanŃă cu zona geografică pentru care este 
destinat vehiculul. Astfel, în Ńările cu un climat rece, producătorii au introdus sisteme 
suplimentare de încălzire, iar pentru cele cu un climat foarte cald, au îmbunătăŃit 
performanŃele sistemelor de condiŃionare a aerului. 

În acest capitol voi prezenta concluziile finale şi contribuŃiile personale în urma 
unui studiu efectuat pentru a stabili stadiul actual şi posibilităŃile de optimizare a 
confortului termic din autovehicul. 

CAPITOLUL VI  
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6.1. Concluzii finale 
 

NoŃiunea de confort termic este una subiectivă, fiind relativă şi influenŃată de 
numeroşi factori. 

Creşterea gradului de confort din interiorul unui vehicul este condiŃionată de 
modul în care microclimatul din habitaclu asigură ocupanŃilor o senzaŃie neutră din 
punct de vedere termic. 

 

❖Ridicarea gradului de confort în habitaclu este con di Ńionat ă de modul 

în care microclimatul ambiental asigur ă persoanelor din interiorul 
automobilului "senza Ńia de confort termic".  

• SenzaŃia de confort termic este asigurată, pe de o parte, de o serie de factori 
legaŃi de schimbul normal de căldură dintre om şi mediul ambiant si care 
constituie confortul termic şi, pe de altă parte, de puritatea aerului, nivelul 
de zgomot, gradul de ionizare a aerului etc. 

• Pentru realizarea confortului termic din habitaclu se utilizează instalaŃii de 
climatizare şi condiŃionare a aerului la care, în condiŃiile in care 
temperatura şi umiditatea aerului exterior, precum şi viteza automobilului 
variază în limite foarte largi, este necesară controlarea electronică a 
parametrilor. 

 
• CirculaŃia aerului în habitaclu are două funcŃii şi anume aportul de aer 

proaspăt din exterior şi reciclarea aerului în vederea izolării ocupanŃilor de 
exterior şi realizarea rapidă a confortului în cazuri extreme de funcŃionare. 

• Când ventilaŃia cu aer proaspăt devine insuficientă asigurării unui confort 
termic optim, se utilizează metoda condiŃionării aerului prin absorbŃia de 
căldură la vaporizarea unui agent frigorific. 

 
• EficienŃa instalaŃiei de climatizare şi condiŃionare a aerului se apreciază, 

conform Directivei 78/548 CEE, prin valorile temperaturilor aerului obŃinute 
la măsurarea acestora în diferite puncte din habitaclului, a umidităŃii şi a 
vitezei aerului, 

• Rezultatele măsurătorilor au reliefat faptul că modificări semnificative ale 
parametrilor măsuraŃi se produc după cel puŃin 10-15 minute de la 
pornirea instalaŃiei, urmând ca aceştia să fie stabilizaŃi după cca. 30 
minute. 

• Din analiza temperaturile corespunzătoare celor două zone importante faŃă, 
respectiv spate  se constată că în cazul condiŃionării habitaclului, pentru o 
temperatura exterioară de 38°C temperatura medie atins ă în habitaclu 
după 30 de minute este de 25,5°C, iar pentru o temperat ură exterioară de 
32°C , temperatura atins ă după 30 de minute este 22,9°C  

• La analiza instalaŃiei de încălzire a aerului s-a observat că pornind de la o 
temperatură a mediului exterior de -10°C, dup ă 26 de minute de 
funcŃionare a instalaŃiei de încălzire a aerului obŃinem o temperatură 
medie de 24,5°C. 

• Măsurătorile privind viteza aerului în habitaclul automobilului considerat, a 
evidenŃiat faptul că aceasta ajunge până la valoarea de 4,1m/s în părŃile 
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laterale şi de 3,4m/s în zona centrală a habitaclului, în cazul în care debitul 
este maxim. 

 
 

� În simularea numeric ă a microclimatului, aprecierea climatiz ării 
habitaclului  include luarea în considerare a mecan ismelor transportului termic 
de căldur ă prin conduc Ńia, convec Ńia şi radia Ńie între mediul exterior - habitaclu 
- pasageri. 

 
• În condiŃiile în care repartiŃia temperaturii în habitaclu este neomogenă, 

"airzone"-urile, definite ca zone de omogenitate în privinŃa parametrilor de 
confort, au permis caracterizarea parametrilor de confort în zone de 
interes precum zona faŃă şi zona spate. 

• Rezultatele obŃinute prin programul de simulare s-au referit la distribuŃia 
aerului în habitaclu, analiza climatică a airzonelor şi a indicilor de confort. 

• Din compararea rezultatelor simulării numerice a habitaclului cu rezultatele 
obŃinute in cercetarea experimentală a automobilului a relevat o 
concordanŃă între model şi realitate, fapt ce reprezintă o validare a 
modelului de calcul şi a programului de simulare, elaborate ca instrumente 
virtuale de evaluare a microclimatului din habitaclu. 

 

6.2. Contribu Ńii personale 
 

Lucrarea a încercat să surprindă cele mai importante aspecte privind 
optimizarea conducerii şi a condiŃiilor de habitat din autoturisme în măsura în care 
realizarea acestora conferă autoturismului acele calităŃi care fac plăcute conducerea 
şi călătoria cu autoturismul. S-a realizat astfel o abordare complexă a problemelor, 
concretizată în următoarele categorii de rezultate: 

 

� caracterizareaconfortului în autoturisme; 
� teoria confortului termic din autoturisme; 
� elaborarea de metodologii de cercetare experimentală a microclimatului şi a 

aparaturii utilizate în acest sens; 
� elaborarea unui program de simulare numerică a microclimatului în 

autoturisme; 
� propunerea de configuraŃii de distribuŃie a aerului în habitaclu şi evaluarea prin 

simulare numerică a confortului termic ce se obŃine. 
 

a). Principalele contribuŃii personale referitoare la caracterizarea confortului în 
autoturisme. 

• definirea conceptului de confort termic; 
• studiului   teoretic   asupra   factorilor  care   influenŃează   şi   

caracterizează confortul termic; 
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• identificate posibilelor direcŃiile de intervenŃie pentru îmbunătăŃirea  
confortului din autoturisme. 

 

b). Principalele contribuŃii personale în domeniul cercetării experimentale 
pentru determinarea parametrilor de microclimat la autoturisme. 

• realizarea unei metodologii de măsură a parametrilor de microclimat prin 
determinarea evoluŃiei temperaturilor şi a curgerii aerului în habitaclu; 

• realizarea unui sistem de măsurare al temperaturilor din habitaclu format 
din 12 traductoare de tip termocuple; sistemul are posibilitatea adaptării şi 
poziŃionării în orice punct al habitaclului şi pentru mai multe tipuri de 
autoturisme; 

• realizarea unui sistem de achiziŃia automată a datelor format din sistemul 
Web DAQ/100 şi calculatorul PC, la o frecvenŃă de eşantionare de 10 Hz, 
cu transferul de datelor de la sistem la calculator din două în două 
secunde; 

• analiza temperaturile pentru două zone de importanŃa şi partea faŃa, 
respectiv  spate; 

• realizarea unui sistem de măsură a vitezei aerului la nivelul capului 
ocupanŃilor locurilor din faŃă. Acest sistem este aplicabil tuturor 
autoturismelor; 

• prelucrarea datelor experimentale cu ajutorul programului 
JandelScientific3D si obŃinerea funcŃiilor analitice utile pentru simularea 
numerică a microclimatului. 

 

 

c). Principalele contribuŃii personale la simularea numerică a microclimatului 
din autoturisme sunt următoarele: 

• realizarea, în vederea simulării numerice a microclimatului din habitaclu, a 
unui model de calcul pentru circuitul de răcire şi volumul interior al 
autoturismului în funcŃie de temperatura si umiditatea relativa a aerului; 

• analiza climatică a spaŃiului interior prin reprezentarea transferului de 
căldură dintre mediu exterior - habitaclu - pasageri; 

• realizarea cu ajutorul programului Catia a modelului geometric al 
habitaclului şi definirea geometrică a 2 volume cu parametrii omogeni, 
numite "airzone", necesare pentru caracterizarea parametrilor de confort 
în zone de interes precum zona capului şi zona picioarelor; 

• simularea curgerii aerului prin cele patru aeratoare de pe planşa de bord 
cu ajutorul programului Ansys Fluent; 

• realizarea de calcule folosind programul Theseus FE pentru evaluarea 
temperaturii aerului din cele două „airzone”; 

• realizarea de calcule folosind programul Theseus FE pentru evaluarea 
indicilor de confort ai ocupanŃilor vehiculului; 
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• realizarea unei proceduri de cuplare a  programelor Theseus FE şi Ansys 
Fluent, pentru o evaluare optimă a parametrilor de confort; 

• validarea procedurii prin compararea rezultatelor obŃinute în urma 
calculului cu cele obŃinute în urma experimentelor. 

 
d). Principalele contribuŃii personale la optimizarea confortului termic din 

habitaclu folosind simularea numerică sunt următoarele: 
 

• realizarea unui plan factorial de „experimente virtuale” pentru evaluarea 
confortului termic în habitaclu; 

• folosirea procedurii realizate pentru evaluarea confortului termic în fiecare 
dintre cazurile propuse prin planul factorial de „experimente virtuale”; 

• analiza situaŃiilor de optimizare folosind comparaŃia cu situaŃia de referinŃă; 
• definirea unor indici de confort generali care permit evaluarea numerică a 

confortului termic în habitaclu prin compararea rezultatelor cu  valorile 
Ńintă; 

• alegerea celei mai bune situaŃii dintre situaŃiile propuse. 
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Cazul 9 

Figura I.1. DistribuŃia temperaturii pe componentele habitaclului
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Cazul 9 

Figura II.1. Temperatura echivalentă  a manechinelor 
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Cazul 9 

Figura III.1. Indicii de confort local pentru ocupanŃii autovehiculului
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DistribuŃia vitezelor în planul  y=-325mm 

 

DistribuŃia vitezelor în planul  y=325mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  z=1020mm 

Figura IV.1. DistribuŃia vitezelor în habitaclu pentru cazul 1 
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DistribuŃia vitezelor în planul  y=-325mm 

 

DistribuŃia vitezelor în planul  y=325mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  z=1020mm 

Figura IV.2. DistribuŃia vitezelor în habitaclu pentru cazul 2 
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DistribuŃia vitezelor în planul  y=-325mm 

 

DistribuŃia vitezelor în planul  y=325mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  z=1020mm 

Figura IV.3. DistribuŃia vitezelor în habitaclu pentru cazul 3 
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DistribuŃia vitezelor în planul  y=-325mm 

 

DistribuŃia vitezelor în planul  y=325mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  z=1020mm 

Figura IV.4. DistribuŃia vitezelor în habitaclu pentru cazul 4 
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DistribuŃia vitezelor în planul  y=-325mm 

 

DistribuŃia vitezelor în planul  y=325mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  z=1020mm 

Figura IV.5. DistribuŃia vitezelor în habitaclu pentru cazul 5 
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DistribuŃia vitezelor în planul  y=-325mm 

 

DistribuŃia vitezelor în planul  y=325mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  z=1020mm 

Figura IV.6. DistribuŃia vitezelor în habitaclu pentru cazul 6 
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DistribuŃia vitezelor în planul  y=-325mm 

 

DistribuŃia vitezelor în planul  y=325mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  z=1020mm 

Figura IV.7. DistribuŃia vitezelor în habitaclu pentru cazul 7 
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DistribuŃia vitezelor în planul  y=-325mm 

 

DistribuŃia vitezelor în planul  y=325mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  z=1020mm 

FiguraIV.8. DistribuŃia vitezelor în habitaclu pentru cazul 8 
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DistribuŃia vitezelor în planul  y=-325mm 

 

DistribuŃia vitezelor în planul  y=325mm 

 
DistribuŃia vitezelor în planul  z=1020mm 

Figura IV.9. DistribuŃia vitezelor în habitaclu pentru cazul 9 
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