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Programul THERM 7 (fiind disponibilă versiunea 7.7.07) 

Programul este free online și se poate downloada de pe net: 

 

https://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html  

 

http://gaia.lbl.gov/software/window/THERM7_7_07_SetupFull.exe 

https://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html
https://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html
http://gaia.lbl.gov/software/window/THERM7_7_07_SetupFull.exe
http://gaia.lbl.gov/software/window/THERM7_7_07_SetupFull.exe


Definirea Materialelor de Construcții 

Pasul 1: 
 

Din meniul 

Libraries se alege 

Material Library 

[Shift+F4] 



Definirea Materialelor de Construcții / Instalații 

Pasul 2: 

În fereastra care apare  

se alege butonul New 

Pasul 3: 

Se definește numele 

materialului 



Definirea Materialelor de Construcții / Instalații 

Pasul 4: 
 

Se definesc parametrii de material: 

conductivitatea termică, emisivitatea, etc. 

Pasul 5: 
 

Se alege o culoare  

de reprezentare  

a materialului. 



Pasul 1: 
 

Se alege Draw Rectangle  

din bara de instrumente  

sau din meniul Draw 

[F3] 

Modelare geometrică detaliu constructiv 

Varianta 1. Definirea unui Dreptunghi 



Varianta 1. Definirea unui Dreptunghi 

Pasul 2: 
 

Se alege materialul dorit  

Modelare geometrică detaliu constructiv 



Varianta 1. Definirea unui Dreptunghi 

Pasul 3: 
 

      Se alege primul colț a dreptunghiului printr-un clic cu 

mouse-ul în foaia de lucru după care se desenează cu mouse-ul 

dreptunghiul sau se introduc manual coordonatele colțului 

diagonal opus al dreptunghiului 

Modelare geometrică detaliu constructiv 



Varianta 1. Definirea unui Dreptunghi 

     Pasul 4: 
 

      Pentru a introduce manual coordonatele colțului 

diagonal opus se tastează lățimea dreptunghiului 

(apare fereastra din imagine) se apasă pe butonul 

sageată stânga sau sageată dreapta pentru a indica 

deplasarea pe axa X, după care se tastează lungimea 

dreptunghiului și se apasa tasta sageată în sus sau 

sageată în jos pentru a indica deplasarea pe axa Y. În 

final se apasă tasta ENTER. 

Modelare geometrică detaliu constructiv 



     Ca și rezultat apare un dreptunghi de culoare 

aferentă materialului de construcție selectat. 

Varianta 1. Definirea unui Dreptunghi 

Modelare geometrică detaliu constructiv 



Pasul 1: 
 

Se alege Draw Polygon  

din bara de instrumente  

sau din meniul Draw 

[F2] 

Varianta 2. Definirea unei forme geometrice complexe (Poligon general) 

Modelare geometrică detaliu constructiv 



Pasul 2: 
 

Se alege materialul dorit  

Varianta 2. Definirea unei forme geometrice complexe (Poligon general) 

Modelare geometrică detaliu constructiv 



Pasul 3: 
 

      Se alege punctul de pornire al poligonului ce definește 

forma geometrică complexă care se dorește desenată. După 

care se introduc, fie manual, fie prin apăsarea a câte un clic 

pe foaia de lucru a punctelor ce definesc colțurile 

poligonului. 

Varianta 2. Definirea unei forme geometrice complexe (Poligon general) 

Modelare geometrică detaliu constructiv 



     Pasul 4: 
 

    Pentru a introduce manual coordonatele 

următorului punct al poligonului se tastează distanța 

cu care se dorește lățimea / lungimea dreptunghiului 

(apare fereastra din imagine) se apasă pe butonul 

săgeată stânga sau sageată dreapta pentru a indica 

deplasarea pe axa X, după care se tastează lungimea 

dreptunghiului și se apasa tasta săgeată în sus sau 

săgeată în jos pentru a indica deplasarea pe axa Y. În 

final se apasă tasta ENTER. 

Varianta 2. Definirea unei forme geometrice complexe (Poligon general) 

Modelare geometrică detaliu constructiv 



     Pasul 5: 
 

    Se repetă pașii 3 și 4 până se introduc toate 

colțurile poligonului care închide forma geometrică 

complexă care se dorește a fi desenată. 

Varianta 2. Definirea unei forme geometrice complexe (Poligon general) 

Modelare geometrică detaliu constructiv 



     Pasul 6: 
 

    Pentru a închide poligonul se apasă pe tasta ”C”. 

Varianta 2. Definirea unei forme geometrice complexe (Poligon general) 

     Ca și rezultat apare un dreptunghi de culoare 

aferentă materialului selectat. 

Modelare geometrică detaliu constructiv 



Varianta 3. Încărcarea unui Underlay și desenarea peste acesta 

     Pasul 1: 
 

    Se alege din meniul File  

opțiunea Underlay… 

Modelare geometrică detaliu constructiv 



Varianta 3. Încărcarea 

unui Underlay și 

desenarea peste acesta 

     Pasul 2: 
 

    În fereastra care apare  

se apasă pe butonul Browse  

și se alege fișierul .dxf creat anterior. 

Modelare geometrică detaliu constructiv 



Varianta 3. Încărcarea 

unui Underlay și 

desenarea peste acesta 

     Pasul 3: 
 

Se apasă butonul OK  

și se încarcă Underlay-ul  

în foaia de lucru. 

Modelare geometrică detaliu constructiv 



Varianta 3. Încărcarea 

unui Underlay și 

desenarea peste acesta 

     Pasul 4: 
 

Prin intermediul poligoanelor  

și a dreptunghiurilor se desenează geometria  

detaliului constructiv analizat peste Underlay-ul 

încărcat. 

Modelare geometrică detaliu constructiv 



     Ca și rezultat se obține geometria 

detaliului constructiv care se dorește 

analizat. 

Varianta 3. Încărcarea unui Underlay și desenarea peste acesta 

Modelare geometrică detaliu constructiv 



Definirea Condițiilor de Contur 

Pasul 1: 
 

Din meniul 

Libraries se alege 

Boundary 

Condition Library 

[Shift+F5] 



Pasul 2: 

În fereastra care apare  

se alege butonul New 

Pasul 3: 

Se definește numele  

condiției de frontieră generate 

Definirea Condițiilor de Contur 



Pasul 4: 

Se alege tipul de condiție  

de frontieră care se dorește  

a fi definit 

Simplified (Simplificat) 

Convecție / Radiație Liniară 

definit prin coeficientul de 

transfer termic superficial 

Comprehensive (Detaliat) 

Separat fiecare componentă: 

Convecție / Flux Constant / Radiație 

sau 

Definirea Condițiilor de Contur 



Pasul 5.a.1: 
 

Se definesc parametrii 

componentei de convecție: 

temperatura mediului și 

coeficientul de transfer termic 

superficial prin convecție  

Definirea Condițiilor de Contur 

Dacă se optează pentru modelul 

Comprehensiv (Detaliat)  



Dacă se optează pentru modelul 

Comprehensiv (Detaliat)  

Pasul 5.a.2: 
 

Se definesc parametrii 

componentei de radiație liniară: 

coeficientul de transfer termic 

superficial prin radiație și 

temperatura aferentă  

Definirea Condițiilor de Contur 



Dacă se optează pentru modelul 

Simplified (Simplificat) 

(Recomandat conform Normative)  

Pasul 5.b: 
 

Se definesc parametrii: 

temperatura mediului și 

coeficientul de transfer termic 

superficial (convecție / radiație)  

Definirea Condițiilor de Frontieră 



Impunerea Condițiilor de Contur 

Pasul 1: 
 

      Pentru a seta condițiile 

de frontieră se apasă 

butonul Draw Boundary 

Conditions din bara de 

instrumente. 
 

sau 
 

Se alege din meniul Draw opțiunea  

Draw Boundary Conditions [F10] 



Impunerea Condițiilor de Contur 

Pasul 1b: 
 

      În cazul în care de la o rulare 

anterioară avem impuse deja condiții 

de frontieră atunci apare următoarea 

fereastră în care se recomandă 

alegerea celei de a doua opțiuni 

(menținerea condițiilor existente). 

După care se apasă butonul OK.   



Impunerea Condițiilor de Contur 

Pasul 2: 
 

     Prin efectuarea unui click cu mouse-

ul pe una din laturile detaliului 

constructiv (interioare sau exterioare), se 

alege latura pe care se dorește impunerea 

unei condiții de frontieră specifice.  

     *În mod prestabilit programul setează condiții Adiabatice pe toate 

laturile geometriei definite. 



Impunerea Condițiilor de Contur 

Pasul 1: 
 

      Pentru a seta condițiile 

de frontieră se apasă 

butonul Draw Boundary 

Conditions din bara de 

instrumente. 
 

sau 
 

Se alege din meniul Draw opțiunea  

Draw Boundary Conditions [F10] 

Pasul 3: 
 

      Se alege din lista de condiții de frontieră existente 

(predefinite de program sau create anterior de utilizator), 

condiția de frontieră corespunzatoare laturii selectate. 



Impunerea Condițiilor de Contur 

Pasul 4: 
 

      Se repetă pașii 1-3 până ce se impun condițiile de 

frontieră corespunzătoare pe toate laturile interne și 

respectiv externe ale detaliului constructiv studiat. 



Definirea unui identificator de lungime de calcul 

Pasul 1: 
 

     Pentru a se defini un identificator (un nume) pentru o 

lungime de calcul a rezistențelor termice / coeficientului 

global de transfer, respectiv a transferului de flux termic 

se alege din meniul Libraries opțiunea UFactor Names. 



Pasul 2: 
 

     În fereastra care pare se apasă butonul Add pentru a 

crea un nou identificator de lungime de calcul 

Definirea unui identificator de lungime de calcul 



Pasul 3: 
 

     În noua fereastră care apare se introduce numele de 

identificare dorit, după care se apasă butonul Ok 

Definirea unui identificator de lungime de calcul (Ufactor_tag) 



Pasul 4: 
 

     După definirea tuturor identificatorilor de lungime de 

calcul doriți, se închide fereatra prin apăsarea butonului 

Close 

Definirea unui identificator de lungime de calcul 



Setarea Lungimilor de Calcul ale Rezistențelor Termice 

Pasul 1: 
 

     Prin efectuarea unui click cu mouse-

ul pe una din laturile detaliului 

constructiv se alege latura pe care se 

dorește impunerea unui Ufactor_tag pentru 

calculul rezistenței termice / 

coeficientului global de transfer.  
Pasul 2: 

 

     Se apasă tasta ENTER.  



Pasul 1: 
 

     Prin efectuarea unui click cu mouse-

ul pe una din laturile detaliului (sectiunii 

elementului) se alege latura pe care se 

dorește impunerea unei suprafețe de 

calcul a rezistențelor termice.  

Pasul 2: 
 

     Se apasă tasta ENTER.  

Setarea Lungimilor de Calcul ale Rezistențelor Termice 



Setarea Lungimilor de Calcul ale Rezistențelor Termice 

Pasul 4: 
 

     În fereastra care apare se 

alege identificatorul dorit pentru 

lungimea de calcul a rezistenței 

termice / coeficientului global de 

transfer, respectiv a fluxului 

termic, din lista de identificatori 

definiți. După care se apasă 

butonul OK și se închide 

fereastra. 



Setarea Parametrilor de Simulare 

Pasul 1: 
 

      Se alege din meniul Options 

opțiunea Preferences… 



Setarea Parametrilor de Simulare 

Pasul 2: 
 

      În fereastra care apare se 

alege paleta Therm File Options  



Setarea Parametrilor de Simulare 

Pasul 3: 
 

      Se setează numărul minim de pași de 

discretizare necesar pentru a se obține o 

rețea de discretizare cu elemente mai mici 

de 25 mm (se recomandă valoarea 8).  

Pasul 4: 
 

Se bifează opțiunea  

Run Error Estimator  



Setarea Parametrilor de Simulare 
Pasul 5: 

 

      Se setează eroarea maximă admisibilă 

aferentă procesului de calcul de transfer de 

flux termic (se recomandă 1%).  

Pasul 6: 
 

      Se setează numărul maxim de iterații 

pe care să le facă programul în cadrul 

procesului de calcul de transfer de flux 

termic (se recomandă o valoare mai mare 

sau egală cu 20).  

Pasul 7: 
 

      Se validează setările făcute prin 

apăsarea butonului OK și închiderea 

ferestrei de opțiuni de program. 



Rularea Procesului de Calcul 

      Pentru a rula procesul de calcul al 

transferului de flux termic se apasă pe 

butonul Calculate din bara de instrumente.  

      Se alege din meniul Calculation 

comanda Calculate   

[F9] 

sau       



Rularea Procesului de Calcul 

      În urma rulării procesului de calcul 

bidimensional al fluxului termic, programul 

afișează izotermele din detaliul constructiv 

analizat.  



Vizualizarea Rezistențelor Termice și a Fluxurilor Termice 

Pasul 1: 
 

      Pentru a vizualiza rezistențele 

termice corectate/transmitanțele termice 

și fluxurile termice ale detaliului 

constructiv analizat, prin lungimile 

setate anterior, se alege din meniul 

Options opțiunea Preferences…  



Vizualizarea Rezistențelor Termice și a Fluxurilor Termice 

Pasul 2: 
 

      În fereastra care apare se 

alege paleta Preferences 

Pasul 3: 
 

      Se bifează opțiunile:  

• Display R-Values instead of U-Factor  

• Heat Flow 

• Heat Flux 

Pasul 4: 
 

      Se validează setările făcute prin 

apăsarea butonului OK și închiderea 

ferestrei de opțiuni de program. 



    *Odată setați în program  

pași 1-4 nu trebuie reluați la 

fiecare rulare (calcul). 

Vizualizarea Rezistențelor Termice și a Fluxurilor Termice 

Pasul 5: 
 

      Pentru a vizualiza rezistențele termice 

corectate și fluxurile termice perturbate, se 

apasă butonul Show U-Factors din bara de 

instrumente. 
 

sau 
 

Se alege din meniul Calculation  

comanda Show U-Factors   

[Ctrl+F9] 

 

 



Pasul 6: 
 

      Din fereastra care apare se citesc 

rezultatele obținute: rezistențe termice / 

coeficienți globali de transfer, fluxuri termice 

pe suprafețele de calcul setate. 

Vizualizarea Rezistențelor Termice și a Fluxurilor Termice 



Vizualizarea Rezultatelor 

Pasul A1: 
 

      Pentru a vizualiza rețeaua de discretizare la care 

s-a ajuns în urma procesului de calcul al distribuției 

de flux termic, se alege din meniul Calculation 

opțiunea Display Options [Shift+F9]. 

Rețeaua de Discretizare 



Vizualizarea Rezultatelor 

Pasul A2: 
 

      Din fereastra care apare se alege 

opțiunea Finite Element Mesh și se apasă 

butonul OK. 

Rețeaua de Discretizare 



Vizualizarea Rezultatelor 

 

      Ca rezultat programul afișează rețeaua de discretizare. 

Rețeaua de Discretizare 



Vizualizarea Rezultatelor 

Pasul B1: 
 

      Pentru a vizualiza vectorii de flux termic 

determinați prin procesul de calcul al distribuției de 

flux termic, se alege din meniul Calculation 

opțiunea Display Options [Shifr+F9]. 

Vectorii de Flux Termic 



Vizualizarea Rezultatelor 

Pasul B2: 
 

      Din fereastra care apare se alege 

opțiunea Flux Vectors și se apasă 

butonul OK. 

Vectorii de Flux Termic 



Vizualizarea Rezultatelor 

 

      Ca rezultat programul afișează vectorii de 

flux termic. 

Vectorii de Flux Termic 



Vizualizarea Rezultatelor 

Pasul C1: 
 

      Pentru a vizualiza distribuția temperaturilor, 

se alege din meniul Calculation opțiunea 

Display Options [Shift+F9]. 

Distribuția de Temperatură 

     Distribuția temperaturilor se poate vizualiza 

sub forma de linii izoterme sau suprafețe izoterme.  



Vizualizarea Rezultatelor 

Pasul C2: 
 

      Din fereastra care apare se alege 

opțiunea Color Infrared, se bifează 

opțiune Show color legend și se 

apasă butonul OK. 

Distribuția de Temperatură 



Vizualizarea Rezultatelor 

 

      Ca rezultat, programul afișează distribuția suprafețelor izoterme. 

Distribuția de Temperatură 



Vizualizarea Rezultatelor 

Pasul D1: 
 

      Pentru a vizualiza distribuția de flux termic, 

se alege din meniul Calculation opțiunea 

Display Options [Shift+F9]. 

Distribuția de Flux Termic 



Vizualizarea Rezultatelor 

Pasul D2: 
 

      Din fereastra care apare se alege 

opțiunea Color flux magnitude, se 

bifează opțiune Show color legend  

și se apasă butonul OK. 

Distribuția de Flux Termic 



Vizualizarea Rezultatelor 

 

      Ca rezultat, programul afișează distribuția de flux termic. 

Distribuția de Flux Termic 


