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Activitățile desfășurate în perioada ianuarie 2014 -  decembrie 2014 

Proiectul nostru a fost de la bun început organizat în jurul a patru obiective principale (Figura 1). 
Fiecare obiectiv este împărțit în mai multe acțiuni (tasks). Planul de lucru din propunerea de 
proiect iniţială a fost organizat într-o maniera ambițioasa cu obiective si acțiuni ce se derulează 
în paralel (Figura 1). Obiectivele si acțiunile trebuie sa fie coordonate astfel încât diferite 
interacțiuni transversale să poată avea loc.   

În perioada ianuarie  - octombrie  2014  au fost prevăzute iniţial  sa se desfășoare în paralel 
Activităţile  7 şi 8 ale Obiectivului 3 şi 6,7,8 şi 9 ale Obiectivului 4  conform Figurii 1 – Planul 
estimativ iniţial de lucru al proiectului INADEVA. 

Datorită redimensionarii succesive a bugetului alocat contractelor de finantare pentru Proiectele 
de cercetare Exploratorie – Competitia 2011, a fost necesară transferarea diferentei între suma 
solicitată si cea alocată in anul 2015, cu actualizarea activitatilor pentru 2014 şi 2015. În  Figurile 
1 şi 2 este prezentat ultima varianta a planului de lucru cu realocările unor activităţi din 2013 în 
2014 şi ulterior din 2014 în 2015. Astfel au fost mutate iniţial  în 2014 O2T5, O2T6, O3T5, O3T6, 
Activităţile parţiale din O3T7 şi O3T8 precum şi O4T4 şi o parte din O4T5 şi O4T6. La începutul 
anului 2014 am reconceput planul de lucru în funcţie de noul buget. Astfel au fost prelungite 
activităţile O2T5, O2T6 pe toată perioada anului 2014 şi vor continua şi în 2015. O3T5, O3T6, 
Activităţile parţiale din O3T7 şi O3T8, O4T4, O4T6, O4T8 au fost şi ele mutate în 2015. O4T5 a 
fost prelungit datorită rezultatelor interesante şi va continua şi în 2015. O4T7 şi O4T9 au fost 
începute încă din 2013 şi vor continua până la sfârşitul proiectului. 

În Figura 3 sunt prezentate activităţile realizate până la începutul lui octombrie 2013. 

 

Figura 1: Planul de lucru iniţial al proiectului INADEVA 

Months 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

O1

O2

O3

O4

Year 2 Year 3

2012 20142013

Year 1

2011



 

 

Figura 2: Planul de lucru al proiectului INADEVA reactualizat în funcţie de realocările de 

activităţi între anii 2014 şi 2015 

Obiectivul 2  -  T5  şi T6 

Activităţile 5 şi 6 ale Obiectivului 2 (O2T5 şi O2T6) vizează propunerea unor criterii îmbunătăţite 
de evaluare a confortului termic şi diseminarea acestora. Aceste două activităţi au fost 
redimensionate pe toată perioada anului 2014 şi vor fi continuate şi în 2015. O2T5 reprezintă 
practic unul din elementele cheie ale proiectului şi anume unul dintre elementele de noutate din 
domeniul nostru. In jurul acestui obiectiv au fost elaborate mai multe studii experimentale şi 
chiar şi numerice prelungindu-se astfel activităţile propuse în proiect. Pornind de la noile 
difuzoare de aer selectate în etapele precedente au fost realizate teste de confort termic cu 
prototipul Thermal Boy in celula climatică dedicată (Figura 4). Prototipul a fost confruntat cu 
sistemul standardizat [1, 2] de evaluare a confortului termic Confort Sense [3] achizitionat 
anterior şi cu studiile subiective pe eşantioane reprezentative de voluntari. Protoptipul a fost de 
asemenea testat în condiţii reale în cadrul unor încăperi de tip birou din incinta Facultăţii de 
Inginerie a Instalaţiilor (Figura 6). Pe baza acestor studii s-au propus câteva idei de ameliorare a 
unor indici de evaluare a confortului termic din literatura [4, 5] subliniindu-se pe parcursul 
acestui an necesitatea unei definiţii corectate a temperaturii echivalente obţinute pe baza 
utilizării unui manechin termic [6-8]. Un exemplu de rezultate a unor corelaţii ameliorate dintre 
Votul Mediu Previzibil şi Votul Termic Subiectiv (şi în consecintă dintre Procentele de  Persoane 
Nesatisfăcute) obţinut pe baza manechinului termic şi a studiilor subiective este prezentat în 
Figura 7. Pe de altă parte am pus în evidenţă, pe parcursul acestor studii, lipsa de acurateţe a 
unor determinări globale, cu instrumente standardizate, a indicilor de confort termic [6].  

Pe baza campaniilor experimentale din cadrul acestor activităţi, precum şi pe baza studiului 
modelelor existente în literatură, au fost astfel elaborate două articole ISI, unul acceptat spre 
publicare în jurnalul Renwable and Sustainble Energy Reviews (Figura 5) [6] şi celălalt în curs de 
evaluare în jurnalul Building and Environment. 
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Figura 3: Activităţile realizate până la începutul lui decembrie 2014 

 

O1- Realizarea 

unui manechin 

termic avansat cu 

35 circuite 

T1: Studiu preliminar pentru optimizarea circuitelor aferente 

segmentelor 
 

T2: Achizitia materialelor (manechin de baza, senzori, suprafete 

incalzitoare, microcontrolere, etc.) 
 

T3: Dezvoltarea prototipului  

T4:  Teste experimentale privind manechinul termic  

O2 -  Adaptarea 

algoritmului de 

control şi 

realizarea unui 

model de termo-

reglare 

T1: Studii teoretice si bibliografice pentru alegerea unui model 

de termoreglare, dezvoltarea unui model avansat 

 

 

T2: Teste preliminare utilizand Thermal Boy 1  

T3: Implementarea algoritmilor de control pe noul prototip  

T4:  Studii experimentale folosind manechinul termic dotat cu 

sistem de termoreglare 

 

 

T5: Propunerea unei noi metode de evaluare a confortului 

termic 

 

T6: Diseminarea noii metode de evaluare a confortului termic  

O3 – 

Implementarea 

noului sistem 

respirator pe noul 

prototip de 

manechin termic 

T1: Studiu bibliografic pentru alegerea celui mai bun model 

respirator pentru studiul curgerilor si generarii de CO2 
 

T2: Implementarea circuitului respirator pe Thermal Boy 1  

T3: Implementarea circuitului respirator pe noul prototip  

T4 : Studii experimentale pe manechinul termic cu sistem de 

termoreglare si circuit respirator 
 

T5: Achizitionarea unui senzor de CO2 si a unui generator  

pentru statia existenta de masurare a concentratiei 

 

 

T6: Adaugarea senzorului de CO2 în jetul de aer expirat  

T7 : Studii experimentale utilizand manechinul termic cu circuit 

respirator si sistem de termoreglare 
 

T8: Diseminarea noului tip de prototip 

 
 

 

O4 – Dezvoltarea 

strategiilor de 

ventilare utilizand 

grile inovante 

pentru evaluarea 

confortului termic 

si a IAQ 

T1: Constructia unei noi celule climatice ce permite diferite 

strategii de ventilare 

 

 

T2 : Up-grade sistem PIV  

T3:  Testarea experimentala a celulei  

T4:  Studii preliminare si alegerea dispozitivelor inovante de 

introducere a aerului  

 

 

T5: Studii de confort termic utilizand diferite strategii de 

ventilare si grile inovante  

 

 

T6:  Studii IAQ utilizând diferite strategii de ventilare si grile 

inovante 

 

T7:  Brevetarea noilor prototipuri 

 

 

T8:  Realizarea unei baze de date si a unui catalog pentru noile 

produse si strategii de ventilare 
 

 

T9:  Diseminarea proiectului de cercetare  

 

Activităţi mutate 

în 2015 

Activităţi parţial 

mutate în 2015 

Activităţi ce se 

vor continua şi 

în 2015 

Activităţi mutate 

în 2015 

Activităţi ce se 

vor continua şi 

în 2015 



   

 
Figura 4: Studii experimentale în celula climatică au vizat compararea diferitelor metode e 

evaluare a senzatiei de confort termic: studii subiective, utilizarea unui sistem de măsură 

standardizat şi determinări pe baza prototipului de manechin termic Thermal Boy 1 

 
Figura 5: Articol de review în jurnalul Renwable and Sustainble Energy Reviews ce sintetizează 

starea actuală a cercetării privind metodele de evaluare şi predicţie a confortului termic în spaţii 

ocupate [6] 
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c) 

Figura 6: a) Unul dintre birourile unde au fost realizate studii experimentale pentru validarea 

comportamentului prototipului ThermalBoy în condiţii reale, b) exemplu de zonare a 

manechinului pentru comparaţie cu literatura [?], c) exemplu de chestionare utilizate 
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Figura 7: Exemple de corelaţii obţinute pe baza indicelui teq* 
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Obiectivul 4  -  T5, T6, T7, T9 

Activităţile O4T4 şi O4T5 începute încă din 2013 au constat în: studii preliminare si alegerea 
dispozitivelor inovante de introducere a aerului, studii de confort termic utilizand diferite 
strategii de ventilare si grile inovante. Am dorit să extindem şi să continuăm aceste activităţi 
dată fiind preocuparea echipei de cercetare cu predilecţie către această direcţie de studiu şi să 
menţinem testarea de noi grile pe toată durata proiectului 
Dată fiind apariţia unor oportunităţi de „democratizare” a echipamentelor pentru prototiparea 
rapidă, am reuşit să achiziţionăm în cadrul proiectului o imprimantă 3D cu un cost redus (Figura 
6). Acest echipament ne va ajuta în continuare pentru elaborarea facilă a noi geometrii de 
difuzoare, fără costurile suplimentare şi timpul necesar apelării la servicii externe.  

 

 
Figura 7: Imprimantă 3D pentru prototipare rapidă  
 
Activităţi din cadrul O4T5 au fost realocate pentru 2015, iar o parte din sinteza şi analiza 
rezultatelor din O4T4 va continua. 
A continuat testarea unor dispozitive inovante de refulare (Figura 4, Figura 8) atât din punct de 
vedere al performanţelor aeraulice şi acustice cât şi din punct de vedere al parametrilor de 
confort termic. 
 
Am continuat să abordăm O4T7 şi anume brevetarea noilor prototipuri de grile inovante. 
S-au depus la OSIM  două noi  cereri de brevet : 

1) Difuzor orientabil, cu inducţie sporită prin control pasiv al curgerii, pentru ventilarea 

personalizată în automobil 

2) Caseta cu aripioare orientabile, cu inducţie sporită prin control pasiv al curgerii, pentru 

ventilarea prin amestec  

 



 
Figura 8: Testarea difuzoarelor din punct de vedere aeraulic, al confortului termic si acustic 

 
 
Activitatea O4T9, de diseminare a fost de fapt iniţiată încă de la începutul proiectului şi dorim să 
menţionăm o parte din rezultatele îmbucurătoare ale acesteia. 
 
In contextul proiectului INADEVA s-au născut o serie de idei noi în prelungirea celor două direcţii 
inovatoare abordate, şi anume, dezvoltarea de dispozitive inteligente de distribuţie a aerului 
pentru habitaclul automobilelor şi dezvoltarea unor noi dispozitive de evaluare a confortului 
mediului interior pentru diferite aplicaţii şi în interacţiune cu utilizatorii. Pe parcursul celor 
aproape trei ani de proiect desfăşuraţi, în jurul echipei de cercetare au fost atraşi şi alţi tineri 
cercetători din Universitatea Tehnică de Construcţii şi din ţară. Numeroasele prezentări, 
workshop-uri de prezentare, mese rotunde, organizate eu creeat o anumită efuziune în jurul 
acestui proiect şi au inspirat o serie de membri ai echipei şi nu numai să încerce să dezvolte 
câteva dintre temele abordate şi să propună la rândul lor noi direcţii de cercetare şi noi proiecte. 
Cel mai notabil rezultat în acest sens este constituit de Proiectul PN-II-PT-PCCA-2013-4-0569 
INSIDE care vizează studiul sistemelor HVAC pentru o calitate ambientală superioară în 
autovehicule. Partenerul industrial din cadrul acestui proiect este Renault Technologie 
Roumanie. Acordul de cooperare cu Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti a fost obţinut 
în urma prezentării unor rezultate promiţătoare din proiectul INADEVA.  Acest proiect a fost 
propus de o tânără cercetătoare din afara echipei proiectului INADEVA dar care a participat 
intens la diseminarea proiectului nostru, schimbând idei de abordare cu membrii echipei de faţă. 
Un alt exemplu în această direcţie este reprezentat de participarea a doi tineri membri ai echipei 
la competitia de Tinere Echipe de Cercetare 2014 cu două subiecte conexe proiectului INADEVA, 
şi anume: Dispozitive de distribuţie a aerului pentru sistemele de ventilare personalizată pentru 
birourile din clădirile cu consum de energie aproape zero, şi Modalităţi de optimizare 
personalizată, în timp real,  a confortului termic din clădirile cu impact redus asupra mediului. 
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Pe de altă parte, în toate proiectele noastre de cercetare, promovăm participarea tinerilor 
studenţi pentru accesul acestora la o componentă a formării lor ce nouă ni se pare esenţială : 
educaţia prin cercetare. Şi în anul 2014, în cadrul proiectului INADEVA, au fost atraşi spre 
colaborare patru studenţi din anul II şi III de licenţă de la Departamentul de Inginerie în Limba 
Franceză a Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor. Aceştia au participat activ la organizarea unor 
planuri de experienţe şi la unele campanii experimentale, fiind invitaţi apoi sa participe la 
concursul naţional studenţesc organizat de asociaţia europeană pentru instalaţii REHVA, la un 
simpozion al Academiei Române şi la Conferinţa YRC 2014. Doi dintre aceştia au obţinut premii la 
aceste manifestări [7, 8]. 
 
O serie dintre rezultatele obţinute în cadrul proiectului au sprijinit elaborarea manuscrisului şi 
sustinerea publică a tezei de abilitare al directorului de proiect în iunie 2014 [9]. 
 
Unul dintre cele mai importante obiective a întregii echipe de cercetare de la CAMBI, urmărite şi 
declarate în toate propunerile de proiecte de cercetare realizării unui pol de cunoaștere și 
competitivitate în domeniul calităţii mediului interior în general şi al confortului termic în 
particular, pentru  a sprijini principalii actori industriali ai economiei românești şi pentru a corela 
activităţile de cercetare naţionale sub forma unei reţele active de cercetători. In noiembrie 2014, 
în cadrul workshop-ului dedicat proiectului INADEVA de la conferinţa YRC 2014, am pus bazele 
de cooperare şi de definire a unui consorţiu universitar între Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca şi Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iaşi urmând să concretizăm pe parcursul anului 2015 forma legală a acestuia. 
 
Diseminare 

Articole ISI (4 articole) 
[1] C. Croitoru,  I. Nastase,  F. Bode,  A. Meslem,  A. Dogeanu, Thermal comfort models for 
indoor spaces and vehicles - current capabilities and future perspectives. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, 2014. Editorial reference: RSER_RSER-D-13-01099. 
[2] A Meslem, R Greffet, I Nastase, A Ammar, Experimental investigation of jets from rectangular 
six-lobed and round orifices at very low Reynolds number, Meccanica 49 (10), 2419-2437 
[3] I. Nastase, C. Croitoru, G. Chitaru, C. Calianu, A. Dogeanu, A. Rosu., An improved method fort 
thermal comfort evaluation in a real office using a thermal manikin prototype, submitted to 
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[4] F. Bode, I. Nastase, A. Meslem, K. Sodjavi, C. Croitoru, numerical investigation of a very low 
reynolds cross-shaped orifice jet for ventilation applications, submitted to Thermal Science 
 
Articole BDI (7 articole) 
[1] F. Bode, K. Sodjavi, A. Meslem, I. Nastase, Numerical prediction of wall shear rate in 
impinging cross-shaped jet at moderate Reynolds number,  Scientific Bulletin-University 
Politehnica of Bucharest Series D: Mechanical Engineering, 2014 
[2] A.Dogeanu, A. Iatan, F. Bode, C. Croitoru, I. Nastase, Conception of a simplified seated 
thermal manikin for CFD validation purposes, Revista Romana de Inginerie Civila - Romanian 
Journal of Civil Engineering, 2014 
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Bucharest Series D: Mechanical Engineering, 2014 



 
Articole Conferinte internationale – Proceedings (4 articole) 
[1] F. Bode, K. Sodjavi, A. Meslem, I. Nastase, Comparison of turbulence models in simulating a 
cruciform impinging jet on a flat wall, Proceedings of the 15th International Heat Transfer 
Conference ISBN: 978-1-56700-421-432,15th International Heat Transfer Conference, IHTC-15, 
August 10-15, 2014, Kyoto, Japan 
[2] K. Sodjavi, B. Montagné, A. Meslem, M. Kristiawan, I. Nastase IMPINGING JET PASSIVE 
CONTROL FOR WALL SHEAR STRESS ENHANCEMENT , Proceedings of the 15th International Heat 
Transfer Conference ISBN: 978-1-56700-421-432,15th International Heat Transfer 
Conference, IHTC-15, August 10-15, 2014, Kyoto, Japan 
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ADAPTIVE APPROACH, 3rd International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy 
and Rural Development 2014 
[4] C. Croitoru, F.Bode, I. Nastase, A. Dogeanu, Amina Meslem. Innovative solar wall 
performance study for low energy buildings applications, SGEM. 2014. Albena-Bulgaria. 
[5] F. Bode, Numerical study of a personalized ventilation system, EENVIRO 2014 Conference, 
june 2014, Bucharest 
[6] I. Udrea, C. Croitoru, I. Nastase, A. Dogeanu, V. Badescu, Thermal Comfort Analyses in 
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De asemenea, alte 2 articole ISI se afla in procedura de recenzie şi  2  abstracts au fost acceptate 
pentru conferinţe prestigioase în domeniu din 2015.  
 
A fost actualizata  pagina web a proiectului (http://www.cambi.ro/inadeva/index.html), în cadrul 

site-ului centrului de cercetare CAMBI, cu link-uri către pagina Universităţii Tehnice de 

Construcţii Bucureşti, şi a Facultăţii de Ingineria Instalaţiilor. 

Proiectul a fost prezentat şi popularizat  în cadrul unei serii de manifestări tehnice şi științifice de 
popularizare. La Târgul internaţional de tehnologii, echipamente utilaje şi materiale pentru 
construcţii – CONSTRUCT EXPO -  martie 2014 şi la Expoziţia  internaţională pentru instalaţii, 
echipamente de încălzire, răcire şi de condiţionare a aerului – ROMTHERM – aprilie 2014, am 
prezentat prototipul de manechin termic îmbunătățit cu circuit respirator, grile inovante şi flyere 
despre proiect.  
În cadrul conferinţei EENVIRO 2014 a fost organizat un şi workshop-ul : Exploratory research 

studies for Indoor Ambient Quality : methods, results and perspectives dedicat proiectului 

INADEVA, la care au participat atât membrii echipelor de cercetare cât si invitati de la 

Universitatea din La Rochelle, Academia Regala Militară din Bruxelles, UTCN, INCAS, UPit, etc. La 

conferinţa YRC 2014 a fost organizată o masă rotundă dedicată proiectului INADEVA şi 

probelemelor de confort în general. 

In noiembrie 2014 directorul de proiect a organizat la Academia Română seminarului cu tema: 

Echilibrul între eficienţă energetică, calitate ambientală şi confort în clădiri şi alte spaţii ocupate. 

Soluţii şi provocări actuale, la care au participat membrii echipei de cercetare, Prof. Laszlo Fûlop 

de la Universitatea din Pecz, şi alţi membri ai comunităţii academice din domeniu din ţara 

noastră. Programul manifestării este disponibil la 

http://www.academiaromana.ro/com2014/doc/d1118-

program_Comisia_de_Energie_Regenerabila.pdf. 

http://www.cambi.ro/inadeva/index.html
http://www.academiaromana.ro/com2014/doc/d1118-program_Comisia_de_Energie_Regenerabila.pdf
http://www.academiaromana.ro/com2014/doc/d1118-program_Comisia_de_Energie_Regenerabila.pdf
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Figura 9: a, b) Workshop desfăşurat în cadrul conferinţei EENVIRO 2014, c) Seminarul de la 

Academia Română, d) Prezentarea studentului G. Chitaru la YRC 2014 
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