SISTEMUL DE TELECOMUNICAŢII AL SD SUCEAVA
REALIZĂRI SI PERSPECTIVE
ing. Eugen COCA – SD Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 24, 030-226695
ing. Cornel PREPELIUC – SD Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 24, 030-212997

The paper presents the structure of the communications system in S. D. Suceava and the main
developing directions on short and medium term.
There is the analysis of the operational and management phone network, the data transmission network
connected to the remote control system of the substations and the one dedicated to the input of technical and
economical data from the distribution centers in the area as well as the wireless transmission (radio phonic
network and data radio network used by the remote control systems of the breakers in the 20 KV feeders).
There are thoroughly analyzed, within this development, the solutions used to approach the optic fibers
connections using as support the overhead electric lines, also the prospect to accomplish a radio network in the
450 MHz band and the solutions to interconnect the local network in the Suceava headquarters with the centers
in the area together in a wide area network (WAN).

1.

SITUATIA ACTUALA

1.2. Reţeaua de telefonie operativa si
administrativa
In decursul timpului S. D. Suceava a dezvoltat
o reţea de telefonie care sa permită desfăşurarea
normala a procesului tehnologic si o transmisie
operativa a informaţiilor de gestiune tehnico –
economica intre subunitatile ( centre de exploatare –
mentenanta si puncte de exploatare mentenanţă ) din
teritoriu si Unitatea Centrala.
Astfel, pentru staţiile de transformare 110 / 20
KV din municipiul Suceava s-au asigurat legaturi pe
cable telefonice urbane pentru telefonie si transmisii
de date. In staţiile cu tura permanenta s-au asigurat si
telefoane automate prin reţeaua ROMTELECOM.
Montarea centralei telefonice noi tip MITEL SX
2000 Light a permis montarea de telefoane automate
de interior in toate staţiile din municipiu, înlocuinduse astfel telefoanele vechi tip BL.
Staţiile de transformare de pe teritoriul
judeţului Suceava au beneficiat de introducerea
telefoniei de înaltă frecventa pe liniile electrice
aeriene de 110 KV. Aceasta reţea, dezvoltata
începând cu anii 1970 prin folosirea echipamentelor
de telecomunicaţii cu modulaţie in frecventa tip TMF
a fost modernizata in perioada 1985 – 1990 prin
folosirea echipamentelor cu modulaţie in amplitudine
tip ETN – 4.
Echipamentele de tip ETN 4 au fost folosite
pentru asigurarea coloanei vertebrale a reţelei de
telecomunicaţii TIF, legând intre ele staţiile noduri de
telecomunicaţii. Staţiile terminale au fost conectate in
reţea folosind vechile echipamente cu modulaţie in
frecvent de clasa TMF. Pentru aceste staţii s-au
asigurat legaturi multiple de telecomunicaţii prin
folosirea circuitelor telefonice închiriate de la
ROMTELECOM ( acolo unde a fost posibil acest
lucru ) si prin montarea de posturi telefonice in
reţeaua automata sau in reţeaua manuala apartinand
ROMTELECOM.
In cursul ultimului an s-a reuşit automatizarea
totala a retelei de telefonie operativa a dispeceratului
S. D. Suceava prin montarea a 5 centrale telefonice
de capacitate mica tip ERICSSON BP 50 si BP 250
in staţiile de transformare noduri de telecomunicatii.
Datorita faptului ca intre staţiile de
transformare noduri de telecomunicaţii si Centrele de
exploatare mentenanta din aceleasi localitati existau
legaturi telefonice prin cable telefonice urbane
inchiriate de la ROMTELECOM a fost posibila si
introducerea a cate unui post telefonic automat

aplasat la sediile C. E. M. in reţeaua telefonica
proprie.
Pentru a se asigura un număr suficient de cai
de rutare intre sediul S. D. Suceava si subunităţile din
teritoriu a fost necesara in doua cazuri si închirierea a
unui al doilea circuit telefonic in cazul C. E. M.
Rădăuţi si Fălticeni. Cu toate ca preţul circuitului
închiriat este mare, rutarea traficului telefonic dintre
aceste subunităţi si sediul din Suceava prin reţeaua
proprie a permis reducerea semnificativa a
cheltuielilor telefonice.
In concluzie, in acest moment S. D. Suceava
dispune de o reţea de telefonie operativa bine
construita, de natura sa satisfacă cerinţele imediate
ale unui dispecerat modern.
Totuşi, putem aprecia ca reţeaua TIF conţine
prea multe echipamente vechi, uzate moral si chiar
fizic.
Costurile foarte mari pentru înlocuirea lor cu
echipamente moderne ne fac sa apreciem ca aceasta
reţea va trece in conservare pe măsură ce se va
dezvolta reţeaua de fibra optica pe cablele de garda,
urmând ca dezafectarea echipamentelor sa se facă
treptat, pe măsura ce costurile de întreţinere vor
creste.
In ceea ce priveşte telefonia administrativa
este necesara dezvoltarea unei reţele care sa cuprindă
si birourile funcţionale din cadrul centrelor de
exploatare mentenanţă. Aceasta reţea va fi descrisa in
capitolul 2 - "Soluţii de perspectivă" al prezentei
lucrări.
1.2. Reţeaua de transmisiuni de date
Reţeaua de transmisiuni de date cuprinde doua
subretele diferite ca structura si destinaţie:
•℘Reţeaua de transmisiuni de date pentru
teleconducerea staţiilor de transformare;
•℘Reţeaua de transmisiuni de date
administrative intre subunităţile din teritoriu
( centre de exploatare mentenanţă ) si
Unitatea Centrală.
Reţeaua de transmisiuni de date pentru
teleconducerea staţiilor de transformare foloseşte
modemuri telefonice de clasa 3M1 – 3M5 pentru
staţiile de transformare din municipiul Suceava si
echipamente de canale telegrafice de tip TgFM care
lucrează pe reţeaua de transmisiuni TIF pentru staţiile
de pe teritoriul judeţului Suceava.
Prin intermediul modemurilor telefonice care
lucrează pe circuitele închiriate in cablu telefonic
urban din municipiul Suceava se asigura viteze de
transmisie intre 1200 si 9600 biţi / s intre

calculatoarele de clasa SPOT 83 din staţiile de
transformare si calculatorul central de clasa PC
Industrial de la Dispeceratul S. D. Suceava.
Echipamentele de tip TgFM montate pe
reţeaua TIF asigura viteze de transmisie de 100 biti /
s in cazul in care echipamentul terminal din staţie
este de tip ETN – 4 si viteze de 50 biţi / s in cazul in
care echipamentul terminal este de clasa TMF.
In condiţiile in care in staţii se tinde să se
folosească echipamente de teleconducere moderne de
clasa Industrial – PC, aceste viteze de transmisie sunt
in mod evident insuficiente, conducând la timpi de
aşteptare inadmisibili de mari. Din acest motiv se
impune înlocuirea actualei reţele de transmisii de date
cu o reţea modernă, bazată pe utilizarea cablelor de
fibre optice având ca suport conductoarele liniilor
electrice aeriene de 110 KV sau apelarea la alte
soluţii moderne.
Reţeaua de transmisiuni de date administrative
intre subunităţile din teritoriu si sediul central al S. D.
Suceava s-a dezvoltat cu precădere in ultimii ani.
Pentru realizarea acestei reţele s-au folosit
modemuri pentru linii telefonice comutate care
lucrează pe reţeaua ROMTELECOM. Cu toate ca se
folosesc modemuri moderne a căror viteză este de
19.200 biţi / s, datorita calităţii total nesatisfăcătoare
a circuitelor telefonice ROMTELECOM viteza reala
de transmisie este de 9600 bps, uneori chiar mai
mică. In plus, apare deseori necesara retransmisia
fişierelor din cauza erorilor de comunicaţie.
O prima soluţie de îmbunătăţire a calităţii
transmisiilor de date ar fi utilizarea circuitelor
închiriate prin montarea de centrale telefonice de
capacitate mica la sediile C. E. M., aşa cum de
prezintă in capitolul 2. Totuşi, şi în acest caz vom
rămâne dependenţi de furnizorul de servicii de
telecomunicaţii. Soluţia optima de rezolvare a acestei
probleme este furnizata tot de utilizarea reţelei de
fibra optica, aşa cum se prezintă in capitolul 2.
In concluzie, putem aprecia ca deşi in prezent
reţelele de transmisie de date funcţionează
satisfăcător, situaţia actuala nu mai poate continua
prea mult timp. Sistemele actuale si-au atins limitele,
astfel încât se impune construcţia unor noi reţele,
bazate pe tehnologiile moderne dezvoltate in anii
1990. Costurile pentru construcţia unor noi reţele
sunt insa foarte mari, astfel ca recuperarea lor este
posibila doar in măsură in care vom deveni si
furnizori de servicii de telecomunicaţii.

1.3. Reteaua radio

In decursul timpului S. D. Suceava a dezvoltat
o reţea radio in benzile IV ( 148 MHz ) si V ( 306 /
342 MHz ). Aceste reţele sunt destinate a asigura
legaturile de radiotelefonie dintre dispeceratul S. D.
Suceava si vehiculele si echipele din teren, precum si
pentru a asigura o legătură de rezerva intre dispecerat
şi staţiile de transformare noduri de telecomunicaţii.
De asemenea avem staţii radiotelefon montate
la sediile centrelor de exploatare mentenanta, astfel
asigurându-se legătura dintre aceste centre si
vehiculele si echipele din teren.
Reţeaua in banda IV acoperă in general zona
de munte a judeţului Suceava ( zonele Gura
Humorului, Cîmpulung, Vatra Dornei şi Vicov) si
asigura legătura cu majoritatea centralelor
hidroelectrice de mica putere din teritoriu.
O aplicaţie noua care foloseşte ca suport
reţeaua radio in banda IV este telecomanda
separatoarelor din axele de 20 KV. Cele 7 separatoare
telecomandate folosesc frecventa de 148,925 MHz,
frecventa deosebita de cea de radiotelefonie.
Intenţionăm ca până la dezvoltarea reţelei radio
trunking in banda de 450 MHz sa folosim în
continuare această frecvenţă pentru această aplicaţie.
Reţeaua de banda IV a fost modernizata pe
parcursul ultimilor ani prin înlocuirea staţiilor IEMI
si RADMOR cu staţii moderne MOTOROLA.
Reţeaua de banda V acoperă zonele Suceava,
Fălticeni si Rădăuţi. Este o reţea echipata cu staţii
radio RADMOR, dezvoltata începând cu anii 1987 –
1990. Calitatea nesatisfăcătoare a echipamentelor,
precum si dificultăţile legate de procurarea pieselor
de schimb ridica probleme deosebite in exploatare
normala a acestei reţele.
În concluzie, putem aprecia că reţeaua radio
aparţinând S. D. Suceava, deşi satisface pentru
moment cerinţele de telecomunicaţii, nu mai poate
funcţiona mult timp in structura actuală, cu atât mai
mult cu cat in următorii ani va trebui sa eliberăm
banda 306 / 342 MHz.
2.

SOLUTII DE PERSPECTIVA

2.1. Modernizarea reţelei de telefonie si
transmisiuni de date
Reţeaua
de
telefonie
operativă
şi
administrativă aparţinând S. D. Suceava, aşa cum a
fost prezentata in capitolul 1 al prezentei lucrări, nu
mai permite o dezvoltare care să răspundă noilor

cerinţe în domeniul telecomunicaţiilor impuse de
modernizarea sistemelor EMS / SCADA.
Ultimele îmbunătăţiri posibile se referă la
montarea de centrale telefonice de capacitate mică la
sediile CEM Gura Humorului, Rădăuţi, Cîmpulung şi
Vatra Dornei.
Prin
montarea
acestor
centrale
se
intenţionează automatizarea completă a reţelei
telefonice proprii si asigurarea unei comunicaţii
corespunzătoare la sediile C. E. M. ( deoarece in
prezent numeroase birouri nu au nici o legătură
telefonică sau pe un trunchi ROMTELECOM sunt
montate mai multe aparate telefonice ).
Aceasta modernizare se impune pentru a
putea folosi cat mai mult reţeaua TIF proprie si
circuitele închiriate, astfel încât sa se reducă in mare
măsură utilizarea reţelei comutate ROMTELECOM,
atât pentru telefonia administrativa, cat si pentru
transmisia de date administrative intre subunitatile
din teritoriu si Unitatea Centrala.
Dezvoltarea in continuare a reţelei proprii de
telefonie se poate face doar prin utilizarea reţelei de
cable de fibre optice care folosesc ca suport liniile
electrice aeriene de 110 KV.
Prin contractul încheiat intre ELECTRICA S.
A. Bucureşti si RCS Bucureşti, pe teritoriul judeţului
Suceava urmează sa se realizeze următoarele
tronsoane de fibra optica:
•℘Staţia Tîrgu Neamţ – staţia Fălticeni – staţia
Suceava;
•℘Staţia Suceava – staţia Vereşti – staţia
Botoşani;
•℘Staţia Suceava – staţia Gura Humorului –
staţia Frasin – staţia Barnar – staţia Vatra
Dornei; ( sau staţia Frasin – staţia
Cîmpulung – staţia Delniţa – staţia Iacobeni
– staţia Vatra Dornei ).
De la staţia Vatra Dornei urmează sa se
realizeze o legătură pe cablu cu fibre optice folosind
ca suport reţeaua de 20 KV spre SD Bistriţa.
Perechile de fibre optice alocate S. C.
Electrica S. A. sunt fibre tip monomod, capabile sa
transporte date cu viteze de pana la 10 Gbiti / s, in
ierarhiile plesiocrona ( PDH - Plesiocronous Digital
Hierarchy - pana la viteze de 140 Mbiti / s ) si
sincrona ( SDH – Syncronous Digital Hierarchy –
pentru viteze intre 155 Mbiti / s si 10 Gbiti / s ).
Pentru inceput ne propunem sa asiguram
fluxuri de 2 Mbiti / s ( 30 canale telefonice ) intre
Unitatea Centrala din Suceava si statiile de
transformare noduri de telecomunicatii Falticeni,
Gura Humorului, Cimpulung si Vatra Dornei.

Realizarea unei astfel de retele ne-ar permite
sa oferim canale de transmisie de calitate mult mai
buna si la viteze de ordinul a 64 Kbiti / s pentru
calculatoarele din reţeaua de teleconducere.
In domeniul telefoniei această reţea ne-ar oferi
posibilitatea renunţării la circuitele închiriate
ROMTELECOM si o reducere semnificativa a
costurilor pentru traficul telefonic, deoarece ne-ar
permite rutarea acestuia prin intermediul retelei
proprii.
Sperăm ca în final sa dispunem de o reţea de
clasa SDH – 4 ( cu viteza de 622 Mbiti / s ) care să
contina canale de 155 Mbiti / s lucrând in modul
ATM ( Asynchronous Transfer Mode ).
La sfârşitul anilor 1980, SD Suceava a
dezvoltat un sistem de telemăsura a energiei electrice.
Sistemul era dotat cu contoare cu generatoare de
impulsuri montate in staţiile de transformare,
calculatoare de proces realizate pe structuri tip
MADS echipate cu procesor Z 80 iar transmisia de
date se realiza prin modemuri de linie închiriate si
canale telegrafice de clasa TgFM conectate la
echipamentele TIF.
Sistemul continua sa funcţioneze satisfăcător
si astăzi, dar nu se mai încadrează in noile
reglementari ale ANRE.
Pentru a răspunde acestor cerinţe s-a pregătit
un sistem dotat cu contoare electronice cu curbă de
sarcină, iar pentru transmisia de date s-a realizat o
reţea folosind modemuri GSM cu viteza de 9600 bps.
Sistemul, compus dintr-un punct central ( singurul
care are dreptul sa sune in reţea ) şi 12 puncte
subordonate este in curs de implementare, primele
rezultate obţinute fiind mai mult decât încurajatoare.
O problema apărută in ultimii ani este
interconectarea reţelelor LAN de la subunităţi cu
LAN – Unitatea Centrala intr-o reţea WAN.
Pentru interconectarea reţelelor LAN de la
Unitatea Centrala si Complexul Uzina ( intre cele
doua subunităţi este o distanta de circa 1 Km ) s-a
realizat prin intermediul unor modemuri de reţea de
mare viteza ( 2 Mbiti / s ), funcţionând pe cablul
telefonic propriu.
Datorita preţului redus si simplităţii soluţiei ne
propunem sa realizam în acelaşi mod interconectarea
LAN – urilor de la casierii cu LAN – Unitate
Centrala,
realizând
astfel
o
reţea MAN

( Metropolitan Area Network ).
Acelaşi sistem se intentioneaza sa fie folosit si
in alte oraşe din judeţul Suceava unde casieriile sunt
in alte clădiri decât sediul C. E. M. – ul.
Interconectarea reţelelor locale de la centrele
de exploatare mentenata cu reţeaua de la Unitatea
Centrala se intenţionează sa se realizeze intr-o prima
etapa folosind reţeaua comutata proprie si modemuri
cu viteze de pana la 56 Kbiti / s ( daca calitatea
liniilor telefonice ne va permite sa funcţionăm la
aceasta viteza ). Odată cu dezvoltarea reţelei de fibre
optice speram sa putem folosi tehnologia ATM si
pentru conectarea reţelelor locale intr-o reţea WAN (
Wide Area Network ).
2.2. Reţeaua radio
In dezvoltarea reţelei radio problema
principala care trebuie rezolvata este migrarea
actualei reţele către reţeaua radio trunking. Acest
proces trebuie astfel condus încât sa nu apară
disfunctionalitati in funcţionarea sistemului de
telecomunicaţii radio.
Pentru început ne propunem înlocuirea
actualei reţele de banda V ( 306 / 342 MHz ) cu o
reţea clasica in banda de 450 MHz. Staţiile radio care
vor fi achiziţionate in aceasta perioada vor avea
capacitatea sa lucreze si in sistem trunking, deşi la
început vor lucra in modul clasic, folosind apelul
selectiv infravocal.
Vom încep cu modernizarea reţelei actuale din
zona C. E. M. – C. R. C. Suceava ( aproximativ 25 de
staţii si un repetor clasic ) si cu înlocuirea actualul
repetor de banda IV / banda V de pe muntele Rarău
cu un repetor de 450 / 148 MHz.
In domeniul teleconducerii separatoarelor din
axele de 20 KV ne propunem sa dezvoltam intr-o
prima etapa actuala reţea in banda de 148,925 MHz.
Dorim ca in circa 2 ani sa avem minim 30 de
separatori radiocomandati. Prin introducerea acestor
separatori estimam o reducere importanta a duratei de
întrerupere a consumatorilor.
In concluzie putem spune ca ne aflam intr-o
etapa importanta in dezvoltarea sistemului de
telecomunicaţii. Mutaţiile produse in ultimii ani in
domeniul telecomunicaţiilor au deschis o noua
perspectiva companiilor de distribuţie a energiei

electrice care au posibilitatea sa devină si furnizoare
de servicii de telecomunicaţii.
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Plansa nr. 2 SCHEMA BLOC DE INTERCONEXIUNE A CENTRALELOR TELEFONICE AUTOMATE - Situatia de perspectiva
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