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1. Consideraţii generale

 Sistem tehnic – un ansamblu de mașini şi/sau echipamente, procese şi
resurse umane care împreună dezvoltă un produs sau un serviciu.

 În cadrul sistemelor tehnice un loc aparte ocupă sistemele inteligente cu
mare răspundere funcţională, caracterizate printr-un grad ridicat de
exigenţă în ceea ce priveşte îndeplinirea funcţiunilor atribuite.

 Aceste sisteme tehnice cu mare răspundere funcţională se numesc
“inteligente”, pentru că au capabilitatea de a memora (stoca) informaţii
(date) şi a le utiliza la un moment dat în luarea unor decizii.

 Din această categorie fac parte sistemele tehnice de transport (de dirijare a
circulaţiei terestre şi a navigaţiei), dar şi cele de protecţie a centralelor
nuclear electrice. În cazul acestora, orice răspuns fals poate conduce la
evenimente catastrofice: pierderi de vieți omeneşti, contaminarea mediului
cu efecte nebănuite şi pe termen lung etc.
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De aceea în cazul sistemelor inteligente cu mare răspundere
funcţională se iau în considerare două elemente definitorii: siguranţa
funcţionării sistemului şi securitatea sistemului.

Siguranţa funcţionării sistemului presupune respectarea condiţiilor
tehnice minime impuse tuturor elementelor care compun sistemul,
precum şi a reglementărilor specifice stabilite operatorului uman, pentru a
nu aduce sistemul în situaţia unui răspuns fals, în orice stare s-ar afla.

Securitatea sistemului vizează capacitatea acestuia de a nu deveni
vulnerabil în faţa unor factori perturbatori externi (fenomene naturale,
vandalizări, furturi de componente etc), adică orice defectare să nu ducă
la răspuns fals.
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2.Principii de realizare tehnică si funcţională

 Creşterea continuă a complexităţii sistemelor tehnice pe seama
informatizării şi automatizării pe scară largă, precum şi a importanţei
misiunilor pe care acestea urmează să le îndeplinească impun
implementarea unor metode eficiente de minimalizare a riscurilor
eventualelor defectări.

Aspectele referitoare la realizarea unui sistem sigur în funcţionare
(din categoria sistemelor cu mare răspundere funcţională) pot fi
abordate în două moduri de lucru complementare:

evitarea defectării
şi
toleranţa la defectări.
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Evitarea defectării, realizată încă din faza de proiectare a sistemului,
presupune eliminarea sau cel puţin limitarea funcţionării anormale, prin
utilizarea de componente cu fiabilitate ridicată, alegerea unor regimuri de
lucru cu solicitare redusă a componentelor, eliminarea erorilor de
concepţie şi execuţie cu diferite tehnici de verificare a proiectării şi
funcţionării. Cu toate acestea, experienţa a demonstrat că defectările
apar inevitabil în sistem, fie datorită solicitărilor acestuia, fie datorită
îmbătrânirii în timp a componentelor, de aceea sistemul trebuie să
funcţioneze pe principiul fail-safe (orice defectare aduce sistemul într-o stare mai
restrictivă decât cea în care a fost).

Toeranţa la defectări este o caracteristică structurală a sistemului
care, prin arhitectura configurată, face posibilă funcţionarea sa,
chiar în condiţiile apariţiei unor defecte. În sistem, realizarea
toleranţei la defectări este posibilă prin multiplicarea componentei
hardware şi/sau software, astfel încât funcţiile acestuia să nu fie
afectate; în plus este necesară ca detectarea şi localizarea
defectelor să fie afişată utilizatorului.
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 Există două concepte acceptate pe plan internaţional: principiul
diversităţii şi principiul logicii majoritare, iar noţiunea de fail - safe se
utilizează, în continuare, pentru nivelurile cele mai înalte de siguranţă.

Principiul diversităţii utilizează un singur procesor, pe care se
rulează, secvenţial, două programe diferite, scrise de echipe de
programatori diferite, cu tehnici de programare diferite.
Software-ul de bază al aplicaţiei se axează pe un sistem de cicluri
de lucru cu telegrame lungi şi cicluri mari de verificare. Software-ul
de aplicaţie se bazează pe transpunerea în programe a ecuaţiilor
booleene ale schemelor logice clasice cu relee.
Procesorul trebuie să aibă o mare răspundere funcţională.
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Principiul diversităţii – reprezentare

Dacă: E1 ≠  E2 – procesul nu se execută
E1 = E2 – procesul se execută

ST

P1                     P2

E1         E2 



8

Principiul logicii majoritare se bazează pe variantele 2 din 2 sau 2 din
3. Se folosesc, de exemplu, două sau trei procesoare pe care se rulează
acelaşi program. În timpul funcţionării are loc testarea reciprocă a
sistemelor pe diferite niveluri de evoluţie a procesului.
Dacă răspunsul la două sisteme este identic, atunci operaţiunea
comandată este validată. Software-ul de bază are cicluri reduse de
verificare, iar software-ul de aplicaţie se bazează pe implementarea unei
logici proprii sistemului (de exemplu, sistemul de reguli al CFR).
Procesoarele folosite pot fi de tipul industrial, fără pretenţii deosebite.

Principiul logicii majoritare 2 din 3 - reprezentare
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Procesul se execută dacă:
a) E1 = E2 = E3, semnalul E la ieşirea voterului va fi identic cu acestea;
b) E1 incorect, adică E1 ≠ E2 = E3, semnalul E la ieşirea voterului va fi 
identic cu majoritatea, adică E2, E3;
c) E2 incorect, adică E2 ≠ E1 = E3, semnalul E la ieşirea voterului va fi 
identic cu majoritatea, adică E1, E3;
d) E3 incorect, adică E3 ≠ E1 = E2, semnalul E la ieşirea voterului va fi 
identic cu majoritatea, adică E1, E2.
În toate celelalte cazuri procesul nu se execută.

3. Sisteme inteligente cu mare raspundere funcţională

În viziune modernă, ingineria logisticii industriale, realizată în faza de
creare a sistemului şi în condiţiile exigenţelor cerute de exploatare,
asigură acestuia dimensionarea corectă şi siguranţa în funcţionare dorită,
utilizând modelarea matematică probabilistică pentru reprezentarea
proceselor de defectare şi pentru stabilirea structurilor arhitecturale,
necesare funcţionării corecte.
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 La o comparaţie privind performanţele şi gradul de risc, în cazul
sistemelor tehnice de management al traficului feroviar, pentru staţiile
mari şi mijlocii administraţiile feroviare preferă principiul logicii majoritare,
deoarece: sistemul are redundanţă proprie (ceea ce reduce mult
posibilitatea de nefuncţionare); durata de realizare a parcursurilor este
mai mică; riscurile în ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei sunt mai mici
(deoarece testarea sistemului este mult mai simplă), iar în cazul unor
modificări ale dispozitivului de linii, realizarea modificării configuraţiei
staţiei se face foarte simplu.



11

a. Instalatia de centralizare (Interlocking system)

 Arhitectura instalaţiei de centralizare (centralizare electronică sau
centralizare electrodinamică+informatizarea postului de operare) cu
elementele în dependenţă se dă în figura de mai jos:

Arhitectura instalaţiei de centralizare INTERLOCKING SYSTEM

Subsisteme 
de semnalizări
(BLA, BAT, 
SAT)

ERTMS / ETCS MMI

INTERLOCKING
SYSTEM

(UNITATE CENTRALĂ)

Echipamente din cale
(macazuri, semnale, c.d.c.)

Subsisteme 
de mentenanţă
(diagnosticare, 

jurizare, 
securitate)
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b. Sistemul de control al vitezei trenului (ETCS)

Sistemul ETCS are trei niveluri funcţionale de implementare, etapizat
în funcţie de cerinţe:

• nivelul 1 – Protecţia Automată a Trenului (ATP) bazată pe echipamentele
din cale: semnalele laterale (de bloc şi din staţie) şi circuitele de cale;
sistemul automat de protecţie transmite punctual informaţii de siguranţă
(mesaje) către echipamentul de pe vehicul, cu intermitenţă (prin eurobalize:
balize cu date variabile privind semnalizarea-balize transparente-şi balize
cu date fixe privind terenul-balize fixe), realizând un control discontinuu al
vitezei trenului şi permite o interfaţare cu sistemul de semnalizare existent;
sistemul autorizează circulaţia trenurilor în condiţii de siguranţă, cu
viteza maximă permisă de linie şi de caracteristicile trenului,
independent de condiţiile de vizibilitate, în concordanţă cu tehnica de
semnalizare din teren;

ETCS EUROBALIZE EUROBALIZE EUROBALIZE EUROBALIZE

LEU LEU LEU LEU

cdccdc cdc
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• nivelul 2 – Comanda/Controlul Automat al Circulaţiei Trenului (ATC) se
bazează pe echipamentele din cale şi semnalizare în cabină (cab display),
semnalele laterale fiind opţionale; sistemul realizează funcţia de control
continuu al vitezei utilizând radiocomunicaţii de siguranţă bidirecţionale de
tip continuu şi transmisie intermitentă pentru funcţia de localizare a trenului;
sistemul ţine seama de viteza de deplasare sigură în corelaţie cu
viteza anticipată (programată), realizând localizarea punctului de
oprire sau de reducere a vitezei mai devreme decât în cazul tehnicii
clasice de semnalizare din teren;

ETCS EUROBALIZA EUROBALIZA EUROBALIZA EUROBALIZA

cdccdc cdc

RBC
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• nivelul 3 – Comanda/Controlul Automat al Circulaţiei Trenului (ATC) este
un sistem automat, realizând funcţia de control continuu al vitezei pe blocul
mobil, utilizând radiocomunicaţii de siguranţă bidirecţionale de tip continuu
şi transmisie intermitentă prin eurobalize fixe, iar funcţiile de localizare a
trenului (autopoziţionare) şi de verificare a integrităţii acestuia sunt realizate
de echipamente la bord; autopoziţionarea trenului şi lipsa semnalelor
din cale asigură circulaţia trenurilor pe baza principiului blocului mobil
care are ca efect o reală creştere a densităţii traficului.

ETCS EUROBALIZA EUROBALIZA EUROBALIZA EUROBALIZA

RBC
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c. Sisteme de management al traficului feroviar

Informatizarea şi automatizarea pe scară largă a sistemelor şi
procedurilor cu acces la toate datele semnificative, precum şi abilitatea
de a prevedea statutul tuturor trenurilor, utilizarea fibrei optice şi deci a
informaţiei digitale, permit comanda şi controlul traficului pe zone întinse.

Intregrarea tuturor serviciilor pe o secţie de circulaţie într-un centru
de management al traficului, în paralel cu tehnologiile moderne de
semnalizare, comandă şi control a fost posibilă numai prin folosirea
calculatoarelor de înaltă performanţă.

Proiectarea modulară a sistemului de management al traficului în
hardware şi software combinate cu mijloace de comunicare prin
protocoale standardizate permit adaptarea economică la diverse situaţii.

Orice sistem de management al traficului va trebui adaptat frecvent
la condiţii diverse de operare, aşadar sistemul este proiectat să lucreze
sub formă de bază de date.
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Prin urmare, Interlocking system, care cuprinde unitatea centrală 
interfaţată cu celelalte subsisteme (elementele din teren şi unităţile de 
mentenanţă), trebuie considerat un tot unitar ce va constitui subsistem 
al sistemului ERTMS/ETCS.

Unitatea centrală, în cazul centralizării electronice la calea ferată
română, este definită de ahitectura sistemelor utilizate, respectiv
SIMIS W al firmei SIEMENS şi ESTW L90 RO al firmei THALES sau
mai nou sistemul ALSTOM – SMART LOCK 400 RO.

De menţionat că interfaţarea cu sistemul ERTMS/ETCS poate fi
realizată în două variante, respectiv după nivelul sistemului ETCS
utilizat:

A. ERTMS/ETCS – se foloseşte ETCS nivelul 1, interfaţarea se
realizează numai cu TCCS (centrul pentru controlul traficului şi al
comenzilor – dispecer de circulaţie), proiectul fiind denumit GENERIS;

B. ERTMS/ETCS – se foloseşte ETCS nivelul 2 sau 3, interfaţarea se
realizează cu TCCS şi cu RBC (centrul radio bloc - o unitate centrală
de siguranţă pentru stabilirea şi controlul deplasării trenului utilizând
infrastructura radio ca modalitate de comunicare cu trenul), proiectul
fiind denumit ESIS.
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A. Arhitectura sistemului de management al traficului feroviar
GENERIS

Aplicatie:

I / L   K
BLA

BAT/SAT

I/L K

TCCS

U. DIAGNOZĂ

U. JURIDIC

E. SECURITATE

BAT / SAT

BLA

I/L K

O / C     O / C    O / C     
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Bucureşti Nord ChitilaBLA

ETCS

BLA BLA

ETCS
BLA
ETCS

BAT
PerişBuftea

ETCS

Ploieşti Vest

CE CED+ INF CED+ INF CED+ INF CE

CMT

(ESTWL90RO) (SIMISW)

Legenda:
CMT- centrude management altraficului;
CE- centralizareelectronică;
CED+INF-cedntralizareelectrodinamicăcuinformatizareaaparatuluidecomandă;
BLA- bloc delinieautomat;
BAT -barierăautomatălatrecerelanivel;
ETCS- sistemeuropeande control alvitezeitrenurilor



19

B. Arhitectura sistemului de management al traficului feroviar
ESIS

Aplicatie:

I / L   K
BLA

BAT/SAT

I/L K

TCCS RBC

U. DIAGNOZĂ

U. JURIDIC

E. SECURITATE

BAT / SAT

BLA

I/L K

O / C     O / C    O / C     
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RBC

O/C O/C

TCCS

CE CED + INF CED + INF CED + INF CE

(ESTW L90 RO)

I/L IL I/L IL

(SIMIS W)
)

I/L K
I/LK I/L K I/L K I/L K

O/C O/C O/C O/C

O/C

O/C O/C

O/C

O/C O/C

O/C
BAT

cureşti Nord

BLA

ETCS

Chitila

BLA

ETCS

Buftea

BLA
ETCS

Periş
BLA

ETCS

Ploieşti V

TCCS – Sistem pentru controlul traficului şi al comenzii (Dispecer)
CE – Centralizare electronică
CED + INF – Centralizare electronică cu informatizarea aparatului de comandă
BLA – bloc de linie automat
BAT – barieră automată la trecere la nivel
ETCS – sistem european de control al vitezei trenurilor
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Concluzie
Soluţia de realizare practică ţine seama de opţiunea producătorului

de hardware, de nivelul tehnic atins la momentul execuţiei şi nu în ultimul
rând de costurile pe care le pretinde producătorul.

Configuraţia aleasă trebuie să reprezinte o variantă de echilibru între
costuri şi creşterea performanţelor în domeniul siguranţei şi disponibilităţii.
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