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RESUMO
Os sistemas de automação de subestações de energia elétrica, com o
advento da norma IEC 61850, assumiram um contexto a partir do início dos anos
2000 na qual a interoperabilidade entre aplicações de diferentes fabricantes tornouse um requisito fundamental. No que se refere à comunicação, o conjunto de
protocolos Ethernet-TCP/IP foi adotado. Como são sistemas de missão crítica, não
tardou para que a discussão a respeito da redundância das redes Ethernet para os
projetos de automação tivessem início. Uma vez que a interoperabilidade deve ser
mantida, a redundância não pode ser executada sem critérios que garantam essa
cooperação. Para este fim, dois mecanismos foram desenvolvidos: o HSR e o PRP,
ambos descritos na norma IEC 62439 que trata a questão das redes de automação
de alta disponibilidade. Este trabalho tem como objetivo propor uma arquitetura
redundante para a automação de subestações com o uso da técnica PRP
implementada nos relés de proteção e controle, agora chamados de IEDs e nos
sistemas SCADA. Para demonstrar os resultados, um projeto de automação é
montado em laboratório tal qual seria aplicado em uma subestação real, analisando
as topologias em estrela e anel inicialmente com técnicas de redundância do tipo
spanning tree e em um segundo momento com o uso do PRP, conforme as
orientações da norma IEC 61850 para assegurar a interoperabilidade. Nos ensaios
do experimento, serão observados os itens de sincronismo de tempo das redes via
o protocolo SNTP e as latências de recomposição do sistema em cada caso
submetido aos ensaios. A principal contribuição deste trabalho está no uso da
técnica PRP como alternativa para a redundância das redes de automação aliada
aos critérios que devem ser observados no ambiente das subestações de energia.
Serão discutidas ainda as vantagens e desvantagens do PRP frente às soluções
proprietárias ou não indicadas na norma IEC 61850.

Palavras-chave: Parallel Redundancy Protocol, High-availability Seamless
Redundancy, redundância de redes, norma IEC 61850, automação de
subestações.

ABSTRACT

Proposal of a redundant Ethernet architecture for substation automation
systems

The substation automation systems, with the advent of IEC 61850 standard, entered into a
context from the early 2000s where interoperability between applications from different
vendors has become a fundamental requirement. With regard to communication, the set of
protocols Ethernet-TCP/IP was adopted. As mission-critical systems, does not take long for
the discussion about the redundancy of Ethernet networks for automation projects had
started. Given that interoperability must be maintained, redundancy can not be performed
without any criteria to ensure such cooperation. To acomplish this target, two mechanisms
were developed: HSR and PRP, both described in IEC 62439 standard which regards to
the high availability automation networks issues. This present work aims to propose a
redundant architecture for substation automation with the use of PRP technique
implemented in the protection and control relays, now called IEDs and SCADA systems. To
demonstrate the results, an automation project is assembled in the laboratory as it would
apply in a real substation, examining the ring and star topologies initially with redundancy
techniques like spanning tree and in a second situation considering the use of PRP, as
referenced in IEC 61850 standard to ensure the interoperability. During the experiment
execution, it will be observed items of network time synchronization via SNTP protocol and
latencies of system restoration in each case subject to the test. The main contribution of
this work is the usage of PRP technique as an alternative for the substation automation
network redundancy coupled with the criteria that must be observed in the environment of
power substations. Will be discussed also the advantages and disadvantages of the PRP
in the face of proprietary solutions or not specified in IEC 61850.

Keywords: Parallel Redundancy Protocol, High-availability Seamless Redundancy,
network redundancy, IEC 61850, substation automation.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Motivação

A automação de subestações evoluiu no início dos anos 2000 para um
contexto no qual a interoperabilidade é uma palavra de ordem. Em sua primeira
edição, a norma IEC 61850 – Communication Networks and Systems in Substations
(2004), neste sentido, apresenta uma forma de elaboração de projetos de automação
das subestações de energia elétrica para atingir os objetivos de interoperabilidade e
flexibilidade das aplicações.
No quesito da comunicação entre os equipamentos que promovem os
mecanismos de automação, o conjunto de protocolos Ethernet-TCP/IP representa o
esquema empregado pela norma IEC 61850. Entretanto, a maneira como estes
protocolos se relacionam com as redes e como podem ou devem ser as arquiteturas
destas redes são dúvidas recorrentes entre os consumidores e fornecedores de
sistemas baseados na norma IEC 61850. Um dos núcleos alvo de constantes
discussões neste aspecto é a redundância da rede Ethernet (KIRRMANN et al. 2008).
Os critérios a serem avaliados para empregar a redundância e a forma de construir as
aplicações são motivos destas dicussões.
Para assegurar a cooperação entre sistemas de diferentes fabricantes, no
entanto, a redundância das redes não deve ser realizada sem critério, uma vez que
cada fornecedor de produtos e sistemas poderia adotar sua própria filosofia para
resolver a questão. Diante deste fato, o grupo de trabalho do IEC responsável pela
coordenação do desenvolvimento da norma IEC 61850 (o TC57 - Technical
Committee 57) propôs algumas soluções para preencher esta lacuna. Tais soluções
são apresentadas em uma norma que diz respeito às diferentes técnicas para a
implementação de redundância em redes de automação de alta disponibilidade – a
IEC 62439 – Industrial Communication Networks – High Availability Automation
Networks (2008). O intuito dos

recursos por ela apresentados é justamente

determinar como deve ser o procedimento de desenvolvimento da aplicação quanto
às redes Ethernet, e as diferentes possibilidades de arquiteturas para esta finalidade.
Outros fatores que orientaram o desenvolvimento do tema, podem ser
elencados a seguir:
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- Sistemas de automação de subestações são desenvolvidos com estudos
minuciosos quanto a seletividade de funções lógicas de proteção e controle. Uma vez
que os dispositivos componentes deste sistemas trocam informações via uma rede
Ethernet, é preciso garantir a disponibilidade do meio por onde os dados trafegam,
inclusive pensando-se em contigência nos casos de falha;
- Os consumidores e fabricantes clamam por redundância, mas para
implementá-la é preciso cuidado para não prejudicar o envio e recepção de dados
entre sistemas heterogêneos (com equipamentos diferentes) dentro da subestação;
- Embora a norma IEC 61850 apresente uma seleta gama de recursos, os
aspectos relacionados à comunicação entre os equipamentos e as funções que cada
um pode desempenhar (novamente no que se refere à redundância e arquitetura da
rede), demandam estudos sobre o que pode ou deve ser feito;
- Como se trata de sistemas de missão crítica, a garantia do registro de tempo
dos eventos ocorridos na subestação são fundamentais. Embora os serviços providos
pelo protocolo Simple Network Time Protocol, o SNTP, tenham sido adotados para
estas aplicações como afirma a norma IEC 61850-8-1 (2009), os engenheiros de
proteção e controle questionam sua aplicação frente às técnicas como IRIG-B devido
à falta de experiência com as redes Ethernet e suas diferentes topologias, fato este
novamente exposto com a redundância da rede;
Deve-se destacar ainda que existe uma forte tendência de alteração do perfil
de conhecimento dos profissionais do segmento de automação para lidar com o atual
cenário, agregando técnicas de três áreas de conhecimento distintas: Elétrica,
Eletrônica e Tecnologia da Informação.
Com o estudo de uma das técnicas que consta na norma IEC 62439-3 (2010),
o Parallel Redundancy Protocol (PRP), concebido para projetos de subestações de
energia elétrica e que corresponde a construção de uma estrutura de comunicação
formada por duas redes operando de forma paralela, verifica-se como as
necessidades da implementação da redundância podem ser atendidas no que
concerne à interoperabilidade, disponibilidade, tolerância à falha e projeto da rede.
Estes itens são discutidos frente a algumas soluções proprietárias como o uso de relés
de proteção e controle com switches internos e as técnicas de spanning tree não
normatizadas que o mercado tem adotado e que apresentam inconvenientes devido
a criticidade inerente a este tipo de automação. Tais inconvenientes, como o arranjo
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exclusivo da topologia de um fabricante, remetem diretamente ao comprometimento
da interoperabilidade da aplicação.

1.2

Objetivo

Este trabalho tem por objetivo propor uma arquitetura de rede Ethernet
redundante aplicada em projetos de automação de subestações de energia elétrica
conforme a norma IEC 61850.
Os critérios para a seleção serão discutidos à luz do uso de duas técnicas
elaboradas para atender os requisitos de redundância de rede para as aplicações de
automação previstos na norma IEC 62439-3, sobretudo o PRP, com o
desenvolvimento de uma aplicação usando Intelligent Eletronic Devices e um sistema
supervisório SCADA – System Control and Data Acquisition com a técnica PRP
implementada.

1.3

Resultados e contribuições esperadas

Esta dissertação contribuirá para o planejamento da engenharia de projetos
de automação de subestações no que concerne às redes de comunicação
empregadas na interconexão dos sistemas SCADA e IEDs

no aspecto da

redundância destas redes, destacando:
 Como a norma IEC 61850 se relaciona com a IEC 62439 nas questões de

redundância;
 Características dos switches, sistemas SCADA e IEDs usados na norma

IEC 61850 e seus comportamentos quanto à aplicação da redundância;
 Como selecionar a arquitetura de rede adequada para aplicações de

automação considerando a criticidade do processo e a possibilidade de
expansão do sistema;
 Uso do PRP em topologias anel e estrela;
 Tratamento do sincronismo de tempo nas redes redundantes.

O diferencial do trabalho está no uso da técnica PRP como alternativa para
tratar a redundância da rede de automação aliada aos critérios que devem ser
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avaliados no ambiente da subestação de energia quanto às latências da rede, mídias
utilizadas, características de switches, dos sistemas SCADA e dos IEDs.

1.4

Método de trabalho

O experimento sobre a arquitetura redundante proposta é cadenciado neste
trabalho a partir da análise das duas topologias básicas usadas na automação das
subestações, estrela e anel. Em seguida, o PRP será aplicado a um exemplo de
projeto de automação, testado em laboratório,

abordando os aspectos de

redundância previstos na norma IEC 62439-3. Os tópicos evidenciados no estado da
arte servirão como apoio aos ensaios a serem realizados principalmente na
construção da aplicação.
O planejamento para a execução das atividades é descrito a seguir.


Descrição dos critérios de redundância segundo a norma IEC 61850:
Esta parte do trabalho descreve os aspectos a serem considerados para
a interoperabilidade entre sistemas heterogêneos (com SCADA, IEDs e
switches de diferentes fabricantes), e as características que os
equipamentos usados em um projeto real devem contemplar para
assegurar a colaboração dos serviços a serem providos pela rede de
automação – as comunicações horizontais e verticais estabelecidas por
meio dos protocolos Manufacturing Message Specification e Generic
Object Oriented Substation Event, o MMS e o GOOSE respectivamente;



Preparação do ambiente de testes:

Refere-se à preparação do

laboratório para a realização dos ensaios. Nesta fase, os IEDs, o sistema
SCADA, os switches, GPS e os mecanismos de comunicação serão
configurados tal qual é o procedimento de uma projeto real. Os detalhes
sobre a aplicação alvo dos testes são apresentados no Apêndice A;



Análise das topologias estrela e anel em uma rede com IEDs: Neste
item, a discussão se dará em torno das vantagens e desvantagens do uso
da topologia em estrela ou anel em uma aplicação voltada para as
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subestações de energia. Na análise, os alvos da experiência serão a
medição das latências (no caso do anel) por meio de ferramentas voltadas
a este objetivo, as alternativas de rotas no caso da indisponibilidade de
um seg mento da rede e o uso das técnicas de recomposição proprietárias
e normatizadas usadas no estado da arte, como STP e RSTP;


Uso da técnica PRP: Esta etapa consiste no desenvolvimento de um
projeto de automação em laboratório com um sistema supervisório e 4
IEDs com o mecanismo do PRP implementado. A rede Ethernet será
formada por 4 switches de diferentes fornecedores, a fim de exibir a
transparência N-1 proposta pelo PRP como uma alternativa normatizada
para resolver a questão da redundância em ambientes de automação. Os
ensaios devem explicar a presença (ou não) das latências na
recomposição do sistema, e as medições serão realizadas por
ferramentas construídas para testes de aplicações IEC 61850. A
arquitetura da rede é apresentada no Apêndice B;



Sincronismo de tempo: Nas aplicações IEC 61850, é obrigatório o uso
do protocolo SNTP para providenciar o sincronismo dos IEDs e demais
sistemas conectados à rede. Entretanto, para o PRP este item deve ser
tratado de forma diferenciada uma vez que a rede é duplicada. Para
mostrar uma possibilidade de solução deste problema, dois relógios GPS
serão aplicados ao projeto no laboratório para sincronizar ambas as redes
por meio de dois GPS de modelos e marcas diferentes.
O resultado será medido/comprovado observando-se as estampas de
tempo dos eventos gerados pelos IEDs na lista de eventos do sistema
supervisório. Para tal, os eventos selecionados serão a sinalização da
recepção das mensagens de tempo real GSE e a abertura e fechamento
dos disjuntores e seccionadoras manobrados pelos IEDs que executam o
controle dos circuitos da subestação simulada.



Tabulação e análise dos resultados: Os ensaios com a técnica PRP e
do sincronismo de tempo adotado em sua aplicação serão tabulados,
medidos (por meio

da

observação

disponibilidade e interoperabilidade)

do

timestamp,

latências,

e confrontados com os outros
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métodos de redundância não normatizados pela IEC 62439-3 como o uso
de técnicas spanning tree. Aqui também serão identificadas novas
oportunidades de pesquisa no âmbito da redundância das redes de
comunicação na automação de subestações.
A figura 1 descreve a sequência do método do trabalho concebido,
relacionando-a aos capítulos a seguir.

Figura 1 – Etapas do desenvolvimento do trabalho
Fonte: Elaborado pelo autor

1.5

Organização do trabalho

Este trabalho está organizado como descrito a seguir:
Capítulo 2 – Redes Ethernet na Automação de Subestações de Energia.
Apresenta o contexto no qual as aplicações de automação são desenvolvidas após o
advento da norma IEC 61850. As questões sobre a redundância das redes e suas
formas adotadas pelos projetos são expostas frente aos trabalhos já realizados neste
âmbito, culminando nas duas técnicas normatizadas pela IEC 62439-3, o HSR e o
PRP.
Capítulo 3 – Desenvolvimento da aplicação de automação com a arquitetura
alvo do experimento. Este capítulo descreve a preparação do laboratório, as
ferramentas, os critérios para a montagem das redes, análise das topologias para os
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projetos de automação de subestações e as funcionalidades previstas na aplicação a
ser submetida aos ensaios.
Nesta etapa as duas topologias componentes do sistema redundante serão
analisadas de forma independente quanto ao arranjo, requisitos e sincronismo de
tempo.
Capítulo 4 – Redundância com o uso da técnica PRP. Esta parte do trabalho
trata a aplicação da redundância das redes conforme previsto na norma IEC 61850,
referindo-se à norma IEC 62439-3. O capítulo detalha o funcionamento da técnica
PRP, os itens que devem ser avaliados para sua aplicação e os ensaios da rede, dos
IEDs e do sistema SCADA. Nesta fase do ensaio a aplicação da subestação tal qual
poderia ser implementada em um caso real estará completa.
Capítulo 5 – Avaliação dos resultados. Refere-se à análise dos dados obtidos,
citando as vantagens e os pontos negativos a respeito do uso do PRP em relação às
técnicas proprietárias e o posicionamento sobre os critérios para a seleção das
arquiteturas para prover a redundância em aplicações de automação de subestações.
Capítulo 6 – Conclusão. Apresenta um resumo geral das atividades
desempenhadas no experimento, as conclusões sobre os resultados e as propostas
para estudos futuros.
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2

REDES ETHERNET NA AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA

2.1

Introdução

As subestações de energia elétrica demandam soluções robustas para os
projetos de automação que têm como objetivo interconectar os IEDs e os sistemas
SCADA que oferecem funções de IHM (interface homem-máquina para um operador
local) e gateway para a transferência dos dados coletados a um centro de operações.
A robustez não é limitada apenas às questões de interferência eletromagnética à qual
os equipamentos são submetidos neste ambiente, mas também à disponibilidade da
LAN que os conecta, introduzindo a discussão sobre a redundância da rede.
Para garantir que os serviços desempenhados por estas aplicações estejam
em operação, é de grande relevância que a seleção das arquiteturas para atendê-las
seja feita com critérios adequados para cada situação, dependendo do tamanho,
importância e custo do projeto. Tais critérios podem ser compreendidos como o
arranjo da topologia, as interfaces empregadas, a mídia de conexão, os protocolos
usados e a maneira de tratamento das informações que se destinam aos sistemas
supervisórios.
Esta parte do trabalho destina-se a apresentar a contextualização da
automação das subestações conforme a norma IEC 61850 e a aplicação das redes
Ethernet no estado da arte dos projetos de automação. Serão apresentados também
estudos realizados na área e suas contribuições para este trabalho.

2.2

Elementos de um sistema de automação

Para elaborar uma aplicação de automação deve-se planejar a alocação das
funções de controle e proteção executadas por cada componente. Para efetivar esta
ação, é preciso antes conhecer os objetos que sofrerão a ação do sistema a ser
elaborado.
Para Brandt, Lohmman e Wimmer (2003), as subestações possuem três
níveis de controle para se designar os limites de operação de cada zona neles
determinados.
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2.2.1

Equipamentos primários – Nível 0 (Process Level)

Correspondem aos dispositivos alocados no pátio da subestação conectados
diretamente ao processo, isto é, que fazem a interface com a rede elétrica de
transmissão distribuição de energia. São os transformadores de potencial (TPs),
transformadores de corrente (TCs), disjuntores, chaves seccionadoras, reatores,
bancos de capacitores entre outros.

2.2.2

IEDs – Nível 1 (Bay Level)

Esta é a denominação contemporânea para os relés de proteção e controle.
Estes equipamentos colhem os valores das grandezas elétricas analógicas de tensão,
corrente, diferença de fasores, frequência, por meio das conexões realizadas com os
TCs e TPs instalados no pátio da subestação. Tipicamente, nas subestações
brasileiras, os transformadores de potencial e corrente reduzem os valores primários
para módulos de 115 volts e 5 ampéres respectivamente.
Além dos valores analógicos, os estados das chaves seccionadoras e
disjuntores também são interpretados pelos IEDs com o emprego de entradas digitais.
Os contatos de sinalização dos equipamentos primários são conectados a uma tensão
que pode variar de 48 a 125 Vcc, e conforme a posição (aberto/fechado) de um
disjuntor, por exemplo, a entrada digital do IED é sensibilizada.
A figura 2 exibe como as conexões entre os equipamentos primários e os IEDs
são efetivadas.
Com base na supervisão das grandezas analógicas e digitais, os IEDs
desempenham as funções de controle e proteção. Suas interfaces de saídas digitais,
providas de relés rápidos de atuação compreendida entre 5 e 20 milissegundos,
podem enviar sinais de comando para disjuntores e seccionadoras, comutadores de
taps de transformadores e demais dispositivos que estejam instalados no pátio que
tenham recursos para receber comandos. No caso das funções de proteção, se
alguma delas detecta uma situação anômala no sistema elétrico, como uma
sobrecarga ou curto-circuito em uma linha de transmissão, o IED imediatamente
executa o comando para o desligamento do disjuntor do circuito correspondente.
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Figura 2 – Esquema de aquisição dos sinais de campo da subestação
Fonte: Elaborado pelo autor

2.2.3

Sistema supervisório – Nível 2 (Station Level)
Os sistemas supervisórios obedecem ao conceito SCADA – System Control

and Data Acquisition. São sistemas de missão crítica com operação 24x7 e fornecem
ao operador da subestação as informações sobre os estados dos equipamentos
primários e as medições de corrente, tensão, potências e energia em tempo real.
O aplicativo é executado em computadores industriais que, devido ao meio ao
qual são expostos, são providos de gabinetes com grau de proteção contra poeira,
vibração e interferência eletromagnética diferenciado. Os computadores são
conectados aos IEDs por meio de interfaces Ethernet de 10 ou 100Mbits/s1 full-duplex,

1

Inventário dos projetos de automação de subestação da ABB - 2010
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esta última empregada com maior frequência, conforme a norma IEC 61850. A figura
3 mostra uma arquitetura de rede usada nas aplicações. Os dispositivos de rede são
switches ou roteadores homologados conforme os requisitos descritos no capítulo 3
da norma IEC 61850. Hubs não são tolerados.

Figura 3 – Exemplo de arquitetura de projeto de automação de subestações
Fonte: Elaborado pelo autor

Os recursos oferecidos pelo sistema supervisório podem variar em função dos
requisitos estabelecidos pelas concessionárias de energia elétrica e pelo órgão
regulamentador, atribuição esta que, no caso do Brasil, é dada ao ONS – Operador
Nacional do Sistema. Entretanto, a regra geral praticada designa as seguintes funções
comuns a estes sistemas:
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- Diagrama unifilar: É a representação gráfica dos circuitos dispostos na
subestação. Por meio dele o operador pode localizar na IHM os equipamentos que
eventualmente sofrerão sua ação. Este diagrama contempla ainda as medições
analógicas sobre cada circuito, e dependendo da capacidade do aplicativo usado,
pode estabelecer relatórios históricos das grandezas elétricas em função do tempo de
medição.
- Lista de eventos: Consiste em uma ferramenta que relata os acontecimentos
classificados como relevantes ao processo na base de dados do supervisório.
Durante a fase de engenharia do projeto, a base de dados dos sinais
provenientes dos IEDs que serão destinados ao sistema supervisório são
selecionados conforme sua importância e marcados para registrar um evento no
momento de sua ocorrência.
Todos os eventos que constam nesta lista são descritos com precisão e
resolução de 1 milissegundo para permitir uma correta análise do SOE – Sequence of
Events por parte da equipe de engenharia da concessionária de energia. Este fator
contribui de forma significativa para a resolução da causa raiz da falha.
- Lista de alarmes: É uma segunda lista que classifica os eventos
representantes de ocorrências críticas para a subestação. Para ilustrar este caso,
pode-se citar a atuação de uma função de proteção que tenha ocasionado a abertura
de um disjuntor. Os alarmes, por consequência, se resumem aos eventos que
demandam uma atenção/ação imediata por parte do operador.
- Arquitetura do sistema: Devido à importância da rede que conecta os IEDs
ao supervisório, em complemento às sinalizações das listas de eventos e alarmes, a
tela de arquitetura corresponde à representação da rede Ethernet montada. Se
eventualmente o canal de comunicação com um IED é interrompido, a supervisão
deste canal executada pelo sistema SCADA providencia uma advertência na tela com
o objetivo de chamar a atenção do operador.
O supervisório local da subestação pode ser integrado ao nível 3 de controle,
destinado aos Centros de Operação Regionais - COR. Porém, a forma de fazê-lo não
será abordada neste estudo.
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2.3

Serviços de comunição oferecidos pela norma IEC 61850

A norma IEC 61850 descreve métodos para elaboração de projetos de
automação de subestações. Em seus 10 capítulos, ela define critérios para os
seguintes aspectos:
- Requisitos para as redes de comunicação do station bus e do process bus;
- Requisitos dos hardwares empregados na rede quanto à interferência
eletromagnética, temperatura, integridade de dados e disponibilidade;
- Elaboração da Substation Configuration Language, a SCL,

linguagem

construída com XML adotada para descrever as funcionalidades configuradas nos
IEDs e estabelecer a comunicação entre equipamentos de diferentes fabricantes,
sendo este aspecto, entre outros, fundamental para garantir a interoperabilidade;
- Requisitos de comunicação e modelo de dados;
- Mapeamento de dados para o station bus;
- Mapeamento de serviços de comunicação para o process bus;
- Ensaios de conformidade;
O station bus representa a rede Ethernet que interliga os IEDs entre si e com
o sistema supervisório. Já o process bus refere-se à rede estabelecida entre os
equipamentos primários e os IEDs.
O process bus tem a missão de eliminar ou reduzir de forma significativa os
cabos elétricos que ligam os TPs, TCs, disjuntores e seccionadoras no pátio da
subestação aos IEDs na sala controle. Para fazê-lo, uma das soluções previstas é o
uso de um dispositivo denominado MU - merger unit para coletar os sinais elétricos
do pátio da subestação, digitalizá-los e disponibilizá-los para os IEDs através de uma
rede Ethernet dedicada para este fim, ou ainda, com a evolução dos equipamentos
primários nos próximos anos, conectá-los diretamente aos aos switches da LAN do
process bus (YARZA et al. 2007). A figura 4 mostra um exemplo das conexões das
redes do station e do process bus.
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Figura 4 - Representação do station e do process bus
Fonte: Yarza, Arzuaga e Quintanilla (2009). Adaptada pelo autor

Embora já existam aplicações em operação sobretudo na Europa2, as
discussões sobre o process bus e as técnicas a ele relacionadas na norma IEC 61850
continuam. Dessa forma, os tópicos sobre o process bus e sua rede não serão
abordados neste estudo, sugerindo a perspectiva da elaboração de um trabalho futuro
neste âmbito.

2.3.1

A rede de comunicação do station bus

A norma IEC 61850 permite que a filosofia empregada para a construção de
um projeto de automação tenha uma abordagem centralizada ou descentralizada.
A abordagem centralizada remete à concentração das funções que protegem
e controlam um circuito na subestação em um único IED. Já a maneira descentralizada
permite a pulverização das funções de proteção e controle entre diferentes IEDs na
2

Conforme informações do System Verification Center da ABB em Baden, Suiça - 2010
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sala de controle, mesmo que todas elas estejam relacionadas a um único circuito.
Neste caso, os mecanismos de comunicação da rede propiciam a colaboração entre
as funções distribuídas pelos IEDs.
A estrutura dos dados presentes em cada dispositivo, seja ele um IED, o
próprio sistema SCADA ou no futuro, os equipamentos primários, segue uma
hierarquia composta por Logical Devices que representam o equipamento em si,
Logical Nodes que são as funções de controle e proteção, Data Objects que remetem
aos objetos controlados pela função e os Data Attributes constituindo os atributos
manipulados pelos objetos. A figura 5 exibe a interdependência desta estrutura,
tomando como exemplo o controle de um disjuntor realizado por um IED.

Figura 5 - Modelagem da estrutura de dados na norma IEC 61850
Fonte: Brandt, Lohmman e Wimmer (2003). Adaptada pelo autor

A figura 6 refere-se à colaboração entre os Logical Nodes quando é
necessário que dois ou mais IEDs troquem informações entre si.
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Figura 6 – Interação entre Logical Nodes
Fonte: Elaborada pelo autor

Os protocolos de comunicação utilizados pela norma IEC 61850, tomando-se
como referência o modelo OSI, são exibidos na figura 7.

Figura 7 – Protocolos de comunicação
Fonte: Norma IEC 61850 (2004). Adaptada pelo autor
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As aplicações consideram dois tipos de aquisição e distribuição de dados no
station bus: A comunicação vertical, entre os IEDs e o sistema supervisório em uma
relação cliente/servidor pelo protocolo de camada 7 MMS, e a comunicação horizontal
entre os IEDs pelo serviço Generic Substation Event - GSE usando mensagens
Generic Object Oriented Substation Event - GOOSE. No emprego destas mensagens,
os IEDs se dividem em publishers e subscribers, os equipamentos que publicam as
mensagens na rede e aqueles que as assinam.
As mensagens GOOSE, que pertencem a classe de serviço GSE, são usadas
para automatismos e transferências de sinais entre os IEDs em tempo real. Para
assegurar um tempo típico de propagação na ordem de 5 milissegundos, o GOOSE
opera em camada 2, evitando assim o dispêndio de tempo de processamento ao
atravessar as demais camadas do modelo OSI.
Uma vez que não possui confirmação de entrega, serviço este que poderia
ser propiciado pelo protocolo TCP, o GOOSE tem um artifício para mitigar eventuais
falhas causadas pela perda na propagação de um quadro. Quando uma informação
classificada no IED para enviar uma mensagem GOOSE à rede tem o seu valor
alterado, uma rajada de até 4 quadros são enviados em intervalos de 3 a 4
milissegundos. Assim, se porventura o receptor perder o primeiro quadro, ainda pode
tomar a ação esperada com a chegada dos subsequentes.
O serviço GSE tem um Ethertype diferenciado no protocolo Ethernet, sendo a
ele atribuída uma faixa exclusiva de endereços MAC. Com o uso deste recurso, o
destinatário pode saber se entende ou não um determinado quadro (DANTAS, 2010).
Para oferecer prioridade ao GOOSE frente ao tráfego comum da rede, é
possível ainda manipular a classe de serviço (CoS) do quadro de tal forma que esta
técnica contribua para que a entrega dos dados seja praticamente determinística.
Tanto para o tráfego da comunicação vertical via MMS, e de forma mais
relevante para o GOOSE, a questão da redundância da rede deve ser pensada de
maneira a não provocar perdas de datagramas ou quadros em eventuais
recomposições que sejam necessárias durante seu funcionamento.
Em complemento a esta observação, os protocolos e técnicas envolvidas na
redundância também não podem provocar atrasos na propagação das mensangens
devido ao overhead de seus cabeçalhos, já que este fator pode prejudicar os tempos
de entrega das mensagens no receptor. O resultado prático pode ser o não
atendimento aos requisitos da aplicação, como no caso do disparo retardado de uma
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função de proteção que deveria desligar um disjuntor de um trecho da subestação em
curto-circuito, pode comprometer a integridade do fornecimento de energia.

2.3.2

Topologias e mídias de rede em sistemas de automação de subestações

Os arranjos tipicamente usados em projetos de automação na norma IEC
61850, sem ressaltar nenhum aspecto de redundância neste momento, são do tipo
estrela, anel simples e árvore, sendo esta última uma variação da topologia em estrela.
A figura 8 exemplifica os arranjos citados.
A topologia em estrela tem a vantagem da simplicidade na instalação da
infraestrutura necessária, no gerenciamento da rede e na expansibilidade. Em
situações de falha de algum dos nós (os IEDs), o funcionamento da estrutura não é
comprometida. Soma-se a esta característica a possibilidade de adicionar novos
elementos com a rede em pleno funcionamento. As desvantagens são devidas ao
único ponto de falha que remete ao concentrador (o switch) e falta de rotas alternativas
para encaminhar os dados.
A topologia em anel tem sido usada nas rede de automação devido a opção
de rotas diferentes para encaminhar as informações e assegurar a continuidade dos
serviços executados pela aplicação. Por outro lado, como a Ethernet não permite que
switches sejam interligados em anel por causa do broadcast de quadros
encaminhados de um switch a outro gerando um loop infinito e comprometendo a
operação da rede, é preciso fazer uso de uma classe de protocolos denominada STP
– Spanning tree protocol, que mantém uma dos rotas do anel bloqueada, sendo
liberada somente se o caminho principal sofrer um interrupção.
Para as redes das subestações, o protocolo Rapid Spanning Tree - RSTP
(IEEE 802.1D) é empregado em suplantando o STP devido ao tempo de
recomposição das rotas, de até 2 segundos contra os 20 segundos do STP
(KIRRMMANN, 2008).
No que concerne às mídias para a construção da infraestrutura das redes, são
usados cabos blindados STP – shielded twisted pair, FTP – foil twisted pair ou fibras
ópticas multimodo com seus variados tipos de conectores, dependendo neste quesito
da interface dos IEDs, switches e computadores envolvidos no sistema.
Segundo um estudo publicado por Pozzuoli (2003), cabos de par trançado,
com ou sem blindagem, não são recomendados para o uso em ambientes das
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subestações de energia elétrica devido aos altos índices de interferência
eletromagnética. Entretanto, o que se observa na prática são redes constituídas por
fibras ópticas nas conexões entre os IEDs e os switches e o emprego de cabos do
tipo FTP para interligar os computadores que executam o aplicativo do sistema
supervisório aos switches.

Figura 8 – Arranjos de topologia em estrela e anel
Fonte: Elaborada pelo autor
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2.4

Redundância das redes de automação: Trabalhos pesquisados

As discussões que cercam o tema redundância das redes Ethernet para
automação de subestações tornaram-se frequentes nos últimos dois anos com a
publicação da norma IEC 62439. Diversos trabalhos ao redor do mundo têm
destacado considerações sobre a redundância para a Ethernet antes de abordar sua
aplicação para redes corporativas, metropolitanas, WANs e industriais, este último
representando o contexto onde redes de automação de alta disponibilidade se
enquadram.
No primeiro estudo pesquisado, Huynh, Goose e Mohapatra (2010) afirma-se
que as aplicações em ambientes industriais necessitam de comportamento
determinístico e suporte a processos em tempo real. Precisam ainda garantir alta
disponibilidade e operar em locais agressivos como em fábricas com partículas em
suspensão, poeira, interferência, vibração entre outros fatores externos por períodos
longos e muitas vezes sem possibilidade de interrupção de serviço. Por este motivo,
o estudo classifica estas redes, em uma escala de 1 a 3, como 3. Esta classificação
indica o nível de criticidade do processo.
Como consequência destas características, o tempo de tolerância às falhas
da rede conhecido como grace period dentro de uma subestação que possua
mecanismos de envio de mensagens GOOSE, por exemplo, deve ser igual ou inferior
a 20 ms. Em virtude disso a topologia em anel é amplamente aplicada em projetos de
subestações justamente por seu comportamento determinístico, rápida recomposição
em caso de falhas e por oferecer uma alternativa de rota para enviar as informações
em caso de falha do caminho principal.
A tabela 1 relaciona os grace periods citados no estudo em conformidade com
a norma IEC 62349.
Tabela 1 – Grace periods para a as redes conforme a norma IEC 62349
Aplicações
Sistemas ERP
Gerenciamento de automação, como manufatura e
automação discreta
Automação de processos ou de plantas geradoras
Automação de missão crítica

Fonte: Huynh, Goose e Muhapatra (2010)

Grace time típico
20 s
2s
200 ms
20 ms
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Uma vez que o estudo aponta as camadas físicas e enlace do modelo OSI
como as principais causas da indisponibilidade da rede, a redundância é aplicada para
erradicar ou pelo menos mitigar os efeitos destes problemas.
O primeiro critério abordado é a redundância chamada de N-1. Ele remete ao
envio de dados à rede por meio de duas interfaces implementadas no IED. Neste
caso, há duas redes distintas, com pontos de falha isolados uma da outra. Os
receptores dos pacotes ou quadros provenientes de ambas as redes devem ter
mecanismos para descartar os dados duplicados, mas a forma de como realizar este
procedimento não é citado. O critério N-1 pode ter como desvantagem o custo, pois
as redes são duplicadas, levando a despesas maiores com switches e mídias
adicionais. Este conceito será de fundamental importância no desenvolvimento deste
trabalho.
A outra maneira de redundância comentada é a cold/standby e hot/standby.
Nestas duas abordagens apenas uma interface do IED está ativa por vez, e somente
quando o caminho principal é interrompido que o standby entra em operação.
A tabela 2 exibe um quadro comparativo entre as técnicas de redundância
previstas na norma IEC 62439.
Tabela 2 – Características dos protocolos de redundância da norma IEC 62439
Protocolos

Latência

MRP (IEC)

20 ms

HSR

10 ms

HiPER Ring

Não há

PRP

Não há

HASAR

Não há

DRP

50 ms

CRP

Depende do
tamanho da rede

BRP

Depende do
tamanho da rede –
4,8 ms (rede de 10
Mbps, 500 nós)

Método

Hello packet no
anel a cada 20 ms.
Cada 3 pacotes
perdidos, é
caracterizada a
queda de link
Hello packet no
anel
Hello packet no
anel
Depende da
topologia
Hello packet no
anel
Pacote de
verificação do anel
e do link
Mensagem de
controle e detecção
de link
Mensagem de
controle e detecção
de link

Fonte: Huynh, Goose e Muhapatra (2010)

Latência
convergência
global
200 a 500 ms

Determinístico?

Perda de
frames?

Sim

Sim

200 ms

Sim

Sim

200 a 300 ms

Sim

Sim

0

Sim

Não

0

Sim

Não

<100 ms

Sim

Sim

1 a 2 s, para redes
com 512 nós

Sim

Sim

10 µs/1ms/5ms

Sim

Sim
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Na tabela do estudo, há um equívoco em relação ao protocolo High-availability
Seamless Redundancy, o HSR. Conforme a norma IEC 62349-3, não há latência na
comutação de uma interface para outra e tampouco perda de frames neste
mecanismo.
Em um segundo estudo, Hoga (2010) classifica os tipos de tráfego presentes
em uma rede IEC 61850 na subestação de energia elétrica:
- Cliente/servidor baseado em TCP/IP e MMS (tráfego orientado a conexão);
- Serviços básicos de sincronismo e gerenciamento via SNTP e SNMP
respectivamente;
- GOOSE e outras mensagens de camada 2, transmitidas em tempo real;
A natureza do tráfego citado influencia na escolha do mecanismo de
redundância. Embora a norma IEC 62439 tenha sido elaborada para atender as redes
industriais de alta disponibilidade, nem todos os seus recursos são usados ou são
convenientes para as subestações de energia.
Uma prática citada, usada com frequência nas aplicações contemporâneas é
a redundância da rede promovida pelos protocolos RSTP com suas versões
proprietárias e melhoradas como HiPER-Ring e o enhaced RSTP. É importante
ressaltar que nestes dois casos a redundância se refere somente às alternativas de
rota da rede, e não ao IED com duas interfaces como mencionado no estudo anterior.
Entretanto, alguns fabricantes de IEDs adotaram uma solução que tem como princípio
fazer com que as duas interfaces de rede destes IEDs funcionem como um switch, e
assim o equipamento integra um anel Ethernet como se, de fato, fosse um switch com
o protocolo RSTP em funcionamento. Este arranjo é mostrado pela figura 9.
O inconveniente desta solução recai sobre a interoperabilidade e pelo tempo
de recomposição da rede após as falhas. Se nem todos os equipamentos usados para
a automação utilizam esta implementação, a possibilidade de criar um ambiente
heterogêneo com diferentes dispositivos de diversos fabricantes é afetada,
compromentendo a interoperabilidade. No que se refere ao RSTP, uma vez que há
recursos considerados superiores para tratar a redundância previstos na norma IEC
62439, o uso do RSTP é questionado para esta finalidade.
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Figura 9 – RSTP utilizando IEDs com switch interno
Fonte: Hoga (2010)

Um terceiro trabalho elaborado por KIRRMANN et al. (2010), apresenta
considerações a respeito das duas técnicas elaboradas para atender a redundância
na norma IEC 61850: O HSR e o PRP, ambos componentes do capítulo 3 da norma
IEC 62349.
No congresso de energia elétrica CIGRÉ de 2010 em Paris, foram realizadas
demonstrações com o HSR funcionando em uma rede heterogênea. O PRP, por sua
vez, já foi implementado por alguns fabricantes de IEDs.
Um grande diferencial do HSR e do PRP diante do que fora apresentado até
o momento é de ambos não terem latência no chaveamento de uma interface para
outra, uma vez que as duas permanecem em pleno funcionamento na(s) redes(s) de
forma integral. Por esta razão também não permitem perda de datagramas ou quadros
em caso de falhas de uma das interfaces ou de uma das redes as quais estão
conectadas.
Os esforços do grupo TC57 do IEC para promover o HSR e PRP estão
diretamente ligados à interoperabilidade. Uma vez referenciados por norma, cliente e
fabricantes ao redor do mundo tenderão a adicioná-los em seus produtos e
aplicações. A figura 10 exibe topologias de rede com as duas técnicas.
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Figura 10 – HSR e PRP
Fonte: KIRRMANN et al (2010). Adaptada pelo autor

O PRP tem como característica de funcionamento o uso de duas redes
independentes, onde cada uma das interfaces Ethernet do sistema supervisório ou
dos IEDs são conectadas em um domínio de colisão diferente. Os dispositivos
indentificados na figura 9 como DANP remetem ao acrônimo de dual attached node e
aqueles que são exibidos como SAN são os single attached node, diferenciando os
equipamentos com duas ou uma única porta de comunicação.
As implementações do PRP disponíveis no momento são efetuadas por meio
de um driver de software na interface de rede (no caso dos IEDs) ou no sistema
operacional (para os sistemas SCADA) que manipula a camada 2 adicionando um
mecanismo denominado LRE – Link Redundancy Entity. O LRE contém o algorítmo
que trata a duplicidade dos frames, uma vez que as redes A e B operam em modo
paralelo.
O HSR, como fora apresentado no último CIGRÉ de Paris em 2010, teve sua
implementação realizada em um chip eletrônico FPGA – Field Programmable Gate
Array. Embora haja a necessidade do uso de um hardware específico (KIRRMANN
et al. 2010), que eventualmente pode tornar a solução mais cara, o HSR permite um
arranjo de topologia que pode diluir os custos. A arquitetura de rede exibida à
esquerda na figura 10 consiste em uma topologia em anel na qual os IEDs participam
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da rede como se fossem comutadores, encaminhando os frames de uma interface
para outra eliminando a necessidade do uso dos switches distribuídos na rede.

2.5

Conclusão

O contexto do estado da arte de automação de subestações foi apresentado
nesta parte do trabalho. O uso das redes Ethernet, em conformidade com a norma
IEC 61850 trouxe um novo panorama para as aplicações de automação.
A seleção das topologias de redes adequadas para cada projeto é amparada
pelo correto entendimento do funcionamento e requisitos exigidos pela aplicação. A
interoperabilidade entre os equipamentos deve ser observada, portanto, a forma de
como empregar a redundância das redes deve obedecer às regras ditadas pela norma
IEC 61850 que por sua vez referencia a norma IEC 62439-3 para estabelecer os
parâmetros e técnicas a serem utilizadas.
Até este ponto foi apresentado o atual cenário de como a redundância tem
sido tratada, com os tópicos que contribuem para a elaboração deste trabalho,
culminando no surgimento das técnicas HSR e PRP. No próximo capítulo, estas duas
técnicas serão explicadas, com ênfase na descrição funcional do PRP.
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3

DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO COM REDES REDUNDANTES

3.1

Introdução

Um projeto de automação de subestações, até o surgimento da norma IEC
61850, tinha seu planejamento centrado na parte elétrica, em seus diagramas
funcionais

que constituem a forma de como os circuitos são montados e nos

diagramas lógicos, representando as funções que são desempenhadas pelos IEDs
conforme as entradas que são fornecidas pelo sistema.
No contexto atual, as aplicações de substation automation system – SAS, a
arquitetura de sistemas recebeu a conotação de um documento oficial do projeto,
sendo sua confecção e detalhamento uma exigência da maior parte das
concessionárias de energia elétrica. No estado da arte, este documento tem igual
importância dos diagramas esquemáticos funcional e lógico e para uma equipe de
engenharia cuja especialidade é o mercado de SAS, o planejamento do projeto ocorre
de forma paralela: susbsistemas elétricos e a arquitetura que mostra a distribuição
dos IEDs e sistemas supervisórios em uma rede Ethernet.
As funcionalidades e recursos que a aplicação terá já podem ser evidenciados
no desenho da arquitetura, uma vez que os IEDs podem trocar informações de forma
horizontal sem a necessidade de cabos elétricos em alguns casos. Por consequência,
as funções que usam dados provenientes da rede precisam ser exibidas em
diagramas lógicos. O cenário produzido pelas aplicações IEC 61850 praticamente não
permitem a separação da elétrica, eletrônica e TI devido a maneira como as três áreas
de conhecimento estão mescladas em um projeto de SAS.
Esta parte do trabalho refere-se a montagem de um experimento que
representa uma aplicação de automação tal qual seria implementada em um projeto
real. No laborátorio no qual esta estrutura é reproduzida, há um conjunto de painéis e
IEDs instalados com circuitos elétricos definidos como se de fato fossem conectados
em uma casa de controle de uma subestação. Os IEDs foram configurados para
executar funções de controle e proteção de uma linha de transmissão e a arquitetura
de rede foi pensada para suportar uma redundância de meio físico, e para suportar a
técnica PRP na próxima etapa do experimento.
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3.2

A preparação do experimento

O cenário proposto para a montagem do experimento foi um laboratório
contendo equipamentos e ferramentas usadas para a construção de uma aplicação
IEC 61850, tal qual como são aplicados em um projeto real. A lista a seguir detalha o
conjunto de hardware e software usado no desenvolvimento dos trabalhos.
- Sistema supervisório ABB MicroSCADA, com driver do protocolo PRP sob o
sistema operacional Windows 7 SP1;
- ABB ITT Explorer, software para teste, comissionamento e análise de
protocolos;
- ABB ITT Synthesizer, software para teste, comissionamento e simulação de
sistemas IEC 61850;
- ABB IET600, software configurador de sistemas IEC 61850;
- FTA Garrettcom, software para medição de tempo de recuperação de redes
Ethernet;
- ABB PCM600 2.4, software configurador dos IEDs;
- Softing OPC, software de leitura de dados de fontes OPC;
- Gerador de tráfego packETH para Linux;
- Sniffer Wireshark versões 1.6.2 até 1.8.2;
- Gerente SNMP Visual MIB;
- Gerente SNMP Mibbrowser
- Analisador e sniffer de redes Colasoft Capsa versão 7.4;
- Hirschmman Hivision 6.4, configurador de switches;
- Ruggedcom Explorer, configurador de switches;
- Switches não gerenciáveis Dlink 1008A;
- IEDs multifuncionais ABB REC670 com duas interfaces de comunicação
Ethernet e com driver PRP-0 e PRP-1;
- IEDs multifuncionais ABB RED670 com duas interfaces de comunicação
Ethernet e com driver PRP-0 e PRP-1;
- GPS Meinberg modelo M300;
- GPS Reason modelo RT420;
- Switches gerenciáveis Hirshmman IEC 61850-3 modelo MACH1030;
- Switches gerenciáveis Ruggedcom IEC 61850-3 modelo RSG2100;
- Fibras ópticas de vidro multimodo com conectores ST;
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- Cabos FTP;
- Cabos seriais RS232 para configuração dos switches e Redbox;
- Redbox protótipo Ruggedcom;
- Dois notebooks;
- Um PC desktop industrial;
- Um servidor DELL PowerEdge modelo T710;
- Um conversor UTP/fibra multimodo 10/100 Mbit/s da Trendnet, modelo
TFC110;

3.3

Sequência da realização dos ensaios

Para explorar as possibilidades do uso do protocolo PRP, o laboratório foi
composto em duas diferentes situações para os ensaios.
a)

Com IEDs, switches, GPS e o sistema SCADA: Neste primeiro momento,

a rede foi composta por IEDs reais do tipo DANP conectados as duas topologias
montadas como indica da figura 11.

Figura 11 – Arquitetura do experimento em laboratório com os IEDs DANP
Fonte: Elaborada pelo autor
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Para observar a troca de mensagens entre os IEDs na rede redundante (tanto
em tempo real por GSE quanto a comunicação vertical cliente/servidor por MMS), a
configuração dos equipamentos foi projetada para contemplar um esquema de
proteção e controle para uma subestação real, em arranjo de disjuntor e meio
tipicamente usado em soluções para 500kV no Brasil.
Neste tipo de arranjo, dois IEDs REC670 foram destinados ao controle dos
disjuntores e seccionadoras considerando os intertravamentos necessários entre
estes objetos, enquanto as duas outras unidades RED670 foram parametrizadas com
funções de proteção de sobrecorrente temporizada por meio do logical node PTOC
previsto na norma IEC 61850. A figura 12 apresenta o diagrama do circuito da
subestação configurado nos IEDs. Os diagramas lógicos que determinam as funções
e intertravamentos dos IEDs gerados pelo PCM600 constam no Apêndice C.

Figura 12 – Diagrama dos circuitos da subestação do experimento
Fonte: Elaborada pelo autor

Todas as mensagens típicas de uma aplicação SCADA para um projeto desta
natureza foram consideradas: Controle, sinalização de eventos, sinalização de
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alarmes, sinalização de falhas, supervisão e disparos de proteção. Estes dados foram
configurados nos DATA-SETs dos IEDs por meio do configurador de sistemas IEC
61850, o IET600. O supervisório MicroSCADA foi declarado cliente dos IEDs – dessa
maneira a relação cliente/servidor foi estabelecida no sistema, assim como o protocolo
MMS foi usado para a comunicação vertical.
Como a norma IEC 61850 prevê comunicação horizontal entre os IEDs por
meio das mensagens em tempo real GSE-GOOSE, foi elaborado um mapa no IET600
para definir quais sinais seriam enviados/recebidos.
O GOOSE é um tipo de serviço de camada 2 e estabelece uma comunicação
P2P entre os IEDs na qual os papéis de servidor/cliente são constantemente
alterados. Os IEDs publicam os frames na rede em intevalos compreendidos entre 3
a 7 milissegundos dependendo do desempenho da interface de rede dos
equipamentos envolvidos, e um grupo deles assinam as mensagens que precisam
receber criando um domínio multicast Ethernet. Há faixas de endereços MAC
reservados para esta finalidade na norma IEC 61850-8-1 (2009).
Como se trata de uma comunicação que ocorre em camada 2, a aplicação do
MicroSCADA não é capaz de receber e interpretar as mensagens GOOSE. Entretanto,
para que fosse possível gerar um evento na lista do sistema SCADA a cada ocorrência
de envio de um dado GSE para facilitar a supervisão dos serviços na rede, na
configuração dos IEDs o logical node responsável pelo disparo da mensagem GOOSE
foi conectado a um logical node de sinalização – o SPGGIO. Desta maneira, a cada
frame GOOSE enviado na rede Ethernet, um datagrama contendo o protocolo MMS é
recebido pelo sistema supervisório MicroSCADA, tendo por consequência a
sinalização na lista de eventos do SCADA. A figura 13 exibe o subconjunto do
diagrama lógico

que torna possível a sinalização da mensagem GOOSE no

MicroSCADA por meio do protocolo MMS, considerando que o REC670 (unidade de
controle) recebe os dados do RED670 (unidade de proteção).
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Figura 13 – Lógica de sinalização de envio do GOOSE via MMS
Fonte: Elaborada pelo autor

Conforme Schwarz, Wimmer e Dawidczak (2005), o

arquivo Substation

Configuration Description da subestação, o SCD, contém além da descrição dos
logical nodes presentes no IED, a relação entre as entidades que trocam informações
entre si em uma rede Ethernet para sistemas IEC 61850. Tal afirmação indica a
possibilidade de extrair as informações da comunicação horizontal e vertical do SCD
bem como as relações de cliente/servidor e P2P.
O aplicativo ITT Explorer que fora usado durante toda a execução dos ensaios
possui recursos para isolar o trecho XML do arquivo SCD que mostra o fluxo de
comunicação entre IEDs e sistemas supervisórios da aplicação. A figura 14 mostra o
gráfico da relação GOOSE e MMS deste projeto.
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Figura 14 – Esquema de comunicação descrito pelo arquivo SCD
Fonte: Elaborada pelo autor

b)

Com uma Redbox, estação SCADA e ferramentas de simulação de IEDs

do tipo SAN usando o mesmo modelo SCD do item anterior: Nesta ocasião o arquivo
SCD fora usado para simular o 4 IEDs por meio do aplicativo ITT Synthesizer. A
simulação estabeleceu uma condição em que os IEDs se apresentaram com SANs,
considerando uma uma única porta Ethernet.
A Redbox é um dispositivo previsto na norma IEC 62439-3 (2010) que tem a função
de permitir a conexão de um dispositivo SAN em uma rede PRP. Dessa forma um IED
(ou um grupo de IEDs) é ligado a sua interface Ethernet local e a comunicação
redundante é estabelecida pelas interfaces LAN A e LAN B como se os equipamentos
conectados à Redbox fossem do tipo DANP. Quando um dispositivo do tipo SAN é
ligado a uma Redbox ele assume uma nova denominação: VDAN, de Virtual Double
Attached Node.
A figura 15 apresenta o desenho da topologia usada nesta condição dos
ensaios.
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Figura 15 – Topologia com o uso da Redbox convertendo SANs em VDANs
Fonte: Elaborada pelo autor

3.4

Considerações sobre as topologias em anel e estrela

Como pode ser observado na figura 11, a topologia montada para o
experimento apresenta duas redes, em estrela (LAN A) e anel (LAN B)
respectivamente.
A rede em estrela é a condição mais simples, não demanda de switches
gerenciáveis e ainda oferece

a condição de escalabilidade favorecida por esta

simplicidade. Se apenas este conjunto de características for considerado de forma
isolada, a conclusão é que para fins de manutenção esta topologia é ideal, uma vez
que ela pode ser expandida sem a necessidade de reconfiguração da rede bem como
a conexão de novos nós aos switches sem provocar alterações de configuração.
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Outrossim, há um fator preponderante devido a relevância de uma aplicação
de missão crítica de uma subestação de energia elétrica: A resiliência da rede, sua
capacidade de se recuperar de uma situação de falha.
De acordo com Goraj e Moore (2010), a topologia estrela não possui
mecanismos para tratar um ponto simples de falha e não é recomendada para
aplicações de automação de subestações de alta tensão. Porém, esta condição pode
ser avaliada em projetos mais simples como os construídos para atender aos
requisitos da distribuição de energia que operam entre 13,8 e 69kV como é o caso do
que se verifica nos sistemas presentes no Brasil.
A topologia em anel oferece a redundância na rede, tolerando a falha em um
ponto simples deste anel e se recuperando por um caminho alternativo. Neste tipo de
arranjo físico, os IEDs são conectados aos switches por meio de uma única porta
Ethernet e os switches por sua vez são conectados uns aos outros estabelecendo o
anel. Entretanto, é preciso que o switch seja gerenciável e que possua algum protocolo
que evite o encaminhamento infinito de frames pela rede. Este protocolo é conhecido
como spanning tree tem por função bloquear um dos caminhos do anel e apenas
liberá-lo se porventura a rota principal da transmissão dos frames for interrompida.
Com atenção à norma IEC 61850, a técnica spanning tree considerada para
tais aplicações é o RSTP, definido na norma IEEE 802.1W devido aos seguintes
aspectos:
- O STP (IEEE 802.1D) apresenta um tempo longo de recuperação da rede,
na ordem de segundos. Admitindo-se que um projeto pode contemplar mensagens
GSE para diversos propósitos, a resiliência do STP não é sugerida para estas
aplicações;
- Há técnicas proprietárias de spanning tree criadas por fabricantes de
swtiches que indicam melhor performance do que o RSTP. Porém a interoperabilidade
torna-se novamente um quesito que deve ser respeitado neste caso.
Sendo a resiliência da rede uma preocupação para com a redundância, há
uma característica que oferece um custo às topologias em anel: Os atrasos na
propagação dos frames na convergência da rede controlada pelo RSTP. No estado
da arte, o RSTP limita ao número de 40 saltos a topologia em anel, e assumindo que
uma implementação eficiente do RSTP imponha 5 milissegundos de atraso, o tempo
de convergência de uma rede desta magnitude será de aproximadamente 200
milissegundos (GORAJ, 2010). Este tempo pode ser analisado como elevado para a
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propagação das mensagens de tempo real GSE – isso significa que na
recomposição/convergência da rede uma certa quantidade de frames contendo estas
mensagens seriam perdidos.
No que concerne às latências da rede, não é apenas o RSTP em topologias
em anel que causam atrasos. Há outras métricas que são usadas para se integrar o
tempo total de latência, a saber:
- Latência de fila (LQ): Como a Ethernet outorga a rede uma característica de
não determinismo, há situações onde um certo tipo de tráfego pode apresentar a
necessidade de ser priorizado. Para tal pode-se fazer uso da técnica CoS para
contribuir na mitigação desta latência. Mas ainda assim não há como garantir a
qualidade do serviço e ainda é preciso considerar que algum frame de prioridade
menor já teve sua transmissão iniciada quando um de prioridade maior é entregue à
interface Ethernet. De qualquer maneira, para as aplicações de automação de
subestações, em uma rede que não oferece problemas em relação ao volume de
tráfego, esta latência é desprezível.
- Latência de propagação (Lwl): A velocidade de propagação em uma mídia
como a fibra óptica é próxima a da velocidade da luz, dada pela razão:
Vluz = (3 x 108 m/s)

(1)

O valor do atraso é praticamente desprezível mas pode ser levado em
consideração para conexões longas para aquelas usadas para a transmissão de
sinais entre IEDs nas pontas das linhas de alta tensão. Para exemplo, para uma linha
de 500kV de 300km, a latência provocada pela distância da conexão será de
aproximadamente 1,5 milissegundos conforme a fórmula a seguir:
Lwl = (3 x 105 m/s) / (0,67 x 3 x 108 m/s)

(2)

- Latência provocada pelos semicondutores do switch (Lsw): Declarada na
ordem de alguns poucos microssegundos

(GORAJ, 2010). É provocada pela

qualidade do material usado na construção do switch e também pelos algorítmos
aplicados às funções que gerenciam os frames que entram e deixam o equipamento.
- Latência do mecanismo Store and Forward (Lsf): Este atraso é provocado
pelo princípio básico da operação do switch. Sua relação é proporcional ao tamanho
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do frame que é transmitido (FS) e inversamente proporcional à taxa de transmissão
(BR) conforme a razão explicitada a seguir:

Lsf = FS/BR

(3)

Assim, admitindo-se um frame de 1518 bytes a uma taxa de 1 Gbit/s, a
latência calculada Lsf será de 1,5 microssegundos.
A latência total calculada por estas métricas, portanto, é dada pela fórmula:

Ltotal = Lsf + Lq + Lwl + Lsw) x número de switches

3.5

(4)

Apresentação do ambiente do experimento

As figuras 16,17 e 18 exibem os cenários que foram montados para os ensaios
(casos A e B).
- Caso A: Arquitetura constituída para o ensaio do PRP como aplicada em um
projeto real de automação de subestações.

Figura 16 – IEDs e switches usados nos ensaios
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 17 – Plataforma computacional SCADA/61850 e geração de tráfego
Fonte: Elaborada pelo autor

- Caso B: Arquitetura constituída por uma Redbox com IEDs do tipo SAN
simulados pelo modelo IEC 61850 previsto no arquivo SCD da subestação gerado
pelo configurador da aplicação IET 600.

Figura 18 – Plataforma de ensaios com a Redbox
Fonte: Elaborada pelo autor
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Os procedimentos e premissas adotadas, os ensaios realizados, resultados e
conclusões diante do uso do protocolo PRP para promover a arquitetura redundante
serão apresentados nos próximos capítulos deste trabalho.
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4

USO DO PROTOCOLO PRP PARA REDES ETHERNET REDUNDANTES

4.1

Introdução

O PRP é um protocolo de camada 2 definido na norma de redes industriais de
alta disponibilidade, IEC 62439-3 (2012) e está em sua segunda versão, nomeada
como PRP-1 (a primeira versão recebeu o título de PRP-0). Os ensaios do
experimento foram iniciados com o PRP-0 devido a fase de transição entre as revisões
na norma IEC no período 2011-2012 e repetidos com o PRP-1. Portanto, os resultados
obtidos com a primeira versão foram desprezados neste trabalho. Todas as
considerações aqui citadas remetem ao PRP versão 1.
O PRP foi concebido para oferecer um mecanismo onde as duplas de
interfaces Ethernet presentes nos dispositivos da rede como IEDs, sistemas SCADA
e GPS permaneçam sempre ativas. Não há comutação entre as interfaces em casos
de falha como ocorre em aplicações do tipo hot-standby em que um canal de
comunicação está ativo e um segundo canal se mantém inoperante até que haja um
comprometimento da rota principal. Por esta razão esta técnica é referenciada como
redundância nos nós da rede, pois os dispositivos conectados aos switches precisam
ter a implementação do driver PRP na pilha de comunicação do sistema operacional
ou na interface de rede (se a implementação for realizada em hardware FPGA).
Como ambas intefaces de comunicação permanecem ativas, os dados
(frames e datagramas) são enviados em duplicidade pelo transmissor para a rede. O
receptor deve então contar com uma técnica de descarte para evitar que a aplicação
tenha que executar o tratamento da duplicação das mensagens. Este fato poderia
causar uma sobrecarga computacional dos dispositivos na rede e por consequência
ter uma queda de desempenho uma vez que todo o tráfego seria direcionado às
camadas superiores do modelo OSI, até que o descarte fosse executado pelo TCP ou
algum outro protocolo na camada de aplicação. Novamente observando-se a
necessidade dos sistemas de automação na norma IEC 61850, as mensagens GSE
seriam sensivelmente prejudicadas pois quanto mais se exige das camadas
superiores, maior é o consumo de tempo para se obter o resultado da ação. Mesmo
que os dados não fossem perdidos, o tempo de resposta da aplicação compromete a
funcionalidade que se espera do serviço GSE-GOOSE.
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4.2

Topologias e mecanismo de descarte

A arquitetura redundante com o uso do PRP é composta por duas redes
fisicamente separadas de tal forma que pontos de falha independentes são criados.
Como mostra a figura 19, o arranjo físico destas suas redes podem seguir quaisquer
topologias – estrela/anel, estrela/mesh, estrela/estrela, anel/mesh, anel/anel e
mesh/mesh, cada qual com suas próprias latências e técnicas spanning tree como
nas situações em anel e mesh, embora que considerando que ambas LAN A e LAN B
são redes já convergidas, os dados devem chegar ao receptor praticamente ao
mesmo tempo.

Figura 19 – Arquitetura exemplo para o PRP
Fonte: KIRRMANN et al (2010). Adaptada pelo autor

O mecanismo de descarte foi concebido em camada 2. Ele é disponibilizado
por uma entidade denominada Link Redundancy Entity – LRE. Este recurso, que tem
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por objetivo as funções de gerenciar a redundância e descartar dados duplicados,
age em duas situações distintas:
- Na transmissão dos dados, adiciona uma informação de 48 bits ao frame
Ethernet, o Redundancy Control Trailer – RCT que contém 4 campos: O número de
sequência da mensagem (16 bits), a identificação da LAN de origem (4 bits), tamanho
do Link Service Data Unit – LSDU (12 bits) e um sufixo (16 bits).
- Na recepção, o LRE se encarrega de descartar uma das mensagens
duplicadas podendo ou não remover o RCT. As informações do payload do frame são
enviadas então para as camadas superiores do modelo OSI.
O LRE, como uma ação de gerenciamento, ainda envia periodicamente um
frame especial denominado PRP_Supervision que permite a todos os nós verificar a
integridade da rede, quais dispositivos são do tipo SAN ou DANP, a lista de endereços
MAC e o tipo de operação do protocolo PRP: Descarte (modo de operação aplicado
neste experimento) ou aceitação de duplicados (apenas para fins de teste).
O LRE atribui o mesmo endereço MAC e o mesmo IP para as duas interfaces
de rede. Esta característica, assumindo que uma das mensagens que ingressam é
descartada, faz com que o PRP seja totalmente transparente para os protocolos das
camadas superiores como o SNMP, SNTP e o ARP. Acima da camada Ethernet, o
comportamento da aplicação sugere que apenas uma única interface do equipamento
transmissor, seja ela qual for, está ligado à rede.
A figura 20 mostra as sequências de funcionamento do LRE.

Figura 20 – LRE
Fonte: Elaborada pelo autor
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Os campos do RCT são usados quando o modo de descarte do PRP é
selecionado. No PRP-0 este trailer era composto por 32 bits, mas na versão 1 foi
adicionado um sufixo de 16 bits.
O PRPSuffix é um identificador do PRP. Há outros protocolos que fazem uso
da pilha TCP/IP que eventualmente adicionam informações no frame Ethernet. Este
trecho do trailer contém o ethertype do frame de supervisão, sendo único para o PRP
como mostra a figura 21.

Figura 21 – Campos do RCT exbidos pelo sniffer Wireshark
Fonte: Elaborada pelo autor

O LSDUsize é uma verificação adicional para distinguir um frame oriundo de
uma entidade DANP ou SAN. Ele considera o tamanho do LSDU e do RCT somados
na contagem do número de bytes indicados no frame. Por este campo, o PRP é capaz
de suportar redes com VLANs. O protocolo distingue a informação do RCT e do LSDU
do cabeçalho da VLAN que é alocado antes do LSDU.
LandId corresponde a 4 bits que indicam de qual LAN o frame foi enviado.
Este campo é relevante na supervisão da rede para incrementar dois contadores –
CntErrWrongLanA e CntErrWrongLanB. Esses contadores tem por finalidade indicar
se algum DANP está enviando dados de uma LAN incorreta, por exemplo, se sua
interface B está conectada na LAN A e vice-versa. Com estes diagnósticos via um
gerente SNMP ou por qualquer outro recurso de monitoramento que a implementação
disponha, erros de conexão podem ser rapidamente resolvidos.
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O campo SeqNr é um contador que exibe o número de frames emitidos por
um DANP na rede. Este número é reiniciado após 65536 mensagens enviadas.
Para seu funcionamento, o PRP considera algumas constantes que são
detalhadas na tabela 3.
Tabela 3 – Constantes do PRP
Constante
LifeCheckInterval
NodeForgetTime
EntryForgetTime
NodeRebootInterval

Descrição
Frequencia de envio do quadro PRP_Supervision
Tempo para que nó da rede seja declarado inoperante
Tempo para que uma entrada (um frame) seja removido da tabela de
duplicados
Tempo mínimo em que um nó que fora reiniciado se mantém inativo

Valor
2 segundos
60 segundos
400 milissegundos
500 milissegundos

Fonte: Norma IEC 62439-3 (2012)

A norma IEC 62439-3 (2012) não define como deve ser o algorítmo de
descarte mas assume três premissas:
- Não rejeitar um frame considerado válido. Ele é um candidato ao descarte
mas não pode ser rejeitado na chegada ao receptor, a menos que o mesmo frame da
outra rede já tenha sido aproveitado pela aplicação;
- Tolerar, em raras situações, o envio de dados duplicados para as camadas
superiores (situações estas que são explicadas a seguir);
- Entradas com tempos superiores ao parâmetro EntryForgetTime devem ser
descartados imediatamente.
A figura 22 descreve as condições para a correta execução do descarte dos
frames duplicados, considerando os seguintes parâmetros:
- tskew: Diferença de tempo entre a chegada de cópias do mesmo frame;
- twrapMin: Tempo mínimo para a repetição de uma nova sequência de 65536
incrementos, admitido com 400 milissegundos para redes fast Ethernet;
- tresideMax: Tempo máximo que uma entrada permanece na tabela de
duplicados. Este tempo tem que ser menor do que a constante EntryForgetTime;
- tresideMin: Tempo mínimo que uma entrada permanece na tabela de
duplicados.
Os parâmetros desta lista são relevantes apenas quando o modo de operação
de descarte está em uso. O modo de aceitação de duplicados não foi avaliado neste
experimento por não ter uma aplicação prática real (apenas para fins de teste) para
este modo de operação embora o driver PRP do sistema MicroSCADA oferecesse
esta condição.
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Figura 22 – Critério de descarte dos frames duplicados
Fonte: Norma IEC 62439-3 (2012). Adaptado pelo autor.

4.3

Supervisão

A redundância da rede é usada para aumentar sua resiliência em situações
de falha. Entretanto, o uso desta técnica tem sua eficiência aumentada por meio do
monitoramento do funcionamento do protocolo de redundância.
Como recurso para esta finalidade, o PRP-1 possui um DATA-SET de
monitoramento, dados do NodesTable e uma MIB que pode ser acessada via um
gerente SNMP. Nos dois primeiros casos, a implementação do PRP no sistema
MicroSCADA usado no experimento apresenta uma IHM onde os dados do DATASET e da NodesTable são exibidos, e disponibiliza a MIB para acesso via SNMP.
Os itens do DATA-SET de monitoramento são exibidos na tabela 4.
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Tabela 4 – PRP: DATA-SET de monitoramento
SendSeq
CntErrorA e CntErrorB
CntReceivedA e
CntReceivedB
CntErrWrongLanA e
CntErrWrongLanB
ActiveA e Active B
NodesTable

Atributo mandatório
Atributo opcional
Atributo opcional

Sequência de 16 bits para o envio do frame
Número de frames incorretos recebidos na LAN A e LAN B
Total de frames recebidos na LAN A e LAN B

Atributo opcional

Total de frames recebidos de forma trocada na LAN A e LAN B

Atributo opcional
Atributo opcional

Estado do link de comunicação das interfaces A e B
Tabela com dados de outros nós detectados pelo nó local

Fonte: Norma IEC 62439-3 (2012)

A NodesTable de cada nó PRP da rede é preenchida a partir do momento em
que os frames dos outros nós são enviados. Ela também diferencia o tipo do nó uma
vez que tal informação é enviada na mensagem PRP_Supervision.
Os elementos da NodesTable são relacionados na tabela 5.

Tabela 5 - NodesTable
Item
MacAddress
CntReceivedA
CntReceivedB
CntErrWrongLanA
CntErrWrongLanB
TimeLastSeenA
TimeLastSeenB
SanA
SanB

Descrição
Endereço MAC da origem
Número de frames recebidos pela LAN A
Número de frames recebidos pela LAN B
Total de frames recebidos de forma trocada na LAN A
Total de frames recebidos de forma trocada na LAN B
Estampa de tempo do último frame recebido na LAN A
Estampa de tempo do último frame recebido na LAN B
Item assinalado como verdadeiro se o nó que envia os dados é um SAN acessível
pela LAN A
Item assinalado como verdadeiro se o nó que envia os dados é um SAN acessível
pela LAN B

Tipo de dado
OctetString6
Unsigned32
Unsigned32
Unsigned32
Unsigned32
TimeTicks
TimeTicks
Booleano
Booleano

Fonte: Norma IEC 62439-3 (2012) – adaptada pelo autor

A figura 23 mostra a interface gráfica da implementação do PRP no sistema
supervisório MicroSCADA.
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Figura 23 – NodesTable presente no MicroSCADA
Fonte: Elaborada pelo autor

4.4

Compatibilidade entre SANs e DANPs

Os equipamentos que não tem a implementação do PRP ou que apresentem
uma única interface de comunicação são apontados como SANs para a norma IEC
62439. Tais dispositivos podem ser conectados à arquitetura PRP por meio de uma
Redbox (assumindo assim a condição de VDANs) ou podem ter uma de suas
interfaces Ethernet (caso exista mais de uma) conectadas à LAN A ou a LAN B.
É correto afirmar que o PRP altera o frame Ethernet para inserir informações
relevantes ao seu funcionamento, mas não compromete a interoperabilidade com
outros equipamentos.
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Assumindo que o tamanho mínimo de um frame é de 64 bytes, há situações
onde é necessário completar esse valor para que a mensagem possa ser direcionada
à rede pela interface de comunicação. Este preenchimento é feito inserindo dados em
um campo denominado padding. O PRP faz uso justamente deste recurso para inserir
os 8 bytes relevantes para que possa desempenhar suas ações. A figura 24 exibe um
frame com as informações do PRP.

Figura 24 – Redundancy Control Trailer
Fonte: Elaborada pelo autor

O campo destinado ao padding é preenchido com o RCT. Para um
equipamento receptor que não interprete o PRP, estas informações são ignoradas
assim como seria o procedimento para o padding. Desse modo, não há interferências
no funcionamento dos SANs ligados à LAN A ou LAN B.

4.5

Critérios para o uso do PRP no experimento

O experimento foi montado em laboratório de tal forma que fosse possível
reproduzir o cenário mais próximo possível de uma aplicação real.
Para atender aos requisitos de um projeto de automação de subestações na
norma IEC 61850, foi elaborado um planejamento que é descrito a seguir.

4.5.1

Requisitos de tempos de resposta da aplicação

Na apresentação do CIGRÉ de 2010 em Paris, foi apresentado um trabalho
onde as necessidades de tempo de resposta aos serviços de um sistema de
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automação de subestações composto pelos IEDs e SCADA é evidenciado (MÜLLER
et al. 2010). Neste documento a norma IEC 62349-3 é referenciada como uma
solução para prover a redundância para estes serviços de missão crítica.
Neste experimento, o PRP foi adotado para atender às solicitações descritas
na tabela 6.
Tabela 6 – Requisitos de tempo de resposta da aplicação
Entidades envolvidas
SCADA e IED (cliente/servidor)
IED para IED - intertravamento
IED para IED – bloqueio reverso
Disparo de proteção (exceto barras)
Proteção de barras
Sampled Values

Serviço
IEC 61850-8-1
IEC 61850-8-1
IEC 61850-8-1
IEC 61850-8-1
IEC 61850-9-2
IEC 61850-9-2

Atraso tolerado pela
aplicação
800 ms
12 ms
12 ms
8 ms
< 1 ms
< que 2 amostras

Atraso tolerado para a
recuperação da rede
400 ms
4 ms
4 ms
4 ms
Não tolerado
Não tolerado

Fonte: MÜLLER et al. 2010. Adaptada pelo autor

O PRP é uma técnica zero packet loss, atingindo as necessidades previstas
na última coluna da tabela 6. Os resultados do ensaio serão comprovados no capítulo
5.

4.5.2

Mídias da rede

Para a conexão dos nós da rede, com exceção do sistema supervisório, do
notebook com as ferramentas de software IEC 61850 e do servidor gerador de tráfego,
foram usadas fibras ópticas multimodo com conectores tipo ST. Neste último caso,
cabos FTP conectaram as placas de rede aos switches.
Devido a montagem de duas redes paralelas e isoladas fisicamente, fora
observada a necessidade da utilização de cores diferentes e identificações dos cabos
e fibras para evitar conexões equivocadas entre os equipamentos, tendo por
consequência a mistura de sinais entre as redes LAN A e LAN B.
Este procedimento é recomendado pela norma IEC 62439-3 (2012) e foi adotado
no primeiro projeto com o PRP no Brasil em uma concessionária de distribuição de
energia no Rio de Janeiro como exibe a figura 25.
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Figura 25 – Infraestrutura para o PRP em uma subestação
Fonte: Elaborada pelo autor

4.5.3

Interfaces de comunicação

As interfaces Ethernet, exceto àquelas dos notebooks, são microprocessadas.
Este fato, por si só favorece um melhor desempenho da rede de comunicação.
Os servidores DELL que foram usados para a geração de tráfego na rede tem
placas Intel série MT-PRO. Este recurso foi fundamental para que o software
escolhido para a geração dos frames e datagramas cumprisse seu objetivo, embora
essa tarefa pudesse ser facilitada pelo uso de um dispositivo dedicado a este objetivo.
No que concerne aos IEDs, parte principal da aplicação da automação, as interfaces
de comunicação são montadas em uma placa que aloca um FPGA para cada uma,
LAN A e LAN B respectivamente como indica a figura 26.
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Figura 26 – Interface dos IEDs
Fonte: Elaborada pelo autor

4.5.4

Arranjo das topologias

Embora a topologia em anel seja mais recomendada para esta natureza de
automação devido a tolerância a um ponto simples de falha, o experimento
contemplou as redes LAN A e LAN B com topologias em estrela e anel
respectivamente com o intuito de observar o impacto destas estruturas na latência
imposta à aplicação.

4.5.5

Os switches

Os switches gerenciáveis usados no experimento obedecem aos requisitos
dispostos no capítulo 3 da norma IEC 61850. O aspecto de maior relevância nesta
parte da norma é a certificação de que o equipamento pode ser submetido a
ambientes propícios às interferências eletromagnéticas e ainda assim não permitir a
perda de dados.
As características construtivas dos switches para este propósito ainda
remetem a um invólucro metálico e a preparação das interfaces para suportar certos
níveis de abalos. Os dispositivos contam com duas fontes de alimentação combinadas
para corrente alternada e contínua como é mostrado na figura 27. Este recurso
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possibilita que a tensão auxiliar seja provida de caminhos ou circuitos alternativos na
subestação, como bancos de baterias distintos.

Figura 27 – Fonte de alimentação redundante
Fonte: Elaborada pelo autor

De forma intencional, equipamentos de diferentes fabricantes foram
selecionados considerando o estado da arte em redes Ethernet para projetos IEC
61850. No caso da rede em anel (LAN B) o protocolo RSTP foi ativado para que se
pudesse comprovar a interoperabilidade entre os dois switches desconsiderando as
técnicas spanning tree proprietárias e aperfeiçoadas de cada um em particular.

4.5.6

Os relógios GPS

Até a fase de conclusão deste experimento, não era conhecido um
fabricante/modelo de GPS com o driver do protocolo PRP implementado. Por este
motivo dois equipamentos, também de diferentes fabricantes, foram usados e
conectados à redes LAN A e LAN B na condição de SANs como indica a figura 28.
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Figura 28 – Conexão dos GPS SAN às redes PRP
Fonte: Elaborada pelo autor

No caso do GPS, há um item relevante a se considerar. Por exemplo, se a
LAN A for comprometida, o GPS SAN nela conectado ficará indisponível.
Naturalmente o IED deveria receber os datagramas SNTP do dispositivo da LAN B.
Porém, como não há um DANP nesta situação, a redundância para o GPS não é
transparente e o IED gerencia um mecanismo hot-standby para procurar o servidor de
tempo alternativo cujo o endereço IP foi informado previamente a ele por meio do
software de parametrização.
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4.6

Os ensaios

A aplicação proposta foi submetida aos ensaio em duas situações:
- Experimento no laboratório de acordo com a arquitetura da figura 11;
- Complemento dos ensaios com uma Redbox como indica a figura 15.

4.6.1

Arquitetura montada no laboratório

Os testes executados no laboratório foram compostos de maneira a se
comprovar (ou não) a resiliência oferecida pelo protocolo PRP para constituir uma
proposta de arquitetura em aplicações de automação de subestações.
a)

Aplicação em produção: Na condição inicial, as duas redes – LAN A e

LAN B foram colocadas em operação. Sendo esta a situação a partir da qual a
redundância foi submetida a prova, observou-se os seguintes comportamentos:
- LAN A (estrela) totalmente funcional, tendo seus dispositivos alcançáveis via
ICMP;
- LAN B (anel) totalmente funcional e convergida, tendo seus dispositivos
alcançáveis via ICMP. Por meio dos aplicativos de configuração dos
fabricantes dos switches fora constatado qual equipamento assumiu a função
de root bridge e bloqueou uma de suas interfaces para evitar o loop no anel;
- Ambos os relógios GPS funcionais, com as mensagens SNTP trafegando
normalmente pela rede. As solicitações para a correção da estampa de tempo
por parte do sistema SCADA e pelos IEDs fora comprovada por meio do
analisador de rede Capsa;
- O sistema SCADA enviando e recebendo as mensagens MMS para os IEDs;
- Mensagens GSE trafegando entre os IEDs na condição de propagação de
acordo com o parâmetro Tmax configurado no desenvolvimento da aplicação,
com o valor de 10 segundos. Comportamento comprovado pelo sniffer
Wireshark;
- Certificação que os parâmetros CntErrWrongLanA e CntErrWrongLanB
apresentavam valores nulos, indicando que os nós da rede estavam
corretamente conectados nas redes LAN A e LAN B como ilustra a figura 29.
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Figura 29 – Diagnóstico da correta conexão entre os nós
Fonte: Elaborada pelo autor

b)

Desempenho das redes LAN A e LAN B: Antes de provocar a primeira

condição de falha, foi verificado o desempenho de cada uma das redes considerando
como referência qual das linhas apresentava o maior índice de aproveitamento na
comunicação vertical no NodesTable do sistema MicroSCADA, já que não foi possível
coletar esta informação para comunicação horizontal diretamente dos IEDs.
As interfaces Ethernet do MicroSCADA são de 1 Gb/s porém de fabricante
diferentes. Pelo diagnóstico da supervisão do NodesTable como ilustra a figura 30, a
interface da LAN A apresentou o maior número de frames mantidos. Foi executada
então a troca de uma interface por outra (LAN A → LAN B) e a LAN B passou a ter
um índice de aproveitamento maior.
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Figura 30 – Desempenho da LAN A segundo o NodesTable
Fonte: Elaborada pelo autor

Situação de falha 1: Desconexão do GPS da LAN A/LAN B: O GPS da LAN
A fora desconectado da rede. Como se trata de um elemento SAN, o PRP não teve
uma influência direta neste teste.
O IED usado no experimento possui a capacidade de solicitar o sincronismo
de dois servidores SNTP em situações alternadas: Na perda do servidor principal,
automaticamente após 16 segundos (Δt observado por meio do sniffer Wireshark no
ensaio), ele inicia a negociação com o servidor alternado. Este comportamento fora
observado nos 4 IEDs conectados à rede.
A figura 31 exibe a lista de eventos do supervisório. Uma das colunas de
atributos desta lista remete à estampa de tempo do evento. Como o IED consegue
assegurar a precisão de 1 milissegundo mesmo algumas poucas horas sem o sinal
do GPS, não foi percebido um desvio significativo na datação do evento durante a
comutação para o servidor alternado.

65

Figura 31: Datação do evento
Fonte: Elaborada pelo autor

O mesmo procedimento fora feito na LAN B após o restabelecimento da
conexão do GPS da LAN A.

Situação de falha 2: Desconexão da LAN A/LAN B: Neste teste a resiliência
da técnica PRP é observada. As desconexões da rede LAN A e, após sua
recomposição, da rede LAN B simulam uma condição em que um eventual
rompimento da fibra óptica aconteça dentro da subestação, seja por comprometimento
da mídia ou de um switch/grupo de switches da rede.
O comportamento do sistema na desconexão da LAN A é ilustrado na figura
32.
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Figura 32 – Desconexão da LAN A
Fonte: Elaborada pelo autor

Na ocasião da desconexão da LAN A, uma sequência de mensagens de tempo
real GSE foram geradas e monitoradas pelo Wireshark com o objetivo de verificar-se
a resposta das mensagens GOOSE configuradas no projeto no momento e durante
a condição de falha. A figura 33 exibe a captura dos frames.

67

Figura 33 – Captura de uma mensagem GSE
Fonte: Elaborada pelo autor

Repetindo o procedimento para a LAN B, o comportamento do sistema é
ilustrado na figura 34.
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Figura 34 – Desconexão da LAN B
Fonte: Elaborada pelo autor

Situação de falha 3: Comprometimento da LAN A/LAN B: O intuito deste
ensaio foi provocar a degeneração do desempenho de uma das redes e acompanhar
a resposta do sistema pelo NodesTable.
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O procedimento adotado foi usar um servidor PowerEdge da DELL com uma
interface Ethernet Intel MT Pro para gerar tráfego na rede com o uso do aplicativo
packETH até que fosse observada a queda do desempenho da rede. Para isso, um
dos notebooks foi conectado à rede alvo do ensaio como SAN e disparou mensagens
ICMP para um dos IEDs.
A figura 35 exibe os dados apontados pela NodesTable.

Figura 35 – Comprometimento da LAN A
Fonte: Elaborada pelo autor

A figura 36 ilustra a repetição do ensaio atacando a LAN A.
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Figura 36 – Comprometimento da LAN B
Fonte: Elaborada pelo autor

Situação de falha 4: Tempo de convergência da LAN B: Considerando a
topologia em anel da LAN B, o tempo de recomposição desta rede na ocasião de uma
falha simples (interrupção de uma das rotas) foi medido com o aplicativo Fault Timing
Analysis.
O procedimento adotado foi a ação de gerar 100 ocorrências de interrupção
da rota principal do anel e observar a capacidade de regeneração da rede com RSTP
habilitado e switches de fabricantes diferentes.
A figura 37 ilustra os dados de saída deste ensaio.
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Figura 37 – Dados da ferramenta FTA
Fonte: Elaborada pelo autor

O aplicativo FTA mostra o número de incidentes gerados (101), tempos
máximos e mínimos de recomposição (31 e 32 milissegundos respectivamente) e o
número de mensagens perdidas durante a exposição aos incidentes.
A figura 38 exibe o perfil de resposta da LAN B para a recomposição da
aplicação por meio do protocolo RSTP.
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Figura 38 – Dados da ferramenta FTA
Fonte: Elaborada pelo autor

4.6.2

Testes com a Redbox

A Redbox usada no complemento deste experimento é um protótipo, porém
apresentou-se totalmente funcional no que concerne ao protocolo PRP.
Para a realização dos testes, o arquivo SCD da aplicação submetida aos
procedimentos do item 4.6.1 foi importado na ferramenta ITT Synthesizer para a
simulação dos 4 IEDs Relion. Neste caso, a interface Ethernet do notebook usado
para este ensaio adquiriu o endereço IP dos 4 IEDs. Os equipamentos assumiram a
condição de SAN para a Redbox, uma vez que virtualmente foram conectados por
apenas uma interface.
A figura 39 exibe os detalhes de conexão da Redbox.
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Figura 39 – Redbox
Fonte: Elaborada pelo autor

Embora as inscrições HSR A/B apareçam juntas ao acrônimo PRP, apenas
este último está disponível no protótipo.
Pelo NodesTable do driver PRP do sistema MicroSCADA ilustrado na figura
40, observou-se que a Redbox foi imediatamente reconhecida como um dispositivo
DANP. Os IEDs simulados pelo ITT Synthesizer assumiram o estado de Virtual Double
Attached Node – VDANP.

Figura 40 – NodesTable com a entrada da Redbox e VDANPs
Fonte: Elaborada pelo autor
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Para verificar-se o tempo necessário para a Redbox encaminhar um frame de
uma mensagem GSE do SAN para a rede PRP, o Wireshark foi usado para registrar
o momento em que o frame foi publicado na rede. Um outro notebook foi usado
também com o Wireshark conectado à interface LAN A e depois LAN B da Redbox.
Os tempos obtidos são exibidos na figura 41.

Figura 41 – NodesTable com a entrada da Redbox e VDANPs
Fonte: Elaborada pelo autor
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5

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

5.1

Introdução

Nesta parte do trabalho os resultados obtidos no experimento são analisados,
bem como restrições e recomendações são apresentadas e explicadas, as
características negativas e positivas são avaliadas.
No que concerne à execução, as dificuldades e oportunidades de melhoria
são apontadas.

5.2

Avaliação dos resultados

O primeiro item prático do experimento é a diferença de desempenho entre as
duas interfaces Ethernet alocadas no computador que executava o sistema
supervisório MicroSCADA: Predominantemente a LAN A apresentou melhor
desempenho, transferindo uma quantidade maior de dados para as camadas
superiores e com taxas de erro muito próximas de zero.
A escolha por placas de comunicação de diferentes fabricantes foi intencional
porém o resultado demonstrado no recurso de supervisão NodesTable abre a
discussão para duas abordagens:
- Placas de diferentes fabricantes podem eximir a aplicação de um defeito ou
bug eletrônico em determinado lote de interfaces que se manifeste ao longo do uso
da aplicação em ambiente de produção;
- Por outro lado, interfaces iguais podem garantir um desempenho melhor e
mais equilibrado da aplicação. Esta decisão é mais adequada para um projeto com
PRP, concentrando a preocupação de desempenho no nível 1 (IEDs) e para as
topologias escolhidas para a LAN A e LAN B.
É ainda importante ressaltar a importância do NodesTable para a supervisão
de funcionamento do PRP. É recomendável que sistemas de automação de
subestações de médio e grande porte (de 30 ou mais IEDs) contemplem uma estação
de gerenciamento SNMP. Porém não foi possível acessar este recurso diretamente
dos IEDs – o que seria de grande valia não só para este experimento mas também
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para uma aplicação real. Todo o monitoramente no decorrer dos ensaios foi feito por
meio da interface gráfica oferecida pelo driver do sistema supervisório MicroSCADA.
Uma preocupação constante em projetos de subestações, independente da
questão da redundância, é a garantia do selo de tempo dos eventos. Todas as
análises das ocorrências e alarmes dentro da casa de controle ou do pátio da
subestação tem por consequência a tomada de decisões com base na sequência em
que os fatos ocorreram. Por esta razão este selo de tempo é tão relevante. Neste
quesito foi sentida a falta de um relógio GPS com o protocolo PRP implementado.
Entretanto, a solução proposta na arquitetura com o uso de dois dispositivos SAN se
mostrou bastante segura e robusta já que em nenhum momento foi registrado ou
percebido um escorregamento na precisão do IEDs superior a 1 milissegundo. O
problema aqui detectado é se o IED não tiver o recurso de selecionar uma fonte de
sincronismo SNTP primária e comutar para uma alternada em caso de falha da
primeira. Se esta possibilidade não estiver disponível, a solução apresenta um ponto
simples de falha no que tange ao sincronismo – o que pode ser considerado grave
para a aplicação em questão.
Nos ensaios de desconexão das redes LAN A/B e no comprometimento
destas redes após a simulação de um ataque cibernético, comprovou-se a resiliência
do PRP quanto a redundância. Não fora registrada nenhuma situação onde os
serviços da rede foram interrompidos para a aplicação seja para a comunicação
vertical via MMS ou para a comunicação horizontal GSE – alvo de maiores
especulações por se tratar de uma classe de mensagens enviadas em tempo real. Em
quaisquer condições impostas às redes, a topologia adjacente se manteve íntegra e
a aplicação da automação (proteção, controle e supervisão) não fora prejudicada com
perdas de frames ou pacotes já que elas não ocorreram.
A adoção de uma topologia em estrela para a LAN A e anel para a LAN B foi
intencional para o experimento, mas em um projeto real convém o uso de ambas as
topologias em anel para que a falha simples seja tolerada por uma rota alternativa. Os
resultados de recomposição da rede pelo protocolo RSTP demonstraram estabilidade
nas mais de 100 interrupções que a rede sofreu durante os ensaios, mantendo um
tempo médio de recuperação de 31 milissegundos. Cabe aqui enfatizar que este fato
pode apresentar riscos para as funções desempenhadas pelo GOOSE, porém com a
probabilidade de falha bastante reduzida devido às seguintes considerações:
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- Com o mecanismo PRP, se durante a recomposição da rede A pelo protocolo
RSTP uma rajada de mensagens GOOSE chegar ao seu destino, invariavelmente elas
serão aproveitadas pela rede B sem prejuízos de tempo para a aplicação;
- Os switches usados em subestações de energia são especiais para este tipo
de aplicação, mais robustos do que aqueles aplicados às redes corporativas já que
observam os requisitos da norma IEC 61850-3. Para Scherr (2010), se os fabricantes
entregarem produtos com maior tempo médio entre falhas, a redundância aliada ao
aumento da qualidade dos equipamentos contribui para aumentar a resiliência da
aplicação. Situação comprovada nos ensaios.
É importante ainda citar que não foi observado diferenças de desempenho
entre as toplogias estrela e anel (considerando esta última já convergida) durante os
testes.
As normas de redundância para projetos de automação em IEC 61850 são
novas. Há um legado de IEDs e sistemas supervisórios que não tem o PRP e HSR
implementados, mas que podem participar de redes redundantes por meio de uma
Redbox. Não era prevista a realização de ensaios com este produto, mas ele foi
incluído no planejamento dos testes em momento oportuno. Como pode ser
observado no NodesTable do MicroSCADA, o desempenho da Redbox foi satisfatório,
traduzindo de forma eficiente os pacotes MMS e frames que continham as mensagens
GSE para as redes LAN A e LAN B. Observou-se um tempo relativamente alto entre
ingresso e egresso de um frame do GOOSE na Redbox (SAN para VDAN), mas esta
medição não fora conclusiva já que os IEDs foram simulados. É prudente repetir este
ensaio com IEDs SAN reais.
Por fim, com novos fabricantes implementando o PRP, como fora observado
no CIRGRÉ de Paris-2012, e com o vindouro protocolo HSR, há um vasto cenário de
pesquisas para as técnicas de redundância zero packet loss para aplicação em
projetos de automação de subestações. Estes trabalhos poderão ser impulsionados
pelo início do uso em escala do process bus previsto na norma IEC 61850-9-2.
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6

CONCLUSÕES

6.1

Atividades do experimento

Este experimento propõe uma arquitetura Ethernet redundante para projetos
de automação de subestações na norma IEC 61850 com o uso do protocolo PRP
definido na norma de redes industriais de alta disponibilidade IEC 62349-3. Para
viabilizar o experimento, uma aplicação tal qual seria adotada em um projeto real fora
montada em uma laboratório equipado com um sistema supervisório e um conjunto
de IEDs de proteção e controle. Estes dispositivos tem o protocolo PRP disponível em
suas pilhas de comunicação.
No primeiro estágio para o desenvolvimento da aplicação, o estado na arte
em automação de subestações de energia elétrica foi investigado, sobretudo
mantendo como suporte principal a norma IEC 61850. Em seguida foi iniciada uma
pesquisa para abordar como o tema da redundância das redes para esta finalidade
era tratado até este ponto. Com o surgimento da norma IEC 62439, o protocolo PRP
foi escolhido para a proposta de arquitetura.
No estágio seguinte houve um planejamento de como a configuração dos
IEDs seria realizada e qual tipo de funções eles desempenhariam. Como a
redundância das redes Ethernet tem maior relevância nos projetos de transmissão de
energia, optou-se por configurar as funções mínimas de uma subestação de 500kV
com arranjo de disjuntor e meio. Dois IEDs foram destinados ao controle dos
disjuntores e seccionadoras dentro do seu diâmetro, enquanto duas outras unidades
foram alocadas para as funções de sobrecorrente do disjuntor central.
Na sequência, os sinais de intertravamentos entre os IEDs foram definidos,
bem como a seleção das grandezas analógicas e digitais a serem disponibilizadas
para o sistema supervisório. Neste ponto a configuração do sistema IEC 61850 teve
início, construindo as relações de cliente/servidor e peer-to-peer entre IEDs e deles
para com o sistema supervisório.
Com o projeto elétrico, lógico e de comunicação prontos, a arquitetura
redundante com o uso do PRP foi definida. Optou-se para o experimento a construção
de duas redes paralelas com topologias em estrela e anel respectivamente, com um
servidor SNTP (relógio GPS) conectado a cada uma delas. A arquitetura foi integrada
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finalmente por computadores contendo ferrramentas de software para análise dos
dados coletados e simulação de IEDs com base no modelo SCL da norma IEC 61850.
A fase final do experimento foi a análise dos resultados obtidos e a avaliação
de estudos futuros.

6.2

Contribuições

Este trabalho contribuiu com dados relevantes para o planejamento das redes
de comunicação redundantes, observando-se os critérios desde o cabeamento
(mídias sugeridas e suas respectivas identificações) até a técnica recomendada para
prover uma redundância robusta e garantir os serviços necessários para um sistema
de automação de subestações de energia elétrica.
Houve uma abordagem de como a norma IEC 61850 se relaciona com a IEC
62439, principalmente com o capítulo 3 desta última que descreve as técnicas
indicadas como zero packet loss. O experimento forneceu dados sobre as
características dos switches usados em projetos desta natureza e os prós e contras
de se usar as topologias anel e estrela nas aplicações, e apresentou por fim o
diferencial do uso do PRP para prover a redundância.

6.3

Sugestões para trabalhos futuros

No momento da conclusão deste trabalho, a norma IEC 61850 evoluiu e trouxe
novos desafios para as redes de comunicação dentro de uma subestação. No quesito
da redundância, o protocolo HSR oferece possibilidades diferentes do PRP e que
podem ser mais adequadas para aplicações de distribuição de energia. Como no
estado da arte não há o conhecimento de um produto comercial com este recurso
implementado, há um campo interessante para pesquisa neste âmbito.
Em um segundo momento, as redes redundantes com HSR e PRP
apresentarão casos onde haverá a necessidade de interoperação. A maneira de como
esta ação pode ser executada é conhecida mas não suficientemente explorada.
As questões de cyber security e proteção de perímetro também tornam-se
cada vez mais relevantes, pois é comum que as subestações de energia sejam
declaradas como zonas de segurança digital. Este assunto oferece diversas
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possibilidades de desenvolvimento de trabalhos e soluções para proteger as
aplicações sem prejuízo para os sistemas de automação de tempo real.
Não menos importante, o crescente uso do process bus reune os tópicos
segurança, redundância, gerenciamento e sincronismo de tempo em um único
contexto. Uma vez que os cabos provenientes dos transformadores de corrente e
tensão poderão ser substituídos por uma rede Ethernet, as preocupações sobre como
este processo deve ou pode ser executado já são temas de discussão entre clientes
e fabricantes que operam neste mercado.
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