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1. Introducere   

1.1. Scopul documentului  

Scopul acestui document este de a prezenta rezultatele privitoare la Activitatea 3 - Dezvoltare 

experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor, privitoare la realizarea 

ansamblului prototip la scară reală corespunzător condițiilor de securitate feroviară și 

experimentarea și validarea prototipului la scară reală în condiții similare celor din transportul 

feroviar precum și elementele de diseminare a rezultatelor. Documentul se adresează liderilor 

și inginerilor din echipele de lucru și reprezentanților autorității contractante.  

 

1.2. Rezumatul etapei  

Obiectivul central al proiectului SEMALED  îl reprezintă creșterea competitivității unei 

entități economice (S.C. AMIRAS C&L IMPEX SRL Târgoviște), prin asimilarea 

rezultatelor CDI ale unei organizații de cercetare (Universitatea POLITEHNICA din 

București – Centrul de Metrologie și Ingineria Măsurării) și transferul final al produsului 

rezultat către piață. Se urmărește dezvoltarea și experimentarea de la nivel TRL4 la TRL6 a 

unui prototip relevant, semaforul feroviar cu tehnologie LED, destinat unui domeniu de 

infrastructură critică, cel al infrastructurii feroviare, cu avantaje importante legate de 

fiabilitatea și siguranța  traficului feroviar. Pentru atingerea acestui obiectiv în cadrul etapei 

curente s-a realizat prototipul la scară reală corespunzător condițiilor de securitate feroviară și 

s-au efectuat experimentări în condiții similare celor din transportul feroviar, în stația CFR 

Buzău,  ce au condus la validarea prototipului.  

 

2. A3(A) Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea 

rezultatelor.   Realizare ansamblu prototip la scară reală corespunzător condițiilor de 

securitate feroviară 

 

Cercetările derulate în primele două etape ale proiectului au condus la obținerea cunoștințelor 

teoretice și practice ce permit realizarea prototipului la scară reală al semaforului feroviar în 

tehnologie LED  care înlocuiește sursa de lumină cu incandescență în instalațiile de 

semnalizare, centralizare, blocare (SCB) proprii căilor ferate: centralizare electrodinamică  

(CED), centralizare electrodinamică cu post de comandă computerizat (CED-PCC), 

centralizare electromecanică (CEM) cu semnale luminoase, bloc de linie automat (BLA), 

semnalizare automată a trecerilor la nivel (BAT/SAT). 

Prototipul la scară reală realizat în această etapă este compatibil cu rețeaua de semnalizare 

feroviară actuală din punct de vedere al soluțiilor de prindere mecanică cu unitățile luminoase 

utilizate la semnalele luminoase existente în exploatare pe rețeaua  CFR,  al surselor de 

alimentare electrică și al nivelurilor de tensiune, fiind compatibil din punct de vedere optic cu 

toate tipurile de lentile dispersoare utilizate în exploatare la semnalele luminoase. 
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Pentru a fi util semnalizării feroviare, prototipul a fost realizat cu o structură mecanică unică 

și mai multe variante constructive, funcție de culoarea luminii ce o realizează:  

- cu emisie de lumina de culoare GALBEN; 

- cu emisie de lumina de culoare VERDE; 

- cu emisie de lumina de culoare ROSIE; 

- cu emisie de lumina de culoare ALB LUNAR; 

- cu emisie de lumina de culoare ALBASTRU; 

- cu emisie de lumina de culoare ALB CU FANTA. 

Cercetările din etapele anterioare au validat structura generală a semaforului cu LED pentru 

trafic feroviar prezentată în figura de mai jos. 

 
Structura prototipului la scară reală semafor LED pentru  trafic feroviar 

 

Toate modulele au fost finalizate ca scheme electronice, testate și validate, inclusiv în 

teste accelerate. Forma finală a plăcilor electronice este prezentată în continuare. Desenele cu 

scheme electronice sunt atașate la raport sub forma unor anexe. 

Modul CBA – Modul de intrare, asigură funcțiile de alimentare, filtrare, protecții la 

supratensiune și la supracurenți, detecție nivel mărimi electrice: tensiune, intensitate curent. 

 
Modul CBC – Modul de comandă și control, asigură măsurarea și monitorizarea nivel 

tensiunii de intrare (c.a, c.c.) și a intensității curentului, comanda driverelor de putere pentru 

LED, supravegherea și monitorizarea curentului prin LED-uri și detecția nivelului de 

tensiune și de curent. 

Modul CBA 
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Modul CBD – Modul de putere, este format din drivere de curent constant controlate 

PWM. 

   
 

 

Modul LED-uri color de putere. 

Modul CBC 

Modul CBD 
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Structura mecanică este unică și asigură interoperabilitatea cu structura mecanică existentă la 

semafoarele actuale din rețeaua feroviară, nefiind necesară nici o intervenție suplimentară la 

înlocuirea unui bloc actual cu cel proiectat cu LED. În figura următoare se observă structura 

mecanică la un element ce realizează o culoare a semaforului. 

  
Structura mecanică a prototipului real 

 

Aceste elemente luminoase LED se montează în semafor pentru asigurarea culorilor necesare 

traficului feroviar. 

În anexa la raport se prezintă desenele specifice ale structurii mecanice a prototipului la scară 

reală. 

Modul LED 
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Montare element luminos LED de culoare în semafor                    Prototip la scară reală 

 

Prototipul la scară reală realizat a fost testat înainte de experimentarea în condiții reale, prin 

măsurători realizate în instalația special realizată  descrisă în capitolul următor.  Exemple de 

rezultate obținute în testările ce au confirmat funcționarea corectă a prototipului sunt 

prezentate în continuare. 

 

MASURATORI SEMAFOR LED ROSU 11V 

No Parametru UM Valoare 

 DATE INTRARE   

1 Sursa AC   

1.1 Tensiune Vac 11 

1.1.1 Deviație tensiune Vac 0 

1.2 Curent A 0.07604 

1.2.1 Deviație curent A 0.00044 

1.3 Tensiune de vârf Vac 15.6 

1.3.1 Deviație Vac 0 

1.4 Putere activa W 0.445 

1.4.1 Deviație W 0.0025 

 REZULTATE   

2 Powermeter   

2.1 Tensiune Vac 10.98 

2.2.1 Deviație tensiune Vac 0.005 

2.2 Curent A 0.0759 

2.2.1 Deviație A 0.00082 

2.3 Putere activa W 0.423 

2.3.1 Deviație W 0.043 

2.4 Putere reactiva VAR 0.7 

2.4.1 Deviație VAR 0 
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MASURATORI SEMAFOR LED ALBASTRU 10V 

No Parametru UM Valoare 

 DATE INTRARE   

1 Sursa AC   

1.1 Tensiune Vac 10 

1.1.1 Deviație tensiune Vac 0 

1.2 Curent A 1.964 

1.2.1 Deviație curent A 0.2427 

1.3 Tensiune de vârf Vac 14.11 

1.3.1 Deviație Vac 0.02876 

1.4 Putere activa W 16.94 

1.4.1 Deviație W 2.411 

 REZULTATE   

2 Powermeter   

2.1 Tensiune Vac 8.922 

2.2.1 Deviație tensiune Vac 0.1369 

2.2 Curent A 1.986 

2.2.1 Deviație A 0.2177 

2.3 Putere activa W 14.39 

2.3.1 Deviație W 1.578 

2.4 Putere reactiva VAR 10.28 

2.4.1 Deviație VAR 0.7376 

3 Date fotometrice   

3.1 Coordonate cromatografice   

3.1.1 X  0.15579 

3.1.2 Y  0.02015 

3.2 Lungime de unda   

3.2.1 De vârf nm 446.88 

3.2.2 Centrala nm 448.95 

3.2.3 Dominanta nm 451.43 

3.3 Unghi de radiație grade 5.63 

3.4 Intensitate luminoasa Cd 480 

 

 

MASURATORI SEMAFOR LED VERDE 10.5V 

No Parametru UM Valoare 

 DATE INTRARE   

1 Sursa AC   

1.1 Tensiune Vac 10.5 

1.1.1 Deviație tensiune Vac 0 

1.2 Curent A 2.004 

1.2.1 Deviație curent A 0.2362 

1.3 Tensiune de vârf Vac 14.82 

1.3.1 Deviație Vac 0.0386 

1.4 Putere activa W 17.63 

1.4.1 Deviație W 2.513 

 REZULTATE   
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2 Powermeter   

2.1 Tensiune Vac 9.409 

2.2.1 Deviație tensiune Vac 0.1403 

2.2 Curent A 2.006 

2.2.1 Deviație A 0.2224 

2.3 Putere activa W 15.23 

2.3.1 Deviație W 1.698 

2.4 Putere reactiva VAR 11.09 

2.4.1 Deviație VAR 0.8028 

3 Date fotometrice   

3.1 Coordonate cromatografice   

3.1.1 X  0.08092 

3.1.2 Y  0.55961 

3.2 Lungime de unda   

3.2.1 De vârf nm 503.95 

3.2.2 Centrala nm 513.20 

3.2.3 Dominanta nm 503.82 

3.3 Unghi de radiație grade 5.07 

3.4 Intensitate luminoasa Cd 4200 

 

În urma activității de realizare a prototipului la scară reală a fost definitivată și ”Specificația 

tehnică” specifică acestui nou produs. Documentul este atașat ca anexă la raportul tehnic. 

 

3.Activitatea 3.2. A3(A) Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu 

diseminarea rezultatelor. Experimentare și validare prototip la scară reală în condiții 

similare celor din transportul feroviar. 

 

Prototipul la scară reală a fost experimentat în cadrul firmei AMIRAS C&L Impex SRL în 

cadrul unei instalații realizată special, ce asigură realizare nivelurile de tensiune din rețeaua 

feroviară ce sunt aplicate semaforului în timpul funcționării în rețeaua feroviară. 
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Instalația de simulare a rețelei de comandă semafor în rețeaua feroviară. 

 

Instalarea semaforului LED pentru sistem feroviar în instalația de experimentare s-a realizat 

pe un stâlp identic cu cele existente în rețelele feroviare, după cum se poate observa în 

figurile următoare. 
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Prototipul la scară reală instalat pentru experimentare 

 

S-au testat posibilitățile de înlocuire rapidă a becurilor existente la semafoarele actuale din 

rețeaua feroviară cu noile module cu LED. Se poate observa din figurile următoare că 

soluțiile mecanice și electrice adoptate pentru noul semafor bazat pe LED asigură o înlocuire 

deplină și rapidă a semafoarelor actuale cu becuri cu incandescență, asigurând rapiditate 

operațiilor de întreținere.  

 

 

 

   
Montarea rapidă a sistemelor cu LED 
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Prototipul la scara reală a fost experimentat în rețeaua feroviară în stația CFR Buzău, 

urmărind funcționarea în condițiile reale ale traficului feroviar. Instalarea semaforului este 

prezentată în figurile următoare.  

     
Experimentare semafor LED în stația CFR Buzău. 

 

Rezultatele măsurătorilor asupra mărimilor electrice ce validează funcționarea corectă a 

prototipului realizat la scară reală în condițiile traficului ferovoiar normal sunt prezentate în 

tabelele următoare. 

MASURATORI BUZAU 28.06.2018 

Roșu inițial(bec) 

 

 

 

 

  Noapte          modificare ieșire transformator  

Bec 

 

 

 

 

LED 

 

 

 

 

 

 

 Noapte Zi 

UIN 10,00V 12,50V 

UOUT 172V 212V 

 În gol În sarcina 

secundar 7,20V 6,50V 

Primar 186V 179V 

 În sarcina-noapte 

Secundar 6,50V 

Primar 178V 
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S-au realizat măsurători privind comportarea semaforului LED conform specificației tehnice 

de firmă, realizată în conformitate cu standardele CFR în vigoare. Experimentările au cupins 

toate variantele de culori ce pot fi realizate la aprinderea LED-urilor semaforului: roșu, 

galben, albastru, verde, roșu-continuu, galben-continuu, albastru- continuu, verde-continuu. 

Sunt prezentate rezultate în continuare, indicând funcționarea conform normelor. 

 

Culoare roșu 

Corp 

Zi Noapte 

UIN [V] ULED [V] 
UTRAFO  

[V] 
I [A] UIN [V] ULED [V] 

UTRAFO  

[V] 
I [A] 

Roșu 216 9,70 10,45 1,35 178 5,87 6,50 1,13 

Galben 216 9,60 10,60 1,46 178 5,86 6,48 1,20 

Verde 216 9,60 10,40 1,46 178,5 5,86 6,50 1.20 

Albastru 216 9,60 10,40 1.46 178 5,75 6,47 1.20 

Tensiune Curent de la 0V-15V   de la 15V-0V 

de la 
0V-15V 
la cald 

  
     2 0,06 stins 

 
stins 0,06 

2,5 0,095 stins 
 

stins 0,09 

3 0,08 stins 
 

la 3,6 V nu mai licăre 0,08 

3,5 1,7 
3,1 V începe sa 
licăre 

3,9 V nu mai 
licăre 3,8 V începe sa licăre 0,08 

4 1,1 aprins   aprins 1,2 

4,5 0,84 aprins   aprins 0,85 

5 0,75 aprins   aprins 0,77 

5,5 0,7 aprins   aprins 1,01 

6 0,63 aprins   aprins 1,05 

6,5 0,6 aprins   aprins 1,32 

7 0,6 aprins   
6,7 V se stinge led 
verde 0,6 A 1,3 

7,5 0,75 7,2 V se aprinde led verde aprins verde  1,25 

8 0,9 aprins verde    aprins verde  1,15 
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0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2

2
,5 3

3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
,5 1
0

1
0

,5 1
1

1
1

,5 1
2

1
2

,5 1
3

1
3

,5 1
4

1
4

,5 1
5

Curent la rece Curent la cald

 
 

 

Culoare verde 

 

Tensiun
e Curent de la 0V-15V de la 15V-0V 

de la 0V-15V 
la cald   

de 
la 
15V
-0V 
la 
cald 

              

2 0,07 stins 0,1 0,09   0,1 

2,5 0,09 stins 0,09 0,09   0,09 

3 0,08 stins 0,08 0,085   stins 0,08 

8,5 1,02 aprins verde    1,02 1,12 

9 1,07 se stinge led roșu   
9 V se aprinde led roșu 
->8,5 V 1,07 

9,5 1,03 stins led roșu   1,05 1 

10 1 stins led roșu   1 0,98 

10,5 0,95 stins led roșu   0,96 0,95 

11 0,93 stins led roșu   0,95 0,063 

11,5 0,9 stins led roșu   0,7 0,063 

12 0,9 stins led roșu   0,87 0,063 

12,5 0,85 stins led roșu 
 

0,85 
 13 0,82 stins led roșu 

 
0,82 

 

13,5 0,8 stins led roșu 
 

13,6 V se aprinde ->13 
0,8A 

 14 0,85 stins led roșu 
   14,5 

 
se stinge modulul 
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3,5 1,9 stins 
0,075 s-a 
stins 0,075     

4 1,9 3,9 V  licăre    1,9 
3,8 V 
licăre   

4,5 1,9 licăre 4,8 V licăre 1,9   4,5 V  licăre 

5 1,55 aprins 1,65 1,6 

5,2 V nu 
mai 
licăre 1,55 

5,5 1,55 aprins 1,55 1,55   
1,55 s-a stins 
verde  

6 1,5 aprins 1,55 1,6   1,65 

6,5 1,6 aprins 1,56 1,55   1,78 

7 1,53 aprins 1,55 1,6   1,9 s-a aprins roșu 

7,5 1,53 aprins 
1,55 7,3 V s-
a stins verde 1,65   1,85 

8 1,6 aprins 1,73 1,75 

 s-a 
aprins 
verde  1,85 

8,5 1,7 
se aprinde 
verde 1,78 1,8   1,85 

9 1,9 aprins verde 
1,75 9,2 V se 
aprinde roșu 1,85   1,75 

9,5 1,85 
se stinge 
roșu 1,87 1,85 

 s-a 
stins 
roșu   

10 1,9 roșu stins 1,83 1,8   
1,8 s-a aprins -> 
9,2 

10,5 1,9 roșu stins 1,82 1,75   0,065 

11 1,9 roșu stins 1,85 1,75   0,064 

11,5 1,9 roșu stins 1,8 1,77   0,064 

12 1,85 roșu stins 1,82 0,063 
11,8 V 
s-a stins 0,063 

12,5 1,85 roșu stins 1,87 0,063     

13 1,85 roșu stins 1,87       

13,5 1,85 roșu stins 1,85       

14 1,85 roșu stins 1,9       

14,5 1,9 roșu stins 1,9       

15 2 roșu stins 2       
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4. Act.3.3. Activități suport- Diseminare pe scară largă prin comunicarea și publicarea 

națională sau internațională a rezultatelor 

 

Cunoștințele tehnice dobândite în cercetările efectuate în cadrul acestui proiect au condus la 

realizarea unui articol publicat într-o revistă B+ aflată în curs de acreditare ISI. Lucrarea 

extinde soluțiile de realizare a echipamentelor cu LED-uri și la alți consumatori, făcând o 

trecere în revistă a problemelor tehncie specific elegate de folosirea acetor noi soluții 

inteligente ce părund tot mai mult în structura rețelelor inteligente. 

Lucrarea este intitulată: 

 

LOAD MONITORING SOLUTIONS FOR THE SMART BUILDINGS – AN 

OVERVIEW 

Florin Ciprian ARGATU, Violeta ARGATU, Bogdan-Adrian ENACHE, Costin CEPISCA,  

George-Calin SERITAN, Paul Cristian ANDREI 

și apare în revista: 

The Scientific Bulletin of Electrical Engineering Faculty 

Volume 19: Issue 2 (2018) 

                                                De Gruyter Publishing House 

Se atașează lucrarea la acest raport. 

 

O activitate de diseminare a rezultatelor a constat în prezentarea proiectului și a soluțiilor 

tehnice obținute în cadrul Simpozionului ”Soluții eficiente în iluminatul inteligent”, 

desfășurat la Universitatea POLITEHNICA din București în organizarea Facultății de 

Inginerie Electrică și a Centrului de Metrologie și Ingineria Măsurării, în data de 13.06.2018, 

din fonduri proprii. 
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Au participat specialiști din 11 organizații, din care remarcăm: Universitatea POLITEHNICA 

din București, Universitatea Valahia Târgoviște, AMIRAS C&L IMPEX SRL, Elipsa 

Târgoviște, Primăria Municipiului București, Vertatel SRL, WING Group SRL, Audit IT&C 

SRL. 

 

 
Prezentarea a fost susținută de prof.dr.ing. Costin Cepișcă, care a indicat modul în care se 

trece în cadrul acestui proiect de la TRL4 la TRL6, prin realizarea unui prototip care a ajuns a 

fi realizat la scară reală și testat în condițiile specifice transportului feroviar. S-a subliniat că 

noua soluție de semafor poate fi extinsă la traficul urban, soluția prezentând interes vădit 

pentru Primăria Municipiului București. Prima pagină din slide-ul prezentat este indicată în 

continuare. 
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Prezentare simpozion 

 

 In data de 26.09.2018 a avut loc la sediul SC AMIRAS C&L IMPEX SRL Târgoviște 

o conferință de prezentare a rezultatelor proiectului. Prezentarea a fost susținută de directorul 

de proiect drd.ing. Laurențiu Stancu.  

La discuții au participat specialiști din firme interesate de activități specifice 

sectorului feroviar precum CFR Infrastructura SA – beneficiar important al acestui tip de 

semafor, Multipla SRL Galați – producător de parte metalică semafor și elemente de montaj 

sau Thales System Romania – sucursala a firmei europene de renume în domeniul 

proiectului. Au participat reprezentanți ai partenerului Universitatea Politehnica din București 

precum și cercetători din domeniul automatizărilor de la Universitatea Valahia Târgoviște. De 

asemenea, au fost specialiști de la firme de profil electric specializate în montarea 

echipamentelor electrice: Elipsa SRL Târgoviște, Areal SRL Galați. 

 

 
Imagine de la conferința de prezentare a rezultatelor proiectului 


