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REZUMAT. Lucrarea urmărește prezentarea etapelor de monitorizare a parametrilor aerului (umiditate și
temperatură) în interiorul și exteriorul unei incinte amplasate în mediul liber, incintă ce va constitui baza
pentru realizarea unui simulator de mediu. Astfel, în acest studiu sunt prezentate rezultatele parțiale ale
investigațiilor științifice privind dezvoltarea unei cabine care să ofere posibilitatea testării structurilor supuse a
solicitări mecanice sub acțiunea unor factori agresivi de mediu sau a testării unor materiale din punct de
vedere higrotermic și acustic.
Cuvinte cheie: temepratură, umiditate relativă a aerului, simulator de mediu.
ABSTRACT. The paper aims to presenting the monitoring’s stages of air parameters (relative humidity RH and
temperature T) inside and outside an chamber located in the free environment, which will be the basis for the
realization of an environmental simulator. Thus, this study presents the partial results of the scientific
investigations on the development of a cabin offering the possibility of testing the structures subject to
mechanical stresses due to aggressive environmental factors or the testing of hygrometric and acoustic
materials.
Keywords: temperature, relative air humidity, environmental simulator.

1. INTRODUCERE
În inginerie sunt proiectate numeroase produse
(piese,subansamble, mecanisme, etc.) care sunt
utilizate în condiții variate de încărcare/solicitare,
condiții de mediu (umiditatea, temperatură, radiațiiUV/chimice, substanțe corozive). Astfel, prognozarea
duratei lor de viață este calculată după diferite
ipoteze care nu țin cont întodeauna de efectul
cumulat al condiților de utilizare.
O tendință actuală în cercetarea experimentală
este de a realiza numeroase teste de conformitate
pentru a identifica influența factorilor de mediu asupra
structurilor și materialelor având ca obiective ulterioare
fie îmbunătățirea acestora, fie pentru monitorizarea
comportării lor la factori agresivi de mediu. De
asemenea testele realizate în condiții diferite de
mediu oferă numeroase informații despre proprietățile și comportarea materialelor/structurilor necesare
simulărilor în soft-uri specializate (Abaqus, COMSOL
Multiphysics, HyperMesh, Patran-Nastran etc.) [1].
Din punct de vedere al condiților de testare, există
două tipuri de teste: in vitro ( în condiții controlate de
laborator) și in vivo ( în condiții reale de testare).
Testele in vitro implică fie studiul experimental în
condiții constante de umiditate relativă a aerului
(65%) și temperatura de 222C, fie în condiții
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variate ale acestor parametri, caz în care este necesară
o dotare suplimentară a laboratorului cu dispozitive/
echipamente (higrometru, termometru, barometru,
umidificator, aparate de climatizare, etc.) care să asigure condiționarea spațiului și monitorizarea acestor
parametri [2]. Integrarea tuturor echipamentelor
menționate într-o incintă izolată face posibilă transformarea spațiului într-o cameră climatică (de mediu)
[3, 4].
Studiul are ca scop prezentarea rezultatelor testelor
de monitorizare a parametrilor aerului din interiorul si
exteriorul unei incinte amplasate în mediul liber,
incinta constituind structura de bază a unui simulator
de mediu in care ar putea fi testate diferite materiale
de izolare higro-termică si acustică pe de o parte, iar
pe de altă parte, simulatorul poate constitui o cabină
de testare reologică a structurilor în condiții variate de
mediu.

2. SCHEMA INSTALAȚIEI ȘI
DESCRIEREA COMPONENTELOR
CARE INTRĂ ÎN ALCĂTUIREA
INSTALAȚIEI
Un pas important în măsurarea parametrilor
aerului din simulatorul de mediu, într-un sistem
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integrat de măsurare a fost gândirea și realizarea
instalației de monitorizare (Fig. 2.1).

ΔTp și invers proporțional cu rezistența termică
totală a peretelui [1], [2], [3].
Testele au constat în monitorizarea umidității
relative a aerului și a temperaturii din interiorul și
exteriorul simulatorului atât în condiții de mediu
natural cât și cu o sursă de modificare a umidității
relative a aerului.

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII
3.1. Măsurarea temperaturii și a umidității
relative a aerului din interiorul și
exteriorul cabinei, fără surse de
umiditate

Fig. 2.1. Schema de fucționare a sistemului de înregistrare a
parametrilor aerului.

Astfel, pentru a monitoriza temperatura și umiditatea relativă a aerului din interiorul și exteriorul
cabinei, s-au achiziționat 8 senzori de umiditate și
temperatură care au fost amplasați pe pereții interiori
și exteriori ai cabinei (mai puțin planșeul inferior și
ușa), cabluri de legătură, 4 display-uri folosite cu
scopul de afișare al datelor preluate de la senzorii de
temperatură și umiditate (1), placa de bază
ARDUINO MEGA 2560 (5), modulul de ceas utilizat
pentru a memora și a incrementa în mod automat
data, anul, zilele din săptamână si ora (2), modulul
de card folosit pentru scrierea și citirea datelor (3),
placa breadboard: folosită cu scopul de a ușura
conectarea prin fire a elementelor de circuit fără a fi
nevoie de elemetele de lipire (4), cablul de legătură
de tip USB A-B care are rolul de a lega placa de
dezvoltare ARDUINO cu un laptop / PC cu scopul
transmiterii datelor (6), Firele de legătură ale
senzorilor de temperatură și umiditate (7), senzorul
de temperatură și umiditate folosit pentru măsurarea
diferitelor condiții din mediul inconjurător cu o
precizie de ±0.5℃ temperatura și ±3% umiditatea
relativă a aerului (8), umidificatorul, higrometru,
laptop. Toate acestea au fost conectate și programate
cu ajutorul unui program de achiziție al datelor
dezvoltat în C++ capabil să înregistreze semnalele
senzorilor cu o frecvență de 225 măsurători/oră. Sau
mai pregătit dispozitive adiționale cum ar fi: carcasa
de protecție a sistemului electronic.
Întrucât pereții cabinei sunt ormați din mai multe
straturi de grosimi și conductivități termice diferite
(perete compozit), fluxul de căldura în regim staționar printr-un astfel de perete este proporțional cu
suprafața de transfer A, cu potențialul transferului
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În prima etapă, s-au făcut măsurători pe parcursul
a patru zile, între diferite intervale orare, fără surse
auxiliare de temperatură și umiditate asupa parametrilor de temperatură și umiditate atât în interiorul
cabinei cât și în exteriorul acesteia.
În ziua 1, măsurătorile s-au realizat cu o vreme
însorită în jurul prânzului. Fiind prima măsuratoare s-a
convenit ca intervalul de timp dintre măsurători să fie
din 3 în 3 secunde pentru a putea observa variația
punctelor pe grafic, în urma analizei graficelor s-a
observat că înregistrarea din 3 în 3 secunde nu este
potrivită. Ziua a 2a, cuprinde două măsurători: una în
cursul dimineții după oprirea ploii și în cursul
prânzului, cu vreme însorită. Datorită observațiilor făcute în prima zi, înregistrarea datelor s-a făcut din 16 în
16 secunde. În a treia zi, s-a efectuat o singură măsurătoare, în decursul prânzului cu o zi însorită. Variația
parametrilor urmăriți, temperatură și umiditate se pot
observa în (Figura 5.3). În ziua a patra, s-au înregistrat
valori ale temperaturii și umidității în decursul a trei
intervale de timp: dimineață însorită după ploaia din
seara anterioară, soare puternic după masă și seara.
În Fig. 3.1 a, este prezentată comparativ variația
temperaturii în interiorul cabinei, pentru cei patru
senzori. Se poate observa că temperatura pentru cei
patru pereți ai cabinei este aproximativ aceeași, cu
excepția peretelui 2, cu expoziție sudică unde abia
dupa 10 minute de la începerea măsurătorilor,
temperatura se apropie valoric de cea monitorizată
pe ceilalți pereți. În Fig. 3.1 b, se observă variația
temperaturii monitorizate pe exteriorul cabinei. Se
remarcă faptul că senzorul aflat pe planșeul cabinei
înregistrează cele mai mari valori ale temperaturii
(max 29 C, min 24 C) comparativ cu temperaturile
preluate de pe ceilalți pereți ai cabinei (220,5 C).
Această diferență se datorează încălzirii planșeului
ca urmare a radiațiilor solare directe pe suprafața
acestuia din jurul orei 15.00. Comparând valorile
între exteriorul și interiorul cabinei, se poate observa
că pereții cu expoziție nordică (peretele 1) și estică
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(peretele 3) prezintă valori constante și egale
(interior/exterior), acest lucru datorându-se faptului
că pe timpul dimineții și inclusiv a testului, radiația
solară nu a încălzit direct pereții.

a)

În cazul celorlalți doi pereți, se constată o inerție
termică manifestată prin T=27C în interior pe
peretele cu expoziție sudică, iar pentru planșeu –
inerția termică apare la exterior.
Din punct de vedere al umidității relative a
aerului (RH), în Fig. 3.1 c și d, se observă că pe
pereții la care temperatura a variat în interior față de
exterior (peretele 2 și 4), și RH variază invers
proporțional (pe peretele interior cu temperatură
ridicată, RH are valoare scăzută – cazul peretelui 2.
În Fig. 3.2., a...b sunt prezentate variațiile temperaturii și umidității relative a aerului înregistrate
dimineața, în jurul orei 10, in interiorul cabinei.
Menționăm că în data de 19.05.2018, soarele a
răsărit la ora 05.54 și a apus la ora 20.31. Din punct
de vedere al temperaturii, se constată că în interiorul
cabinei, dimineața, temperatura este mai scăzută cu
aproximativ 1-2 C față de exterior, aspect care se
remarcă și pentru umiditatea relativă unde diferențele sunt de aproximativ 4%.

b)

a)

c)

b)
Fig. 3. 2. Grafice umiditate și temperatură ziua 2, orele 10.0710.27

d)
Fig. 3.1. Grafice umiditate și temperatură ziua 1.
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Variațiile reprezentate în Fig. 3.2 arată că există o
relație invers proporțională între temperatură și RH.
Viteza cea mai mare de variație în cazul temperaturii, se înregistrează pe peretele expus nordic
(1), unde RH exterior scade cu aproximativ
0,25%/min.
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În Figurile 3.3 a-d sunt evidențiate variațiile
parametrilor mediului înregistrate la miezul zilei (a
treia zi) (ora 12.00). Se remarcă următoarele aspecte:
 Temperatura interioară are o tendință de
scădere cu viteza de 0,03C/min indiferent de poziția
senzorului față de punctele cardinale (Figura 3.3, a);
 Cea mai redusă valoare a temperaturii se
înregistrează pe peretele 2 care este umbrit de clădirea laboratorului ICD al Universității Transilvania
din Brașov, L9 (Figura 3.3, a);
 Temperatura exterioară tinde să crească ca
urmare a expunerii la soare, valoarea minimă înregistrîndu-se tot pe peretele 2, iar valoarea maximă se
înregistrează pe planșeu (peretele 4) (Figura 3.3, b);
 Comparând valorile din interior și exterior, se
observă că peretele 2 prezintă cele mai reduse valori
ale temperaturii atât la interior cât și la exterior;
 Din punct de vedere al umidității relative a
aerului, se constată că în interior există o tendință de
creștere a RH-ului comparativ cu exteriorul unde
tendința este de scădere. Acest lucru se datorează
diferenței de presiune și temperatură dintre cele două
medii (interior-exterior) (Figura 3.3 c și d).
Figurile 3.4 a...d prezintă înregistrările realizate
în ziua a patra în intervalul 18.20-18.40, putându-se
constata efectul apusului soarelui asupra parametrilor măsurați.
Astfel, se constată că valorile temperaturilor tind să
scadă cu viteza de 0,017C/min, iar umiditatea relativă
a aerului tinde să crească – atât în interiorul cât și în
exteriorul cabinei. De asemenea, comparând valorile
de la miezul zilei cu cele de la amiază, se constată că
temperaturile sunt mai mari cu aproximativ 3-4C la
amiază comparativ cu miezul zilei, acest aspect fiind
argumentat prin inerția termică a pereților cabinei.
Umiditatea relativă a aerului la amiază scade cu
aproximativ 10-12% față de miezul zilei.

testare (fără umidificator, la aceeași ora: 12.20). Ca
urmare a utilizării elementelor de protecție a senzorilor pe exteriorul cabinei, se constată o creștere a
valorilor umidității relative a aerului de aproximativ
30 – 40 %, valori realiste (Fig. 3.5, d).

a)

b)

3.2. Măsurarea parametrilor aerului din
interiorul și exteriorul cabinei, cu sursă
de umiditate relativă a aerului
În cadrul acestui set de măsurători, a fost introdus
în incinta simulatorului de mediu un umidificator tip
B 400, cu scopul de a produce în mod artificial și
controlat variația umidității relative a aerului. În Fig.
3.5 se observă variațiile parametrilor interiori și
exteriori măsurați cu sistemul de achiziție a datelor.
Astfel, se observă o diferență de aproximativ 1215C între temperaturile din interior și exterior, în
condițiile utilizării umidificatorului în interiorul cabinei.
În Fig. 3.5 c se poate observa diferența dintre
variația umidității relative a aerului în interiorul cabinei
înainte și după utilizarea umidificatorului ca sursă de
umiditate. Viteza de creștere a RH-ului este de aproximativ 2,5%/min în cazul utilizării umidificatorului,
comparativ cu viteza de 0,15%/min în cazul 1 de
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c)

d)
Fig. 3.3. Grafice umiditate și temperatură ziua 3, ora 12.00.
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b)
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c)

c)

d)

d)

Fig. 3.4. Grafice umiditate și temperatură ziua 4,
ora 18.22-18.43.

Fig. 3.5. Grafice umiditate și temperatură ziua 1;
a) temperatură interioară; b) temperatură exterioară; c) umiditate
relativă interioară; d) umiditate relativă exterioară.
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4. CONCLUZII
În lucrare s-a urmărit realizarea unui sistem
integrat de monitorizare și variere a parametrilor de
mediu (într-o primă etapă doar umiditatea relativă a
aerului din incintă) într-o incintă care să asigure
condiții variate pentru testările mecanice ale structurilor.
Astfel, conceptul cabinei a plecat de la necesitatea unui spațiu generos care să permită încercări
experimentale pe structuri de dimensiuni relativ mai
mari decît camerele climatice existente în universitate sau pe piață. S-a optat pentru o cabină din fibră
de sticlă atât pentru proprietățile de termo și hidroizolație relativ bune ale acestui compozit, cât și
pentru costurile relativ scăzute ale acestui tip de
incintă.
Ulterior s-a proiectat cabina din punct de vedere
funcțional și apoi s-au achiziționat echipamentele/
dispozitivele de monitorizare a parametrilor aerului
(senzori, placa de achiziție, etc). Pe baza caracteristicilor tehnice ale acestora, s-a realizat programul

de achiziție a datelor. În etapa de verificare a
sistemului de achiziție a datelor, s-a realizat o serie
de măsuratori progresive din punct de vedere al
complexității acestora așa cum au fost prezentate.
În urma testelor de mediu realizate se recomandă
mutarea cabinei într-un spațiu protejat de razele
directe ale soarelui pentru a evita fluctuațiile de temperatură și umiditate, sau placarea pereților cabinei
cu diferite structuri izolatoare. Cabina cu tot sistemul de echipamente poate fi utilizată ca minilaborator reologic pentru testarea structurilor în
condiții variate de umiditate și temperatura
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